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ส่วนที่ 3
ผลดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ส่ว นวิ ชาทหาร ฯ ได้ด าเนิ นงานประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน ตามคู่มื อ การประกั น
คุณภาพการศึกษาส่วนวิชาทหาร ฯ พ.ศ.2563 จานวน 5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและคุณภำพบัณทิต
คุณภาพศิษย์เป็นผลผลิตของสถาบันการศึกษา ศิษย์เป็นผู้เรียนที่ดีต้องมีคุณลักษณะทาง
ทหาร คุณธรรม และจริยธรรม มีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกาหนด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของ ทบ. และมีผลงานโครงงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่สู่สาธารณะ หรือนาไปใช้
ประโยชน์ ศิษย์ที่สาเร็จการศึกษาได้ทาประโยชน์ให้สถาบันโดยกลับมาช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือใน
การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพทหารและภาวะผู้นา ให้การสนับสนุนทรัพยากร หรือทุนการศึกษาตลอดจน ได้
สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร
คำอธิบำย
นน ร . ชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย มี ค ว ามสามาร ถตามที่ ห ลั ก สู ต ร ก าหน ดและ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษา และกองทัพ
( ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ดาเนินการ )
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร ฯ ให้การศึกษาอบรมแก่ นนร. เพื่อสาเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ.
ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” ดังนี้
1. เป็ น แบบฉบั บ ของนายทหารสัญ ญาบั ตรผู้ มี ลั กษณะผู้ นาที่ ดี มีวิ นั ย มีค วามกล้ า หาญ
เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน
2. มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี
สามารถเป็นผู้นาการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกาลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการ
อุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง
4. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดารง
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กาลังพลในหน่วยงานของ
ตน รวมทั้งมีจิตสานึกและสัญชาตญาณในการรบ
5. มี พื้ น ฐานความรู้ วิ ท ยาการระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ ทบ.
และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
6. มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
( ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ดาเนินการ )
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์
คำอธิบำย
ผลงานของ นนร. ที่ได้รับการตีพิมพ์ /เผยแพร่สู่สาธารณะ และ/หรือนาไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในโครงงาน
( ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ดาเนินการ )
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน
คำอธิบำย
นนร. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของส่วนวิชาทหาร ฯ
เกณฑ์กำรประเมิน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในการกาหนดอัตลักษณ์ของ นนร. ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ กาหนดอัตลักษณ์ นนร. ให้มีความเป็น “นักรบ ที่มีความรู้ความสามารถ
และเป็ นผู้ นาหน่ วยทหาร” ซึ่ง มีค วามสอดคล้อ งกั บภารกิจ ของส่ วนวิชาทหาร ฯ ตามอัต ราเฉพาะกิ จ
หมายเลข 4400 ที่กาหนดให้ส่วนวิชาทหาร ฯ มีหน้าที่ “ฝึกสอนวิชาทหารขั้นพื้นฐานทางยุทธวิธี และ
เทคนิคของเหล่าต่างๆ การฝึกการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศและการฝึกหน่วย
ทหารขนาดเล็ก การยุทธภายใต้สภาพพิเศษและปฏิบัติการพิเศษ” (1.4-1) ให้กับ นนร. ตามหลักสูตร
รร.จปร. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 โดยดาเนินการฝึกสอนในภาคการศึกษา จานวน 1,072 ชั่วโมง และภาค
การฝึก จานวน 2,865 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 3,937 ชั่วโมง (1.4-2) ซึ่งกาหนดเป้าหมายการจัดการฝึกและ
ศึกษาไว้ดังนี้
- นนร. ชั้นปีที่ 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้าชุดฯ
- นนร. ชั้นปีที่ 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ฯ
- นนร. ชั้นปีที่ 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวดฯ
- นนร. ชั้นปีที่ 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จาเป็นสาหรับการเป็นผู้นาหน่วยฯ
- นนร. ชั้นปีที่ 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องที่จาเป็นอื่น ๆ
กระบวนการหลักตามหน้าที่ของส่วนวิชาทหาร ฯ ที่จะทาให้ นนร. ปรากฏอัตลักษณ์ตาม
เป้าหมายนั้นประกอบด้วย การศึกษาในภาคการศึกษาโดยจะใช้เวลาในวันราชการตามตารางการเรียนการ
สอนของส่วนวิชาทหาร ฯ (1.4-3) ส่วนการฝึกศึกษาในภาคการฝึกหรือเรียกว่าการฝึกภาคสนามของ นนร.
จะใช้เวลาต่อจากการศึกษาภาควิชาการของภาคการศึกษาที่ 2 ตั้ง แต่ เดือนมกราคมถึง เดือนมีนาคม
ตามคาสั่งการฝึกภาคสนามของ นนร. ประจาปีการศึกษา 2562 (1.4-4)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.40 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.2 มีการกาหนดตัวชี้วัดและระดับความสาเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิ ชาทหาร ฯ กาหนดตั วชี้วัด ความสาเร็จ ของเป้า หมายเป็น อักษรระดับ (A-N) ตาม
ระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษา นนร. พ.ศ. 2558 (1.4-5) โดยกาหนดผล
การศึกษา A = ดีเลิศ B+ = ดีมาก B = ดี C+ = ค่อนข้างดี และกาหนดระดับความสาเร็จของเป้าหมาย
จากจานวน นนร. ที่ได้ผลการเรียนและการฝึกตั้ง แต่ B ขึ้นไป เป็นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทั้ง นี้
เพื่อให้การตัดเกรดเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้จัดประชุมกาหนดแนวทางการพิจารณาให้
เกรด นนร. ขึ้นโดยเชิญอาจารย์ประจาวิชาเข้าร่วมรับฟัง (1.4-6)
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ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.40 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนการดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนการสอน และการฝึกวิชาทหาร ดังนี้
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาชั้น นนร. ชั้นปีที่ 1 - 5 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 เพื่อ
เป็ น ผู้ แ ทนของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากั บ ดู แ ล รวม ถึ ง การให้
ข้อเสนอแนะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาทหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (1.4-7)
คณะกรรมการประจาชั้นจะเข้าร่วมในการประชุมกับส่วนการศึกษา ฯ และกรมนักเรียนนายร้อย ฯ เพื่อให้
การเรียนการสอนของ นนร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการรายงานผลการประชุมให้ผู้บังคับบัญชา
ได้รับทราบและอนุมัติ (1.4-8)
2) มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหาร (1.4-9) เพื่อตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติของคณาจารย์เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา ตรวจและรับรองตาราเรียน แผนบทเรียน เอกสารนา ฯ
3) การจัดการเรี ยนการสอนวิชาทหารนั้น ส่วนวิชาทหาร ฯ จะพิจารณาสรรหาอาจารย์ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทางาน ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับ นนร. โดยจะมีหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษไปยัง หน่วยต่าง ๆ จากนั้น รร.จปร. จะมีคาสั่ง แต่งตั้ง อาจารย์พิเศษเป็น
ผู้สอน นนร. (1.4-10) เมื่อจบการเรียนการสอนจะทาการสอบประเมินผล และรายงานผลการเรียนวิชา
ทหารของ นนร. ให้ ผอ.สวท.รร.จปร. อนุมัติ (1.4-11) และรายงาน รร.จปร. ต่อไป สาหรับในด้านความ
เป็นผู้นาได้มีการประเมินค่าคุณลักษณะผู้นาของ นนร. (1.4-12)
4) การดาเนินการฝึกภาคสนามให้กับ นนร. นั้น ส่วนวิชาทหาร ฯ จะพิจารณาหน่วยและ
เหล่าสายวิทยาการที่มีความพร้อมที่จะทาการฝึกให้กับ นนร. ได้ โดยจะมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึง
หน่วยต่าง ๆ (1.4-13) เมื่อจบการฝึกภาคสนามแต่ละวิชาจะทาการประเมินผล และรายงานผลการฝึก
ภาคสนามของ นนร. เป็นรายบุคคล (1.4-14) รวมทั้งได้มีการทบทวนหลังการปฏิบัติในทุกครั้งภายหลังจาก
จบการฝึก เพื่อนาปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเป็นข้อมูล ใช้ประโยชน์สาหรับการพัฒนา
ปรับปรุงและแก้ไข วางแผนการฝึกให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อๆไป
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.40 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.4 การมีส่วนร่วมของ นนร. คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของส่วนวิชาทหาร ฯ
กำรดำเนินงำน
ส่ ว นวิ ช าทหาร ฯ ได้ มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมตามแผนการขั บ เคลื่ อ นอั ต ลั ก ษณ์ นนร. เพื่ อ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นนร. ดังนี้
1) ในการเรียนวิชาทหารมีการใช้แบบสอบถามประเมินการเรียนการสอน โดย นนร. จะใช้
แบบ ปม.1 ประเมินความพร้อมของผู้เรียน การสอนของอาจารย์ และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อนาไป
ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น (1.4-15) อาจารย์ผู้สอนจะใช้แบบ ปม.2 ประเมิน นนร. ทั้งใน
ภาพรวมและเป็นบุคคล (1.4-16) และ ผอ.กองวิชาจะใช้แบบ ปม.3 ประเมินการสอนของครูอาจารย์
(1.4-17) เพื่อเป็นการกากับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2) ในการฝึกภาคสนามมีการใช้แบบสอบถามประเมินการฝึก โดย นนร. จะประเมินการ
เตรียมการและการฝึกสอนของครูฝึก และประเมินการเตรียมการและการสนับสนุนการฝึก เพื่อนาผลไป
พัฒนาการฝึกในปีต่อไป (1.4-18) ส่วนผู้บังคับบัญชาและครูฝึกจะประเมิน นนร. ในเรื่องวินัย ความเป็น
ผู้นาและผลการฝึก (1.4-19)
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3) มีก ารรายงานผลการประเมิ น ที่ไ ด้ จ ากการเรี ย นวิ ช าทหารและการฝึ ก ภาคสนาม ให้
ผอ.สวท.รร.จปร. ได้รับทราบ สั่งการเพิ่มเติมและอนุมัติผลการประเมินดังกล่าว (1.4-20)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.40 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.5 มี ผลการประเมิ น นนร. ที่ ป รากฏอั ต ลั ก ษณ์ ได้ ค ะแนนผลประเมิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
ร้อยละ 80
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการประเมินผลการสอนวิชาทหาร การฝึกภาคสนาม และประเมินค่า
คุณลักษณะผู้นาของ นนร. ในปีการศึกษา 2562 โดยมีการประเมินผลการฝึกที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติเป็น
รายบุคคลเพื่อทดสอบความสามารถของ นนร. หลังจากเข้ารับการฝึก (1.4-21) โดยกาหนดให้อักษรระดับ
B ขึ้นไปถือว่า นนร. ปรากฏอัตลักษณ์ เป็นนักรบที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้นาหน่วยทหาร ซึ่งมีผล
การประเมิน ดังนี้
1) นนร.ชั้นปีที่ 1 มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 92.60 % ถือว่าบรรลุเป้าหมาย (1.4-22)
2) นนร.ชั้นปีที่ 2 มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 89.49 % ถือว่าบรรลุเป้าหมาย (1.4-23)
3) นนร.ชั้นปีที่ 3 มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 93.63 % ถือว่าบรรลุเป้าหมาย (1.4-24)
4) นนร.ชั้นปีที่ 4 มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 90.68 % ถือว่าบรรลุเป้าหมาย (1.4-25)
5) นนร.ชั้นปีที่ 5 มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 82.55 % ถือว่าบรรลุเป้าหมาย (1.4-26)
6) ผลรวมการเรียนวิชาทหาร การฝึกภาคสนาม และการประเมินค่าคุณลักษณะผู้นา ของ
นนร. ชั้นปีที่ 1 – 5 ปีการศึกษา 2562 มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 89.79 % คิดเป็น 1,022 นาย จาก
นนร. ทั้งหมด 1,139 นาย ถือว่าบรรลุเป้าหมาย
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.40 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผู้ประเมินสุ่มตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของ นนร. ตามหลักการสุ่มตัวอย่าง
วิธีคำนวณ
ผลร้อยละ =

จานวน นนร. ที่ปรากฎอัตลักษณ์ตามที่ สวท.รร.จปร. กาหนด
จานวน นนร. ที่ได้รับการสุ่มตรวจ



100

กำรดำเนินงำน
ปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีจานวน นนร. ที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่กาหนดจานวน
1,022 นาย จากจานวน นนร. ที่ได้รับการสุ่มตรวจ 1,139 นาย คิดเป็นร้อยละ 89.79
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน
x3
ดาเนินการได้ร้อยละ 89.79 เท่ากับ 89.79
100 = 2.69 คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ได้คะแนนเท่ากับ 4.69 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
1.4-1 - อัตราเฉพาะกิจหมายเลข 4400 (หน้าที่ของส่วนวิชาทหาร ฯ)
1.4-2 - หลักสูตร รร.จปร. ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (ด้านวิชาทหาร)
1.4-3 - ตารางการศึกษาวิชาทหาร ปี 2562
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1.4-4 - คาสั่ง รร.จปร. เรื่อง การฝึกภาคสนาม ฯ ประจาปีการศึกษา 2562
1.4-5 - ระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษา นนร. พ.ศ. 2558
1.4-6 - การประชุมพิจารณาการให้เกรด นนร.
1.4-7 - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาชั้น นนร.ชั้นปีที่ 1 – 5 ปีการศึกษา 2562
1.4-8 - ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาชั้น
1.4-9 - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหาร
1.4-10 - ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์และแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร.
1.4-11 - หนังสือรายงานผลการเรียนวิชาทหาร ประจาปีการศึกษา 2562
1.4-12 - รายงานผลการประเมินค่าคุณลักษณะผู้นาของ นนร. ประจาปีการศึกษา 2562
1.4-13 - ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกภาคสนามให้กับ นนร.
1.4-14 - หนังสือรายงานผลการฝึกภาคสนาม ประจาปีการศึกษา 2562
1.4-15 - แบบประเมินทัศนคติ นนร. ต่อการเรียนการสอน (ปม.1)
1.4-16 - แบบประเมินผู้เรียน (ปม.2)
1.4-17 - แบบประเมินการสอนของครูอาจารย์ โดยผู้บังคับบัญชา (ปม.3)
1.4-18 - แบบประเมินการเตรียมการสอนของครูฝึกและแบบประเมินการสนันสนุนการฝึกของ นนร.
1.4-19 - แบบประเมินการฝึกของ นนร.
1.4-20 - หนังสือรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนและการฝึกภาคสนามของ นนร.
1.4-21 - แบบบันทึกผลการฝึกที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติเป็นรายบุคคล
1.4-22 - ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 1
1.4-23 - ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 2
1.4-24 - ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 3
1.4-25 - ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 4
1.4-26 - ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มำตรกำรส่งเสริม (ภำยในสถำบัน) ( 5 คะแนน)
คำอธิบำย
นนร. มีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ โดยส่วนวิชาทหาร ฯ ได้กาหนดให้มี
กิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้แก่ นนร.
เกณฑ์กำรประเมิน
1. มีการกาหนดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ปีหนึ่ง จานวน 1 กิจกรรม
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการกาหนดกิจกรรมการสอนวิชาทหารเป็นแบบสองภาษาให้กับ นนร.
ตามตารางการศึ กษาวิ ช าทหาร (1.5-1) โดยชั้ นปี ที่ 1 ตอน ก.1 มี ก ารสอน จ านวน 5 วิช า คือ วิ ช า
กองทัพบกและเหล่าทหาร วิชาการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น วิชาป้อมสนามเครื่องกีดขวางและการพราง วัตถุ
ระเบิดและการทาลาย วิชาการข่าวเบื้องต้น และวิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ นนร.ชั้นปีที่ 2 ตอน
วท.2 มีการสอน จานวน 3 วิชา คือ วิชาปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน วิชาการปฏิบัติการของ
ทหารช่ าง และวิ ชาการใช้ ยุ ทโธปกรณ์ ของเหล่า ทหารม้า ทั้ ง นี้ ส่ ว นวิ ชาทหาร ฯ ได้เ ชิ ญ อาจารย์ ที่ มี
ความสามารถในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษมาสอนให้ กั บ นนร. ซึ่ ง ภายในห้ อ งเรี ย น นนร. ได้ ฝึ ก การใช้
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ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอน ทาให้ นนร. ได้รับ
ความรู้และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1.25 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีการกาหนดตัวชี้วัดและระดับความสาเร็จของการดาเนินการในกิจกรรมอย่างชัดเจน
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ กาหนดตัวชี้ วัดความสาเร็จของเป้าหมายเป็น อักษรระดับ (A-N) ตาม
ระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษา นนร. พ.ศ. 2558 (1.5-2) โดยกาหนดผล
การศึกษา A = ดีเลิศ B+ = ดีมาก B = ดี C+ = ค่อนข้างดี และกาหนดระดับความสาเร็จของเป้าหมาย
จากจ านวน นนร. ที่ ไ ด้ ผ ลการเรี ย นและการฝึ ก ตั้ ง แต่ B ขึ้ น ไป เป็ น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80
เช่นเดียวกับการสอนวิชาทหารทั่วไป
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1.25 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินงำน
1) ส่วนวิชาทหาร ฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรเป็นคณะกรรมการประจาชั้น นนร. เพื่อเป็น
ตัวแทนของผู้บังคับบัญชาในการวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ
และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาทหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (1.5-3) เช่นเดียวกับ
การเรียนการสอนวิชาทหารทั่วไป ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะมีการประชุม (1.5-4) โดยให้ความสนใจต่อ
นักเรียนในกลุ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Program) เป็นพิเศษในเรื่องเนื้อหาวิชาและการ
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัว นนร. เองในการจบไปรับราชการ
2) มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการกากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหาร (1.5-5) เพื่อตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติของคณาจารย์เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา ตรวจและรับรองตาราเรียน แผนบทเรียน เอกสารนา ฯ
3) การจัดการเรียนการสอนวิชาทหารนั้น ส่วนวิชาทหาร ฯ จะพิจารณาสรรหาอาจารย์ที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ใ นการท างาน โดยเฉพาะความสามารถในการใช้ ภาษาอัง กฤษ
เพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับ นนร. โดยจะมีหนังสือขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษไปยังหน่วยต่าง ๆ
(1.5-6)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1.25 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. มีผลการประเมินผลสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม โดยต้องมีผลสาเร็จของการดาเนินงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ประเมินผลการเรียนวิชาทหาร นนร. กลุ่ม EP (ชั้นปีที่ 1 ตอน ก.1 และ
ชั้นปีที่ 2 ตอน วท.2) ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ย 86.30 % ถือว่าบรรลุ
เป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้
1) นนร.ชั้นปีที่ 1 ตอน ก.1 จานวน 37 นาย ได้คะแนน B ขึ้นไป 86.86 % ถือว่าบรรลุ
เป้าหมาย (1.5-7)
2) นนร.ชั้นปีที่ 2 ตอน วท.2 จานวน 32 นาย ได้คะแนน B ขึ้นไป 85.40 % ถือว่าบรรลุ
เป้าหมาย (1.5-8)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1.25 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ได้คะแนนเท่ากับ 5.0 คะแนน
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1.5-1
1.5-2
1.5-3
1.5-4
1.5-5
1.5-6
1.5-7
1.5-8

หลักฐำนอ้ำงอิง
- ตารางการศึกษาวิชาทหาร ปี 2562
- ระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษา นนร. พ.ศ. 2558
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจาชั้น นนร.ชั้นปีที่ 1 – 5 ปีการศึกษา 2562
- ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาชั้น
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหาร
- ตัวอย่างกระบวนการขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร.
- ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 1 ตอน ก.1
- ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 2 ตอน วท.2
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 1

ตัวบ่งชี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ผลดำเนินกำร
ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ไม่ได้ดาเนินการ
ปฏิบัติได้ 2 ใน 2 ข้อ
ปฏิบัติได้ 4 ใน 4 ข้อ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
5
10

คะแนนกำรประเมิน
4.69
5.00
9.69
4.85
ดีมำก

คะแนน x น้ำหนัก
23.45
25.00
48.45

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 1
จุดแข็ง
- ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการปฏิบัติงานที่เป็นระบบที่ชัดเจน มีความร่วมมือเพื่อการพัฒนา นนร.
ด้านการทหารส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์อย่างมีประสิทธิภาพให้กับ นนร.
จุดที่ควรพัฒนำ
- การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการสอนที่กระตุ้นให้ นนร. มีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
- ส่วนวิชาทหาร ฯ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์พัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยี และ
สื่อการสอน โดยมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนคุณภำพครู อำจำรย์
คุณภาพครู อาจารย์ พิจารณาได้จากคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ
มีม าตรฐานความรู้ และประสบการณ์ วิช าชี พส าหรับ ข้า ราชการทหารที่ท าหน้า ที่ส อน มี กิจ กรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการเผยแพร่กิจกรรมที่พัฒนาการเรียนการสอน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ อาจารย์ควร
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เพื่อนาความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ อาจารย์ต้อง
ปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร
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การนับจานวนครู/อาจารย์ประจา ให้นับครู/อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง โดยมีระยะเวลาการ
ทางานในปีการศึกษานั้น ซึ่งรวบรวมเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาตามเงื่อนไข ดังนี้
- กรณีมีระยะเวลาทางาน 9 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 คน
- กรณีมีระยะเวลาทางาน 6-9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน
- กรณีมีระยะเวลาทางานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ครู/อำจำรย์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
คำอธิบำย
อาจารย์ประจามีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพในสาขาที่สอน สามารถพัฒนา นนร.
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด มีการดาเนินงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิทยฐานะของ
ข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอน เพื่อสร้างมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพสาหรับข้าราชการ
ทหารที่ทาหน้าที่สอน มาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร อยู่เสมอ โดยมีหนังสือ
รับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนซึ่งออกโดยหน่วยรับผิดชอบงาน ด้านการศึกษาของส่วนราชการของเหล่า
ทัพ หรือมีใบประกอบวิชาชีพครู ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1.1 มีผู้รับผิดชอบการดาเนินงานด้านวิทยฐานะ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่
สอน และมีการดาเนินงานเพื่อให้ ครู/อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งประเภทวิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ทา
หน้าที่สอน โดยหน่วยงานด้านการศึกษาของเหล่าทัพ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยฐานะของหน่วย
(2.1-1)
1.2 มีเอกสารหลักฐานการดาเนินการด้านวิทยฐานะ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการดาเนินงานด้านวิทยฐานะ โดยส่งกาลังพลเข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาของ ทบ.จานวน 2 นาย (2.1-2) มีการอบรมกาลังพลเพื่อ
พัฒนา ครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2.1-3) ส่ง กาลังพลเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมิน
วิทยฐานะ จานวน 3 นาย (2.1-4)
1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ซึ่ง ออกโดย
หน่วยรับผิดชอบงาน ด้านการศึกษาของส่วนราชการของเหล่าทัพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2 คะแนน)
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คานวณดังนี้
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ =

จานวนอาจารย์ประจาที่มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
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กำรดำเนินงำน
ในปี 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีอาจารย์ประจา จานวน 21 นาย มีคุณสมบัติครบสามารถ
ดาเนินการขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน จานวน 12 นาย ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการ
เป็นผู้สอน จานวน 9 นาย มีคุณสมบัติครบและรอรับการอบรมวิทยฐานะของ ยศ.ทบ. จานวน 3 นาย
คุณสมบัติยงั ไม่ครบ จานวน 9 นาย (2.1-5) แสดงตามตาราง 2.1

21
ตำรำง 2.1 รายชื่ออาจารย์ประจาของส่วนวิชาทหาร ฯ ที่ได้รับหนังสือรับรอง
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ยศ – ชื่อ

ตำแหน่ง

พ.อ.ภัทรภพ บู่ศรี
พ.อ.สุดใจ ฉ่าศิริ
พ.อ.คมกฤช เวกชาลิกานน
พ.อ.สิริชัย เอื้อบุณยะนันท์
พ.อ.อาทมาต เนติ
พ.อ.ตรียุทธ์ ศรีขวัญ
พ.อ.พิงการ สายจันทร์
พ.อ.รณฤทธิ์ โคตะโน
พ.อ.ณรงค์ พุมมา
พ.อ.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร
พ.ท.หญิง กรกมล สีขาว
พ.ท.นฤดล รักธรรม
พ.ท.สมภาร เสาวโร
พ.ท.ชลธี ปิณฑะคุปต์
พ.ท.คมสันต์ ศาสตร์ประดิษฐ์
พ.ท.ไกรวุฒิ แก้วรักษา
พ.ท.จักรกฤษณ์ แก้วพิลุน
พ.ต.สัมพันธ์ แทนไธสง
พ.ต.สมพร จิตตรง
พ.ต.ศุภกฤต แก้วพิณ
ร.อ.ทินภัทร ลอยเลิศ

อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.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.

รอรับ
มี
กำร หนังสือ หมำยเหตุ
ครบ ไม่ครบ อบรม รับรอง



















 รับการประเมิน














คุณสมบัติ

สรุป อาจารย์ประจาที่มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน จานวน 9 นาย
เกณฑ์กำรให้คะแนน
9  100
= 42.85
21
2  42.85
= 1.71
50
ผลกำรประเมิน
เท่ากับ 1.71 คะแนน
1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ผ่านการประเมินและเข้าสู่ตาแหน่งประเภทวิทยฐานะ
สาหรับข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอน โดยหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการของเหล่า
ทัพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (1 คะแนน)
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คานวณดังนี้
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ =

จานวนอาจารย์ประจาที่มีวิทยฐานะของข้าราชการที่ทาหน้าที่สอน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด



100
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ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจา จานวน 1 นาย ที่ขอรับการประเมินเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
ประเภทวิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอน ซึ่งผ่านการประเมินจากคณะกรรมการที่ ยศ.ทบ.ได้
แต่ง ตั้งเพื่อทาการประเมินเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติโดยหน่วยงานด้านการศึกษาของ
เหล่าทัพ (2.1-6)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
0  100 = 0
21
ผลกำรประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เท่ากับ 0 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
2.1-1 - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานวิทยฐานะส่วนวิชาทหาร ฯ
2.1-2 - สาเนาหนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาของ ทบ.
2.1-3 - สาเนาหนังสือ การจัดการอบรมฯ เพื่อพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
2.1-4 - สาเนาหนังสือ อบรมเป็นผู้ประเมินวิทยฐานะ ประจาปีงบประมาณ 2562
2.1-5 - สาเนาหนังสือ ขออนุมัติหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน
2.1-6 - รายงานผลการประเมินข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครู/อำจำรย์ ทำงกำรศึกษำและอบรมทำงด้ำนวิชำทหำรที่มีคุณภำพ
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีอาจารย์ประจาทีม่ ีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขา
ที่สอน การวัดคุณภาพอาจารย์ พิจารณาจากคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะด้าน ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
ทางทหาร เนื่องจากเป็นเรื่องสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของ นนร. รวมทั้ง พิจารณาจากความสาเร็จของ
ส่ ว นวิ ช าทหาร ฯ ในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอาจารย์ เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
กาหนด
เกณฑ์กำรประเมิน
1. หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน)
กาหนดค่าน้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ส่วนวิชาทหาร ฯ
คุณวุฒิทำงวิชำชีพทหำร
- หลักสูตรชั้นนายร้อย
- หลักสูตรชั้นนายพัน
- หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้าน
- หลักสูตร สธ.,นบส.,หรือเทียบเท่า หรือ ป.โท ขึ้นไป
- หลักสูตรแสดงความสามารถพิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหาร
- วิทยาลัยของเหล่าทัพ และวิทยาลัยเสธทหาร
ผลรวมถ่วงน้ำหนักอำจำรย์ประจำ

ระดับคะแนน
1
2
2
2
2
2
11
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ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คานวณดังนี้
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ =

ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

กำรดำเนินงำน
ในปี การศึกษา 2562 ส่ วนวิ ชาทหาร ฯ มีอ าจารย์ป ระจ า จ านวน 21 นาย มีผลรวมถ่วง
น้าหนักของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน เท่ากับ 117
คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะด้าน ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านทางทหาร แสดง
ตามตาราง 2.2
ตำรำง 2.2 รายชื่ออาจารย์ประจาของส่วนวิชาทหาร ฯ จาแนกทางคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2562
ลำดับ

ยศ – ชื่อ

ตำแหน่ง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

พ.อ.ภัทรภพ บู่ศรี
พ.อ.สุดใจ ฉ่าศิริ
พ.อ.คมกฤช เวกชาลิกานน
พ.อ.สิริชัย เอื้อบุณยะนันท์
พ.อ.อาทมาต เนติ
พ.อ.ตรียุทธ์ ศรีขวัญ
พ.อ.พิงการ สายจันทร์
พ.อ.รณฤทธิ์ โคตะโน
พ.อ.ณรงค์ พุมมา
พ.อ.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร
พ.ท.หญิง กรกมล สีขาว
พ.ท.นฤดล รักธรรม
พ.ท.สมภาร เสาวโร
พ.ท.ชลธี ปิณฑะคุปต์
พ.ท.คมสันต์ ศาสตร์ประดิษฐ์
พ.ท.ไกรวุฒิ แก้วรักษา
พ.ท.จักรกฤษณ์ แก้วพิลุน
พ.ต.สัมพันธ์ แทนไธสง
พ.ต.สมพร จิตตรง
พ.ต.ศุภกฤต แก้วพิณ
ร.อ.ทินภัทร ลอยเลิศ

อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.ฯ
อจ.หน.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

คุณวุฒิ
ค่ำ
หมำยเหตุ
1 2 3 4 5 6 น้ำหนก












































ผลรวม
หมำยเหตุ คุณวุฒิ 1 หมายถึง ชั้นนายร้อย
3 หมายถึง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
5 หมายถึง สธ., นบส., ปริญญาโท

- -   -  - -   -   -   -  -    -  - -  -   -   - - -  -  -   -   - - - -  - -  - - - - -

5
7
5
7
7
7
7
7
5
7
7
3
5
3
7
7
5
3
5
5
3

นบส./ป.ตรี
สธ./ป.โท
นบส./ป.ตรี
สธ./ป.ตรี
สธ./ป.ตรี
สธ./ป.ตรี
นบส./ป.ตรี
นบส./ป.ตรี
กจบ./ป.ตรี
นบส./ป.ตรี
ป.โท
มศ.3
นบส./ป.ตรี
ป.ตรี
นบส./ป.โท
นบส./ป.ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.ตรี
ป.ตรี

117
2 หมายถึง ชั้นนายพัน
4 หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพทางทหาร
6 หมายถึง วิทยาลัยเหล่าทัพ

24
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์

= ผลรวมถ่วงน้าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจา
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
= 117
21
= 5.57

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 11 เท่ากับร้อยละ 100
5.57  100 = 50.65
11
กาหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลกำรประเมิน
5  50.65 = 3.62
70
หลักฐำนอ้ำงอิง
2.2-1 - ตารางแสดงคุณวุฒิของอาจารย์ส่วนวิชาทหาร ฯ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อำจำรย์มีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่
คำอธิบำย
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม
ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ดาเนินการ)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ครู/อำจำรย์ มีผลงำน/กิจกรรมนำไปใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีอาจารย์ประจาที่มีจานวนกิจกรรมที่นามาใช้ในการปรับปรุง /พัฒนาการ
เรียนการสอน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยการใช้ผลงานวิจัย /นวัตกรรม การวิจัยในชั้นเรียน
เครื่องช่วยฝึก การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของ นนร. เพื่อเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการรบแบบ
จู่โจม, หลักสูตรส่งทางอากาศ การจัดการความรู้ ที่ส่ง เสริมการเรียนรู้วิชาทหาร การใช้ระบบการเรียน
การสอนแบบ E-learning โดยนับจานวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อจานวนรายวิชาที่ทาการสอนทั้ง หมดใน
แต่ละปีการศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน
1. หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน)
1.1 ร้อยละของจานวนกิจกรรมที่นามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน /
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา (2 คะแนน)
จานวนกิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอน
จานวนรายวิชาทั้งหมดในปีการศึกษา



100

ใช้ บั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ์ เ ที ย บ โดยก าหนดให้ จ านวนกิ จ กรรมที่น ามาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการเรียนการสอน / จานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
เท่ากับ 2 คะแนน

25
กำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร รร.จปร.
พ.ศ.2558 ด้านวิชาทหาร โดยภาคการศึกษาในห้วงเดือน พ.ค. - ธ.ค. ของทุกปี จานวน 27 วิชา และการ
ฝึกภาคสนามในห้วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ของปีถัดไป จานวน 16 วิชา การดาเนินงานได้มีการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยมีการจัดอบรม Unit School การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่
ทันสมัยให้กับครู/อาจารย์(2.4-1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ Unit School การจัดกิจกรรม E-learning (2.4-2)
ก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ประจาวิชาได้ดาเนินการจัดทาระบบ E-learning ครบทุกรายวิชา เพื่อให้
นักเรียนนายร้อยสามารถทาการศึกษาเนื้อหาวิชาก่อนเข้ารับการสอน (2.4-3) ในระหว่างภาคการศึกษาได้มี
การนากิจกรรมเกี่ยวกับ เครื่องช่วยฝึก /นวัตกรรม มาใช้เพื่อให้ นักเรียนนายร้อยสามารถฝึกปฏิบัติจาก
ยุทโธปกรณ์จริงและยุทโธปกรณ์จาลอง เป็นการจัดการความรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาทหาร ให้เกิดทักษะ
และความคุ้นเคยสามารถที่จะนาความรู้ไปใช้ในการฝึกต่อเครื่องมือ/ยุทโธปกรณ์ จากเหล่าสายวิทยาการใน
ห้วงของการฝึกภาคสนามและนาไปใช้เมื่อสาเร็จรับราชการได้(2.4-4, 2.4-5, 2.4-6) แสดงตามตาราง 2.3
ตำรำง 2.3 ตารางแสดงจานวนกิจกรรมที่นามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ลำดับ ชื่อกิจกรรม เครื่องช่วยฝึก/นวัตกรรม
1 - ระบบ E-learning
2 - โต๊ะทรายดิจิตอล

ชื่อรำยวิชำที่นำมำใช้
ทุกรายวิชา
วิชาแผนที่, วิชายุทธวิธีทหารราบ

หมำยเหตุ

ระดับหมู,่ วิชายุทธวิธีทหารราบ
ระดับหมวด, วิชาอาวุธประจาหน่วย
หลักยิงและการตรวจการณ์

3
4
5
6
7
8

- เครื่องตรวจค้นวัตถุระเบิด แบบ
FOERSTER และ แบบ AN2PSS-12
- ทุ่นระเบิดจาลอง M 12, M 8, M 18 A1
- เครื่องฝึกเล็ง, เป้าล้มลุก
- เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง Milo Range
- เครื่องช่วยฝึกเป้าอัตโนมัติหน่วยทหาร
ขนาดเล็ก
- การฝึกลงทางดิ่งเร่งด่วนจาก ฮ.ฯ

วิชาป้อมสนาม ฯ
วิชาป้อมสนามฯ
วิชาอาวุธประจากาย
วิชาอาวุธประจากาย
วิชาการปฏิบัติการพิเศษ
วิชาการปฏิบัติการพิเศษ

สรุป รวมจานวนกิจกรรมที่นามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน จานวน 8
กิจกรรม

2.4-1 2.4-2 -

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ คิดเป็นร้อยละ = 8 27100
= 29.63
ผลกำรประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เท่ากับ 2 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
รายงานผลการอบรม “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทที่ ันสมัย”
รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ Unit School การจัดกิจกรรม E-learning
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2.4-3

- ระบบ E-learning สวท.รร.จปร.
(http://e-learning.crma.ac.th/moodle/course/index.php?categoryid=201)
2.4-4 - ขออนุมัติจัดอบรมกาลังพล เรื่อง การใช้สื่อการสอนด้วยโต๊ะทรายดิจิตอล
2.4-5 - ข้อมูล “เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์และกระสุนจริงแบบ Range 3000”
2.4-6 - เครื่องช่วยฝึกเป้าอัตโนมัติหน่วยทหารขนาดเล็ก
2.4-7 - การฝึกลงทางดิ่งเร่งด่วนจาก ฮ.และการเคลื่อนย้ายกาลังพล
1.2 ร้อยละของจานวนอาจารย์ประจามีกิจกรรมที่นามาใช้ในการปรับปรุง การเรียนการ
สอน ที่ได้นาไปใช้ประโยชน์ ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (3 คะแนน)
จานวนอาจารย์ประจาที่มีกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด



100

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ จานวนอาจารย์ประจาที่นากิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการเรี ยน
การสอนใช้ในการเรียนการสอนต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด โดยกาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เท่ากับ
3 คะแนน
กำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจามีการนากิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดทาระบบ E-learning ครบทุกรายวิชา โดยนา
เอกสารการสอน, power point แบบฝึกหัดเข้าสู่ระบบเพื่อให้นักเรียนนายร้อยสามารถทาการศึกษา
เนื้อหาวิชาก่อนเข้ารับการสอน(2.4.8) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ข อง นนร. ที่ มุ่ ง ขยายผลต่ อ ไปยั ง การฝึ ก ภาคสนาม เพื่ อ ให้ นนร. มี ค วามคุ้ น เคยต่ อ
ยุทโธปกรณ์ และสามารถเข้ารับการฝึกจากเหล่าสายวิทยาการได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ห้วงการฝึกภาคสนาม โดย
ส่วนวิชาทหาร ฯ จะมีการเพิ่ มห้วงการฝึกปฏิบัติต่อเครื่องมือ เครื่องช่วยฝึก ในห้วงเย็นหลังเลิกเรียนของ
นนร.ประจาปีการศึกษา 2562 (2.4-9, 2.4-10) แสดงตามตาราง 2.4
ตำรำง 2.4 ตารางแสดงจ านวนรายชื่ อ และกิ จกรรมที่ น ามาใช้ ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการเรี ย น
การสอน
ลำดับ
รำยชื่ออำจำรย์ประจำ
1 พ.อ.ภัทรภพ บู่ศรี
2 พ.อ.ตรียุทธ์ ศรีขวัญ
3
4
5
6

รำยชื่อวิชำ
ชื่อกิจกรรม
- วิชาอาวุธประจากาย - เครื่องช่วยฝึก Range 3000
- วิชาอาวุธประจากาย - เครื่องช่วยฝึก Range 3000
- วิชาป้อมสนามฯ
- เครือ่ งตรวจค้นวัตถุระเบิด
- ทุ่นระเบิดจาลอง
พ.อ.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร - วิชาอาวุธประจากาย - เครื่องช่วยฝึก Range 3000
พ.อ.รณฤทธิ์ โคตะโน
- วิชาอาวุธประจากาย - เครื่องฝึกเล็ง
- เป้าล้มลุก
พ.ท.สมภาร เสาวโร
- วิชาอาวุธประจากาย - เครื่องฝึกเล็ง
- เป้าล้มลุก
พ.ท.สมพร จิตตรง
- วิชาอาวุธประจากาย - เครื่องฝึกเล็ง
- เป้าล้มลุก

27
ลำดับ
รำยชื่ออำจำรย์ประจำ
7 พ.อ.สุดใจ ฉ่าศิริ
8
9

รำยชื่อวิชำ
ชื่อกิจกรรม
- วิชาปฏิบัติการพิเศษ - เครื่องช่วยฝึกเป้าอัตโนมัติ
หน่วยทหารขนาดเล็ก
- การฝึกลงทางดิ่งจาก ฮ.ฯ
พ.ท.คมสันต์ ศาสตร์ประดิษฐ์ - วิชาปฏิบัติการพิเศษ - เครื่องช่วยฝึกเป้าอัตโนมัติ
หน่วยทหารขนาดเล็ก
- การฝึกลงทางดิ่งจาก ฮ.ฯ
พ.ท.ไกรวุฒิ แก้วรักษา
- วิชาปฏิบัติการพิเศษ - เครื่องช่วยฝึกเป้าอัตโนมัติ
หน่วยทหารขนาดเล็ก
- การฝึกลงทางดิ่งจาก ฮ.ฯ

หมำยเหตุ อาจารย์ประจาทุกนาย จัดทาระบบ E-learning ทุกรายวิชา
สรุป อาจารย์ประจาที่นากิจกรรมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน จานวน
9 นาย
9  100
21
= 42.86

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ คิดเป็นร้อยละ =

ผลกำรประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เท่ากับ 3 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
2.4-8 - ระบบ E-learning สวท.รร.จปร.
(http://e-learning.crma.ac.th/moodle/course/index.php?categoryid=201)
2.4-9 - ขออนุมัติออกคาสั่ง ฝึกตอนเย็นของ นนร.ชั้นปีที่ 1-5
2.4-10 - คาสั่งแต่งตั้งครูฝึกวิชาทหารให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 1-5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 อำจำรย์ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์
คำอธิบำย
อาจารย์ประจาที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/
อบรม/ศึกษาดูงาน/นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้ง ในและ/หรือต่างประเทศและได้นาความรู้
กลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน)
ร้อยละของจานวนอาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพิ่ มเติม /ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึ กษาดูง าน/
นาเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาที่เพิ่มพูนความรู้ ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ชม./ปี
และมีการขยายผล และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด



100

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 80 ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด เท่ากับ
5 คะแนน

28
กำรดำเนินงำน
ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 ส่ ว นวิ ช าทหาร ฯ มี อ าจารย์ ป ระจ าที่ ไ ด้ รั บ การเพิ่ ม พู น ความรู้
ประสบการณ์ และเข้ ารั บ การอบรม/สั มมนา ทั้ ง ภายในและภายนอก จ านวน 18 เรื่ อ ง คิ ด เป็ น 41
กิจกรรม (2.5-1) อาจารย์ประจามีการศึกษาดูงานทางทหารในพื้นที่ 4 กองทัพภาค ในห้วงที่มีการนา นนร.
ชั้นปีที่ 5 ไปศึกษาดูงานก่อนจบการศึกษาระหว่างวันที่ 23 – 29 ส.ค. 62 (2.5-2) อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/
คน จานวน 21 นาย
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน
21  100 = 100
21
ผลกำรประเมิน
อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
เกณฑ์การให้คะแนน = 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
2.5-1 - ตารางแสดง การอบรม/สัมมนา ครูอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
2.5-2 - ตารางแสดง การศึกษาดูงาน ทภ.1-4 ของ ครูอาจารย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 อำจำรย์ ปฏิบัติตำมระเบียบ วินัยทหำร และจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร
คำอธิบำย
ส่ว นวิ ช าทหาร ฯ มี ก ารกาหนดจรรยาบรรณอาจารย์ / ครู ท หารไว้ เ ป็น ลายลั กษณ์ อั ก ษร
มี ก ระบวนการส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี ก ารก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการดาเนิน การกับผู้ ที่ไ ม่ ปฏิบั ติตามจรรยาบรรณวิช าชีพ มีก ารด าเนิ นการ
วางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน)
1. ร้อยละของจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร
ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (2 คะแนน)
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด



100

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาหนดร้อยละ 100 ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด เท่ากับ
2 คะแนน
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจาของส่วนวิชาทหาร ฯ มีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ
แบบธรรมเนียมทหาร โดยแผนกกาลังพล ได้มีการตรวจสอบอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ
แบบธรรมเนียมทหารเป็นประจาต่อเนื่องทั้งปี ไม่มีรายงานอาจารย์ประจา กระทาผิดวินัย (2.6-1)

29
ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจาที่ ปฏิบัติ ตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนี ยมทหาร ต่ อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
21  100
21
ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 100
ผลกำรประเมิน
ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2
2. มีคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร (1 คะแนน)
ผลกำรดำเนินงำน
ส่ว นวิ ช าทหาร ฯ มี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ จรรยาบรรณอาจารย์ / ครู ท หาร เป็ น แนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ ธารงรักษา และส่งเสริมเกียรติคุณของ ครู -อาจารย์ และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นนร.
และบุคคลทั่วไป (2.6-2)
ผลกำรประเมิน
ได้ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1
3. มี ค ณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ / ครู ท หาร และมี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี (1 คะแนน)
ผลกำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ /ครูทหาร เพื่อรับผิดชอบ
ดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาคู่มือและดาเนินการกากับ ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
อาจารย์ ป ระจ า ทั้ ง นี้ มี รอง ผอ.สวท.รร.จปร. เป็ น ประธาน ผอ.กองวิ ช าเป็ น กรรมการ และ
รอง ผอ.กตก.สวท.ฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ การจัดประชุมกาหนดให้มีในคราวเดียวกันกับการ
ประชุมประจาเดือนของ นขต.ส่วนวิชาทหาร ฯ (2.6-3)
ผลกำรประเมิน
ได้ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1
4. ร้อยละของจานวนครู/อาจารย์ประจาที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ /ครูทหาร
อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (1 คะแนน)
จานวนอาจารย์ประจาผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร
อยู่ในระดับ ดี – ดีมาก ( > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 )
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด



100

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 80 ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด เท่ากับ 1
คะแนน
กำรดำเนินงำน
จานวนครู อาจารย์ป ระจ าที่ ผ่า นการประเมิ นจรรยาบรรณอาจารย์ / ครู ทหารอยู่ใ นระดั บ
ดี-ดีมาก (มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด 21 นาย มีจานวน 21 นาย
(2.6-4)

30
ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจาที่ ปฏิบัติ ตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนี ยมทหาร ต่ อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
21  100
21

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

ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 100
ผลการประเมิน ได้ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1
หลักฐำนอ้ำงอิง
รายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร
คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ส่วนวิชาทหาร ฯ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณส่วนวิชาทหาร ฯ
- ตารางสรุปผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 2

ตัวบ่งชี้
2.1
2.2
2.3
2.4

ผลดำเนินกำร
มีการปฏิบัติ 3 ข้อ
50.65
ไม่ได้ดาเนินการ
1
2

2.5
2.6

29.63
42.86
ร้อยละ 100

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

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

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
3.71
18.55
3.62
18.10
5
25
(2)
(3)
5
25
5
25
(2)
(1)
(1)
(1)
111.65
111.65 ÷ 25 = 4.47
ดี

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 2
จุดแข็ง
1. อาจารย์ ส่ ว นวิ ช าทหาร ฯ เป็ น บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสามารถพั ฒ นาได้ เ พราะมี
ประสบการณ์ในการทางานในหน่วยต่างๆ อีกทั้งผ่านการศึกษาตามแนวทางรับราชการ
2. มีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของหน่วยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่ง บุคลากรของ
หน่วยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกๆปี และ การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม
สัมมนา อบรม เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา การเรียนการสอน ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนาข้อมูลมา
พัฒนาปรับปรุง แก้ไข ด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

31
จุดที่ควรพัฒนำ
1. การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจามีตาแหน่งประเภทวิทยฐานะ
2. สร้างแรงจูงใจในการทางานวิจัยและสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ควรมีแนวทางส่งเสริมบุคลากรมีให้การศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ให้มากขึ้น
2. ควรส่งเสริมบุคลากรที่ยังไม่มีองค์ความรู้หรือขาดทักษะในการทางานวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์ โดยอาจมีหน่วยงานกลางหรือคณะทางานที่ช่วยเหลือให้คาปรึกษา
3. ควรสนับสนุนหรือผลักดัน ให้มีตาแหน่งวิทยฐานะให้เกิดแรงจูง ใจอย่างแท้จริง เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการทาวิจัยและผลงานสร้างสรรค์

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนคุณภำพหลักสูตร
ส่ว นวิช าทหาร ฯ มี ก ารบริห ารการพัฒ นาหลั กสู ต ร ทั้ ง ในดานวิท ยาการอุ ด มศึ ก ษาและ
วิทยาการทหาร ใหตอบสนองตอการผลิตบุคลากรตามวัตถุประสงคของกองทัพ พัฒนาการเรียนการสอนให้
ทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยี วิทยาการและความตองการของกองทัพ มีการจัดการเรียนรู ที่หลากหลาย
โดยเนนการปฏิบั ติ จ ริ ง และสงเสริ ม ประสบการณจริ ง โดยบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและมี
ความสามารถในการถ่ายทอด มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน ตลอดจนมีการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ความต้องการของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกการเปิด - ปิดหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติที่กาหนดทุก
หลั ก สู ต ร มี ก ารด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ กษาแห่ ง ชาติ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สูต ร มี ค วามร่ว มมือ ในการพั ฒ นาและบริห าร
หลักสูตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กาหนด มีการ
นาผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้สาเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/
สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินงำน
- ส่วนวิชาทหาร ฯ รับผิดชอบหลักสูตร รร.จปร. ด้านวิชาทหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่ง
เป็นไปตามมาตรฐานความต้องการของ ทบ. โดยสภาการศึกษาวิชาทหารได้มีมติอนุมัติหลักสูตรโรงเรียน
เหล่าทัพ 5 ปี ของเหล่าทัพ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 (3.1-1)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
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2. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการ ฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี
กำรดำเนินงำน
- ส่ว นวิ ช าทหาร ฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร มี ผอ.สวท.รร.จปร. เป็ น
ประธาน มี ผบ.นขต.สวท.รร.จปร. เป็นคณะกรรมการ ซึ่งในการประชุมหน่วยขึ้นตรงของส่วนวิชาทหาร ฯ
แต่ละครั้ง จะมีการชี้แจงเรื่องการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
บางครั้งจะต้องมีการปรับการเรียนการสอนบ้าง เช่น การนาวิชาการบางเรื่องตามนโยบายผู้บังคับบั ญชามา
ทาการสอนเพิ่ มเติ ม ทั้ งนี้ยั งคงอยู่ใ นกรอบของหลักสู ตร ฯ และในปีก ารศึ กษา 2562 ได้มีก ารแต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมขึ้นมา (3.1-2) เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล
ให้ข้อพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยต่อเนื่อง และมีการประชุมคณะกรรมการตามวาระ
(3.1-3)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ /หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน
การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร รวมทั้งเชิญ ผู้แทนหน่วยทหารและผู้แทนเหล่าสายวิทยาการมาร่วม
การประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยมากยิ่งขึ้น และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติใน
การเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดการเรียนการสอนดัง กล่าวสอดคล้องกับ
นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.2560 - 2564 และหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้าน
วิชาทหาร (ปรับปรุง พ.ศ.2558) (3.1-4)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. มีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 - 6 ปี
กำรดำเนินงำน
มีการประเมินหลักสูตร จากหน่วยงานผู้ใช้นักเรียนนายร้อยที่สาเร็จการศึกษา โดยกองสถิติ
และทะเบียนประวัติ รร.จปร. ตามกรอบเวลาที่กาหนดไว้หลัง สาเร็จการศึกษา ไปแล้ว 1 ปี ทั้งนี้ ในปี
2561-2562 กองสถิติและทะเบียนประวัติฯ ได้ดาเนินการประเมิน นนร.ที่สาเร็จการศึกษา เมื่อเดือน
ธันวาคม ปี 2560 (จปร.รุ่น 65) ซึ่งส่วนวิชาทหาร ฯ ได้นาข้อมูลข้อเสนอแนะดังกล่าวจากหน่วยใช้มาเป็น
ข้อมูลส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยผลการประเมินของ นนร. จากหน่วยต้นสังกัด
มีระดับความพึงพอใจด้านวิชาชีพทหาร อยู่ในระดับ 4.70 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด (3.1-5)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษามาปรับปรุง
หลักสูตร
กำรดำเนินงำน
รร.จปร. ได้มีการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ ที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาจาก รร.จปร. เป็นประจาทุกปี หลังจาก นนร. สาเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานแล้ว 1 ปี โดย
การประเมินในปี 2561-2562 ทาการประเมิน นนร.จปร.รุ่นที่ 65 ที่สาเร็จการศึกษาไปเมื่อ เดือนธันวาคม
2560 มีข้อเสนอแนะที่สาคัญด้านวิชาทหาร และจิตวิทยาและการนาทหาร คือ การพัฒนาความรู้ในเรื่อง
การช่วยรบ การส่งกาลังบารุง เรื่องงบประมาณ เรื่องระเบียบคาสั่งต่าง ๆ และนโยบายใหม่ ๆ ของ ผบ.ทบ.
ซึ่งส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรง ฯ และได้สั่งการให้กองวิชาที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุงและ
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พัฒนา เนื้อหาและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและให้ นนร.มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และ
ได้นาข้อมูลดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรด้านวิชาทหาร พ.ศ.2563 (3.1-5)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
3.1-1 - หลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ.2558) ด้านวิชาทหาร
3.1-2 - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูต ร และคาสั่ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรฯ
3.1-3 - รายงานผลการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาทหารฯ
3.1-4 - หนังสือ ผฝศ.กตก.สวท.รร.จปร. ที่ กห 0460.3.1.2/509 ลง 7 พ.ย.61 เรื่อง ประชุมพิจารณา
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รวิ ช าทหาร ปี 2563 และหนั ง สื อ ผฝศ.กตก.สวท.รร.จปร. ที่ กห
0460.3.1.2/54 ลง 13 ม.ค.63 เรื่อง การจัดการศึกษาวิชาทหารให้กับ นนร.
3.1.5 - รายละเอียดผลการสารวจความคิดเห็น เรื่อง ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา จปร.รุ่นที่ 65 ประจาปี 2560
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร ฯ ดาเนินการให้อาจารย์จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน
รายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยเทคนิควิธี การสอนที่หลากหลาย มุ่ง เน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม
ความเป็นผู้นาทางทหาร ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ จานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนรายวิชาทั้งหมด (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอน/แผนบทเรียนรายวิชา/ตาราง
กาหนดการฝึกในทุก รายวิชาที่ ทาการสอนตามหลั กสูตรการศึกษา มคอ.3 และ มคอ.4 โดยผ่า นการ
พิจารณาจาก คณะกรรมการกากับมาตรฐานการศึกษาส่วนวิชาทหาร ฯ (3.2-1) และเน้นการจัดการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นาทางทหาร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง คุณลัก ษณะที่พึง
ประสงค์ โดยก าหนดเป็ น แผนงาน โครงการ/กิ จ กรรม ได้แ ก่ การจั ด การเรีย นการสอนแบบ Active
Learning การฝึ ก ที่มุ่ ง เน้ น สมรรถนะวิช าชีพ ทหาร คื อ การฝึก ปฏิบั ติ ง านของหน่ว ยเฉพาะกิ จ และ
การศึกษาดูงานกองทัพภาคของ นนร.ชั้นปีที่ 5 เป็นต้น (3.2-2)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่กาหนด (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการจัดทา มคอ. 5 และ มคอ.6 ในทุกรายวิชาเพื่อแสดงถึงการจัดการเรียน
การสอนตามแผนการสอนของแต่ละรายวิชาที่กาหนดในหลักสูตร (3.2-3)
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ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. ร้อยละของจานวนรายวิ ชาที่มีผลประเมิ นการเรี ยนการสอนรายวิชาอยู่ ในระดับ ดี –ดีมาก
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจานวนรายวิชาทั้งหมด (1 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
จานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา
อยู่ในระดับ ดี – ดีมาก (  3.51 จากคะแนนเต็ม 5)
ผลร้อยละ =
จานวนรายวิชาทั้งหมด



100

กำรดำเนินงำน
ปีการศึกษา 2561 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีจานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอน
รายวิชาอยู่ในระดับ ดี -ดีมาก (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จานวน 26 วิชา จากจานวนรายวิชาทั้งหมด
จานวน 26 วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 (3.2-4)
ปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีจานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอน
รายวิชาอยู่ในระดับ ดี -ดีมาก (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จานวน 32 วิชา จากจานวนรายวิชาทั้งหมด
จานวน 32 วิชา (วิชาทหาร 26 วิชา วิชาการนาทหารและจิตวิทยา 6 วิชา) คิดเป็นร้อยละ 100 (3.2-4)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. ร้อยละของจานวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจานวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด
วิธีกำรคำนวณ
ผลร้อยละ =

จานวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดี – ดีมาก (  3.51 จากคะแนนเต็ม 5)
จานวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด



100

กำรดำเนินงำน
ปีการศึกษา 2561 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีจานวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จานวน 24 นาย จากจานวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด จานวน 24 นาย คิด
เป็นร้อยละ 100 (3.2-5)
ปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีจานวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จานวน 28 นาย จากจานวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด จานวน 28 นาย
(อจ.ด้านวิชาทหาร 21 นาย อจ.ด้านวิชาการนาทหาราและจิตวิทยา ฯ 7 นาย) คิดเป็นร้อยละ 100
(3.2-5)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. มีก ารนาผลการประเมิ นการจั ดการเรีย นการสอนรายวิช า มาปรับ ปรุง แผนการสอน
(1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการนาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาซึ่ง แสดงใน
มคอ. 5 ปี 2561 มาปรับปรุงแผนการสอนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปี 2562 ในทุกรายวิชา
(3.2-6)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
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สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
3.2-1 - มคอ.3, มคอ.4
3.2-2 - ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ
และการศึกษาดูงานกองทัพภาคของ นนร.ชั้นปีที่ 5
3.2-3 - มคอ.5, มคอ.6
3.2-4 - แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน (แบบ ปม.1)
3.2-5 - แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน (แบบ ปม.3)
3.2-6 - มคอ.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คำอธิบำย
ส่ ว นวิ ช าทหาร ฯ ด าเนิ น การให้ อ าจารย์ ก าหนดและแจ้ ง หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารวั ด และ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและ
หลากหลาย ตลอดจนนาผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลและอาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล
ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการจัดทาเอกสารนา/มคอ.3 ในทุกรายวิชาที่ทาการสอน และได้มีการ
กาหนดวิธีการประเมินผลในแต่ละด้าน กาหนดการพัฒนาการเรียนรู้ของ นนร. ซึ่งอยู่ใน มคอ.3 หมวดที่ 4
การพัฒนาการเรียนรู้ของ นนร. และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล โดยหลักเกณฑ์การวัด
และการประเมินผลดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหาร ฯ
และในการเรียนการสอนแต่ละวิชา อาจารย์ที่ทาการสอนจะชี้แจงหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลใน
ครั้งแรกของการเรียนการสอนให้ นนร.ทราบ ซึ่งเป็นไปตาม มคอ.3 ของแต่ละวิชา (3.3-1)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีก ารวั ดและประเมิ นผลการจัด การเรีย นการสอนเป็ นไปตามแผนการจัด การเรีย นรู้
รายวิชา/แผนการสอน (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ จัดทา มคอ. 5 ในทุกรายวิชาที่ทาการสอน และได้มีการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของวิชา ซึ่งอยู่ในหมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับ
แผนการสอน และหมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ซึ่ง ได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการกากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหารทุกรายวิชา (3.3-2)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
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3. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของ นนร. เพื่อความโปร่ง ใสและ
ยุติธรรม (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับมาตรฐานการศึกษา และคณะกรรมการ
ประจาชั้น มีหน้าที่ในการตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ นนร. เพื่อความโปร่ง ใสและ
ยุติธรรม (3.3-3)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. มีการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ กาหนดให้ทุกรายวิชาที่ทาการสอน ได้มีการนาผลที่ได้จากการวัดและการ
ประเมิน ผลมาพัฒ นาปรั บปรุง การสอน ซึ่ งระบุ ไ ว้ ใน มคอ.3 หมวดที่ 7 การประเมิน รายวิ ชาและ
กระบวนการปรับปรุง (3.3-4)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
กองวิชาที่ทาการสอน ออกข้อสอบ เสนอคณะกรรมการกากับมาตรฐานการศึกษา เพื่ อ
ตรวจสอบแก้ไข และอนุมัติให้นาข้อสอบไปทาการสอบประเมินผล (3.3-5)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.5 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ได้คะแนนเท่ากับ 4.5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
3.3-1 - มคอ.3
3.3-2 - มคอ.5
3.3-3 - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับมาตรฐานการศึกษา และคณะกรรมการประจาชั้น นนร.
3.3-4 - มคอ.3
3.3-5 - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกากับมาตรฐานการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 กระบวนกำรพัฒนำกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นาเป็นไปตามหลักสูตร เพื่อเสริมสร้าง
ผู้นาทางทหารให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ
มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ด้านวิทยาการทหาร รวมทั้งมีการประเมินผลและนาผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหารในหลักสูตร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิ ชาทหาร ฯ มีแ ผนงานโครงการและกิจกรรม ดาเนิน การฝึกศึ กษาวิชาทหารตาม
หลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกศึกษาวิชาทหาร
ที่มีการปรับระยะเวลาในการศึกษาเป็น 5 ปี โดยส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนและ
รายงานผลคะแนนสอบ (เกรด) ครบทุกวิชาตามหลักสูตร (3.4-1) และมีกิจกรรมการฝึกวิชาทหารที่สาคัญ
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ตามหลักสูตร ได้แก่ การจัดการศึกษาให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 5 ในการศึกษาความรู้ของเหล่าที่เลือกรับราชการ
(3.4-2) การศึกษาดูงานกองทัพภาคของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 (3.4-3) การฝึกการใช้อาวุธ
ในการต่อสู้ระยะประชิดและการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจของ นนร.ชั้นปีที่ 5(3.4-4) และจัดการ
ฝึกวิชาการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กของ นนร.ชั้นปีที่ 5 (3.4-5)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีหน่วยงานรับผิดชอบและดาเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในการดาเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหาร แผนกฝึกศึกษา กองบังคับการเตรียมการ ส่วน
วิชาทหาร ฯ เป็นส่วนดาเนินการ โดยในภาคการศึกษาได้ออกตารางการศึกษาวิชาทหาร ทั้งภาคการศึกษา
ที่ 1 และ 2 ให้หน่วยขึ้นตรงของส่วนวิชาทหาร ฯ ดาเนินการ โดยกาหนดให้กองวิชารับผิดชอบการฝึก
ศึกษาในรายวิชา ฯ และในการฝึกภาคสนามของ นนร. ได้ขออนุมัติคาสั่งฝึกภาคสนามของ นนร. ประจาปี
การศึกษา 2562 โดยแบ่งมอบให้แต่ละกองวิชารับผิดชอบควบคุม อานวยการฝึก และจัด ผบ.หน่วยฝึก
เพื่อควบคุมการฝึกให้เป็นไปตามหลักสูตรด้านวิชาทหาร ฯ ที่กาหนด (3.4-6)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. จานวนหน่วยกิตรวมของการฝึกศึกษาวิชาทหาร ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต (0.5 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ ดาเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามการ
จัดการศึกษาหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (3.4-7)
การศึกษาด้านวิชาทหารมีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี เพื่อให้มีเกรดครบทุกวิชา กาหนดในภาค
การศึกษามี 10 ภาคการศึกษา โดยประกอบด้วยวิชาทหาร จานวน 26 วิชา รวม 45 หน่วยกิต มีจานวน
1,072 ชม. และวิชาการนาทหารและจิตวิทยา จานวน 6 วิชา รวม 9 หน่วยกิต (3.4-7)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.5 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. จานวนสัปดาห์ของการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์/ปี หรือมีระยะเวลาการฝึก
ภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่า 1,400 ชั่วโมง สาหรับหลักสูตร 5 ปี (0.5 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ดาเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามการจัดการศึกษาหลักสูตร
รร.จปร.ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ด้านวิชาทหาร ในภาคการฝึก /การฝึกภาคสนาม มี 5 ภาคการฝึก มีการฝึก
ภาคสนามทั้งสิ้น 18 วิชา ใช้เวลาในภาคการฝึกภาคสนาม 2,865 ชม. รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึก
ตามหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) ทั้งสิ้น 3,937 ชม. (3.4-3)
การฝึกภาคสนามประจาปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.63 ถึง 28 มี.ค.63 เป็นการ
จัดการฝึกภาคสนามตามหลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 ปี)
- นนร.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 71 ทาการฝึกภาคสนาม
1. การฝึกสุขศาสตร์ทหาร จานวน 40 ชั่วโมง
2. การฝึกป้องกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ จานวน 40 ชั่วโมง
3. การฝึกการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น จานวน 40 ชั่วโมง
4. การฝึ ก ป้อ มสนาม เครื่อ งกีด ขวาง การพราง วั ตถุ ร ะเบิ ดและการทาลาย จานวน
80 ชั่วโมง
5. การฝึกยิงอาวุธประจากาย จานวน 120 ชั่วโมง
6. การฝึกบุคคลทาการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน จานวน 160 ชั่วโมง
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- นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 70 ทาการฝึกภาคสนาม
1. การฝึกยิงอาวุธประจาหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ จานวน 80 ชั่วโมง
2. การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ จานวน 120 ชั่วโมง
3. การฝึกขับรถยนต์ทหาร จานวน จานวน 40 ชั่วโมง
4. การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า จานวน 40 ชั่วโมง
5. การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จานวน 120 ชั่วโมง
- นนร.ชั้นปีที่ 3 รุ่น 69 ทาการฝึกภาคสนาม
1. การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด จานวน 80 ชั่วโมง
2. การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด จานวน 120 ชั่วโมง
3. การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ จานวน 200 ชั่วโมง
- นนร.ชั้นปีที่ 4 รุ่น 68
1. ทาการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม จานวน 1,065 ชั่วโมง
- นนร.ชั้นปีที่ 5 รุ่น 67
1. การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก จานวน 120 ชั่วโมง
2. การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด จานวน 40 ชั่วโมง
3. การฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ จานวน 40 ชั่วโมง
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.5 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหาร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในการฝึ ก ภาคสนาม ส่ ว นวิ ช าทหาร ฯ มี ก ารประเมิ น ผลการศึ ก ษาทุ ก รายวิ ช าที่ ท าฝึ ก
ภาคสนาม หลังจบการฝึกมีการสรุปผลการฝึกให้ รร.จปร. ทราบทุกครั้ง (3.4-8)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
6. มีการนาผลประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหาร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกภาคสนามของ นนร.แต่ละชั้นปี ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการรายงานเสนอ
ปัญหาข้อขัดข้องในการฝึกที่ผ่านมา (มคอ.6) และเสนอรายงานต่อ รร.จปร. เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อ นการฝึก
ภาคสนามในปีต่อไป (3.4-9)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
3.4-1 - รายงานผลการศึกษา
3.4-2 - การศึกษาความรู้ของเหล่าที่เลือกรับราชการ
3.4-3 - การศึกษาและดูงานกองทัพภาค
3.4-4 - การฝึกการใช้อาวุธต่อสู้ในระยะประชิดและการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ
3.4-5 - การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก
3.4-6 - ตารางการศึกษาวิชาทหารภาคการศึกษา, คาสั่งการฝึกภาคสนาม นนร. และคาสั่งแต่งตั้ง
ผบ.หน่วยฝึกประจาวิชาฯ
3.4-7 - หลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ.2558) ด้านวิชาทหาร
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3.4-8 - รายงานผลการฝึกภาคสนาม
3.4-9 - มคอ.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ประสิทธิผลของกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ กากับดูแลการฝึกศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด มีการวัดและประเมินผลการฝึกวิชาทหาร
และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา รวมทั้งมีการนาผลการประเมินนามาปรับปรุง พัฒนาการฝึกวิชาทหาร
และการเสริมสร้ างคุ ณลัก ษณะผู้นา ตลอดจนมีการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้า งสรรค์น วัตกรรม เพื่อใช้
สนับสนุนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นา
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีแผนการฝึกวิชาทหาร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการจัดทาแผนการฝึกวิชาทหารการดาเนินการโดย
เริ่มหลังจากที่ รร.จปร. อนุมัติปฏิทินการศึกษาแล้ว โดยประกอบด้วย แผนการฝึก นนร.ในห้วงเย็นระหว่าง
ภาคการศึกษา การฝึกเพิ่มเติม และได้วางแผนจัดทาตารางการฝึกภาคสนามเสนอให้ที่ประชุมส่วนวิชา
ทหาร ฯ พิจารณา และขออนุมัติหลักการ ฯ ถึง รร.จปร. เพื่อติดต่อประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง (3.5-1)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีการฝึกตามแผนที่กาหนด (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม มี 5 ภาคการฝึก มีการฝึกภาคสนามทั้งสิ้น 18 วิชา ใช้เวลา
ในภาคการฝึกภาคสนาม 2,865 ชม.รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึกตามหลักสูตร รร.จปร.พ.ศ.2558
ทั้งสิ้น 3,937 ชม. การจัดการฝึกภาคสนาม ส่วนวิชาทหาร ฯ ประจาปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.
63 ถึง 28 มี.ค.63 ในหลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 ปี) ได้ดาเนินการติดต่อ
ประสานงานกับเหล่าสายวิทยาการที่จะดาเนินการฝึกในแต่ละวิชา จัดทาความต้องการ งป.และ สป.3
ตารางก าหนดการฝึ ก มีก ารจั ดการฝึ กตามตารางการฝึก ที่ กาหนด โดยหน่ ว ยฝึ กประจ าวิ ชาต่ าง ๆ ที่
รับผิดชอบการฝึกจะรายงานการฝึกประจาวันให้ กอ.ฝึก สวท.รร.จปร. ทราบ และรายงาน กอ.ฝึก รร.จปร.
ทราบตามขั้นตอนทุกวัน รวมถึงผู้บังคับบัญชาของ รร.จปร.จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กาลังใจ นนร.ในการ
ทาการฝึกให้มีประสิทธิภาพบรรลุความมุ่งหมายของการฝึก (3.5-2)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มีการประเมินผลการฝึกวิชาทหาร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ตลอดห้วงเวลาที่ทาการฝึก ภาคสนามของ นนร.ในวิชาต่าง ๆ จะมีการประเมินผลการฝึก
ภาคสนามของ นนร. โดย ครู ฝึก/ผช.ครู ซึ่ง เมื่อจบการฝึกแล้ว หน่วยฝึกประจาวิชาฯ จะรวบรวมสรุป
รายงานผลการฝึ ก ประกอบคะแนนการประเมิ น ผลการฝึ ก ของ นนร .เป็ น รายบุ ค คล รายงานให้
สวท.รร.จปร.ทราบ และ สวท.รร.จปร.ทาการสรุปรายงานให้ รร.จปร. ทราบตามขั้นตอน (3.5-3)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
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4. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกวิชาทหาร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
มีการนาข้อมูลผลการประเมิน (มคอ.6) มาทาการปรับปรุง และฝึกเพิ่มเติมด้านวิชาทหาร
ให้กับ นนร. ในปีต่อไป (3.5-4)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. มีนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนในการฝึกวิชาทหาร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่ ว นวิ ช าทหาร มี ก ารน าเครื่ อ งช่ ว ยฝึ ก เทคโนโลยี สู ง Milo Range มาใช้ ท าการฝึ ก
ประกอบการยิง ปืนให้กับ นนร. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ นนร. มีทักษะและความชานาญในการใช้อาวุธ
ประจากายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งขึ้น และในปี 2562 มีการนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนด้วย
โต๊ะทรายดิจิตอลมาฝึกอบรมให้กับครู/อาจารย์ และใช้ประกอบการเรียนการสอน/การฝึก นนร. ในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ในห้วงก่อนการฝึก ภาคสนาม ประจาปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้
จัดหาฝุ่นพรางดิจิตอลแบบตลับให้กับ นนร. ทุกชั้นปี เพื่อใช้ในการฝึกภาคสนาม ซึ่งมีคุณสมบัติในการพราง
ที่เหมาะสมกับสดภาพแวดล้อมมากกว่าฝุ่นพรางแบบเดิม (3.5-5)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
3.5-1 - คาสั่งการฝึกตอนเย็นและการฝึกเพิ่มเติมของ นนร. และคาสั่งฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่
1-4
3.5-2 - ตัว อย่ างการรายงานประจาวั นการฝึก ภาคสนามฯ และการตรวจเยี่ ยมของผู้ บัง คับ บัญ ชา
รร.จปร.
3.5-3 - รายงานผลการฝึกภาคสนามของ นนร.
3.5-4 - มคอ.6
3.5-5 - คาสั่งการฝึกอบรมการใช้งานโต๊ะทรายดิจิตอล และการจัดหาฝุ่นพรางดิจิตอลแบบตลับ
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
4.5
5
5
25

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
5
25
5
25
5
25
5
25
5
25
125
125 ÷ 25 = 5.0
ดีมำก
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กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 3
จุดเด่น
1. ส่ ว นวิ ช าทหาร ฯ มี ห ลั ก สู ต ร รร.จปร. ด้ า นวิ ช าทหาร (ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2558) โดย
สภาการศึ กษาวิ ชาทหารได้ มีม ติอ นุมั ติห ลัก สูต รโรงเรีย นเหล่ าทั พ 5 ปี ของเหล่ าทั พ ทาให้ มีแ นวทาง
การดาเนินการตามมาตรฐานความต้องการของ ทบ.
2. ส่วนวิชาทหาร ฯ มีอาจารย์ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการทางานตามหน่วยของ
ทบ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทาให้สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับ นนร.ได้เป็นอย่างดี
3. ส่ ว นวิ ช าทหาร ฯ ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี จากหน่ ว ยต่ า ง ๆ ใน ทบ. ในการ
สนับสนุนวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการฝึก นนร. รวมถึงร่วมให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง
4. ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้แก้ไขตามข้อแนะนาในผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
การแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ซึ่ง ได้ช่วยกันพิจารณาในการปรับปรุง แก้ไ ข และพัฒนา
หลักสูตร ปี 2563 เสนอให้ กับ รร.จปร. และหน่วยเหนือตามขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5. ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผ่านระบบ Elearning และได้นาระบบการประเมินออนไลน์มาใช้ทั้งในภาคการศึกษาและภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนำ
การใช้งานระบบ E-Learning และระบบ ZOOM ของครูอาจารย์ในการเรียนการสอนของ
นนร.
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
การนาระบบ E-Learning และระบบ ZOOM มาใช้ประกอบการเรียนการสอนของ นนร.
ให้มากยิ่งขึ้น

มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ส่ว นวิช าทหาร ฯ มีค ณะกรรมการบริ ห ารการศึ ก ษาฯ ดาเนิน งานตามบทบาทหน้า ที่ ซึ่ ง
กาหนดไว้ในข้อบังคับ/ระเบียบ/คาสั่ง/พระราชบัญญัติของสถานศึกษา ภายใต้บริบทของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า โดยมุ่งเน้น การดาเนินงานตามนโยบาย วางแผนปฏิบัติราชการ กากับ ติดตามผลการ
ดาเนินงาน และสนับสนุนการดาเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล มีความโปร่งใสในการดาเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาส่วนการศึกษาฯ อย่างยั่งยืน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เอกลักษณ์ส่วนวิชำทหำรฯ
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีเอกลักษณ์ที่สะท้อนความโดดเด่น /ความชานาญ/ความเชี่ยวชาญ ตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง และบริบทของ ส่วนวิชาทหารฯ ตาม
แผนปฏิบัติราชการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
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เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
1. หลักฐำนจำกส่วนวิชำทหำร (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในการกาหนดเอกลักษณ์ส่วนวิชาทหารฯ ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
กำรดำเนินงำน
- ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้กาหนดเอกลักษณ์ภายใต้เหตุผลที่สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก
โดยให้ ก ารศึ ก ษาอบรมแก่ นั ก เรี ย นนายร้ อ ยเพื่ อ สาเร็ จ เป็ นนายทหารสั ญ ญาบั ตรของกองทั พ บกซึ่ ง มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” (4.1-1) ดังนี้
1) เป็นแบบฉบั บของนายทหารสัญ ญาบั ตรผู้มีลักษณะผู้นาที่ดี มีวินัย มีความกล้าหาญ
เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน
2) มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี
สามารถเป็นผู้นาการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกาลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4.1-2)
3) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการ
อุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง
4) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดารง
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กาลังพลในหน่วยงานของ
ตน รวมทั้งมีจิตสานึกและสัญชาตญาณในการรบ
5) มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาทหารเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญา
บัตรหลักของกองทัพบก และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
6) มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.2 มีการกาหนดตัวบ่งชี้และระดับความสาเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการกาหนดตัวบ่ง ชี้ และระดับความสาเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 โดย นนร.จะต้องผ่านหลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร ปรับปรุง 58 ซึ่งต้องมีระยะเวลาใน
การศึกษา 3,224 ชม. ตลอด 5 ชั้นปี (4.1-2) ดังนี้
- นนร.ชั้นปีที่ 1 มีระยะเวลาในการศึกษาด้านวิชาทหารทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวม
672 ชม.
- นนร.ชั้นปีที่ 2 มีระยะเวลาในการศึกษาด้านวิชาทหารทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวม
592 ชม.
- นนร.ชั้นปีที่ 3 มีระยะเวลาในการศึกษาด้านวิชาทหารทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวม
592 ชม.
- นนร.ชั้นปีที่ 4 มีระยะเวลาในการศึกษาด้านวิชาทหารทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวม
1,225 ชม.
- นนร.ชั้นปีที่ 5 มีระยะเวลาในการศึกษาด้านวิชาทหารทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวม
808 ชม. ตามหลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร ปรับปรุง 58 (4.1-2)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้จัดทาค าสั่งเพื่อการปฏิบัติ และกาหนดผู้รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบั ติ
ราชการ รร.จปร.ปีการศึกษา 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สวท.รร.จปร. (4.1-3)
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ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร
กำรดำเนินงำน
อาจารย์ และบุคลากรของส่วนวิชาทหารฯ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรมตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติราชการ (4.1-3),(4.1-4),(4.1-5)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.5 มีผลประเมิน ความสาเร็จในการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ
ส่วนวิชาทหาร ฯ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กำรดำเนินงำน
การประเมิ น ความส าเร็ จ ในการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม ที่ ส ะท้ อ น
เอกลักษณ์ส่วนวิชาทหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้แก่โครงการพัฒนาการฝึกด้านวิชาทหาร และโครงการ
มอบรางวัลการศึกษาวิชาทหารแก่ นนร.ประจาปีการศึกษา 2562 (4.1-4), (4.1-7), (4.1-8), (4.1-9), (4.110)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ส่วนวิชาทหาร ฯ นาเสนอหลักฐาน ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ส่วนวิชาทหารฯ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ให้การฝึกอบรมการยิงปืน การฝึกศึกษาวิชาทหาร ให้กับหน่วยราชการ
ภายใน กห. และภายนอก ตลอดทั้งภาคเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของส่วนวิชาทหาร (4.1-11),
(4.1-12), (4.1-13)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2.2 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/การยกย่องในมิติต่างๆ (1 คะแนน)
การได้รับการยอมรับ/การยกย่องจากการให้บริการ แหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงาน
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกจากการส่งบุคลากรเข้ามารับการฝึก ศึกษาอบรมเป็น
ประจาทุกปี (4.1-14)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2.3 มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีดาเนินการสู่ความสาเร็จ หรือมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน
กระบวนการสู่สถาบันอื่น (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ดาเนินการถ่ายโอนความรู้ในฐานะต้นแบบสู่สถาบันอื่นตามที่ได้รับการ
ร้องขอ (4.1-15), (4.1-16)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
4.1-1 - แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร.ปีการศึกษา 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สวท.รร.จปร.
4.1-2 - หลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร ปรับปรุง 58
4.1-3 - คาสั่งฯ ฝึกภาคสนามปี 62
4.1-4 - ส่งรายชื่อ นนร.ชั้นปีที่ 1-4 รับรางวัลการศึกษาวิชาทหาร
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4.1-5
4.1-6
4.1-7
4.1-8
4.1-9

- รายงานผลการแถลงแผนการฝึกภาคสนาม ของ นนร.ชั้น 1-4 ประจาปีการศึกษา 62
- ขออนุมัติจัดพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของ นนร.ประจาปีการศึกษา 62
- โครงการพัฒนาการฝึกการลงทางดิ่ง การลงเร่งด่วน และการเคลื่อนย้ายทางอากาศ
- กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.62
- กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจาปีพุทธศักราช 2562
4.1-10 - รายงานกิจกรรมกระโดดหอสูง 34 ฟุต
4.1-11 - สนับสนุนการฝึกทหารเบื้องต้นให้กับ นรพ.วพบ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 56
4.1-12 - ขอรับการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ทางทหารให้กับ นรช.รุ่นที่ 38 ประจาปีการศึกษา 62
4.1-13 - รายงานการใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูงฯ ประจาเดือน พ.ค.62
4.1-14 - รายงานการทบทวนหลังการปฏิบัติ นรพ.วพบ.ชั้นปีที่ 1 รุ่น 56
4.1-15 - ขอเชิญอาจารย์พิเศษ
4.1-16 - สอนชั้นนายร้อย กส.รุ่นที่ 30 รร.กส.กส.ทบ
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 4.2 กำรด ำเนิ น งำนของคณะกรรมกำรบริ ห ำรกำรศึ ก ษำ ส่ ว นวิ ช ำทหำร
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
คำอธิบำย
คณะกรรมการบริหารการศึกษา ส่วนวิชาทหาร ฯ มีผลการดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ซึ่ง
กาหนดไว้ในคาสั่ง/พระราชบัญญัติของสถาบัน ภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการกาหนดนโยบาย
กากับ ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกส่วนวิชำทหำร (5 คะแนน)
1. มีการกาหนดนโยบาย แนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์
ของ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการกาหนดนโยบาย แนวทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ผู้เรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา ตามคาสั่ง ทบ.(เฉพาะ)ลับ ที่ 3/63 ลง 14 ม.ค.63 อฉก.4400 และมีผลการ
พิจารณาแผนการปฏิบัติราชการ (4.2-1) , (4.2-2)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มี ผ ลก าร พิ จ าร ณา ให้ คว า มเ ห็ น ชอ บห ลั ก สู ต ร ที่ ส อ ด คล้ อ ง กั บ มา ตร ฐา น ที่
กระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้จัดประชุมปรับปรุงหลักสูตรวิชาทหาร ปี 2563 โดย ผอ.สวท.รร.จปร.
เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรประกอบด้วย ผอ.กองเตรียมการ, ผอ.กอง
วิชา และ อจ.หน.สวท.รร.จปร. (4.2–3)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเน้นการกากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด (1 คะแนน)
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กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหารฯ ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยเน้นการกากับติดตามตลอดจนการกากับ
ดูแลการศึกษาวิชาทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ตารา หลักนิยม
ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ การกาหนดมาตรฐานในการวัดผล และประเมินผล เพื่อสนับสนุนผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด (4.2-4)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี เช่น มีการกาหนดวันประชุมตลอดปีไ ม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี
กากั บให้ ก รรมการแต่ ละท่า นเข้า ร่ว มประชุม ไม่ น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 70 ของจานวนครั้ง ที่จั ดประชุม ทั้ง ปี
(1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้แ ต่ง ตั้ง กรรมการประจ าชั้นเพื่อเข้ าร่วมการประชุมหาแนวทางแก้ไ ข
ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อไม่ให้ต่ากว่ามาตรฐานตลอดทุกชั้นปีไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี (4.2-5)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบ
ได้ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้จัดทาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ e-learning สาหรับการ
เรียนการสอน และฐานข้อมูลในแต่สายงาน แต่ละกองวิชา เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับสืบ ค้น โดยเฉพาะ
สาหรับงานประกันคุณภาพ และวิทยฐานะกาลังพลผู้ที่มีคุณสมบัติในการขอรับ (4.2-6)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
4.2-1 - คาสั่งคณะกรรมการบริหารการศึกษา สวท.รร.จปร. 62
4.2-2 - ขอส่งผลการปฏิบัติราชการ (พ.ค.-ต.ค.62)
4.2-3 - ประชุมปรับปรุงหลักสูตรวิชาทหาร
4.2-4 - กรรมการประจาชั้น 1-5 ปี 62
4.2-5 - ประชุมกรรมการชั้น 1 ครั้งที่ 2 ปี62
4.2-6 - ระบบ e-learning สวท
4.2-7 - การดาเนินการ E - learning สวท
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมินสถานการณ์จัดลาดับ
ความสาคัญ จัดการ ควบคุม ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงส่งผล ให้ ลดสาเหตุและโอกาสที่
จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
มีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/
ผู้บริหารสถานศึกษา (2 คะแนน)
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1. หลักฐำนจำกส่วนวิชำทหำร (2 คะแนน)
1.1 มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอกทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
กำรดำเนินงำน
- ไม่มีการดาเนินงาน
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
ไม่ได้คะแนน
1.2 มีการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง
กำรดำเนินงำน
- ไม่มีการดาเนินงาน
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
กำรดำเนินงำน
- ไม่มีการดาเนินงาน
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.4 มีการกาหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเสี่ยงให้
น้อยลง
กำรดำเนินงำน
- ไม่มีการดาเนินงาน
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.5 มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินงำน
- ไม่มีการดาเนินงาน
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดปฏิบัติ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผู้ประเมินตรวจหลักฐานที่แสดงผลการบริการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
2.1 สามารถควบคุมความเสี่ยงลาดับที่ 1 - 5 จากที่กาหนด (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
- ไม่มีการดาเนินงาน
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 1 คะแนน
2.2 สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามที่กาหนด (1 คะแนน)
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ปฏิบัติได้ทุกเรื่อง เท่ากับ 1 คะแนน
กำรดำเนินงำน
- ไม่มีการดาเนินงาน
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
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2.3 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่กาหนด (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
- ไม่มีการดาเนินงาน
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความรุนแรง ความถี่ และละเลย ไม่มีการแก้ไข ป้องกัน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3
- ไม่มีการดาเนินงาน
หลักฐำนอ้ำงอิง
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ ต่อ สถำบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร ฯ สนับสนุนให้ ครู/ อาจารย์ / กาลังพล/นักเรียน นายร้อย นาความรู้ และ
ประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ ชุมชน/สัง คม/กองทัพเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งได้นาความรู้และประสบการณ์ ด้านวิชาการ/วิชาชีพจากการ
พัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนในลักษณะต่าง ๆ เช่น งานวิจัย ตารา รายวิชาและ/หรือหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมิน
1. หลักฐำนจำกส่วนวิชำทหำร (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในการกาหนดแผนงานการนาความรู้และประสบการณ์ไปบริการวิชาการ
เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ (0.40 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้กาหนดแผนงานการบริหารวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อหน่วย
ราชการในกองทัพ (4.4-1) อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทักษะครูอาจารย์ และเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการ
(ด้านการทหาร) เป็นการสร้างความร่วมมือ และความน่าเชื่อถือกับสถาบัน และองค์กรต่างๆ โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ และวิชาชีพเพื่อกากับดูแลการดาเนินงานตามแผนโครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 (4.4-2)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.2 มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด และระดั บ ความส าเร็ จ ของเป้ า หมายไม่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 80
(0.4 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
มีจานวนโครงการ หรือกิจกรรมบริการทางวิชาการ หรือวิชาชีพที่ตอบสนองการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่อจานวนกิจกรรมทั้งหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (4.4-3), (4.4-4), (4.4-5)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง (0.40 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้จัดทาแผนปฏิบัติราชการ และโครงการ กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางและ
กลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และต่อเนื่อง (4.4-6)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
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1.4 มี ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของชุ ม ชน/สั ง คม/กองทั พ /โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระ
จุลจอมเกล้า ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (0.40 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้สรุปรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงาน และสถาบัน
ซึ่งมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการแถลงผลการปฏิบัติในแต่ละโครงการกิจกรรม (4.4-7),
(4.4-8), (4.4-9)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.5 มีการนาผลการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน เช่น งานวิจัย เอกสาร
คาสอน/รายวิชา/ตารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่างๆ (0.40 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้นาการแถลงผลการปฏิบัติมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน
และการให้บริการ โดยการใช้ระบบ e-learning การทาข้อสอบ Pretest และ Posttest รวมทั้งการ
ประเมิน online ในการเรียนการสอน (4.4-10)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความสาเร็จอย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็น
ต่อไปนี้
2.1 มีความต่อเนื่อง ในการดาเนินการตั้งแต่ 3 ปี และ/หรือ มีความยัง่ ยืน พึ่งพาตัวเองได้
โดยไม่ใช้งบประมาณของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1.5 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ความต่อเนื่องในโครงการกิจกรรม ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ทา
การฝึกสอนให้กับหน่วยงานภายนอกในส่วนของกองทัพบก และนอกกองทัพ เป็นประจาทุกปีตามปฏิทิน
การศึกษา ประจาปี 2562 (4.4-11) , (4.4-12)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1.5 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2.2 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (1.5 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิ ชาทหาร ฯ ได้รับ การยอมรั บจากการให้บริ การทางวิ ชาการและการฝึกศึก ษาแก่
หน่วยงานภายใน กห.และภายนอก โดยจัดส่งอาจารย์ทาการสอนหลักสูตรตามแนวทางราชการของเหล่า
ทหารการสัตว์เป็นประจาทุกปี (4.4-13) , (4.4-14) , (4.4-15)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1.5 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.4
ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
4.4-1 - แผนงานการบริการทางวิชาการ วิชาชีพ
4.4-2 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ สวท.รร.จปร.ปีการศึกษา 2562
4.4-3 - โครงการสนั บ สนุ น การฝึ ก และศึ ก ษาวิ ช าทหารให้ แ ก่ รร.ตท.สปท. รร.กส.กส.ทบ. และ
รร.แผนที่ ผท.ทหาร
4.4-4 - การสนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
4.4-5 - โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก
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4.4-6

- แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับ สวท.รร.จปร.
4.4-7 - คาสั่งฝึกหลักสูตร สป.รุ่นที่ 6
4.4-8 - สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจ ฝึก นนท.หลักสูตร สป.กห.รุ่นที่ 6
4.4-9 - สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจ ฝึก นรพ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 56
4.4-10 - การปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ e-learning และการทาข้อสอบ online
4.4-11 - ปฏิทินการศึกษาประจาปี 2562
4.4-12 - ปฏิทินการศึกษาประจาปี 2561
4.4-13 - สอนชั้นนายร้อย กส.รุ่นที่ 30 รร.กส.กส.ทบ.
4.4-14 - ขอรับ การสนับสนุนชุด ครูฝึ ก และพื้น ที่ฝึกภภาคสนาม นชท.ชั้น ปีที่ 1 ประจาปีการศึกษา
2562
4.4-15 - โครงการงานสนับสนุนพิธีกร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 กำรส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำร และกำรพัฒนำสุนทรียภำพของหน่วยงำน
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร มีก ารจัด สรรงบประมาณจากภายในและ/หรือ งบประมาณจาก ภายนอกเพื่ อส่ ง เสริ มการ
ดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนด ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินการ มีการพัฒนาสุนทรียภาพ
ของหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์กำรประเมิน
1. หลักฐำนจำกส่วนวิชำทหำร (2 คะแนน)
1.1 มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร (0.40 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่ว นวิ ช าทหาร ฯ มี ก ารใช้ จ่ า ยงบประมาณภายใน/ภายนอกที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารในกิจกรรมการเปิดการฝึกภาคสนามของ นนร.ประจาปี
การศึกษา 2562 (4.5-1) และกิจกรรมอื่นๆ เช่น พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และงานเลี้ยงปิดสมัยการฝึก (4.5-2), (4.5-3), (4.5-4)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.2 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล (0.40 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่ ว นวิ ช าทหาร ฯ ได้ ก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น งาน เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารในพิธีต่างๆ (4.5-5), (4.5-6)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.3 มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ (0.40 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาฯ ได้ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอตามปฏิทิน
การศึกษา (4.5-7)
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ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.4 มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด (0.40 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้กาหนดไว้ เช่น
1. การสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (4.5-8)
2. ขอเชิ ญ ร่ ว มกิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้าอยู่หัว ประจาปี 62 (4.5-9)
3. การดาเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(4.5-10)
4. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติ ห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (4.5-11)
5. รายงานผลการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563 (4.5-12)
6. พิธีสวนสนามกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจาปี 2563 (4.5-13)
7. การจัดงานวันพระราชทานกาเนิด รร.จปร.ครบรอบ 132 ปี (5 ส.ค.62) (4.5-14)
8. ขออนุมัติออกคาสั่งจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และปิดสมัยการฝึก62 (4.5-15)
9. พิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัล (4.5-16)
10. พิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร (4.5-17)
11. พิธีเกิดเกียรติ และอาลาชีวิตราชการทหาร (4.5-18)
12. อนุมัติจัดประชุมเตรียมการพิธีเสด็จฯ ทรงดานา ประจาปี 2562 (4.5-19)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.5 มีการปรับปรุงพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบันอย่างสอดคล้องกับมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 (0.4 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ปรับปรุงพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบันเพื่อให้ สอดคล้องกับมิติทาง
ศิลปะ และวัฒนธรรม และมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม (4.5-20), (4.5-21)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 0.4 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
2.1 มี ก ารจั ด พื้ น ที่ เ พื่ อ การด าเนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการจัดพื้นที่ในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง (4.5-22)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2.2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้จัดกิจกรรมในห้วงการฝึกแต่ละชั้นปี โดยให้ นนร.ได้ร่วมทากิจกรรมเพื่อ
ส่ง เสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม โดยให้ร่วมพัฒนาวัดที่อยู่ในพื้นที่ให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม มี
ภูมิทัศน์ที่เหมาะสม (4.5-23)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
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2.3 อาคารสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการใช้งานมีการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ที่มี
ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบัน (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการปรั บปรุงภูมิสถาปัตย์ เพื่อความเป็น ระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
(4.5-24)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.5
ได้คะแนนเท่ากับ 4.6 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
4.5-1 - เปิดการฝึกภาคสนาม นนร.ปี 62
4.5-2 - โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
4.5-3 - ขออนุมัติวันรับบริจาคโลหิตฯ ของ นนร.ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจาเดือน ก.ย.62
4.5-4 - การดาเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4.5-5 - คณะกรรมการต้อนรับผู้ใหญ่ งานวันราลึกเสด็จทรงเปิด รร.นายร้อยมัธยม 26 ธ.ค.62
4.5-6 - คาสั่ง สวท.รร.จปร. เรื่องแต่ง ตั้งคณะกรรมการอานวยการ และคณะทางานในการต้อนรับ
นายทหารชั้นผู้ใหญ่และแขกรับเชิญ งานวันราลึกวันเสด็จฯทรงเปิด รร.นายร้อยชันมัธยม
4.5-7 - ปฏิทินการศึกษาประจาปี 2562
4.5-8 - การสวดมนต์และการเสริมสร้างอุดมการณ์ทหาร
4.5-9 - พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงรับการถวาย
ความเคารพรับแถวจาก นนร.
4.5-10 - โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
4.5-11 - กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติฯ
4.5-12 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ เสด็จพระราชดาเนินทรงดานา
4.5-13 - กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
4.5-14 - พิธีกระทาสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย
4.5-15 - งานวันพระราชกาเนิด รร.จปร.ครบรอบ 132 ปี
4.5-16 - งานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ฯ และงานเลี้ยงปิดสมัย
การฝึก
4.5-17 - พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา
4.5-18 - พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจาก รร.จปร.
4.5-19 - พิธีเทิดเกียรติและอาลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล
4.5-20 - การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อดาเนินกิจกรรมส่ง เสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร
4.5-21 - แบบประเมินผลกิจกรรม
4.5-22 - การจัดเตรียมพื้นที่ และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
4.5-23 - การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ส่วนวิชาทหาร รร.จปร.
ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการพัฒนาบุคลากรประจาสายสนับสนุน ทั้ง ด้านวิชาการ/วิชาชีพ เช่น
การจัดการความรู้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประกั นคุณภาพการศึกษา และงานธุรการ เป็นต้น ให้

52
บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ (ไม่นับ
รวมทหารกองประจาการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร)
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
ร้อยละของจานวนบุคลากรประจาสายสนั บสนุน ด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/นาย ต่อจานวนบุคลากร
ประจาสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด
วิธีคำนวณ
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ/ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ได้รับอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชม./ปี
ผลร้อยละ =
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด



100

กำรดำเนินงำน
ปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรประจาสายสนับสนุน ด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ / ที่ไ ด้รับ การอบรมเพิ่ม พูน ความรู้ / ประสบการณ์อ ย่า งน้อ ย 20 ชั่วโมง/ปี/ คน จานวน 31 นาย
(4.6-1), (4.6-2), (4.6-3) จากจานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุ นด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 57 นาย
คิดเป็นร้อยละ 54.38
ปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรประจาสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ / ที่ไ ด้รับ การอบรมเพิ่ม พูน ความรู้ / ประสบการณ์อ ย่า งน้อ ย 20 ชั่วโมง/ปี/ คน จานวน 30 นาย
(4.6-4), (4.6-5), (4.6-6) จากจานวนบุคลากรประจาสายสนับ สนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 60 นาย
คิดเป็นร้อยละ 50
ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรประจาสายสนับสนุน ด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ / ที่ไ ด้รั บ การอบรมเพิ่ม พูน ความรู้ / ประสบการณ์อ ย่า งน้อ ย 20 ชั่วโมง/ปี/ คน จานวน 31 นาย
(4.6-7), (4.6-8), (4.6-9), (4.6-10) จากจานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด
51 นาย คิดเป็นร้อยละ 60.78
เมื่อพิจารณาจากผลดาเนินการ 3 ปี มีบุคลากรประจาสายสนับสนุน ด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จานวน
92 นาย จากจานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุ นด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 168 นาย คิดเป็นร้อยละ
54.76
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลที่ต้องกำร : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
เงื่อนไข : ไม่มี
ผลกำรประเมิน = 2.74
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 4.6
ได้คะแนนเท่ากับ 2.74 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
4.6-1 - สรุปรายชื่อบุคลากรสายนับสนุน สวท.รร.จปร.ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ปี 60
4.6-2 - หลักฐานส่งบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการพัฒนา ปี 60
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4.6-3
4.6-4
4.6-5
4.6-6
4.6-7
4.6-8

- บัญชีเลขที่ตาแหน่ง กองทัพบก บัญชีบรรจุกาลังพล สวท.ปรับปรุง 20 พ.ย.60
- สรุปรายชื่อบุคลากรสายนับสนุน สวท.รร.จปร.ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ปี 61
- หลักฐานส่งบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการพัฒนา ปี 61
- บัญชีเลขที่ตาแหน่ง สวท.รร.รร.จปร.(ต.ค. 61)
- สรุปรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน สวท.รร.จปร. ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ปี 62
- หลักฐานส่งบุคลากรสายสนับสนุน ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์อย่าง
น้อย 20 ชั่วโมง ต่อปี คน ประจาปี 62
4.6-9 - บัญชีเลขที่ตาแหน่งของกองทัพบก บัญชีบรรจุกาลังพล สวท.ปี 62
4.6-10 - ทาเนียบ สวท.ฯ 31 มี.ค.63
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 4
ตัวบ่งชี้
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ผลดำเนินกำร
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ไม่รับการประเมิน
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ร้อยละ 54.76
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
5
5
5
5

คะแนนกำรประเมิน
5
5
5
4.6
2.74

คะแนน x น้ำหนัก
25
25
25
23
13.7
111.7

111.7 ÷ 25 = 4.47
ดี

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 4
จุดแข็ง
1. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านวิชาทหารหลายแขนงวิชา
2. กาลังพลมีส่วนร่วมในการรวบรวมเอกสารหลักฐานจากการเรียนการสอนเพื่อจัดทา SAR
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ควรพัฒนาความรู้ของกาลังพลทางด้านไอที
2. ควรมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสาร
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ควรมีการวางแผน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการฝึกอบรมตามเกณฑ์

มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่ง ชี้ที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง โดยมีแนวคิดและ
กรอบการสร้างตามแนวทางของ รร.จปร. และ ยศ.ทบ. มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองอย่า ง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด มีการนาข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา มีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้น
สังกัด
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของเหล่าทัพ และสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศกาหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาจากคะแนนผลการประเมิน
ย้อนหลัง 3 ปี
วิธีกำรคำนวณ
ผลคะแนน =

ผลรวมคะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
จานวนปี

กำรดำเนินงำน
การดาเนิ นงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่ว นวิชาทหารฯได้รับ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด
คือ
ปีการศึกษา 2559 มีการดาเนินงาน 10 มาตรฐาน32 ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ากับ4.29 (5.1-1)
ปีการศึกษา 2560 มีการดาเนินงาน10 มาตรฐาน28 ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ากับ4.39 (5.1-2)
ปีการศึกษา 2561 มีการดาเนินงาน 5 มาตรฐาน 15ตัวบ่ง ชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.38(5.1-3)
รวมผลการดาเนินงาน 3 ปี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.35
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ย้อนหลังเป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้
คะแนนประเมินตนเอง = 4.35
ตำรำง 5.1 ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อข้อมูล
คะแนนผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด

ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน
รวม 3 ปี
2559
2560 2561
4.29
4.39
4.38
4.35

(ประเมินปี 2562 ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2559,2560 และ 2561 )
สรุปผลกำรประเมินตนเองตัวบ่งชี้ท่ี 5.1
คะแนนเต็ม
5

ผลกำรดำเนินงำน
4.35

คะแนนประเมินตนเอง
4.35
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หลักฐำนอ้ำงอิง
5.1-1 - รายงานผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาส่ว นวิช าทหาร ฯ โดยคณะกรรมการประเมิน ฯ
รร.จปร. ประจาปีการศึกษา 2559
5.1.2 - รายงานผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาส่ ว นวิ ช าทหาร ฯโดยคณะกรรมการประเมิ น ฯ
รร.จปร. ประจาปีการศึกษา 2560
5.1.3 - รายงานผลการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาส่ ว นวิ ช าทหาร ฯโดยคณะกรรมการประเมิ น ฯ
รร.จปร. ประจาปีการศึกษา 2561
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.2 กำรพั ฒ นำสถำนศึ ก ษำจำกผลกำรตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยใน
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมีการจัดทา
รายงานการประเมิ น ตนเอง อย่า งต่อ เนื่อ งทุก ปี ก ารศึ กษา รวมทั้ ง มีก ารน าข้ อเสนอแนะที่ ไ ด้ จ ากการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินงานของ ส่วนวิชา
ทหารฯโดยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีรายงานการประเมินตนเองของ ส่วนวิชาทหารฯ เป็นประจาทุกปี (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
กองวิชาที่รั บผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน จั ดทารายงานการประเมินตนเอง รายงานสานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนวิชาทหารฯ เพื่อรวบรวมสรุป จัดทารายงานการประเมินตนเองส่วนวิชา
ทหาร ฯ พร้อมผลการปรับปรุงในแต่ละมาตรฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ ที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
รร.จปร. ให้ข้อเสนอแนะ เป็นประจาทุกปีศึกษา (5.2-1),(5.2-2),(5.2-3)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีการนาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของ ส่วนวิชาทหารฯ
กำรดำเนินงำน
ส่ว นวิ ช าทหารฯ ได้ น าข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาจากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมา
ประกอบการพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรมของส่วนวิชาทหารฯ (5.2–4),
(5.2–5), (5.2-6)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรม ของ ส่วนวิชาทหารฯ อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปสู่การปฏิบัติ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหารฯ ได้ ก าหนดผู้ รับผิ ดชอบในการดาเนินการ ติ ดตามในการนาแผนพั ฒนา
คุณภาพการศึกษา/ โครงการ/กิจกรรม ของส่วนวิชาทหารฯ โดยได้ ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการ โดยให้มีหน้าที่ ในการดาเนินการวางแผน ตรวจสอบ และพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ดังนี้
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1) คณะกรรมการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนวิชาทหาร ฯ ประจาปี
การศึกษา 2562 (5.2-7) มี ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธาน มีหน้าที่ที่สาคัญคือ
(1) ดาเนินงานการประกันศึกษาของหน่วย ให้สอดคล้องกับการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ รร.จปร.
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยตามระยะเวลาที่กาหนด
2) คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ส่วนวิชาทหาร ฯ ประจาปีการศึกษา
2562 (5.2–8) มี รอง ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธาน มีหน้าที่ อานวยการ ประสานงาน กากับดูแล และ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ฯ ในการรวบรวมข้อมูล หลักฐานเอกสาร ตามตัวบ่งชี้ (มาตรฐานที่ 1-5)
เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง
3) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนวิชาทหารฯ ประจาปีการศึกษา 2562
(5.2–9) เป็ นคณะอนุกรรมการฯ ที่ แต่ง ตั้งตามค าแนะน า ของคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพภายใน
รร.จปร. เพื่อให้กาลังพลทุกนายในส่วนวิชาทหารฯ มีหน้าที่ในความรับผิดชอบและ มีส่วนร่วมในงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย
4) คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาทหาร ของส่วนวิชาทหารฯ (5.2–10)
เป็นคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งตามคาแนะนา ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รร.จปร. โดยมี
ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธาน มีหน้าที่ วางแผน อานวยการ ดาเนินงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ด้านวิชาทหารของส่วนวิชาทหารฯ ให้ทันสมัย เหมาสม และเป็นไปนโยบาย ทบ. รร.จปร. และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาวิชาทหาร มี ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธาน มี
หน้าที่ที่สาคัญ คือ วางแผน อานวยการ ดาเนินงานรวมทั้งกาหนดมาตรการต่างๆ ตลอดจนการกากับดูแล
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับ นนร. (5.2–11)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. มี ก ารพั ฒ นาส่ ว นวิ ช าทหารฯ อั น เนื่ อ งมาจากการตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ส่วนวิชาทหารฯ มีการพัฒนาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในส่ ว นวิ ช าทหารฯ รวมทั้ ง การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของ รร.จปร. ประจาปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 25 เมษายน 2562 สรุปผลการดาเนินการมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ส่วนวิชาทหารฯ จานวน 13 ข้อผลการพัฒนาคุณภาพ ส่วนวิชาทหาร ตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2561 ส่วนวิชา
ทหารฯ ดาเนินการได้ 12 ข้อจาก 13 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 94.73 มีรายละเอียดเรียงตามรายมาตรฐาน ดังนี้
(5.2-12)
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและคุณภำพศิษย์
ข้อเสนอของคณะกรรมการ
- การให้อักษรระดับในการเรียนวิชาทหารและการฝึกให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกกองวิชา
- เพิ่มการดาเนินงานของส่วนวิชาทหาร ฯ ตามตัวบ่งชี้ ที่ 1.5 เรื่องมาตรฐานส่งเสริมภายใน
ส่วนวิชาทหาร ฯ
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ผลการปฏิบัติ
- จากผลการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. มีจุดที่ควรจะพัฒนาฯ
คือการให้อักษรระดับในการเรียนวิชาทหารและการฝึกให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกกองวิชาส่วนวิชาทหาร ฯ
จึงได้จัดการประชุมหารือการให้อักษรระดับในการเรียนสอนและการฝึกให้มีมาตรฐานเดียวกันเมื่อ 3 ก.ค.
62 เวลา 0900 ณ ห้องประชุมส่วนวิชาทหาร ฯ ชั้น 2และได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติ โดยใช้วิธีตัดเกรด
แบบอิงกลุ่ม และหลีกเลี่ยงการก้าวกระโดดของอักษรระดับ(5.2-13), (5.2-14), (5.2-15)
- จากผลการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. มีจุดที่ควรจะพัฒนาฯ
คือให้เพิ่มตัวบ่งชี้ที่ 1.5 เรื่องมาตรฐานส่งเสริมภายในส่วนวิชาทหาร ฯ สปค. ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้พิจารณา
เพิ่ ม ตั ว บ่ ง ชี้ เ พื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาอั ง กฤษหรื อ ภาษาอื่ น ๆให้ แ ก่ นนร.โดยได้ ข อความ
อนุเคราะห์อาจารย์พิเศษมาทาการสอนวิชาทหารเป็นภาษาอังกฤษ (5.2-16), (5.2-17)(5.2-18),(5.2-19)
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนคุณภำพครู อำจำรย์
ข้อเสนอของคณะกรรมการ
- ยังไม่มีการรวมการสร้างผลงานหรือนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนไว้ในการประเมิน
ตนเอง
- ควรปรับปรุงคู่มือการประเมินคุณภาพให้เหมาะสมกับภารกิจมากขึ้น และขออนุมัติใช้งาน
จาก รร.จปร.
ผลการปฏิบัติ
- ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ ให้มีการรวบรวมผลงานหรือ นวัตกรรมทางด้านการเรียน
การสอน นั้น ส่วนวิชาทหารฯ มีกองวิชาที่ได้ดาเนินการสร้างผลงานหรือนวัตกรรมทางด้านการเรียนการ
สอน มีด้วยกัน 2 โครงการ ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ โครงการพัฒนาการฝึกการลงทางดิ่ง
เร่งด่วนจาก ฮ. และโครงการจัดทาโต๊ะทรายดิจิตอล (5.2-20)
- ตามข้ อ เสนอแนะของกรรมการ ให้ ป รั บ ปรุ ง คู่ มื อ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ให้
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนวิชาทหารฯ นั้น สปค.ส่วนวิชาทหารฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงและจัดทารูปเล่ม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาส่วนวิชาทหาร ฯ ทั้งนี้ ผอ.สวท.รร.จปร. ได้อนุมัติใช้ พร้อมทั้งได้รายงาน
ขออนุมัติใช้ จาก รร.จปร. และได้ใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาส่วนวิชาทหาร ฯ เป็นแนวทางการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนวิชาทหาร ฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 (5.2-21)
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนคุณภำพหลักสูตร
ข้อเสนอของคณะกรรมการ
- ให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
- ระบบออนไลน์ยังไม่ได้ดาเนินการ
ผลการปฏิบัติ
- ส่วนวิชาทหารฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาทหาร ของ
ส่วนวิชาทหาร ฯเพื่อดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ด้านวิชาทหารให้ทันสมัย เหมาะสม ให้เป็นไป
ตามนโยบาย ทบ., รร.จปร. และการประกันคุณภาพการศึกษา (5.2-22), (5.2-23),(5.2-24)
- ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้กาหนดให้แต่ละกองวิชารายงานผลการประเมิน ออนไลน์ เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน และการประเมินอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (5.2-25)
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ข้อเสนอของคณะกรรมการ
- ยังขาดความเป็นรูปธรรมในเรื่องของการได้รัยรางวัล /ยกย่อง/ขอบคุณ/จากหน่วยงานต้น
สังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หน่วยงานภายนอก
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- การให้ กาลัง พลทุ กนายภายในส่ วนวิ ชาทหาร ฯ มี ส่ว นร่ ว มในงานการประกัน คุ ณภาพ
การศึกษาของหน่วย
- ควรนาหลักฐานอ้างอิงขึ้นระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการปฏิบัติ
- ส่วนวิชาทหารฯ ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์ และขอรับการสนับสนุนการจัดการฝึก ศึกษาทั้งภาควิชาการและการฝึกภาคสนาม จาก วพบ., รร.กส.กส.ทบ., รร.ผท.เป็นประจาทุกปี (5.2-26),
(5.2-27), (5.2-28), (5.2-29)
- ส่วนวิชาทหารฯ ได้ กาหนดให้ นขต.ส่วนวิชาทหาร ฯ ออกคาสั่ง แต่งตั้ง ให้กาลังพลภายใน
ส่วนวิชาทหารฯ มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้กาลังพลตั้งแต่ อจ.หน.สวท.ฯ ลงมาทุกนาย เป็นคณะอนุกรรมการฯ ในมาตรฐานที่
รับผิดชอบ ในแต่ละมาตรฐาน (5.2-30)
- ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้นาหลักฐานอ้างอิงขึ้นระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาใน
การรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2561 http://vell.ac.th/RSS/CADoc View/Show
QADoc View Tabie aspx(5.2-31)
- ส่วนวิชาทหารฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ ให้กับอาจารย์ประจาวิชาทุกกองวิชา ใน
เรื่องของการให้อักษร ระดับในการเรียนและการฝึกเพื่อให้การให้อักษรระดับในการเรียนวิชาทหารและการ
ฝึก ได้มาตรฐานเดียวกัน (5.2-32)
- เพื่อให้กาลังพลในส่วนวิชาทหารฯ ให้ได้ รับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานในด้านที่
เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ใน เรื่อง การจัดทา มคอ. ให้
สอดคล้องกับการรับตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ (5.2-33)
- ส่วนวิชาทหารฯ ได้ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
โดยในแต่ ละมาตรฐานจะมีผู้รั บผิดชอบโดยเฉพาะในการดาเนินการจั ดเก็บ เอกสารตลอดปีการศึกษา
(5.2-34)
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ข้อเสนอของคณะกรรมการ
- การจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงบนระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
- ควรจัดเก็บหลักฐานการปฏิบัติตลอดปีการศึกษา
ผลการปฏิบัติ
- ส่วนวิชาทหารฯ ได้นาหลักฐานอ้างอิงขึ้นในระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
ในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปี 62 http://vell.ac.th/RSS/CADocView/Show
QADoc View Tabie aspx (5.2-35)
- มีกองเตรียมการ สวท.ฯ รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารตลอดปี สาหรับ เอกสารในแต่ละ
เรื่องจะสาเนาแจกจ่ายให้ นขต.ฯ และจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานในระบบจัดเก็บเอกสารเป็นฐานข้อมูล
เพื่อการตรวจสอบและสามารถสืบค้นได้ ที่ http://10.134.13.99/svtdocument/index.asp (5.2-36)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาส่วนวิชาทหารฯ ใน
ส่วนที่ ส่วนวิชาทหารฯ ไม่สามารถดาเนินการให้สาเร็จได้เอง (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
- ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้จัดทาโครงการด้านพัฒนา และเสนอโครงการให้รางวัลการฝึกศึกษาแก่
แก่ นนร. ของส่วนวิชาทหาร ฯ ให้กับคณะบริหาร กทพ.รร.จปร. พิจารณาอนุมัติ โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็น

59
ประธานบริหาร กทพ.รร.จปร. และคณะกรรมการบริหาร กทพ.รร.จปร. ได้อนุมัติโครงการ (งบประมาณ
147,393 บาท) ให้ส่วนวิชาทหาร ฯ จัดทาเหรียญรางวัลการศึกษาวิชาทหารให้กับ นนร. ที่มีผลการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ (5.2-37)
ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
5.2-1 - รายงานการประเมินตนเอง สวท.ฯ ประจาปีการศึกษา 2559
5.2-2 - รายงานการประเมินตนเอง สวท.ฯ ประจาปีการศึกษา 2560
5.2-3 - รายงานการประเมินตนเอง สวท.ฯ ประจาปีการศึกษา 2561
5.2-4 - แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร.ปี 62 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สวท.ฯ
5.2-5 - การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ สวท.ฯ (ส่วนที่ 2)
5.2-6 - สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจาปีการศึกษา 2561
5.2-7 - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สวท.ฯ ปีการศึกษา 2562
5.2-8 - คาสั่งแต่งตังคณะกรรมการจัดทารายงานประเมินตนเอง สวท.ฯ ประจาปี 2562
5.2-9 - คาสั่งแต่งตั้คณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สวทฯ ประจาปีการศึกษา 2562
5.2-10 - แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาทหาร ของส่วนวิชาทหาร
5.2-11 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด้านวิชาทหาร ของส่วนวิชาทหาร
5.2-12 - การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ สวท.ฯ (ส่วนที่ 2)
5.2-13 - การให้อักษรระดับในการเรียนการสอนวิชาทหาร
5.2-14 - สรุปรายงานการประชุมการให้อักษรระดับในการเรียนวิชาทหารและการฝึกให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน
5.2-15 - สรุปผลการประชุมพิจารณาให้เกรด และกาหนดกิจเฉพาะในการประเมิน นนร.
5.2-16 - ขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. English Program
5.2-17 - ขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. English Program
5.2-18 - ตารางผลการเรียนวิชาทหาร English Program ของ นนร. ชั้นปีที่ 1
5.2-19 - ตารางผลการเรียนวิชาทหาร English Program ของ นนร. ชั้นปีที่ 2
5.2-20 - โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
5.2-21 - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สวท.ฯ ประจาปี 2563
5.2-22 - แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาทหาร ของส่วนวิชาทหาร
5.2-23 - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาทหารของ สวท.ฯ ครั้งที่ 1
5.2-24 - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาทหารของ สวท.ฯ ครั้งที่ 2
5.2-25 - รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน และการประเมินอาจารย์ ภาคเรียนที่ 1/62
5.2-26 - ขอรับการสนับสนุนการจัดการฝึกภาคสนาม นรพ.วพบ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 56 ประจาปีการศึกษา
2562
5.2-27 - ขอรับการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ทางทหาร ให้กับ นรช.รุ่นที่ 38 ประจาปีการศึกษา
2562
5.2-28 - ขอรับการสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์ รุ่นที่ 30 1/62
5.2-29 - ขอรับการสนับสนุนอาจารย์พิเศษ
5.2-30 - คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สวทฯ ประจาปีการศึกษา 2562
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5.2-31
5.2-32
5.2-33
5.2-34
5.2-35
5.2-36
5.2-37

- ระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร.
- การให้อักษรระดับในการเรียนวิชาทหารและการฝึกให้มีมาตรฐานเดียวกัน
- รายงานผลการประชุมประธานกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รร.จปร.
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สวท.ฯ ปีการศึกษา 2562
- ระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร.
- ระบบฐานข้อมูลแจกจ่ายเอกสาร ของส่วนวิชาทหาร
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร กทพ.รร.จปร. (โครงการการให้รางวัลการศึกษาแก่
นนร. ของ สวท.รร.จปร.)
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนด้ำนที่ 5

ตัวบ่งชี้
5.1
5.2

ผลดำเนินกำร
ปฏิบัติได้ตามตัวบ่งชี้
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5.00
5.00
10.00

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
4.35
21.75
5.00
25.00
46.75
46.75 ÷ 10.00 = 4.68
ดีมำก

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 5
จุดแข็ง
1. ผอ.สวท.รร.จปร. และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้ความสาคัญต่อการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาในส่วนวิชาทหาร ฯ
2. ส่ ว นวิ ช าทหาร ฯ มี ค รู อาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ แ ต่ ล ะกองวิ ช าสามารถใช้ ร ะบบเก็ บ
ฐานข้อมูลตอบสนองต่อการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ สวท.ฯ อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ
- หลักฐานอ้างอิงตามรายมาตรฐานและระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
- การจั ดเก็ บเอกสารหลั กฐานอ้ างอิ ง ให้ต รงกั บเหตุ ก ารณ์ใ นรายงานการประเมิ นตนเอง
รวมทั้ง กาหนดชื่อหลักฐานอ้างอิง ในเล่มรายงานการประเมินตนเองให้ตรงกับที่กาหนดในระบบจัดเก็บ
เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

