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ส่วนที่ 3 
ผลด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
 ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาส่วนวิชาทหาร ฯ พ.ศ.2563 จ านวน 5 มาตรฐาน 19 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและคุณภำพบัณทิต 
 คุณภาพศิษย์เป็นผลผลิตของสถาบันการศึกษา ศิษย์เป็นผู้เรียนท่ีดีต้องมีคุณลักษณะทาง
ทหาร คุณธรรม และจริยธรรม มีความรู้ความสามารถตามท่ีหลักสูตรก าหนด มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามความต้องการของ ทบ. และมีผลงานโครงงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่สู่สาธารณะ หรือน าไปใช้
ประโยชน์ ศิษย์ท่ีส าเร็จการศึกษาได้ท าประโยชน์ให้สถาบันโดยกลับมาช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือใน
การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพทหารและภาวะผู้น า ให้การสนับสนุนทรัพยากร หรือทุนการศึกษาตลอดจน ได้
สร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร 
 ค ำอธิบำย 
 นนร . ช้ั นปี สุ ด ท้ าย  มี ค ว ามสามารถตาม ท่ีห ลัก สูตรก าหนดและมี คุณ ลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทัพ 

 ( ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   
 ค ำอธิบำย 

 ส่วนวิชาทหาร ฯ ให้การศึกษาอบรมแก่ นนร. เพื่อส าเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ ทบ. 
ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบท่ีชาญฉลาด” ดังนี้ 

1.  เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้น าท่ีดี มีวินัย มีความกล้าหาญ 
เสียสละ   รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน 

2.  มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ท้ังทางเทคนิคและทางยุทธวิธี 
สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยก าลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการ
อุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

4.  มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและด ารง
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ท้ังในตนเองและเสริมสร้างให้แก่ก าลังพลในหน่วยงานของ
ตน รวมท้ังมีจิตส านึกและสัญชาตญาณในการรบ 

5.  มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ ทบ. 
และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

6.  มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
( ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน ำไปใชป้ระโยชน์   
 ค ำอธิบำย 
 ผลงานของ นนร. ท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะ และ/หรือน าไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะท่ีระบุไว้ในโครงงาน  

( ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน   
 ค ำอธิบำย 

  นนร. มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของส่วนวิชาทหาร ฯ 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

1.  หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน) 
1.1  มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์ของ นนร. ท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได้ 

                กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ก าหนดอัตลักษณ์ นนร. ให้มีความเป็น “นักรบ ท่ีมีความรู้ความสามารถ 

และเป็นผู้น าหน่วยทหาร” ซึ่งมีความสอดคล้องกับภารกิจของส่วนวิชาทหาร ฯ ตามอัตราเฉพาะกิจ
หมายเลข 4400 ท่ีก าหนดให้ส่วนวิชาทหาร ฯ มีหน้าท่ี “ฝึกสอนวิชาทหารขั้นพื้นฐานทางยุทธวิธี และ
เทคนิคของเหล่าต่างๆ การฝึกการยุทธเคล่ือนท่ีทางอากาศ การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศและการฝึกหน่วย
ทหารขนาดเล็ก การยุทธภายใต้สภาพพิเศษและปฏิบัติการพิเศษ” (1.4-1)  ให้กับ นนร. ตามหลักสูตร 
รร.จปร. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 โดยด าเนินการฝึกสอนในภาคการศึกษา จ านวน 1,072 ช่ัวโมง และภาค
การฝึก จ านวน 2,865 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 3,937 ช่ัวโมง (1.4-2) ซึ่งก าหนดเป้าหมายการจัดการฝึกและ
ศึกษาไว้ดังนี้ 

- นนร. ช้ันปีท่ี 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้าชุดฯ 
- นนร. ช้ันปีท่ี 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ฯ 
- นนร. ช้ันปีท่ี 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวดฯ 
- นนร. ช้ันปีท่ี 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นผู้น าหน่วยฯ 
- นนร. ช้ันปีท่ี 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องท่ีจ าเป็นอื่น ๆ 
 กระบวนการหลักตามหน้าท่ีของส่วนวิชาทหาร ฯ ท่ีจะท าให้ นนร. ปรากฏอัตลักษณ์ตาม

เป้าหมายนั้นประกอบด้วย การศึกษาในภาคการศึกษาโดยจะใช้เวลาในวันราชการตามตารางการเรียนการ
สอนของส่วนวิชาทหาร ฯ (1.4-3) ส่วนการฝึกศึกษาในภาคการฝึกหรือเรียกว่าการฝึกภาคสนามของ นนร. 
จะใช้เวลาต่อจากการศึกษาภาควิชาการของภาคการศึกษาท่ี 2 ต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม     
ตามค าส่ังการฝึกภาคสนามของ นนร. ประจ าปีการศึกษา 2562 (1.4-4)   
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.40 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

1.2  มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  กำรด ำเนินงำน 

     ส่วนวิชาทหาร ฯ ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายเป็นอักษรระดับ (A-N)  ตาม
ระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษา นนร. พ.ศ. 2558 (1.4-5) โดยก าหนดผล
การศึกษา A = ดีเลิศ  B+ = ดีมาก  B = ดี  C+ = ค่อนข้างดี  และก าหนดระดับความส าเร็จของเป้าหมาย
จากจ านวน นนร. ท่ีได้ผลการเรียนและการฝึกต้ังแต่ B ขึ้นไป เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ท้ังนี้ 
เพื่อให้การตัดเกรดเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้จัดประชุมก าหนดแนวทางการพิจารณาให้
เกรด นนร. ขึ้นโดยเชิญอาจารย์ประจ าวิชาเข้าร่วมรับฟัง (1.4-6)   
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  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.40 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 

กำรด ำเนินงำน  
           ส่วนวิชาทหาร ฯ มีระบบและกลไกขับเคล่ือนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดการ

เรียนการสอน และการฝึกวิชาทหาร  ดังนี้ 
 1) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าช้ัน นนร. ช้ันปีท่ี 1 - 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  เพื่อ
เป็นผู้แทนของผู้บังคับบัญชาในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล รวม ถึงการให้
ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาทหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (1.4-7) 
คณะกรรมการประจ าช้ันจะเข้าร่วมในการประชุมกับส่วนการศึกษา ฯ และกรมนักเรียนนายร้อย ฯ เพื่อให้
การเรียนการสอนของ นนร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการรายงานผลการประชุมให้ผู้บังคับบัญชา
ได้รับทราบและอนุมัติ (1.4-8) 
 2) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหาร (1.4-9) เพื่อตรวจสอบ 
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติของคณาจารย์เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา ตรวจและรับรองต าราเรียน แผนบทเรียน เอกสารน า ฯ        
 3) การจัดการเรียนการสอนวิชาทหารนั้น ส่วนวิชาทหาร ฯ จะพิจารณาสรรหาอาจารย์ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการท างาน ท่ีจะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับ นนร. โดยจะมีหนังสือขอ
ความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษไปยังหน่วยต่าง ๆ จากนั้น รร .จปร. จะมีค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์พิเศษเป็น
ผู้สอน นนร. (1.4-10) เมื่อจบการเรียนการสอนจะท าการสอบประเมินผล และรายงานผลการเรียนวิชา
ทหารของ นนร. ให้ ผอ.สวท.รร.จปร. อนุมัติ (1.4-11) และรายงาน รร.จปร. ต่อไป ส าหรับในด้านความ
เป็นผู้น าได้มีการประเมินค่าคุณลักษณะผู้น าของ นนร. (1.4-12)  
 4) การด าเนินการฝึกภาคสนามให้กับ นนร. นั้น ส่วนวิชาทหาร ฯ จะพิจารณาหน่วยและ
เหล่าสายวิทยาการท่ีมีความพร้อมท่ีจะท าการฝึกให้กับ นนร. ได้ โดยจะมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึง
หน่วยต่าง ๆ (1.4-13)  เมื่อจบการฝึกภาคสนามแต่ละวิชาจะท าการประเมินผล และรายงานผลการฝึก
ภาคสนามของ นนร. เป็นรายบุคคล (1.4-14) รวมท้ังได้มีการทบทวนหลังการปฏิบัติในทุกครั้งภายหลังจาก
จบการฝึก เพื่อน าปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเป็นข้อมูล ใช้ประโยชน์ส าหรับการพัฒนา 
ปรับปรุงและแก้ไข วางแผนการฝึกให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อๆไป  
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.40 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.4 การมีส่วนร่วมของ นนร. คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของส่วนวิชาทหาร ฯ 
                กำรด ำเนินงำน 
               ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนการขับเคล่ือนอัตลักษณ์ นนร. เพื่อ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นนร. ดังนี้ 
  1) ในการเรียนวิชาทหารมีการใช้แบบสอบถามประเมินการเรียนการสอน โดย นนร . จะใช้
แบบ ปม.1 ประเมินความพร้อมของผู้เรียน การสอนของอาจารย์ และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อน าไป
ปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น (1.4-15) อาจารย์ผู้สอนจะใช้แบบ ปม.2 ประเมิน นนร. ท้ังใน
ภาพรวมและเป็นบุคคล (1.4-16) และ ผอ.กองวิชาจะใช้แบบ ปม.3 ประเมินการสอนของครูอาจารย์   
(1.4-17) เพื่อเป็นการก ากับดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
  2) ในการฝึกภาคสนามมีการใช้แบบสอบถามประเมินการฝึก  โดย นนร . จะประเมินการ
เตรียมการและการฝึกสอนของครูฝึก และประเมินการเตรียมการและการสนับสนุนการฝึก   เพื่อน าผลไป
พัฒนาการฝึกในปีต่อไป (1.4-18)  ส่วนผู้บังคับบัญชาและครูฝึกจะประเมิน นนร. ในเรื่องวินัย ความเป็น
ผู้น าและผลการฝึก  (1.4-19)     



16 
 

  3)  มีการรายงานผลการประเมินท่ีได้จากการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนาม ให้          
ผอ.สวท.รร.จปร. ได้รับทราบ ส่ังการเพิ่มเติมและอนุมัติผลการประเมินดังกล่าว (1.4-20)  
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.40 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.5  มีผลการประเมิน นนร. ท่ีปรากฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า          
ร้อยละ 80  

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการประเมินผลการสอนวิชาทหาร การฝึกภาคสนาม และประเมินค่า

คุณลักษณะผู้น าของ นนร. ในปีการศึกษา 2562  โดยมีการประเมินผลการฝึกท่ีมุ่งเน้นผลการปฏิบัติเป็น
รายบุคคลเพื่อทดสอบความสามารถของ นนร. หลังจากเข้ารับการฝึก (1.4-21) โดยก าหนดให้อักษรระดับ 
B ขึ้นไปถือว่า นนร. ปรากฏอัตลักษณ์ เป็นนักรบท่ีมีความรู้ความสามารถและเป็นผู้น าหน่วยทหาร ซึ่งมีผล
การประเมิน ดังนี้ 
 1)  นนร.ช้ันปีท่ี 1 มี นนร. ท่ีได้คะแนน B ขึ้นไป 92.60 % ถือว่าบรรลุเป้าหมาย (1.4-22)  
 2)  นนร.ช้ันปีท่ี 2 มี นนร. ท่ีได้คะแนน B ขึ้นไป 89.49 % ถือว่าบรรลุเป้าหมาย (1.4-23) 
 3)  นนร.ช้ันปีท่ี 3 มี นนร. ท่ีได้คะแนน B ขึ้นไป 93.63 % ถือว่าบรรลุเป้าหมาย (1.4-24) 
 4)  นนร.ช้ันปีท่ี 4 มี นนร. ท่ีได้คะแนน B ขึ้นไป 90.68 % ถือว่าบรรลุเป้าหมาย (1.4-25)  
 5)  นนร.ช้ันปีท่ี 5 มี นนร. ท่ีได้คะแนน B ขึ้นไป 82.55 % ถือว่าบรรลุเป้าหมาย (1.4-26) 
 6)  ผลรวมการเรียนวิชาทหาร  การฝึกภาคสนาม และการประเมินค่าคุณลักษณะผู้น า ของ 
นนร. ช้ันปีท่ี 1 – 5 ปีการศึกษา 2562  มี นนร. ท่ีได้คะแนน B ขึ้นไป 89.79 %  คิดเป็น 1,022  นาย จาก 
นนร. ท้ังหมด 1,139  นาย ถือว่าบรรลุเป้าหมาย  
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.40 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

2.  หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินสุ่มตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของ นนร. ตามหลักการสุ่มตัวอย่าง 
วิธีค ำนวณ 
 
 
 
 
กำรด ำเนินงำน 
ปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีจ านวน นนร. ท่ีปรากฏอัตลักษณ์ตามท่ีก าหนดจ านวน 

1,022 นาย  จากจ านวน นนร. ท่ีได้รับการสุ่มตรวจ 1,139 นาย คิดเป็นร้อยละ 89.79     
เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน 
ด าเนินการได้ร้อยละ 89.79  เท่ากับ                = 2.69 คะแนน 
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.4   
ได้คะแนนเท่ากับ 4.69 คะแนน 

   หลักฐำนอ้ำงอิง 
1.4-1   - อัตราเฉพาะกิจหมายเลข 4400 (หน้าท่ีของส่วนวิชาทหาร ฯ) 
1.4-2  - หลักสูตร รร.จปร. ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (ด้านวิชาทหาร) 
1.4-3   - ตารางการศึกษาวิชาทหาร ปี 2562  

89.79 x 3 
100 

จ านวน นนร. ท่ีปรากฎอัตลักษณ์ตามท่ี สวท.รร.จปร. ก าหนด 
 จ านวน นนร. ท่ีได้รับการสุ่มตรวจ 

 

ผลร้อยละ =  100 
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1.4-4   - ค าส่ัง รร.จปร. เรื่อง การฝึกภาคสนาม ฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.4-5   - ระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษา นนร. พ.ศ. 2558  
1.4-6     - การประชุมพิจารณาการให้เกรด นนร. 
1.4-7    - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าช้ัน นนร.ช้ันปีท่ี 1 – 5 ปีการศึกษา 2562 
1.4-8    - ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าช้ัน     
1.4-9    - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหาร 
1.4-10 - ตัวอย่างการขอความอนุเคราะห์และแต่งต้ังอาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. 
1.4-11    - หนังสือรายงานผลการเรียนวิชาทหาร   ประจ าปีการศึกษา 2562      
1.4-12 - รายงานผลการประเมินค่าคุณลักษณะผู้น าของ นนร. ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.4-13 - ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกภาคสนามให้กับ นนร. 
1.4-14  - หนังสือรายงานผลการฝึกภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา 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 - แบบบันทึกผลการฝึกท่ีมุ่งเน้นผลการปฏิบัติเป็นรายบุคคล 
1.4-22 - ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ช้ันปีท่ี 1  
1.4-23 - ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ช้ันปีท่ี 2  
1.4-24 - ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ช้ันปีท่ี 3  
1.4-25 - ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ช้ันปีท่ี 4 
1.4-26   - ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ช้ันปีท่ี 5 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มำตรกำรส่งเสริม (ภำยในสถำบนั) ( 5 คะแนน)  
  ค ำอธิบำย 

นนร. มีความสามารถและทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ เพื่อให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงสามารถส่ือสารและสัมพันธ์เช่ือมโยงกับนานาประเทศ โดยส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ก าหนดให้มี
กิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ให้แก่ นนร.  
 เกณฑ์กำรประเมิน  
 1.  มีการก าหนดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ ปีหนึ่ง จ านวน 1 กิจกรรม 
         กำรด ำเนินงำน           

ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการก าหนดกิจกรรมการสอนวิชาทหารเป็นแบบสองภาษาให้กับ นนร . 
ตามตารางการศึกษาวิชาทหาร (1.5-1) โดยช้ันปีท่ี 1 ตอน ก.1 มีการสอน จ านวน 5 วิชา คือ วิชา
กองทัพบกและเหล่าทหาร วิชาการติดต่อส่ือสารเบื้องต้น วิชาป้อมสนามเครื่องกีดขวางและการพราง วัตถุ
ระเบิดและการท าลาย วิชาการข่าวเบ้ืองต้น และวิชาการอ่านแผนท่ีและการใช้เข็มทิศ นนร.ช้ันปีท่ี 2 ตอน 
วท.2 มีการสอน จ านวน 3 วิชา คือ วิชาปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน วิชาการปฏิบัติการของ
ทหารช่าง และวิชาการใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า  ท้ังนี้ ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้เชิญอาจารย์ท่ีมี
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษมาสอนให้กับ นนร . ซึ่งภายในห้องเรียน นนร. ได้ฝึกการใช้
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ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มท่ี ท้ังการฟัง การพูด การอ่าน การโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอน ท าให้ นนร . ได้รับ
ความรู้และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1.25 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  2.  มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของการด าเนินการในกิจกรรมอย่างชัดเจน 
  กำรด ำเนินงำน 

     ส่วนวิชาทหาร ฯ ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จของเป้าหมายเป็นอักษรระดับ (A-N)  ตาม
ระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษา นนร. พ.ศ. 2558 (1.5-2) โดยก าหนดผล
การศึกษา A = ดีเลิศ  B+ = ดีมาก  B = ดี  C+ = ค่อนข้างดี  และก าหนดระดับความส าเร็จของเป้าหมาย
จากจ านวน นนร. ท่ีได้ผลการเรียนและการฝึกต้ังแต่ B ขึ้นไป เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เช่นเดียวกับการสอนวิชาทหารทั่วไป     
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1.25 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
                3. มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

กำรด ำเนินงำน  
           1) ส่วนวิชาทหาร ฯ แต่งต้ังนายทหารสัญญาบัตรเป็นคณะกรรมการประจ าช้ัน นนร. เพื่อเป็น

ตัวแทนของผู้บังคับบัญชาในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ
และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาทหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (1.5-3) เช่นเดียวกับ
การเรียนการสอนวิชาทหารท่ัวไป ท้ังนี้คณะกรรมการฯ จะมีการประชุม (1.5-4) โดยให้ความสนใจต่อ
นักเรียนในกลุ่มการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Program) เป็นพิเศษในเรื่องเนื้อหาวิชาและการ
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัว นนร. เองในการจบไปรับราชการ    
 2) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหาร (1.5-5) เพื่อตรวจสอบ 
รับรองมาตรฐานการปฏิบัติของคณาจารย์เกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา ตรวจและรับรองต าราเรียน แผนบทเรียน เอกสารน า ฯ        
 3) การจัดการเรียนการสอนวิชาทหารนั้น ส่วนวิชาทหาร ฯ จะพิจารณาสรรหาอาจารย์ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการท างาน โดยเฉพาะความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อท่ีจะได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับ นนร. โดยจะมีหนังสือขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษไปยังหน่วยต่าง ๆ   
(1.5-6)     
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1.25 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

4.  มีผลการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม โดยต้องมีผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ประเมินผลการเรียนวิชาทหาร นนร. กลุ่ม EP (ช้ันปีท่ี 1 ตอน ก.1 และ   

ช้ันปีท่ี 2 ตอน วท.2) ในปีการศึกษา 2562  ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมได้ค่าเฉล่ีย 86.30 % ถือว่าบรรลุ
เป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
 1)  นนร.ช้ันปีท่ี 1 ตอน ก.1 จ านวน 37 นาย ได้คะแนน B ขึ้นไป 86.86 % ถือว่าบรรลุ
เป้าหมาย (1.5-7)  
 2)  นนร.ช้ันปีท่ี 2 ตอน วท.2 จ านวน  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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 หลักฐำนอ้ำงอิง 
1.5-1   - ตารางการศึกษาวิชาทหาร ปี 2562 
1.5-2   - ระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษา นนร. พ.ศ. 2558  
1.5-3    - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าช้ัน นนร.ช้ันปีท่ี 1 – 5 ปีการศึกษา 2562 
1.5-4    - ตัวอย่างรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าช้ัน     
1.5-5    - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหาร 
1.5-6  - ตัวอย่างกระบวนการขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. 
1.5-7     - ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ช้ันปีท่ี 1 ตอน ก.1 
1.5-8     - ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ช้ันปีท่ี 2 ตอน วท.2 
 

สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 1 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
1.1  ไม่ได้ด าเนินการ - - - 
1.2  ไม่ได้ด าเนินการ - - - 
1.3  ไม่ได้ด าเนินการ - - - 
1.4  ปฏิบัติได้ 2 ใน 2 ข้อ 5 4.69 23.45 
1.5  ปฏิบัติได้ 4 ใน 4 ข้อ 5 5.00 25.00 

คะแนนรวม 10 9.69 48.45 
คะแนนเฉลี่ย  4.85 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 
 
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่  1 
จุดแข็ง 
-  ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการปฏิบัติงานท่ีเป็นระบบท่ีชัดเจน มีความร่วมมือเพื่อการพัฒนา นนร. 

ด้านการทหารส่งผลต่อการสร้างอัตลักษณ์อย่างมีประสิทธิภาพให้กับ นนร.   
จุดที่ควรพัฒนำ 
-  การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการสอนท่ีกระตุ้นให้ นนร. มีส่วนร่วมในการ

เรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
-  ส่วนวิชาทหาร ฯ ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์พัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยี และ

ส่ือการสอน  โดยมีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหว่างกัน 
 

มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนคุณภำพครู อำจำรย์ 
 คุณภาพครู อาจารย์ พิจารณาได้จากคุณวุฒิ และความเช่ียวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ         
มีมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพส าหรับข้าราชการทหารท่ีท าหน้าท่ีสอน มีกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการเผยแพร่กิจกรรมท่ีพัฒนาการเรียนการสอน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ อาจารย์ควร
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เพื่อน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ อาจารย์ต้อง
ปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร  
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 การนับจ านวนครู/อาจารย์ประจ า ให้นับครู/อาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง โดยมีระยะเวลาการ
ท างานในปีการศึกษานั้น ซึ่งรวบรวมเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาตามเงื่อนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาท างาน 9 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลาท างาน 6-9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
- กรณีมีระยะเวลาท างานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ครู/อำจำรย์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
  ค ำอธิบำย     
  อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญทางวิชาชีพในสาขาท่ีสอน สามารถพัฒนา นนร. 
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด มีการด าเนินงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิทยฐานะของ
ข้าราชการทหารท่ีท าหน้าท่ีสอน เพื่อสร้างมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพส าหรับข้าราชการ
ทหารที่ท าหน้าท่ีสอน มาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน การพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร อยู่เสมอ โดยมีหนังสือ
รับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนซึ่งออกโดยหน่วยรับผิดชอบงาน ด้านการศึกษาของส่วนราชการของเหล่า
ทัพ หรือมีใบประกอบวิชาชีพครู ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 

1.1 มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านวิทยฐานะ (1 คะแนน)             
กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ในสาขาวิชาท่ี

สอน และมีการด าเนินงานเพื่อให้ ครู/อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิทยฐานะของข้าราชการทหารท่ีท า
หน้าท่ีสอน โดยหน่วยงานด้านการศึกษาของเหล่าทัพ โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการวิทยฐานะของหน่วย     
(2.1-1) 

1.2 มีเอกสารหลักฐานการด าเนินการด้านวิทยฐานะ (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการด าเนินงานด้านวิทยฐานะ โดยส่งก าลังพลเข้า

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาของ ทบ.จ านวน 2 นาย (2.1-2)  มีการอบรมก าลังพลเพื่อ
พัฒนา ครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (2.1-3) ส่งก าลังพลเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมิน    
วิทยฐานะ จ านวน 3 นาย (2.1-4) 

1.3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ซึ่งออกโดย
หน่วยรับผิดชอบงาน ด้านการศึกษาของส่วนราชการของเหล่าทัพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2 คะแนน) 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 
 
 
 

 
 กำรด ำเนินงำน 

 ในปี 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีอาจารย์ประจ า จ านวน 21 นาย  มีคุณสมบัติครบสามารถ
ด าเนินการขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน จ านวน 12 นาย ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการ
เป็นผู้สอน จ านวน 9 นาย มีคุณสมบัติครบและรอรับการอบรมวิทยฐานะของ ยศ.ทบ. จ านวน 3 นาย 
คุณสมบัติยงัไม่ครบ จ านวน  9 นาย (2.1-5) แสดงตามตาราง 2.1 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 
 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ =  100 
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ตำรำง 2.1  รายช่ืออาจารย์ประจ าของส่วนวิชาทหาร ฯ ท่ีได้รับหนังสือรับรอง 
 

ล ำดับ ยศ – ชื่อ ต ำแหน่ง 
คุณสมบัติ รอรับ

กำร
อบรม 

มี
หนังสือ
รับรอง 

หมำยเหตุ 
ครบ ไม่ครบ 

1 พ.อ.ภัทรภพ บู่ศรี อจ.หน.สวท.ฯ  - -   
2 พ.อ.สุดใจ ฉ่ าศิริ อจ.หน.สวท.ฯ  - -   
3 พ.อ.คมกฤช เวกชาลิกานน อจ.หน.สวท.ฯ  - -   
4 พ.อ.สิริชัย เอ้ือบุณยะนันท์ อจ.หน.สวท.ฯ  - -   
5 พ.อ.อาทมาต เนติ อจ.หน.สวท.ฯ  -  -  
6 พ.อ.ตรียุทธ์ ศรีขวัญ อจ.หน.สวท.ฯ  - -   
7 พ.อ.พิงการ สายจันทร์ อจ.หน.สวท.ฯ  - -   
8 พ.อ.รณฤทธิ ์โคตะโน อจ.หน.สวท.ฯ  - -   
9 พ.อ.ณรงค์ พุมมา อจ.หน.สวท.ฯ  -  -  
10 พ.อ.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร อจ.หน.สวท.ฯ  - -  รับการประเมิน 
11 พ.ท.หญิง กรกมล สีขาว อจ.สวท.ฯ.  -  -  
12 พ.ท.นฤดล รักธรรม อจ.สวท.ฯ. -  - -  
13 พ.ท.สมภาร เสาวโร อจ.สวท.ฯ. -  - -  
14 พ.ท.ชลธี ปิณฑะคุปต์ อจ.สวท.ฯ. -  - -  
15 พ.ท.คมสันต์ ศาสตร์ประดิษฐ์ อจ.สวท.ฯ.  - -   
16 พ.ท.ไกรวุฒิ แก้วรักษา อจ.สวท.ฯ. -     
17 พ.ท.จักรกฤษณ์ แก้วพิลุน อจ.สวท.ฯ. -     
18 พ.ต.สัมพันธ์ แทนไธสง อจ.สวท.ฯ. -     
19 พ.ต.สมพร จิตตรง อจ.สวท.ฯ. -     
20 พ.ต.ศุภกฤต แก้วพิณ อจ.สวท.ฯ. -     
21 ร.อ.ทินภัทร  ลอยเลิศ อจ.สวท.ฯ. -     

 

  สรุป อาจารย์ประจ าท่ีมีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน จ านวน 9 นาย 
  เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

          =  42.85 
 

       =  1.71 
  ผลกำรประเมิน    
  เท่ากับ 1.71 คะแนน 

1.4 ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีผ่านการประเมินและเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ
ส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าท่ีสอน โดยหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการของเหล่า
ทัพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (1 คะแนน) 
 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีวิทยฐานะของข้าราชการที่ท าหน้าท่ีสอน 
 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ =  100 

9  100 
21 

2  42.85 
50 
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 ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ประจ า จ านวน 1 นาย ท่ีขอรับการประเมินเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ประเภทวิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ท าหน้าท่ีสอน ซึ่งผ่านการประเมินจากคณะกรรมการท่ี ยศ.ทบ.ได้
แต่งต้ังเพื่อท าการประเมินเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติโดยหน่วยงานด้านการศึกษาของ
เหล่าทัพ (2.1-6)   
  เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 

                         =  0 
  ผลกำรประเมิน    
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  เท่ากับ   0  คะแนน  
  หลักฐำนอ้ำงอิง 
2.1-1  -  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานวิทยฐานะส่วนวิชาทหาร ฯ 
2.1-2 -  ส าเนาหนังสือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาของ ทบ. 
2.1-3 -  ส าเนาหนังสือ การจัดการอบรมฯ เพื่อพัฒนาครู-อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
2.1-4  -  ส าเนาหนังสือ อบรมเป็นผู้ประเมินวิทยฐานะ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
2.1-5   - ส าเนาหนังสือ ขออนุมัติหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน 
2.1-6 - รายงานผลการประเมินข้าราชการทหารที่ท าหน้าท่ีสอน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครู/อำจำรย์ ทำงกำรศึกษำและอบรมทำงด้ำนวิชำทหำรที่มีคุณภำพ 
  ค ำอธิบำย 
  ส่วนวิชาทหาร ฯ มีอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขา   
ท่ีสอน การวัดคุณภาพอาจารย์ พิจารณาจากคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะด้าน ความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้าน
ทางทหาร เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของ นนร. รวมท้ังพิจารณาจากความส าเร็จของ  
ส่วนวิชาทหาร ฯ ในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  เพื่อให้อาจารย์ติดตาม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด 
 เกณฑ์กำรประเมิน 
 1.  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

   ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ส่วนวิชาทหาร ฯ 
 

คุณวุฒิทำงวิชำชีพทหำร ระดับคะแนน 
- หลักสูตรชั้นนายร้อย 1 
- หลักสูตรชั้นนายพัน 2 
- หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้าน 2 
- หลักสูตร สธ.,นบส.,หรือเทียบเท่า หรือ ป.โท ขึ้นไป 2 
- หลักสูตรแสดงความสามารถพิเศษเช่ียวชาญเฉพาะด้านทางทหาร 2 
- วิทยาลัยของเหล่าทัพ และวิทยาลัยเสธทหาร 2 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักอำจำรย์ประจ ำ 11 
 

  

0  100 
21 
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ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 
 
 
 

  
 กำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีอาจารย์ประจ า จ านวน 21 นาย มีผลรวมถ่วง
น้ าหนักของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาท่ีสอน เท่ากับ 117  
คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะด้าน ความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านทางทหาร  แสดง
ตามตาราง 2.2 
 

ตำรำง 2.2  รายช่ืออาจารย์ประจ าของส่วนวิชาทหาร ฯ จ าแนกทางคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2562 
 

ล ำดับ ยศ – ชื่อ ต ำแหน่ง 
คุณวุฒิ ค่ำ 

น้ ำหนก 
หมำยเหตุ 

1 2 3 4 5 6 
1 พ.อ.ภัทรภพ บู่ศรี อจ.หน.สวท.ฯ   - -  - 5 นบส./ป.ตรี 
2 พ.อ.สุดใจ ฉ่ าศิริ อจ.หน.สวท.ฯ    -  - 7 สธ./ป.โท 
3 พ.อ.คมกฤช เวกชาลิกานน อจ.หน.สวท.ฯ   - -  - 5 นบส./ป.ตรี 
4 พ.อ.สิริชัย เอ้ือบุณยะนันท์ อจ.หน.สวท.ฯ    -  - 7 สธ./ป.ตรี 
5 พ.อ.อาทมาต เนติ อจ.หน.สวท.ฯ    -  - 7 สธ./ป.ตรี 
6 พ.อ.ตรียุทธ์ ศรีขวัญ อจ.หน.สวท.ฯ    -  - 7 สธ./ป.ตรี 
7 พ.อ.พิงการ สายจันทร์ อจ.หน.สวท.ฯ   -   - 7 นบส./ป.ตรี 
8 พ.อ.รณฤทธิ ์โคตะโน อจ.หน.สวท.ฯ    -  - 7 นบส./ป.ตรี 
9 พ.อ.ณรงค์ พุมมา อจ.หน.สวท.ฯ   - -  - 5 กจบ./ป.ตรี 
10 พ.อ.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร อจ.หน.สวท.ฯ   -   - 7 นบส./ป.ตรี 
11 พ.ท.หญิง กรกมล สีขาว อจ.สวท.ฯ   -   - 7 ป.โท 
12 พ.ท.นฤดล รักธรรม อจ.สวท.ฯ   - -  - 3 มศ.3 
13 พ.ท.สมภาร เสาวโร อจ.สวท.ฯ   - -  - 5 นบส./ป.ตรี 
14 พ.ท.ชลธี ปิณฑะคุปต์ อจ.สวท.ฯ   - -  - 3 ป.ตรี 
15 พ.ท.คมสันต์ ศาสตร์ประดิษฐ์ อจ.สวท.ฯ    -  - 7 นบส./ป.โท 

16 พ.ท.ไกรวุฒิ แก้วรักษา อจ.สวท.ฯ    -  - 7 นบส./ป.ตรี 
17 พ.ท.จักรกฤษณ์ แก้วพิลุน อจ.สวท.ฯ    - - - 5 ป.ตรี 
18 พ.ต.สัมพันธ์ แทนไธสง อจ.สวท.ฯ   - - - - 3 ป.ตรี 
19 พ.ต.สมพร จิตตรง อจ.สวท.ฯ    - - - 5 ป.โท 
20 พ.ต.ศุภกฤต แก้วพิณ อจ.สวท.ฯ    - - - 5 ป.ตรี 
21 ร.อ.ทินภัทร  ลอยเลิศ อจ.สวท.ฯ   - - - - 3 ป.ตรี 

ผลรวม 117  
 

หมำยเหตุ คุณวุฒิ 1 หมายถึง ช้ันนายร้อย  2 หมายถึง ช้ันนายพัน 
   3 หมายถึง ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 4 หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพทางทหาร 
   5 หมายถึง สธ., นบส., ปริญญาโท 6 หมายถึง วิทยาลัยเหล่าทัพ 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ = 
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ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ =  

 
 

      =  
 

      =   5.57 
 เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์  11 เท่ากับร้อยละ 100 
 

       =  50.65 
 

 ก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  เท่ากับ  5 คะแนน  
       ผลกำรประเมิน    
 

        =  3.62 
 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
2.2-1  - ตารางแสดงคุณวุฒิของอาจารย์ส่วนวิชาทหาร ฯ   
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อำจำรย์มีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่ 
 ค ำอธิบำย 
 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม
ท่ีมีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

(ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ด าเนินการ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ครู/อำจำรย์ มีผลงำน/กิจกรรมน ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอน   
ค ำอธิบำย  
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีอาจารย์ประจ าท่ีมีจ านวนกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการ

เรียนการสอน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยการใช้ผลงานวิจัย/นวัตกรรม การวิจัยในช้ันเรียน 
เครื่องช่วยฝึก การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของ นนร. เพื่อเข้ารับการทดสอบหลักสูตรการรบแบบ    
จู่โจม, หลักสูตรส่งทางอากาศ การจัดการความรู้ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้วิชาทหาร การใช้ระบบการเรียน   
การสอนแบบ E-learning โดยนับจ านวนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่อจ านวนรายวิชาท่ีท าการสอนท้ังหมดใน   
แต่ละปีการศึกษา 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1.  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

1.1  ร้อยละของจ านวนกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน / 
รายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในปีการศึกษา  (2 คะแนน) 
 
 
 
 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้จ านวนกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน / จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
เท่ากับ 2 คะแนน 
  

117 
21 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจ า 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

5.57  100 
11 

5  50.65 
70 

จ านวนกิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอน 
 จ านวนรายวิชาท้ังหมดในปีการศึกษา 

 

 100 
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กำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร รร .จปร. 
พ.ศ.2558 ด้านวิชาทหาร โดยภาคการศึกษาในห้วงเดือน พ.ค. - ธ.ค. ของทุกปี จ านวน 27 วิชา และการ
ฝึกภาคสนามในห้วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ของปีถัดไป จ านวน 16 วิชา การด าเนินงานได้มีการพัฒนาการ
เรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยมีการจัดอบรม Unit School การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ท่ี
ทันสมัยให้กับครู/อาจารย์(2.4-1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ Unit School การจัดกิจกรรม E-learning (2.4-2) 
ก่อนเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ประจ าวิชาได้ด าเนินการจัดท าระบบ E-learning ครบทุกรายวิชา เพื่อให้
นักเรียนนายร้อยสามารถท าการศึกษาเนื้อหาวิชาก่อนเข้ารับการสอน (2.4-3) ในระหว่างภาคการศึกษาได้มี
การน ากิจกรรมเกี่ยวกับเครื่องช่วยฝึก/นวัตกรรม มาใช้เพื่อให้ นักเรียนนายร้อยสามารถฝึกปฏิบัติจาก
ยุทโธปกรณ์จริงและยุทโธปกรณ์จ าลอง เป็นการจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้วิชาทหาร ให้เกิดทักษะ
และความคุ้นเคยสามารถท่ีจะน าความรู้ไปใช้ในการฝึกต่อเครื่องมือ/ยุทโธปกรณ์ จากเหล่าสายวิทยาการใน
ห้วงของการฝึกภาคสนามและน าไปใช้เมื่อส าเร็จรับราชการได้(2.4-4, 2.4-5, 2.4-6)  แสดงตามตาราง 2.3 

ตำรำง 2.3  ตารางแสดงจ านวนกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน   
 

ล ำดับ ชื่อกิจกรรม เคร่ืองช่วยฝึก/นวัตกรรม ชื่อรำยวิชำที่น ำมำใช้ หมำยเหตุ 
1 - ระบบ E-learning ทุกรายวิชา  
2 - โต๊ะทรายดิจิตอล วิชาแผนท่ี, วิชายุทธวิธีทหารราบ

ระดับหมู,่ วิชายุทธวิธีทหารราบ
ระดับหมวด, วิชาอาวุธประจ าหน่วย 
หลักยิงและการตรวจการณ ์

 

3 - เครื่องตรวจค้นวัตถุระเบิด แบบ 
FOERSTER และ แบบ AN2PSS-12 

วิชาป้อมสนาม ฯ  

4 - ทุ่นระเบิดจ าลอง M 12, M 8, M 18 A1 วิชาป้อมสนามฯ  
5 - เครื่องฝึกเล็ง, เป้าล้มลุก วิชาอาวุธประจ ากาย  
6 - เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง Milo Range  วิชาอาวุธประจ ากาย  
7 - เครื่องช่วยฝึกเป้าอัตโนมัติหน่วยทหาร 

  ขนาดเล็ก 
วิชาการปฏิบัติการพิเศษ  

8 - การฝึกลงทางด่ิงเร่งด่วนจาก ฮ.ฯ วิชาการปฏิบัติการพิเศษ  

  สรุป รวมจ านวนกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  จ านวน  8  
กิจกรรม  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ คิดเป็นร้อยละ  =  
                   =   29.63 
ผลกำรประเมิน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เท่ากับ 2 คะแนน 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

2.4-1 - รายงานผลการอบรม “การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ทีทั่นสมัย” 
2.4-2 - รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ Unit School การจัดกิจกรรม E-learning 
  

8  100 
27 
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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  - ขออนุมัติจัดอบรมก าลังพล เรื่อง การใช้ส่ือการสอนด้วยโต๊ะทรายดิจิตอล 
2.4-5  - ข้อมูล “เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์และกระสุนจริงแบบ Range 3000” 
2.4-6 - เครื่องช่วยฝึกเป้าอัตโนมัติหน่วยทหารขนาดเล็ก 
2.4-7 - การฝึกลงทางด่ิงเร่งด่วนจาก ฮ.และการเคล่ือนย้ายก าลังพล 

1.2 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ ามีกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอน ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (3 คะแนน) 
 
 
 
 

 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีน ากิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการเรี ยน
การสอนใช้ในการเรียนการสอนต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด โดยก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เท่ากับ 
3 คะแนน 

กำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ ามีการน ากิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดท าระบบ E-learning ครบทุกรายวิชา โดยน า
เอกสารการสอน, power point แบบฝึกหัดเข้าสู่ระบบเพื่อให้นักเรียนนายร้อยสามารถท าการศึกษา
เนื้อหาวิชาก่อนเข้ารับการสอน(2.4.8) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเน้น
การฝึกปฏิบัติของ นนร. ท่ีมุ่งขยายผลต่อไปยังการฝึกภาคสนาม เพื่อให้ นนร . มีความคุ้นเคยต่อ
ยุทโธปกรณ์ และสามารถเข้ารับการฝึกจากเหล่าสายวิทยาการได้ทันทีเมื่อเข้าสู่ห้วงการฝึกภาคสนาม โดย
ส่วนวิชาทหาร ฯ จะมีการเพิ่มห้วงการฝึกปฏิบัติต่อเครื่องมือ เครื่องช่วยฝึก ในห้วงเย็นหลังเลิกเรียนของ 
นนร.ประจ าปีการศึกษา 2562 (2.4-9, 2.4-10) แสดงตามตาราง 2.4 

 

ตำรำง 2.4   ตารางแสดงจ านวนรายช่ือและกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน      
การสอน   

 

ล ำดับ รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำ รำยชื่อวิชำ  ชื่อกิจกรรม 
1 พ.อ.ภัทรภพ  บู่ศรี - วิชาอาวุธประจ ากาย - เครื่องช่วยฝึก Range 3000 
2 พ.อ.ตรียุทธ์  ศรีขวัญ - วิชาอาวุธประจ ากาย 

- วิชาป้อมสนามฯ 
- เครื่องช่วยฝึก Range 3000 
- เครื่องตรวจค้นวัตถุระเบิด 
- ทุ่นระเบิดจ าลอง 

3 พ.อ.ธนันวัฒน์  ธีระกิจเสถียร - วิชาอาวุธประจ ากาย - เครื่องช่วยฝึก Range 3000 
4 พ.อ.รณฤทธิ์  โคตะโน - วิชาอาวุธประจ ากาย - เครื่องฝึกเล็ง 

- เป้าล้มลุก 
5 พ.ท.สมภาร  เสาวโร - วิชาอาวุธประจ ากาย - เครื่องฝึกเล็ง 

- เป้าล้มลุก 
6 พ.ท.สมพร  จิตตรง - วิชาอาวุธประจ ากาย - เครื่องฝึกเล็ง 

- เป้าล้มลุก 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

 

 100 
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ล ำดับ รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำ รำยชื่อวิชำ  ชื่อกิจกรรม 
7 พ.อ.สุดใจ  ฉ่ าศิริ - วิชาปฏิบัติการพิเศษ - เครื่องช่วยฝึกเป้าอัตโนมัติ  

  หน่วยทหารขนาดเล็ก 
- การฝึกลงทางด่ิงจาก ฮ.ฯ 

8 พ.ท.คมสันต์ ศาสตร์ประดิษฐ์ - วิชาปฏิบัติการพิเศษ - เครื่องช่วยฝึกเป้าอัตโนมัติ 
  หน่วยทหารขนาดเล็ก 
- การฝึกลงทางด่ิงจาก ฮ.ฯ 

9 พ.ท.ไกรวุฒิ แก้วรักษา - วิชาปฏิบัติการพิเศษ - เครื่องช่วยฝึกเป้าอัตโนมัติ 
  หน่วยทหารขนาดเล็ก 
- การฝึกลงทางด่ิงจาก ฮ.ฯ 

 

หมำยเหตุ  อาจารย์ประจ าทุกนาย จัดท าระบบ E-learning ทุกรายวิชา  

 สรุป อาจารย์ประจ าท่ีน ากิจกรรมมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  จ านวน  
9  นาย 

 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ คิดเป็นร้อยละ  = 
     

    =   42.86 
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 - ขออนุมัติออกค าส่ัง ฝึกตอนเย็นของ นนร.ช้ันปีท่ี 1-5 
2.4-10  - ค าส่ังแต่งต้ังครูฝึกวิชาทหารให้กับ นนร.ช้ันปีท่ี 1-5    

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 อำจำรย์ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ 
 ค ำอธิบำย 
 อาจารย์ประจ าท่ีได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/

อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังในและ/หรือต่างประเทศและได้น าความรู้
กลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

 เกณฑ์กำรประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน)  

  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/
น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ช่ัวโมง/ปี/คน ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
 
 
 
 
 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด เท่ากับ  
5 คะแนน 
  

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเพิ่มพูนความรู้ ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ชม./ปี 
และมีการขยายผล และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

 จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
 100 

9  100 
21 

http://e-learning.crma.ac.th/moodle/course/index.php?categoryid=201
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  กำรด ำเนินงำน 
  ในปีการศึกษา 2562  ส่วนวิชาทหาร ฯ มีอาจารย์ประจ า ท่ีได้รับการเพิ่มพูนความรู้ 

ประสบการณ์  และเข้ารับการอบรม/สัมมนา ท้ังภายในและภายนอก จ านวน 18 เรื่อง คิดเป็น 41 
กิจกรรม (2.5-1) อาจารย์ประจ ามีการศึกษาดูงานทางทหารในพื้นท่ี 4 กองทัพภาค ในห้วงท่ีมีการน า นนร.
ช้ันปีท่ี 5 ไปศึกษาดูงานก่อนจบการศึกษาระหว่างวันท่ี 23 – 29 ส.ค. 62 (2.5-2) อย่างน้อย 30 ช่ัวโมง/ปี/
คน จ านวน 21 นาย  
   เกณฑ์กำรให้คะแนน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

      =    100  
 

  ผลกำรประเมิน 
  อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์   

 เกณฑ์การให้คะแนน  = 5 คะแนน 
  หลักฐำนอ้ำงอิง 
2.5-1  -   ตารางแสดง การอบรม/สัมมนา ครูอาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ ์ 
2.5-2 -   ตารางแสดง การศึกษาดูงาน ทภ.1-4 ของ ครูอาจารย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์   
 ตัวบ่งชี้ที ่2.6 อำจำรย์ ปฏิบัติตำมระเบียบ วินัยทหำร และจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร 
 ค ำอธิบำย 
 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการก าหนดจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร              
มีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบั ติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีการก ากับ ดูแลการปฏิบั ติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการด าเนินการกับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีการด าเนินการ
วางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  เกณฑ์กำรประเมิน 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร           
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (2 คะแนน) 
 
 
 
 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดร้อยละ 100 ของจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด เท่ากับ 
2 คะแนน 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

  ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าของส่วนวิชาทหาร ฯ มีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ
แบบธรรมเนียมทหาร โดยแผนกก าลังพล ได้มีการตรวจสอบอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ
แบบธรรมเนียมทหารเป็นประจ าต่อเนื่องท้ังปี ไม่มีรายงานอาจารย์ประจ า กระท าผิดวินัย (2.6-1)  
  

21  100 
21 

 100 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
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   ผลกำรประเมิน 
   ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
 
 

 ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 100  
 ผลกำรประเมิน  
 ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 
 2.  มีคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร (1 คะแนน)  
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการจัดท าคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร เป็นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติ ธ ารงรักษา และส่งเสริมเกียรติคุณของ ครู-อาจารย์ และเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ นนร.
และบุคคลท่ัวไป (2.6-2)  
  ผลกำรประเมิน 
  ได้ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1 
 3. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร และมีการประชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี (1 คะแนน)  
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร เพื่อรับผิดชอบ
ด าเนินการในงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท าคู่มือและด าเนินการก ากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
อาจารย์ประจ า ท้ังนี้  มี  รอง ผอ .สวท.รร.จปร. เป็นประธาน ผอ.กองวิชาเป็นกรรมการ และ                  
รอง ผอ.กตก.สวท.ฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ การจัดประชุมก าหนดให้มีในคราวเดียวกันกับการ
ประชุมประจ าเดือนของ นขต.ส่วนวิชาทหาร ฯ (2.6-3) 

ผลกำรประเมิน 
ได้ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1 

 4. ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าท่ีผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร
อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (1 คะแนน) 
 
 
 
 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด เท่ากับ 1 
คะแนน 
  กำรด ำเนินงำน 

  จ านวนครูอาจารย์ประจ าท่ีผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ /ครูทหารอยู่ในระดับ       
ดี-ดีมาก (มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 21 นาย มีจ านวน 21 นาย 
(2.6-4) 
  
  

21 
21  100 

จ านวนอาจารย์ประจ าผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร  
อยู่ในระดับ ดี – ดีมาก ( > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ) 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
 100 
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   ผลกำรประเมิน 
  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด      
    
 

 ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 100  
 ผลการประเมิน ได้ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1 
 หลักฐำนอ้ำงอิง 
2.6-1 - รายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 
2.6-2 - คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ส่วนวิชาทหาร ฯ 
2.6-3 - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณส่วนวิชาทหาร ฯ 
2.6-4    -   ตารางสรุปผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์  

 

สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 2 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
2.1  มีการปฏิบัติ 3 ข้อ 5 3.71 18.55 
2.2  50.65 5 3.62 18.10 
2.3  ไม่ได้ด าเนินการ - - - 
2.4   5 5 25 

 1 29.63 (2) (2)  
 2 42.86 (3) (3)  

2.5  ร้อยละ 100 5 5 25 
2.6   5 5 25 

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

คะแนนรวม 20 - 111.65 
คะแนนเฉลี่ย 111.65 ÷ 25 = 4.47 
ระดับคุณภำพ ดี 

 
 กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่  2 
  จุดแข็ง  
  1. อาจารย์ ส่วนวิชาทหาร ฯ เป็นบุคลากรท่ีมี ศักยภาพสามารถพัฒนาได้เพราะมี
ประสบการณ์ในการท างานในหน่วยต่างๆ อีกท้ังผ่านการศึกษาตามแนวทางรับราชการ  
   2.  มีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของหน่วยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งบุคลากรของ
หน่วยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกๆปี และ การส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม  
สัมมนา อบรม เกี่ยวกับงานด้านการศึกษา การเรียนการสอน ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อน าข้อมูลมา
พัฒนาปรับปรุง แก้ไข ด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
  

21 
21  100 
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  จุดที่ควรพัฒนำ 
  1. การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจ ามีต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ   
   2. สร้างแรงจูงใจในการท างานวิจัยและสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม   
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  1.  ควรมีแนวทางส่งเสริมบุคลากรมีให้การศึกษาระดับอุดมศึกษา ท้ังระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ให้มากขึ้น  
  2.  ควรส่งเสริมบุคลากรท่ียังไม่มีองค์ความรู้หรือขาดทักษะในการท างานวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์  โดยอาจมีหน่วยงานกลางหรือคณะท างานท่ีช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 

  3.  ควรสนับสนุนหรือผลักดันให้มีต าแหน่งวิทยฐานะให้เกิดแรงจูงใจอย่างแท้จริง เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการท าวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 

 
มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนคุณภำพหลักสูตร 

 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการบริหารการพัฒนาหลักสูตร ท้ังในดานวิทยาการอุดมศึกษาและ 
วิทยาการทหาร ใหตอบสนองตอการผลิตบุคลากรตามวัตถุประสงคของกองทัพ พัฒนาการเรียนการสอนให้
ทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยี วิทยาการและความตองการของกองทัพ มีการจัดการเรียนรู ท่ีหลากหลาย 
โดยเนนการปฏิบัติจริงและสงเสริมประสบการณจริง โดยบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมี
ความสามารถในการถ่ายทอด มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีมีมาตรฐาน ตลอดจนมีการจัดหาส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร  
 ค ำอธิบำย    

 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ความต้องการของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกการเปิด - ปิดหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดทุก
หลักสูตร มีการด าเนินงานให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีก าหนด มีการ
น าผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน  

 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
  1. หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/

สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 กำรด ำเนินงำน 
 - ส่วนวิชาทหาร ฯ รับผิดชอบหลักสูตร รร.จปร. ด้านวิชาทหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่ง

เป็นไปตามมาตรฐานความต้องการของ ทบ. โดยสภาการศึกษาวิชาทหารได้มีมติอนุมัติหลักสูตรโรงเรียน
เหล่าทัพ 5 ปี ของเหล่าทัพ โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ พ.ศ. 2558 (3.1-1) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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  2.  มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการ ฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี       
 กำรด ำเนินงำน 
 - ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มี ผอ.สวท.รร.จปร. เป็น

ประธาน มี ผบ.นขต.สวท.รร.จปร. เป็นคณะกรรมการ ซึ่งในการประชุมหน่วยขึ้นตรงของส่วนวิชาทหาร ฯ 
แต่ละครั้ง จะมีการช้ีแจงเรื่องการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามสภาพสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่ง
บางครั้งจะต้องมีการปรับการเรียนการสอนบ้าง เช่น การน าวิชาการบางเรื่องตามนโยบายผู้บังคับบัญชามา
ท าการสอนเพิ่มเติม ท้ังนี้ยังคงอยู่ในกรอบของหลักสูตร ฯ และในปีการศึกษา 2562 ได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมข้ึนมา (3.1-2) เพื่อรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
ให้ข้อพิจารณาในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยต่อเนื่อง และมีการประชุมคณะกรรมการตามวาระ    
(3.1-3)   
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

  3.  มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน 

 กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร รวมท้ังเชิญผู้แทนหน่วยทหารและผู้แทนเหล่าสายวิทยาการมาร่วม
การประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยมากยิ่งขึ้น และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติใน
การเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อยเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้ ได้จัดการเรียนการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับ
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  

 กำรด ำเนินงำน 
มีการประเมินหลักสูตร จากหน่วยงานผู้ใช้นักเรียนนายร้อยท่ีส าเร็จการศึกษา โดยกองสถิติ

และทะเบียนประวัติ รร.จปร. ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไว้หลังส าเร็จการศึกษา ไปแล้ว 1 ปี ท้ังนี้ ในปี 
2561-2562 กองสถิติและทะเบียนประวัติฯ ได้ด าเนินการประเมิน นนร .ท่ีส าเร็จการศึกษา เมื่อเดือน
ธันวาคม ปี 2560 (จปร.รุ่น 65) ซึ่งส่วนวิชาทหาร ฯ ได้น าข้อมูลข้อเสนอแนะดังกล่าวจากหน่วยใช้มาเป็น
ข้อมูลส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยผลการประเมินของ นนร. จากหน่วยต้นสังกัด  
มีระดับความพึงพอใจด้านวิชาชีพทหาร อยู่ในระดับ 4.70 อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากท่ีสุด (3.1-5) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 5.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษามาปรับปรุง
หลักสูตร  

 กำรด ำเนินงำน 
รร.จปร. ได้มีการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษาจาก รร.จปร. เป็นประจ าทุกปี หลังจาก นนร. ส าเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานแล้ว 1 ปี โดย
การประเมินในปี 2561-2562 ท าการประเมิน นนร.จปร.รุ่นท่ี 65 ท่ีส าเร็จการศึกษาไปเมื่อ เดือนธันวาคม 
2560  มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญด้านวิชาทหาร และจิตวิทยาและการน าทหาร คือ การพัฒนาความรู้ในเรื่อง
การช่วยรบ การส่งก าลังบ ารุง เรื่องงบประมาณ เรื่องระเบียบค าส่ังต่าง ๆ และนโยบายใหม่ ๆ ของ ผบ.ทบ. 
ซึ่งส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการประชุมหน่วยขึ้นตรง ฯ  และได้ส่ังการให้กองวิชาท่ีเกี่ยวข้องไปปรับปรุงและ
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พัฒนา เนื้อหาและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและให้ นนร.มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น และ
ได้น าข้อมูลดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรด้านวิชาทหาร 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   - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรฯ 
3.1-3     - รายงานผลการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาทหารฯ 
3.1-4  - หนังสือ ผฝศ.กตก.สวท.รร.จปร. ท่ี กห 0460.3.1.2/509 ลง 7 พ.ย.61 เรื่อง  ประชุมพิจารณา

การปรับปรุงหลักสูตรวิชาทหาร ปี 2563 และหนังสือ ผฝศ.กตก.สวท.รร.จปร. ท่ี กห 
0460.3.1.2/54 ลง 13 ม.ค.63 เรื่อง การจัดการศึกษาวิชาทหารให้กับ นนร. 

3.1.5  - รายละเอียดผลการส ารวจความคิดเห็น เรื่อง ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา จปร.รุ่นท่ี 65 ประจ าปี 2560 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ค ำอธิบำย    

 ส่วนวิชาทหาร ฯ ด าเนินการให้อาจารย์จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน
รายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ  
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
        หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 

          1.  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม 
ความเป็นผู้น าทางทหาร ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนรายวิชาท้ังหมด (1 คะแนน) 
       กำรด ำเนินงำน 
        ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน/แผนบทเรียนรายวิชา/ตาราง
ก าหนดการฝึกในทุกรายวิชาท่ีท าการสอนตามหลักสูตรการศึกษา มคอ .3 และ มคอ.4  โดยผ่านการ
พิจารณาจาก คณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาส่วนวิชาทหาร ฯ (3.2-1) และเน้นการจัดการเรียน
การสอนท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณา
การ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น าทางทหาร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยก าหนดเป็นแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning การฝึกท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะวิชาชีพทหาร คือ การฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ และ
การศึกษาดูงานกองทัพภาคของ นนร.ช้ันปีท่ี 5 เป็นต้น (3.2-2) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน  

   2.  มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีก าหนด (1 คะแนน)   
       กำรด ำเนินงำน 
        ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการจัดท า มคอ. 5 และ มคอ.6 ในทุกรายวิชาเพื่อแสดงถึงการจัดการเรียน  
การสอนตามแผนการสอนของแต่ละรายวิชาท่ีก าหนดในหลักสูตร (3.2-3) 
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  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  3.  ร้อยละของจ านวนรายวิชาท่ีมีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี–ดีมาก    
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนรายวิชาท้ังหมด (1 คะแนน)  

            วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 

 

กำรด ำเนินงำน   
ปีการศึกษา 2561 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีจ านวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินการเรียนการสอน

รายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5)  จ านวน 26 วิชา จากจ านวนรายวิชาท้ังหมด 
จ านวน 26 วิชา คิดเป็นร้อยละ 100 (3.2-4) 

ปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีจ านวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินการเรียนการสอน
รายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5)  จ านวน 32 วิชา จากจ านวนรายวิชาท้ังหมด 
จ านวน 32 วิชา (วิชาทหาร 26 วิชา  วิชาการน าทหารและจิตวิทยา 6 วิชา) คิดเป็นร้อยละ 100 (3.2-4) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

4.  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ผู้สอนท่ีมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ผู้สอนท้ังหมด 
  วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 

 กำรด ำเนินงำน    
 ปีการศึกษา 2561 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนท่ีมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี -   
ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 24 นาย จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนท้ังหมด จ านวน 24 นาย คิด
เป็นร้อยละ 100    (3.2-5)  
                ปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนท่ีมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี -   
ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 28 นาย จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนท้ังหมด จ านวน 28 นาย 
(อจ.ด้านวิชาทหาร 21 นาย  อจ.ด้านวิชาการน าทหาราและจิตวิทยา ฯ 7 นาย) คิดเป็นร้อยละ 100    
(3.2-5)  
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

5.  มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน       
(1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาซึ่งแสดงใน 

มคอ. 5 ปี 2561 มาปรับปรุงแผนการสอนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปี 2562 ในทุกรายวิชา 
(3.2-6) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

จ านวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา 
อยู่ในระดับ ดี – ดีมาก (  3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

 จ านวนรายวิชาท้ังหมด 
ผลร้อยละ =  100 

จ านวนอาจารย์ผู้สอนท่ีมีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับ ดี – ดีมาก (  3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

 จ านวนอาจารย์ผู้สอนท้ังหมด 
ผลร้อยละ =  100 
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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.ช้ันปีท่ี 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 
 ค ำอธิบำย    

  ส่วนวิชาทหาร ฯ ด าเนินการให้อาจารย์ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
หลากหลาย ตลอดจนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 

  1.  มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลและอาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล 
ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
  ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการจัดท าเอกสารน า/มคอ.3 ในทุกรายวิชาท่ีท าการสอน และได้มีการ
ก าหนดวิธีการประเมินผลในแต่ละด้าน ก าหนดการพัฒนาการเรียนรู้ของ นนร. ซึ่งอยู่ใน มคอ.3 หมวดท่ี 4 
การพัฒนาการเรียนรู้ของ นนร. และหมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล โดยหลักเกณฑ์การวัด
และการประเมินผลดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหาร ฯ 
และในการเรียนการสอนแต่ละวิชา อาจารย์ที่ท าการสอนจะช้ีแจงหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลใน
ครั้งแรกของการเรียนการสอนให้ นนร.ทราบ ซึ่งเป็นไปตาม มคอ.3 ของแต่ละวิชา (3.3-1) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  2.  มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา/แผนการสอน (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
   ส่วนวิชาทหาร ฯ จัดท า มคอ. 5 ในทุกรายวิชาท่ีท าการสอน และได้มีการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของวิชา ซึ่งอยู่ในหมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับ
แผนการสอน และหมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ซึ่งได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหารทุกรายวิชา (3.3-2) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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  3.  มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของ  นนร. เพื่อความโปร่งใสและ
ยุติธรรม (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
   ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา  และคณะกรรมการ
ประจ าช้ัน มีหน้าท่ีในการตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ นนร. เพื่อความโปร่งใสและ
ยุติธรรม (3.3-3) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  4.  มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
  ส่วนวิชาทหาร ฯ ก าหนดให้ทุกรายวิชาท่ีท าการสอน ได้มีการน าผลท่ีได้จากการวัดและการ
ประเมินผลมาพัฒนาปรับปรุงการสอน ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.3 หมวดท่ี 7 การประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง (3.3-4) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 5.  มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ (1 คะแนน) 
 กำรด ำเนินงำน 

   กองวิชาท่ีท าการสอน ออกข้อสอบ เสนอคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา  เพื่อ
ตรวจสอบแก้ไข และอนุมัติให้น าข้อสอบไปท าการสอบประเมินผล (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  - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา และคณะกรรมการประจ าช้ัน นนร. 
3.3-4  - มคอ.3 
3.3-5  - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 กระบวนกำรพัฒนำกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร  
  ค ำอธิบำย 
   ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าเป็นไปตามหลักสูตร เพื่อเสริมสร้าง
ผู้น าทางทหารให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ 
มีความรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ด้านวิทยาการทหาร รวมท้ังมีการประเมินผลและน าผลการ
ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
   เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 

 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
  1.  มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหารในหลักสูตร (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีแผนงานโครงการและกิจกรรม ด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารตาม

หลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) โดยมีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกศึกษาวิชาทหาร  
ท่ีมีการปรับระยะเวลาในการศึกษาเป็น 5 ปี โดยส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนและ
รายงานผลคะแนนสอบ (เกรด) ครบทุกวิชาตามหลักสูตร (3.4-1) และมีกิจกรรมการฝึกวิชาทหารท่ีส าคัญ
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ตามหลักสูตร ได้แก่ การจัดการศึกษาให้กับ นนร.ช้ันปีท่ี 5 ในการศึกษาความรู้ของเหล่าท่ีเลือกรับราชการ
(3.4-2)   การศึกษาดูงานกองทัพภาคของ นนร.ช้ันปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 (3.4-3)   การฝึกการใช้อาวุธ
ในการต่อสู้ระยะประชิดและการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจของ นนร.ช้ันปีท่ี 5(3.4-4)    และจัดการ
ฝึกวิชาการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กของ นนร.ช้ันปีท่ี 5 (3.4-5)    
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  2.  มีหน่วยงานรับผิดชอบและด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตร (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
 ในการด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหาร แผนกฝึกศึกษา กองบังคับการเตรียมการ ส่วน
วิชาทหาร ฯ เป็นส่วนด าเนินการ โดยในภาคการศึกษาได้ออกตารางการศึกษาวิชาทหาร ท้ังภาคการศึกษา
ท่ี 1 และ 2 ให้หน่วยขึ้นตรงของส่วนวิชาทหาร ฯ ด าเนินการ โดยก าหนดให้กองวิชารับผิดชอบการฝึก
ศึกษาในรายวิชา ฯ และในการฝึกภาคสนามของ นนร. ได้ขออนุมัติค าส่ังฝึกภาคสนามของ นนร. ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดยแบ่งมอบให้แต่ละกองวิชารับผิดชอบควบคุม อ านวยการฝึก และจัด ผบ.หน่วยฝึก 
เพื่อควบคุมการฝึกให้เป็นไปตามหลักสูตรด้านวิชาทหาร ฯ ท่ีก าหนด (3.4-6) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  3.  จ านวนหน่วยกิตรวมของการฝึกศึกษาวิชาทหาร ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต (0.5 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ ด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามการ
จัดการศึกษาหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (3.4-7) 
 การศึกษาด้านวิชาทหารมีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี เพื่อให้มีเกรดครบทุกวิชา ก าหนดในภาค
การศึกษามี 10 ภาคการศึกษา โดยประกอบด้วยวิชาทหาร จ านวน 26 วิชา รวม 45 หน่วยกิต มีจ านวน 
1,072 ชม. และวิชาการน าทหารและจิตวิทยา จ านวน 6 วิชา รวม 9 หน่วยกิต (3.4-7) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.5 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

  4.  จ านวนสัปดาห์ของการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์/ปี หรือมีระยะเวลาการฝึก
ภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่า 1,400 ช่ัวโมง ส าหรับหลักสูตร 5 ปี (0.5 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามการจัดการศึกษาหลักสูตร 

รร.จปร.ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ด้านวิชาทหาร ในภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม มี 5 ภาคการฝึก มีการฝึก
ภาคสนามท้ังส้ิน 18 วิชา ใช้เวลาในภาคการฝึกภาคสนาม 2,865 ชม. รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึก
ตามหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) ท้ังส้ิน 3,937 ชม. (3.4-3) 

การฝึกภาคสนามประจ าปีการศึกษา 2562 ต้ังแต่วันท่ี 3 ม.ค.63 ถึง 28 มี.ค.63 เป็นการ
จัดการฝึกภาคสนามตามหลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 ปี)  

- นนร.ช้ันปีท่ี 1 รุ่นท่ี 71 ท าการฝึกภาคสนาม 
  1.  การฝึกสุขศาสตร์ทหาร จ านวน 40 ช่ัวโมง  
  2. การฝึกป้องกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ จ านวน 40 ช่ัวโมง 
  3. การฝึกการติดต่อส่ือสารเบื้องต้น จ านวน 40 ช่ัวโมง  
 4. การฝึกป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง วัตถุระเบิดและการท าลาย จ านวน         

80 ช่ัวโมง  
 5. การฝึกยิงอาวุธประจ ากาย จ านวน 120 ช่ัวโมง  
 6. การฝึกบุคคลท าการรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน จ านวน 160 ช่ัวโมง 
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- นนร.ช้ันปีท่ี 2 รุ่นท่ี 70 ท าการฝึกภาคสนาม  
 1.  การฝึกยิงอาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ จ านวน 80 ช่ัวโมง  
 2.  การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่  จ านวน 120 ช่ัวโมง  
 3.  การฝึกขับรถยนต์ทหาร จ านวน จ านวน 40 ช่ัวโมง 
 4.  การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า จ านวน 40 ช่ัวโมง  
 5.  การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จ านวน 120 ช่ัวโมง  
- นนร.ช้ันปีท่ี 3 รุ่น 69 ท าการฝึกภาคสนาม 
 1.  การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด จ านวน 80 ช่ัวโมง  
 2.  การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด จ านวน 120 ช่ัวโมง  
 3.  การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ  จ านวน 200 ช่ัวโมง 
- นนร.ช้ันปีท่ี 4 รุ่น 68  
 1. ท าการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม จ านวน 1,065 ช่ัวโมง   
- นนร.ช้ันปีท่ี 5 รุ่น 67  
 1. การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก จ านวน 120 ช่ัวโมง  
 2. การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด จ านวน 40 ช่ัวโมง  
 3. การฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ จ านวน 40 ช่ัวโมง   

  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.5 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  5.  มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหาร (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
ในการฝึกภาคสนาม ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการประเมินผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีท าฝึก

ภาคสนาม หลังจบการฝึกมีการสรุปผลการฝึกให้ รร.จปร. ทราบทุกครั้ง (3.4-8) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  6.  มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหาร (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
หลังจากเสร็จส้ินการฝึกภาคสนามของ นนร.แต่ละช้ันป ีส่วนวิชาทหาร ฯ มีการรายงานเสนอ

ปัญหาข้อขัดข้องในการฝึกท่ีผ่านมา (มคอ.6) และเสนอรายงานต่อ รร.จปร. เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนการฝึก
ภาคสนามในปีต่อไป (3.4-9)  
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.4  
 ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
   หลักฐำนอ้ำงอิง 
3.4-1  - รายงานผลการศึกษา 
3.4-2  - การศึกษาความรู้ของเหล่าท่ีเลือกรับราชการ 
3.4-3  - การศึกษาและดูงานกองทัพภาค 
3.4-4  - การฝึกการใช้อาวุธต่อสู้ในระยะประชิดและการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ 
3.4-5  - การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก 
3.4-6  - ตารางการศึกษาวิชาทหารภาคการศึกษา, ค าส่ังการฝึกภาคสนาม นนร. และค าส่ังแต่งต้ัง  
               ผบ.หน่วยฝึกประจ าวิชาฯ 
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  
  ค ำอธิบำย  
   ส่วนวิชาทหาร ฯ มีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ ก ากับดูแลการฝึกศึกษาให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด มีการวัดและประเมินผลการฝึกวิชาทหาร
และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า รวมท้ังมีการน าผลการประเมินน ามาปรับปรุง พัฒนาการฝึกวิชาทหาร
และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า ตลอดจนมีการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อใช้
สนับสนุนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 

 เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 

  1.  มีแผนการฝึกวิชาทหาร (1 คะแนน) 
 กำรด ำเนินงำน 
ในปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการจัดท าแผนการฝึกวิชาทหารการด าเนินการโดย

เริ่มหลังจากท่ี รร.จปร. อนุมัติปฏิทินการศึกษาแล้ว โดยประกอบด้วย แผนการฝึก นนร.ในห้วงเย็นระหว่าง
ภาคการศึกษา  การฝึกเพิ่มเติม และได้วางแผนจัดท าตารางการฝึกภาคสนามเสนอให้ท่ีประชุมส่วนวิชา
ทหาร ฯ พิจารณา และขออนุมัติหลักการ ฯ ถึง รร.จปร. เพื่อติดต่อประสานงานส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (3.5-1) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน  
  2.  มีการฝึกตามแผนท่ีก าหนด (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
ในภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม มี 5 ภาคการฝึก มีการฝึกภาคสนามท้ังส้ิน 18 วิชา ใช้เวลา

ในภาคการฝึกภาคสนาม 2,865 ชม.รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึกตามหลักสูตร รร.จปร.พ.ศ.2558 
ท้ังส้ิน 3,937 ชม. การจัดการฝึกภาคสนาม ส่วนวิชาทหาร ฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 ต้ังแต่วันท่ี 3 ม.ค.
63 ถึง 28 มี.ค.63  ในหลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 ปี) ได้ด าเนินการติดต่อ
ประสานงานกับเหล่าสายวิทยาการท่ีจะด าเนินการฝึกในแต่ละวิชา  จัดท าความต้องการ งป.และ สป.3 
ตารางก าหนดการฝึก มีการจัดการฝึกตามตารางการฝึกท่ีก าหนด โดยหน่วยฝึกประจ าวิชาต่าง  ๆ ท่ี
รับผิดชอบการฝึกจะรายงานการฝึกประจ าวันให้ กอ.ฝึก สวท.รร.จปร. ทราบ และรายงาน กอ.ฝึก รร.จปร.
ทราบตามข้ันตอนทุกวัน รวมถึงผู้บังคับบัญชาของ รร.จปร.จะเดินทางไปตรวจเย่ียมให้ก าลังใจ นนร.ในการ
ท าการฝึกให้มีประสิทธิภาพบรรลุความมุ่งหมายของการฝึก (3.5-2)  
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  3.  มีการประเมินผลการฝึกวิชาทหาร (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
ตลอดห้วงเวลาท่ีท าการฝึกภาคสนามของ นนร.ในวิชาต่าง ๆ จะมีการประเมินผลการฝึก

ภาคสนามของ นนร. โดย ครูฝึก/ผช.ครู ซึ่งเมื่อจบการฝึกแล้ว หน่วยฝึกประจ าวิชาฯ จะรวบรวมสรุป
รายงานผลการฝึกประกอบคะแนนการประเมินผลการฝึกของ นนร .เป็นรายบุคคล รายงานให้ 
สวท.รร.จปร.ทราบ และ สวท.รร.จปร.ท าการสรุปรายงานให้ รร.จปร. ทราบตามข้ันตอน (3.5-3) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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  4.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกวิชาทหาร (1 คะแนน) 
 กำรด ำเนินงำน 
มีการน าข้อมูลผลการประเมิน (มคอ.6) มาท าการปรับปรุง และฝึกเพิ่มเติมด้านวิชาทหาร

ให้กับ นนร. ในปีต่อไป (3.5-4) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  5.  มีนวัตกรรมท่ีใช้สนับสนุนในการฝึกวิชาทหาร (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร มีการน าเครื่องช่วยฝึก เทคโนโลยีสูง Milo Range มาใช้ท าการฝึก

ประกอบการยิงปืนให้กับ นนร. อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ นนร. มีทักษะและความช านาญในการใช้อาวุธ
ประจ ากายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งขึ้น  และในปี 2562 มีการน านวัตกรรมส่ือการเรียนการสอนด้วย
โต๊ะทรายดิจิตอลมาฝึกอบรมให้กับครู/อาจารย์ และใช้ประกอบการเรียนการสอน/การฝึก นนร. ในรายวิชา
ท่ีเกี่ยวข้อง  นอกจากนั้น ในห้วงก่อนการฝึกภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้
จัดหาฝุ่นพรางดิจิตอลแบบตลับให้กับ นนร. ทุกช้ันปี เพื่อใช้ในการฝึกภาคสนาม ซึ่งมีคุณสมบัติในการพราง
ท่ีเหมาะสมกับสดภาพแวดล้อมมากกว่าฝุ่นพรางแบบเดิม (3.5-5) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
               สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.5  
 ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
   หลักฐำนอ้ำงอิง 
3.5-1  - ค าส่ังการฝึกตอนเย็นและการฝึกเพิ่มเติมของ นนร.  และค าส่ังฝึกภาคสนามของ นนร.ช้ันปีท่ี 

1-4  
3.5-2  - ตัวอย่างการรายงานประจ าวันการฝึกภาคสนามฯ และการตรวจเยี่ยมของผู้บังคับบัญชา 

รร.จปร. 
3.5-3  - รายงานผลการฝึกภาคสนามของ นนร.  
3.5-4  - มคอ.6 
3.5-5   - ค าส่ังการฝึกอบรมการใช้งานโต๊ะทรายดิจิตอล และการจัดหาฝุ่นพรางดิจิตอลแบบตลับ 

 
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 3 

 

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

คะแนนรวม 25 - 125 
คะแนนเฉลี่ย 125 ÷ 25 = 5.0 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 
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กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่  3 
  จุดเด่น 
  1.  ส่วนวิชาทหาร ฯ มีหลักสูตร รร.จปร. ด้านวิชาทหาร (ปรับปรุง พ.ศ.2558) โดย         
สภาการศึกษาวิชาทหารได้มีมติอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนเหล่าทัพ 5 ปี ของเหล่าทัพ ท าให้มีแนวทาง     
การด าเนินการตามมาตรฐานความต้องการของ ทบ. 

 2. ส่วนวิชาทหาร ฯ มีอาจารย์ท่ีมีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการท างานตามหน่วยของ
ทบ. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับ นนร.ได้เป็นอย่างดี 
  3.  ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยต่าง ๆ ใน ทบ. ในการ
สนับสนุนวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการฝึก นนร. รวมถึงร่วมให้ข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง  
  4. ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้แก้ไขตามข้อแนะน าในผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
การแต่งต้ังกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ซึ่งได้ช่วยกันพิจารณาในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา
หลักสูตร ปี 2563 เสนอให้ กับ รร.จปร. และหน่วยเหนือตามข้ันตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  5. ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือผ่านระบบ E-
learning และได้น าระบบการประเมินออนไลน์มาใช้ท้ังในภาคการศึกษาและภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  จุดที่ควรพัฒนำ 
  -  การใช้งานระบบ E-Learning และระบบ ZOOM ของครูอาจารย์ในการเรียนการสอนของ 
นนร. 
  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  -  การน าระบบ E-Learning และระบบ ZOOM มาใช้ประกอบการเรียนการสอนของ นนร. 
ให้มากยิ่งขึ้น  
 
มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

ส่วนวิชาทหาร ฯ มีคณะกรรมการบริหารการศึกษาฯ ด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีซึ่ง
ก าหนดไว้ในข้อบังคับ/ระเบียบ/ค าส่ัง/พระราชบัญญัติของสถานศึกษา ภายใต้บริบทของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า โดยมุ่งเน้นการด าเนินงานตามนโยบาย วางแผนปฏิบัติราชการ ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงาน และสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ พร้อมท้ังส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาส่วนการศึกษาฯ อย่างยั่งยืน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เอกลักษณส์่วนวิชำทหำรฯ 
ค ำอธิบำย 
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีเอกลักษณ์ท่ีสะท้อนความโดดเด่น/ความช านาญ/ความเช่ียวชาญ ตาม

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์ การจัดต้ัง และบริบทของ ส่วนวิชาทหารฯ ตาม
แผนปฏิบัติราชการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
  



42 
 

เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
1. หลักฐำนจำกส่วนวิชำทหำร (2 คะแนน) 
 1.1  มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์ส่วนวิชาทหารฯ ท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได้ 
กำรด ำเนินงำน 
- ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ก าหนดเอกลักษณ์ภายใต้เหตุผลท่ีสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก 

โดยให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพื่อส าเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกซึ่งมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบท่ีชาญฉลาด” (4.1-1) ดังนี้ 
 1)  เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้น าท่ีดี มีวินัย มีความกล้าหาญ 
เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน 

 2)  มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ท้ังทางเทคนิคและทางยุทธวิธี 
สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยก าลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4.1-2) 

 3)  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการ
อุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

 4)  มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและด ารง
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ท้ังในตนเองและเสริมสร้างให้แก่ก าลังพลในหน่วยงานของ
ตน รวมท้ังมีจิตส านึกและสัญชาตญาณในการรบ 

 5)  มีพื้นฐานความรู้ทางวิชาทหารเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญา
บัตรหลักของกองทัพบก และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 6)  มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา  
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

  1.2 มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการก าหนดตัวบ่งช้ี และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  80 โดย นนร.จะต้องผ่านหลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร ปรับปรุง 58 ซึ่งต้องมีระยะเวลาใน 
การศึกษา 3,224 ชม. ตลอด 5 ช้ันป ี(4.1-2) ดังนี้ 

- นนร.ช้ันปีท่ี 1 มีระยะเวลาในการศึกษาด้านวิชาทหารท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวม 
672 ชม. 

- นนร.ช้ันปีท่ี 2  มีระยะเวลาในการศึกษาด้านวิชาทหารท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวม 
592 ชม. 

- นนร.ช้ันปีท่ี 3  มีระยะเวลาในการศึกษาด้านวิชาทหารท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวม 
592 ชม. 

- นนร.ช้ันปีท่ี 4  มีระยะเวลาในการศึกษาด้านวิชาทหารท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวม 
1,225 ชม. 

- นนร.ช้ันปีท่ี 5  มีระยะเวลาในการศึกษาด้านวิชาทหารท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวม  
808 ชม. ตามหลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร ปรับปรุง 58 (4.1-2)  
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.3   มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้จัดท าค าส่ังเพื่อการปฏิบัติ และก าหนดผู้รับผิดชอบ ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ รร.จปร.ปีการศึกษา 2562 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ สวท.รร.จปร. (4.1-3) 

file:///F:/ประกันคุณภาพมาตรฐาน%204%20ปี%2062/คำสั่ง%20สวท.เรื่องการฝึกภาคสนาม%20ของ%20นนร.ชั้นปีที่%201-4%20ประจำปีการศึกษา%2062.pdf
file:///F:/ประกันคุณภาพมาตรฐาน%204%20ปี%2062/หลักสูตร%20รร.จปร.ด้านวิชาทหาร%20ปรับปรุง%2058/หลักสูตร%20รร.จปร.ด้านวิชาทหาร%20ปรับปรุง%2058%20PDF/หลักสูตร%20รร.จปร.ด้านวิชาทหาร%20ปรับปรุง%2058.pdf
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  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  1.4  มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร 
กำรด ำเนินงำน 
อาจารย์ และบุคลากรของส่วนวิชาทหารฯ ได้มีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรมตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ ของแผนปฏิบัติราชการ (4.1-3),(4.1-4),(4.1-5) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.5  มีผลประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

กำรด ำเนินงำน 
การประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีสะท้อน

เอกลักษณ์ส่วนวิชาทหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้แก่โครงการพัฒนาการฝึกด้านวิชาทหาร และโครงการ
มอบรางวัลการศึกษาวิชาทหารแก่ นนร.ประจ าปีการศึกษา 2562 (4.1-4), (4.1-7), (4.1-8), (4.1-9), (4.1-
10) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

2.  หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ส่วนวิชาทหาร ฯ น าเสนอหลักฐาน ในประเด็นต่อไปนี้  
 2.1  เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ส่วนวิชาทหารฯ (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ให้การฝึกอบรมการยิงปืน การฝึกศึกษาวิชาทหาร ให้กับหน่วยราชการ

ภายใน กห. และภายนอก ตลอดท้ังภาคเอกชน 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

เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานท้ังภายใน และภายนอกจากการส่งบุคลากรเข้ามารับการฝึก ศึกษาอบรมเป็น
ประจ าทุกปี (4.1-14) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 2.3  มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ หรือมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน
กระบวนการสู่สถาบันอื่น (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ด าเนินการถ่ายโอนความรู้ในฐานะต้นแบบสู่สถาบันอื่นตามท่ีได้รับการ

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 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ สวท.รร.จปร.  
4.1-2   - หลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร ปรับปรุง 58 
4.1-3   - ค าส่ังฯ ฝึกภาคสนามปี 62 
4.1-4     -  ส่งรายช่ือ นนร.ช้ันปีท่ี 1-4 รับรางวัลการศึกษาวิชาทหาร 
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4.1-5   - รายงานผลการแถลงแผนการฝึกภาคสนาม ของ นนร.ช้ัน 1-4 ประจ าปีการศึกษา 62 
4.1-6     - ขออนุมัติจัดพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของ นนร.ประจ าปีการศึกษา 62 
4.1-7     - โครงการพัฒนาการฝึกการลงทางด่ิง การลงเร่งด่วน และการเคล่ือนย้ายทางอากาศ 
4.1-8     - กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.62 
4.1-9     - กิจกรรมการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
4.1-10    - รายงานกิจกรรมกระโดดหอสูง 34 ฟุต 
4.1-11    - สนับสนุนการฝึกทหารเบื้องต้นให้กับ นรพ.วพบ.ช้ันปีท่ี 1 รุ่นท่ี 56 
4.1-12    - ขอรับการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ทางทหารให้กับ นรช.รุ่นท่ี 38 ประจ าปีการศึกษา 62 
4.1-13    - รายงานการใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูงฯ ประจ าเดือน พ.ค.62 
4.1-14    - รายงานการทบทวนหลังการปฏิบัติ นรพ.วพบ.ช้ันปีท่ี 1 รุ่น 56 
4.1-15    - ขอเชิญอาจารย์พิเศษ 
4.1-16    - สอนช้ันนายร้อย กส.รุ่นท่ี 30 รร.กส.กส.ทบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ ส่วนวิชำทหำร 
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ  

ค ำอธิบำย 
คณะกรรมการบริหารการศึกษา ส่วนวิชาทหาร ฯ มีผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีซึ่ง

ก าหนดไว้ในค าส่ัง/พระราชบัญญัติของสถาบันภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการก าหนดนโยบาย 
ก ากับ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
หลักฐำนจำกส่วนวิชำทหำร (5 คะแนน) 
1. มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์

ของ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ท่ีทันสมัยและปฏิบัติได้ (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์

ผู้เรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา ตามค าส่ัง ทบ.(เฉพาะ)ลับ ท่ี 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 า ร ณา ให้ ค ว า ม เ ห็ น ชอ บห ลัก สูต ร ท่ี ส อดค ล้ อ ง กั บ มาตร ฐาน ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
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.  มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี โดยเน้นการก ากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารใน                 
การปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด (1 คะแนน) 
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กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหารฯ ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี โดยเน้นการก ากับติดตามตลอดจนการก ากับ

ดูแลการศึกษาวิชาทหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ต ารา หลักนิยม
ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ การก าหนดมาตรฐานในการวัดผล และประเมินผล เพื่อสนับสนุนผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด (4.2-4) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

4.  มีการบริหารจัดการประชุมท่ีดี เช่น มีการก าหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 
ก ากับให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนครั้งท่ีจัดประชุมท้ังปี        
(1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้แต่งต้ังกรรมการประจ าช้ันเพื่อเข้าร่วมการประชุมหาแนวทางแก้ไข

ปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อไม่ให้ต่ ากว่ามาตรฐานตลอดทุกช้ันปีไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี  (4.2-5) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

5.  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบ
ได้ (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ e-learning ส าหรับการ

เรียนการสอน และฐานข้อมูลในแต่สายงาน แต่ละกองวิชา เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับสืบ ค้น โดยเฉพาะ
ส าหรับงานประกันคุณภาพ และวิทยฐานะก าลังพลผู้ท่ีมีคุณสมบัติในการขอรับ (4.2-6) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.2   
ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

4.2-1      - ค าส่ังคณะกรรมการบริหารการศึกษา สวท.รร.จปร. 62 
4.2-2   - ขอส่งผลการปฏิบัติราชการ (พ.ค.-ต.ค.62) 
4.2-3   - ประชุมปรับปรุงหลักสูตรวิชาทหาร 
4.2-4   - กรรมการประจ าช้ัน 1-5 ปี 62 
4.2-5   - ประชุมกรรมการช้ัน 1 ครั้งท่ี 2 ปี62 
4.2-6  - ระบบ e-learning สวท 
4.2-7 - การด าเนินการ E - learning สวท 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ค ำอธิบำย   
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีผลการบริหารความเส่ียงจากกระบวนการประเมินสถานการณ์จัดล าดับ

ความส าคัญ จัดการ ควบคุม ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขความเส่ียงส่งผล ให้ลดสาเหตุและโอกาสท่ี
จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ช่ือเสียง และสังคม 

เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
มีการประเมินความเส่ียงโดยคณะกรรมการ ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/ 

ผู้บริหารสถานศึกษา (2 คะแนน) 
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1.  หลักฐำนจำกส่วนวิชำทหำร (2 คะแนน) 
    1.1  มีการระบุและจัดอันดับความเส่ียงภายใน/ภายนอกท้ังเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
กำรด ำเนินงำน 
- ไม่มีการด าเนินงาน 

  ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
  1.2  มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเส่ียง 
กำรด ำเนินงำน 
- ไม่มีการด าเนินงาน 

  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
   1.3  มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียงและประเมินผลกระทบของ

ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น 
กำรด ำเนินงำน 
- ไม่มีการด าเนินงาน 

  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
   1.4 มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเส่ียงให้
น้อยลง  

กำรด ำเนินงำน 
- ไม่มีการด าเนินงาน 

  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  1.5  มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเส่ียง และรายงานต่คณะกรรมการ

ท่ีเกี่ยวข้อง 
กำรด ำเนินงำน 
- ไม่มีการด าเนินงาน 

  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 
2.  หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินตรวจหลักฐานท่ีแสดงผลการบริการจัดการความเส่ียง ดังต่อไปนี้ 
 2.1 สามารถควบคุมความเส่ียงล าดับท่ี 1 - 5 จากท่ีก าหนด (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
- ไม่มีการด าเนินงาน 

  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 1 คะแนน 
 2.2  สามารถลดความเส่ียงทุกเรื่องตามท่ีก าหนด (1 คะแนน) 
      ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ปฏิบัติได้ทุกเรื่อง เท่ากับ 1 คะแนน 
กำรด ำเนินงำน 
- ไม่มีการด าเนินงาน 

  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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 2.3  ไม่ปรากฏเหตุการณ์ท่ีอยู่นอกเหนือประเภทความเส่ียงท่ีก าหนด (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
- ไม่มีการด าเนินงาน 

  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
เง่ือนไข : คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์

เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากความรุนแรง ความถ่ี และละเลย ไม่มีการแก้ไข ป้องกัน 
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3  
- ไม่มีการด าเนินงาน 

  หลักฐำนอ้ำงอิง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ ต่อ สถำบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ  

ค ำอธิบำย 
 ส่วนวิชาทหาร ฯ สนับสนุนให้ ครู/อาจารย์/ก าลังพล/นักเรียน   นายร้อย น าความรู้และ
ประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญไปบริการวิชาการแก่ ชุมชน/สังคม/กองทัพเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมท้ังได้น าความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพจากการ
พัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนในลักษณะต่าง ๆ เช่น งานวิจัย ต ารา รายวิชาและ/หรือหลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน  
1.  หลักฐำนจำกส่วนวิชำทหำร (2 คะแนน) 
 1.1  มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์ไปบริการวิชาการ

เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ (0.40 คะแนน)   
กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ก าหนดแผนงานการบริหารวิชาการ และวิชาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อหน่วย

ราชการในกองทัพ (4.4-1) อีกท้ังเป็นการส่งเสริมทักษะครูอาจารย์ และเพิ่มศักยภาพทางด้านวิชาการ 
(ด้านการทหาร) เป็นการสร้างความร่วมมือ และความน่าเช่ือถือกับสถาบัน และองค์กรต่างๆ โดยแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริการวิชาการ และวิชาชีพเพื่อก ากับดูแลการด าเนินงานตามแผนโครงการบริการวิชาการ 
และวิชาชีพ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 (4.4-2) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.2  มีการก าหนดตัวช้ีวัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80      
(0.4 คะแนน)   

กำรด ำเนินงำน 
มีจ านวนโครงการ หรือกิจกรรมบริการทางวิชาการ หรือวิชาชีพท่ีตอบสนองการพัฒนา และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่อจ านวนกิจกรรมท้ังหมด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (4.4-3), (4.4-4), (4.4-5) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง (0.40 คะแนน)   
กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ และโครงการ กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทางและ

กลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน และต่อเนื่อง (4.4-6) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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 1.4  มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (0.40 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้สรุปรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงาน และสถาบัน 

ซึ่งมีผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยมีการแถลงผลการปฏิบัติในแต่ละโครงการกิจกรรม (4.4-7), 
(4.4-8), (4.4-9) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.5  มีการน าผลการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน เช่น งานวิจัย เอกสาร   
ค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่างๆ (0.40 คะแนน)   

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้น าการแถลงผลการปฏิบัติมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

และการให้บริการ โดยการใช้ระบบ e-learning การท าข้อสอบ Pretest และ Posttest รวมท้ังการ
ประเมิน online ในการเรียนการสอน (4.4-10) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  2.  หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

 ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการท่ีประสบความส าเร็จอย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 

 2.1  มีความต่อเนื่อง ในการด าเนินการตั้งแต่ 3 ปี และ/หรือ มีความยัง่ยืน พึ่งพาตัวเองได้
โดยไม่ใช้งบประมาณของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1.5 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
ความต่อเนื่องในโครงการกิจกรรม ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ท า

การฝึกสอนให้กับหน่วยงานภายนอกในส่วนของกองทัพบก และนอกกองทัพ เป็นประจ าทุกปีตามปฏิทิน 
การศึกษา ประจ าปี 2562 (4.4-11) , (4.4-12) 

 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1.5 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 2.2  ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (1.5 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้รับการยอมรับจากการให้บริการทางวิชาการและการฝึกศึกษาแก่

หน่วยงานภายใน กห.และภายนอก โดยจัดส่งอาจารย์ท าการสอนหลักสูตรตามแนวทางราชการของเหล่า
ทหารการสัตว์เป็นประจ าทุกปี (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  - แต่งต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ สวท.รร.จปร.ปีการศึกษา 2562 
4.4-3  - โครงการสนับสนุนการฝึกและศึกษาวิชาทหารให้แก่ รร.ตท.สปท. รร.กส.กส.ทบ. และ        

รร.แผนท่ี ผท.ทหาร  
4.4-4  - การสนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
4.4-5  - โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก 
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4.4-6  - แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับ สวท.รร.จปร. 

4.4-7  - ค าส่ังฝึกหลักสูตร สป.รุ่นท่ี 6 
4.4-8  - สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจ ฝึก นนท.หลักสูตร สป.กห.รุ่นท่ี 6 
4.4-9  - สรุปแบบประเมินผลความพึงพอใจ ฝึก นรพ.ช้ันปีท่ี 1 รุ่นท่ี 56 
4.4-10  - การปรับปรุงการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ e-learning และการท าข้อสอบ online 
4.4-11  - ปฏิทินการศึกษาประจ าปี 2562 
4.4-12  - ปฏิทินการศึกษาประจ าปี 2561 
4.4-13  - สอนช้ันนายร้อย กส.รุ่นท่ี 30 รร.กส.กส.ทบ. 
4.4-14  - ขอรับการสนับสนุนชุดครูฝึก และพื้นท่ีฝึกภภาคสนาม นชท.ช้ันปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 

2562 
4.4-15  - โครงการงานสนับสนุนพิธีกร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 กำรส่งเสริมสนับสนุนท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำร  และกำรพัฒนำสุนทรียภำพของหน่วยงำน 

ค ำอธิบำย 
 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณจากภายในและ/หรืองบประมาณจาก ภายนอกเพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนด ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการ มีการพัฒนาสุนทรียภาพ
ของหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล้อม สะอาด สวยงามเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

เกณฑ์กำรประเมิน  
1.  หลักฐำนจำกส่วนวิชำทหำร (2 คะแนน) 
    1.1  มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร (0.40 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 

   ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน/ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารในกิจกรรมการเปิดการฝึกภาคสนามของ นนร.ประจ าปี
การศึกษา 2562 (4.5-1) และกิจกรรมอื่นๆ  เช่น พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และงานเล้ียงปิดสมัยการฝึก (4.5-2), (4.5-3), (4.5-4) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.2  มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล (0.40 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน เกี่ ยวกับการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารในพิธีต่างๆ (4.5-5), (4.5-6)     
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.3  มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ (0.40 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาฯ ได้ปฏิบัติตามแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอตามปฏิทิน

การศึกษา (4.5-7) 
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  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 1.4  มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด (0.40 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 

และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการท่ีได้ก าหนดไว้ เช่น 
1. การสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (4.5-8) 
2. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว ประจ าปี 62 (4.5-9) 
                3. การด าเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
                   (4.5-10) 
                4. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเทิดพระเกียรติ ห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (4.5-11) 
                5. รายงานผลการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 (4.5-12) 
                6. พิธีสวนสนามกระท าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจ าปี 2563 (4.5-13) 
       7. การจัดงานวันพระราชทานก าเนิด รร.จปร.ครบรอบ 132 ปี (5 ส.ค.62) (4.5-14) 
   8. ขออนุมัติออกค าส่ังจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล และปิดสมัยการฝึก62 (4.5-15) 
   9. พิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัล (4.5-16) 
    10. พิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร (4.5-17) 
  11. พิธีเกิดเกียรติ และอ าลาชีวิตราชการทหาร (4.5-18) 
               12. อนุมัติจัดประชุมเตรียมการพิธีเสด็จฯ ทรงด านา ประจ าปี 2562 (4.5-19) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 1.5  มีการปรับปรุงพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบันอย่างสอดคล้องกับมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 (0.4 คะแนน)  

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ปรับปรุงพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบันเพื่อให้ สอดคล้องกับมิติทาง

ศิลปะ และวัฒนธรรม และมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม (4.5-20), (4.5-21) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

2.  หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 2.1  มีการจัดพื้น ท่ีเพื่ อการด า เนินกิจกรรมส่ง เสริมสนับสนุนศิลปะ  วัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการจัดพื้นท่ีในส่วนท่ีรับผิดชอบเพื่อด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน

ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง (4.5-22) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 2.2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้จัดกิจกรรมในห้วงการฝึกแต่ละช้ันปี โดยให้ นนร.ได้ร่วมท ากิจกรรมเพื่อ

ส่งเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม โดยให้ร่วมพัฒนาวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม มี      
ภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสม (4.5-23) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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 2.3  อาคารสถานท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการใช้งานมีการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ท่ีมี   
ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบัน (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้มีการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม 

(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.ช้ันปีท่ี 1 และ 2 ประจ าเดือน ก.ย.62 
4.5-4  - การด าเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
4.5-5  - คณะกรรมการต้อนรับผู้ใหญ่ งานวันร าลึกเสด็จทรงเปิด รร.นายร้อยมัธยม 26 ธ.ค.62 
4.5-6  - ค าส่ัง สวท.รร.จปร. เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการ และคณะท างานในการต้อนรับ

นายทหารชั้นผู้ใหญ่และแขกรับเชิญ งานวันร าลึกวันเสด็จฯทรงเปิด รร.นายร้อยชันมัธยม 
4.5-7  - ปฏิทินการศึกษาประจ าปี 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 เสด็จพระราชด าเนินทรงด านา 
4.5-13  - กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 
4.5-14  - พิธีกระท าสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย 
4.5-15  - งานวันพระราชก าเนิด รร.จปร.ครบรอบ 132 ปี 
4.5-16  - งานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ฯ และงานเล้ียงปิดสมัย

การฝึก 
4.5-17  - พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา 
4.5-18  - พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. 
4.5-19  - พิธีเทิดเกียรติและอ าลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล 
4.5-20  - การจัดเตรียมพื้นท่ีเพื่อด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางทหาร 
4.5-21  - แบบประเมินผลกิจกรรม 
4.5-22  - การจัดเตรียมพื้นท่ี และร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 
4.5-23  - การปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ส่วนวิชาทหาร รร.จปร. 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนนุ 
ค ำอธิบำย 
ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการพัฒนาบุคลากรประจ าสายสนับสนุนท้ังด้านวิชาการ/วิชาชีพ เช่น   

การจัดการความรู้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานธุรการ เป็นต้น ให้
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บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานท้ังในและต่างประเทศ (ไม่นับ
รวมทหารกองประจ าการ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย พลขับ และเจ้าหน้าท่ีประกอบอาหาร) 

เกณฑ์กำรประเมิน 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
ร้อยละของจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ท่ีมีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้/ท่ีได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี/นาย ต่อจ านวนบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการท้ังหมด 

วิธีค ำนวณ 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินงำน 
ปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ท่ีมีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้/ท่ีได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี/คน จ านวน 31 นาย     
(4.6-1), (4.6-2), (4.6-3)  จากจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการท้ังหมด 57 นาย 
คิดเป็นร้อยละ 54.38  

ปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ท่ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้/ท่ีได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี/คน จ านวน 30 นาย       
(4.6-4), (4.6-5), (4.6-6)  จากจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการท้ังหมด 60 นาย 
คิดเป็นร้อยละ 50 

ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ท่ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้/ท่ีได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี/คน จ านวน 31 นาย     
(4.6-7), (4.6-8), (4.6-9), (4.6-10) จากจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการท้ังหมด 
51 นาย คิดเป็นร้อยละ 60.78 
 เมื่อพิจารณาจากผลด าเนินการ 3 ปี มีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ท่ีมี
การแลกเปล่ียนเรียนรู้/ท่ีได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี/คน จ านวน 
92 นาย  จากจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการท้ังหมด 168 นาย คิดเป็นร้อยละ
54.76 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องกำร : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เง่ือนไข : ไม่มี 
ผลกำรประเมิน     =   2.74 
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 4.6   
ได้คะแนนเท่ากับ 2.74 คะแนน 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

4.6-1      - สรุปรายช่ือบุคลากรสายนับสนุน สวท.รร.จปร.ท่ีได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ปี 60 
4.6-2      - หลักฐานส่งบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีได้รับการพัฒนา ปี 60 

ผลร้อยละ =  100 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ/ท่ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู ้ได้รับอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชม./ปี 

 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการท้ังหมด 
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4.6-3      - บัญชีเลขท่ีต าแหน่ง กองทัพบก บัญชีบรรจุก าลังพล สวท.ปรับปรุง 20 พ.ย.60 
4.6-4      - สรุปรายช่ือบุคลากรสายนับสนุน สวท.รร.จปร.ท่ีได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ปี 61 
4.6-5      - หลักฐานส่งบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีได้รับการพัฒนา ปี 61 
4.6-6      - บัญชีเลขท่ีต าแหน่ง สวท.รร.รร.จปร.(ต.ค. 61) 
4.6-7      - สรุปรายช่ือบุคลากรสายสนับสนุน สวท.รร.จปร. ท่ีได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ปี 62 
4.6-8      - หลักฐานส่งบุคลากรสายสนับสนุน ท่ีได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์อย่าง 
               น้อย 20 ช่ัวโมง ต่อปี คน ประจ าปี 62 
4.6-9      - บัญชีเลขท่ีต าแหน่งของกองทัพบก บัญชีบรรจุก าลังพล สวท.ปี 62 
4.6-10    - ท าเนียบ สวท.ฯ 31 มี.ค.63 

 
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 4  

 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
4.1  ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 5 5 25 
4.2  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5 25 
4.3  ไม่รับการประเมิน - - - 
4.4  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5 25 
4.5  ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 5 4.6 23 
4.6  ร้อยละ 54.76 5 2.74 13.7 

คะแนนรวม   111.7 
คะแนนเฉลี่ย 111.7 ÷ 25 = 4.47 
ระดับคุณภำพ ดี 

 
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่  4 
จุดแข็ง 
1.  มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทางด้านวิชาทหารหลายแขนงวิชา 
2.  ก าลังพลมีส่วนร่วมในการรวบรวมเอกสารหลักฐานจากการเรียนการสอนเพื่อจัดท า SAR  
จุดที่ควรพัฒนำ 
1.  ควรพัฒนาความรู้ของก าลังพลทางด้านไอที 
2.  ควรมีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บเอกสาร 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
ควรมีการวางแผน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการฝึกอบรมตามเกณฑ์ 
 

มำตรฐำนท่ี 5 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีสอดคล้องกับบริบทของตนเอง  โดยมีแนวคิดและ
กรอบการสร้างตามแนวทางของ รร.จปร. และ ยศ.ทบ. มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด มีการน าข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานการจัดการศึกษา มีการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้น
สังกัด 
 ค ำอธิบำย 
 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีหน่วยงานต้นสังกัดของเหล่าทัพ และสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศก าหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาจากคะแนนผลการประเมิน
ย้อนหลัง 3 ปี  
  วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 กำรด ำเนินงำน 
 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนวิชาทหารฯได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 
คือ  

ปีการศึกษา 2559 มีการด าเนินงาน 10 มาตรฐาน32  ตัวบ่งช้ี ได้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน
เท่ากับ4.29  (5.1-1) 

ปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงาน10 มาตรฐาน28  ตัวบ่งช้ี ได้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน
เท่ากับ4.39 (5.1-2) 

ปีการศึกษา 2561 มีการด าเนินงาน 5 มาตรฐาน 15ตัวบ่งช้ี ได้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.38(5.1-3) 

รวมผลการด าเนินงาน 3 ปี คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.35 
  เกณฑ์กำรให้คะแนน 

  ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ย้อนหลังเป็นคะแนนของตัวบ่งช้ีนี้ 
 คะแนนประเมินตนเอง  =  4.35 
 

ตำรำง 5.1  ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ชื่อข้อมูล 
ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

รวม  3  ป ี2559   2560   2561 
คะแนนผลการประเมินการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

4.29    4.39   4.38 4.35 

 

  (ประเมินปี  2562 ใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน 3 ปี  คือ ปี 2559,2560 และ 2561 ) 
สรุปผลกำรประเมินตนเองตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 
 

           คะแนนเต็ม      ผลกำรด ำเนินงำน          คะแนนประเมินตนเอง 
5 4.35                      4.35 

 
  

ผลคะแนน = 
 

ผลรวมคะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
จ านวนปี 
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   หลักฐำนอ้ำงอิง 
5.1-1 - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาส่วนวิชาทหาร ฯ โดยคณะกรรมการประเมินฯ 

รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.1.2   - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาส่วนวิชาทหาร ฯโดยคณะกรรมการประเมินฯ 

รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 2560 
5.1.3     - รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาส่วนวิชาทหาร ฯโดยคณะกรรมการประเมินฯ 

รร.จปร.  ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 
 ค ำอธิบำย 

  ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา รวมท้ังมีการน าข้อเสนอแนะท่ีได้จากการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานของ ส่วนวิชา
ทหารฯโดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
  เกณฑ์กำรประเมิน  

  หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
 1.  มีรายงานการประเมินตนเองของ ส่วนวิชาทหารฯ  เป็นประจ าทุกปี (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
 กองวิชาท่ีรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง รายงานส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนวิชาทหารฯ เพื่อรวบรวมสรุปจัดท ารายงานการประเมินตนเองส่วนวิชา
ทหาร ฯ พร้อมผลการปรับปรุงในแต่ละมาตรฐานในแต่ละตัวบ่งช้ี ท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
รร.จปร. ให้ข้อเสนอแนะ เป็นประจ าทุกปีศึกษา (5.2-1),(5.2-2),(5.2-3) 
  ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 2.  มีการน าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของ ส่วนวิชาทหารฯ 

 กำรด ำเนินงำน 
ส่วนวิชาทหารฯ ได้น าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมา
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรมของส่วนวิชาทหารฯ (5.2–4), 
(5.2–5), (5.2-6) 
  ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

3.  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรม ของ ส่วนวิชาทหารฯ อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปสู่การปฏิบัติ (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
 ส่วนวิชาทหารฯ ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ  ติดตามในการน าแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา/ โครงการ/กิจกรรม ของส่วนวิชาทหารฯ โดยได้ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ และ
อนุกรรมการ โดยให้มีหน้าท่ี  ในการด าเนินการวางแผน  ตรวจสอบ  และพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร.  ดังนี้ 
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 1) คณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนวิชาทหาร ฯ ประจ าปี
การศึกษา 2562  (5.2-7) มี ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธาน  มีหน้าท่ีท่ีส าคัญคือ  
  (1) ด าเนินงานการประกันศึกษาของหน่วย ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. 
  (2)  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการควบคุม  ตรวจสอบ และประเมินผลตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 2) คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ส่วนวิชาทหาร ฯ ประจ าปีการศึกษา 
2562 (5.2–8) มี รอง ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธาน มีหน้าท่ี อ านวยการ  ประสานงาน ก ากับดูแล  และ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ฯ ในการรวบรวมข้อมูล หลักฐานเอกสาร ตามตัวบ่งช้ี (มาตรฐานท่ี 1-5)  
เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 3)  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนวิชาทหารฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 
(5.2–9) เป็นคณะอนุกรรมการฯ ท่ีแต่งต้ังตามค าแนะน า ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
รร.จปร. เพื่อให้ก าลังพลทุกนายในส่วนวิชาทหารฯ  มีหน้าท่ีในความรับผิดชอบและ มีส่วนร่วมในงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย 
 4) คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาทหาร ของส่วนวิชาทหารฯ (5.2–10)
เป็นคณะกรรมการฯ ท่ีแต่งต้ังตามค าแนะน า ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รร .จปร. โดยมี 
ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธาน มีหน้าท่ี วางแผน  อ านวยการ  ด าเนินงานการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ด้านวิชาทหารของส่วนวิชาทหารฯ ให้ทันสมัย  เหมาสม และเป็นไปนโยบาย ทบ. รร.จปร. และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาวิชาทหาร มี ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธาน  มี
หน้าท่ีท่ีส าคัญ คือ วางแผน อ านวยการ ด าเนินงานรวมท้ังก าหนดมาตรการต่างๆ ตลอดจนการก ากับดูแล
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับ นนร. (5.2–11) 
  ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 4.  มีการพัฒนาส่วนวิชาทหารฯ อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
  ส่วนวิชาทหารฯ มีการพัฒนาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในส่วนวิชาทหารฯ รวมท้ังการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ รร.จปร.  ประจ าปีงบประมาณ 2561  เมื่อ 25 เมษายน 2562 สรุปผลการด าเนินการมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ส่วนวิชาทหารฯ จ านวน 13 ข้อผลการพัฒนาคุณภาพ ส่วนวิชาทหาร ตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2561 ส่วนวิชา
ทหารฯ ด าเนินการได้ 12 ข้อจาก 13 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 94.73  มีรายละเอียดเรียงตามรายมาตรฐาน ดังนี้ 
(5.2-12) 
  มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนผู้เรียนและคุณภำพศิษย์ 
  ข้อเสนอของคณะกรรมการ 

- การให้อักษรระดับในการเรียนวิชาทหารและการฝึกให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกกองวิชา 
- เพิ่มการด าเนินงานของส่วนวิชาทหาร ฯ ตามตัวบ่งช้ี ท่ี 1.5 เรื่องมาตรฐานส่งเสริมภายใน 

ส่วนวิชาทหาร ฯ 
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  ผลการปฏิบัติ  
  - จากผลการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. มีจุดท่ีควรจะพัฒนาฯ 
คือการให้อักษรระดับในการเรียนวิชาทหารและการฝึกให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกกองวิชาส่วนวิชาทหาร ฯ 
จึงได้จัดการประชุมหารือการให้อักษรระดับในการเรียนสอนและการฝึกให้มีมาตรฐานเดียวกันเมื่อ 3 ก.ค.
62 เวลา  0900 ณ ห้องประชุมส่วนวิชาทหาร ฯ ช้ัน 2และได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ โดยใช้วิธีตัดเกรด
แบบอิงกลุ่ม และหลีกเล่ียงการก้าวกระโดดของอักษรระดับ(5.2-13), (5.2-14), (5.2-15) 
  - จากผลการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. มีจุดท่ีควรจะพัฒนาฯ 
คือให้เพิ่มตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 เรื่องมาตรฐานส่งเสริมภายในส่วนวิชาทหาร ฯ สปค. ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้พิจารณา
เพิ่มตัวบ่ง ช้ีเพื่อเพิ่มทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆให้แก่  นนร.โดยได้ขอความ
อนุเคราะห์อาจารย์พิเศษมาท าการสอนวิชาทหารเป็นภาษาอังกฤษ (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 มีกองวิชาท่ีได้ด าเนินการสร้างผลงานหรือนวัตกรรมทางด้านการเรียนการ
สอน มีด้วยกัน 2 โครงการ ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ โครงการพัฒนาการฝึกการลงทางด่ิง
เร่งด่วนจาก ฮ. และโครงการจัดท าโต๊ะทรายดิจิตอล (5.2-20) 
 - ตามข้อเสนอแนะของกรรมการ ให้ปรับปรุงคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา ให้
เหมาะสมกับภารกิจของส่วนวิชาทหารฯ นั้น สปค.ส่วนวิชาทหารฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงและจัดท ารูปเล่ม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาส่วนวิชาทหาร ฯ ท้ังนี้ ผอ.สวท.รร.จปร. ได้อนุมัติใช้ พร้อมท้ังได้รายงาน
ขออนุมัติใช้ จาก รร.จปร. และได้ใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาส่วนวิชาทหาร ฯ เป็นแนวทางการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนวิชาทหาร ฯ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 (5.2-21) 
 มำตรฐำนที่ 3  ด้ำนคุณภำพหลักสูตร 
 ข้อเสนอของคณะกรรมการ   

- ให้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
- ระบบออนไลน์ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 ผลการปฏิบัติ 
 - ส่วนวิชาทหารฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาทหาร ของ  
ส่วนวิชาทหาร ฯเพื่อด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ด้านวิชาทหารให้ทันสมัย เหมาะสม ให้เป็นไป
ตามนโยบาย ทบ., รร.จปร.  และการประกันคุณภาพการศึกษา (5.2-22), (5.2-23),(5.2-24) 
 - ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ก าหนดให้แต่ละกองวิชารายงานผลการประเมินออนไลน์ เกี่ยวกับการ
เรียนการสอน และการประเมินอาจารย์ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 (5.2-25) 
 มำตรฐำนที่ 4  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ข้อเสนอของคณะกรรมการ 

- ยังขาดความเป็นรูปธรรมในเรื่องของการได้รัยรางวัล/ยกย่อง/ขอบคุณ/จากหน่วยงานต้น
สังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หน่วยงานภายนอก 
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- การให้ก าลังพลทุกนายภายในส่วนวิชาทหาร ฯ มีส่วนร่วมในงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วย 

- ควรน าหลักฐานอ้างอิงขึ้นระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
 ผลการปฏิบัติ 
 - ส่วนวิชาทหารฯ ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์และขอรับการสนับสนุนการจัดการฝึก-
ศึกษาท้ังภาควิชาการและการฝึกภาคสนาม จาก วพบ., รร.กส.กส.ทบ., รร.ผท.เป็นประจ าทุกปี (5.2-26), 
(5.2-27), (5.2-28), (5.2-29) 
 - ส่วนวิชาทหารฯ ได้ ก าหนดให้ นขต.ส่วนวิชาทหาร ฯ ออกค าส่ังแต่งต้ัง ให้ก าลังพลภายใน
ส่วนวิชาทหารฯ มีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย โดยแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ให้ก าลังพลต้ังแต่ อจ.หน.สวท.ฯ ลงมาทุกนาย เป็นคณะอนุกรรมการฯ  ในมาตรฐานท่ี
รับผิดชอบ ในแต่ละมาตรฐาน (5.2-30) 
 - ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้น าหลักฐานอ้างอิงขึ้นระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาใน
การรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2561 http://vell.ac.th/RSS/CADoc  View/Show 
QADoc View Tabie aspx(5.2-31) 
 - ส่วนวิชาทหารฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ ให้กับอาจารย์ประจ าวิชาทุกกองวิชา  ใน
เรื่องของการให้อักษร ระดับในการเรียนและการฝึกเพื่อให้การให้อักษรระดับในการเรียนวิชาทหารและการ
ฝึก ได้มาตรฐานเดียวกัน (5.2-32) 
 - เพื่อให้ก าลังพลในส่วนวิชาทหารฯ ให้ได้ รับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานในด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา  จึงได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ใน เรื่อง การจัดท า มคอ. ให้
สอดคล้องกับการรับตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ (5.2-33) 
 - ส่วนวิชาทหารฯ ได้ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
โดยในแต่ละมาตรฐานจะมีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะในการด าเนินการจัดเก็บเอกสารตลอดปีการศึกษา         
(5.2-34) 
 มำตรฐำนที่ 5  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 ข้อเสนอของคณะกรรมการ 

- การจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงบนระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
- ควรจัดเก็บหลักฐานการปฏิบัติตลอดปีการศึกษา 

 ผลการปฏิบัติ 
 - ส่วนวิชาทหารฯ ได้น าหลักฐานอ้างอิงขึ้นในระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา  
ในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 62   http://vell.ac.th/RSS/CADocView/Show 
QADoc View Tabie aspx (5.2-35) 
 - มีกองเตรียมการ สวท.ฯ รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารตลอดปี ส าหรับเอกสารในแต่ละ
เรื่องจะส าเนาแจกจ่ายให้ นขต.ฯ และจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐานในระบบจัดเก็บเอกสารเป็นฐานข้อมูล
เพื่อการตรวจสอบและสามารถสืบค้นได้ ท่ี http://10.134.13.99/svtdocument/index.asp (5.2-36) 
  ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 5.  หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาส่วนวิชาทหารฯ ใน
ส่วนท่ี ส่วนวิชาทหารฯ ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้เอง (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
 - ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้จัดท าโครงการด้านพัฒนา และเสนอโครงการให้รางวัลการฝึกศึกษาแก่

แก่ นนร. ของส่วนวิชาทหาร ฯ ให้กับคณะบริหาร กทพ.รร.จปร. พิจารณาอนุมัติ โดยมี ผบ.รร.จปร. เป็น

http://vell.ac.th/RSS/CADoc
http://vell.ac.th/RSS/CADoc
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ประธานบริหาร กทพ.รร.จปร. และคณะกรรมการบริหาร กทพ.รร.จปร. ได้อนุมัติโครงการ (งบประมาณ 
147,393 บาท) ให้ส่วนวิชาทหาร ฯ จัดท าเหรียญรางวัลการศึกษาวิชาทหารให้กับ นนร. ท่ีมีผลการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ (5.2-37) 
  ผลกำรประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2  
 ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
   หลักฐำนอ้ำงอิง 
5.2-1  - รายงานการประเมินตนเอง สวท.ฯ ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.2-2  - รายงานการประเมินตนเอง สวท.ฯ ประจ าปีการศึกษา 2560  
5.2-3  - รายงานการประเมินตนเอง สวท.ฯ ประจ าปีการศึกษา 2561  
5.2-4  - แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร.ปี 62 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ สวท.ฯ 
5.2-5 - การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ สวท.ฯ (ส่วนท่ี 2) 
5.2-6 - สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.2-7 - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สวท.ฯ ปีการศึกษา 2562 
5.2-8  - ค าส่ังแต่งตังคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินตนเอง สวท.ฯ ประจ าปี 2562 
5.2-9  - ค าส่ังแต่งต้ัคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สวทฯ ประจ าปีการศึกษา 2562  
5.2-10  - แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาทหาร ของส่วนวิชาทหาร 
5.2-11  - แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด้านวิชาทหาร ของส่วนวิชาทหาร 
5.2-12  - การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ สวท.ฯ (ส่วนท่ี 2) 
5.2-13  - การให้อักษรระดับในการเรียนการสอนวิชาทหาร 
5.2-14  - สรุปรายงานการประชุมการให้อักษรระดับในการเรียนวิชาทหารและการฝึกให้มีมาตรฐาน

เดียวกัน 
5.2-15  - สรุปผลการประชุมพิจารณาให้เกรด และก าหนดกิจเฉพาะในการประเมิน นนร. 
5.2-16  - ขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. English Program 
5.2-17  - ขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. English Program 
5.2-18  - ตารางผลการเรียนวิชาทหาร English Program ของ นนร. ช้ันปีท่ี 1 
5.2-19   - ตารางผลการเรียนวิชาทหาร English Program ของ นนร. ช้ันปีท่ี 2 
5.2-20 - โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
5.2-21   - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สวท.ฯ ประจ าปี 2563 
5.2-22  - แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาทหาร ของส่วนวิชาทหาร 
5.2-23  - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาทหารของ สวท.ฯ ครั้งท่ี 1 
5.2-24   - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาทหารของ สวท.ฯ ครั้งท่ี 2 
5.2-25   - รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน และการประเมินอาจารย์ ภาคเรียนท่ี 1/62 
5.2-26  - ขอรับการสนับสนุนการจัดการฝึกภาคสนาม นรพ.วพบ.ช้ันปีท่ี 1 รุ่นท่ี 56 ประจ าปีการศึกษา 

2562 
5.2-27  - ขอรับการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ทางทหาร ให้กับ นรช.รุ่นท่ี 38 ประจ าปีการศึกษา 

2562 
5.2-28  - ขอรับการสนับสนุนอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์ รุ่นท่ี 30 1/62 
5.2-29  - ขอรับการสนับสนุนอาจารย์พิเศษ 
5.2-30   - ค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สวทฯ ประจ าปีการศึกษา 2562 
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5.2-31   - ระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร. 
5.2-32   - การให้อักษรระดับในการเรียนวิชาทหารและการฝึกให้มีมาตรฐานเดียวกัน 
5.2-33   - รายงานผลการประชุมประธานกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รร.จปร. 
5.2-34    - แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สวท.ฯ ปีการศึกษา 2562 
5.2-35   -  ระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา สวท.รร.จปร. 
5.2-36   -  ระบบฐานข้อมูลแจกจ่ายเอกสาร ของส่วนวิชาทหาร 
5.2-37  - สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร กทพ.รร.จปร. (โครงการการให้รางวัลการศึกษาแก่ 

นนร. ของ สวท.รร.จปร.) 
 

สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนด้ำนที่ 5 
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
5.1  ปฏิบัติได้ตามตัวบ่งช้ี 5.00 4.35 21.75 
5.2  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5.00 5.00 25.00 

คะแนนรวม 10.00 - 46.75 
คะแนนเฉลี่ย 46.75 ÷ 10.00 = 4.68 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่  5 

 จุดแข็ง 
 1. ผอ.สวท.รร.จปร. และผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันให้ความส าคัญต่อการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาในส่วนวิชาทหาร ฯ 
 2. ส่วนวิชาทหาร ฯ มีครู อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีแต่ละกองวิชาสามารถใช้ระบบเก็บ

ฐานข้อมูลตอบสนองต่อการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ สวท.ฯ อย่างต่อเนื่อง 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

- หลักฐานอ้างอิงตามรายมาตรฐานและระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 - การจัดเก็บเอกสารหลักฐานอ้างอิงให้ตรงกับเหตุการณ์ในรายงานการประเมินตนเอง 
รวมท้ังก าหนดช่ือหลักฐานอ้างอิง ในเล่มรายงานการประเมินตนเองให้ตรงกับท่ีก าหนดในระบบจัดเก็บ
เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
 


