ส่วนที่ ๒
การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

-----------------------สวท.รร.จปร. ทำกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2559 และรับกำรตรวจเยี่ยมจำกคณะกรรมกำรตรวจ
เยี่ยมกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 เมื่อ 16 ม.ค.60 สรุปผลกำร
ดำเนินกำรมีข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ สวท.รร.จปร. จำนวน 18 ข้อ
ผลกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพ สวท.รร.จปร. ตำมข้ อ เสนอแนะจำกกำรตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 สวท.รร.จปร. ดำเนินกำรดด้ 17 ข้อ จำก 18 ข้อ คิดเป็น ร้อ ยละ 94.4
รำยละเอียดแสดงดังตำรำง

ผลการพัฒนาคุณภาพ สวท.รร.จปร. ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
ลาดับ

ข้อเสนอแนะ

มาตรฐานที่ 1
ด้านคุณภาพศิษย์
1 - หน่วยฝึกวิชำฯ ควรจัด
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์/
งำนกิจกำรพลเรือน อย่ำงน้อย
1 กิจกรรม กิจกรรมที่จัดทำ
นั้นจะต้องดม่ส่งผล
กระทบกระเทือนต่อกำรฝึก
ภำคสนำมของ นนร.
มาตรฐานที่ 2
ด้านคุณภาพอาจารย์
2 - ควรมีแนวทำงส่งเสริมบุคลำกร
มีให้กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ทั้งระดับปริญญำโท และระดับ
ปริญญำเอก ให้มำกขึ้นและมี
สำขำตรงควำมต้ อ งกำรของ
หน่วยในกำรใช้งำน

การดาเนินงาน
(ชื่อแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

แผนงำนคุณภำพศิษย์
๑๙ ก.พ.
สวท.รร.จปร. โครงกำร
๖๐
บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรม
พัฒนำวัดสันติคีรี
อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี

ผลดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ



-

-

รายละเอียด
ผลดาเนินการ

หลักฐานเอกสาร/ ผู้รบั ผิดชอบ/
ภาพถ่าย
หน่วยงาน

แผนงำนคุณภำพศิษย์ สวท.ฯ :

แผนงำนคุณภำพ
http://kmlo.crma.ac.th/RSS/_File ศิษย์ สวท.ฯ :

หน่วยฝึก
ประจำวิชำ
Data/00808/256101060801_praku http://kmlo.crma.ac กำรฝึกขับ
n005.pdf
.th/RSS/_FileData/0 รถยนต์
0808/256101060801 ทหำร
_prakun005.pdf

แผนงำนส่งเสริมบุคลำกร
มีให้กำรศึกษำในระดับ
อุดมศึกษำ และระดับ
ปริญญำโท

ม.ค.58 –
ธ.ค.60



-

-

สวท.รร.จปร.มีกำลังพลใน
- หนังสือ ผฝศ.ฯ ที่ ผฝศ.กตก.ฯ
ตำแหน่ง อำจำรย์ และครูฝึกลำ
กห 0460.3.1.2/
ศึกษำนอกเวลำรำชกำรเพื่อ
1217 ลง 13 ส.ค.
เพิ่มพูนควำมรู้ในระดับ ป.โท และ 58
ป.ตรี ในห้วงที่ผ่ำนมำจำนวน 3
- หนังสือ ผฝศ.ฯ ที่
นำย และอยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำ
กห 0460.3.1.2/
จำนวน 1 นำย
32 ลง 10 ม.ค.59
- หนังสือ ผฝศ.ฯ ที่
กห 0460.3.1.2/
1499 ลง 12
ต.ค.58

ลาดับ

ข้อเสนอแนะ

3 - ควรส่งเสริมบุคลำกรที่ยังดม่มี
องค์ควำมรู้หรือขำดทักษะใน
กำรทำงำนวิจัยหรือผลงำน
สร้ำงสรรค์ โดยอำจมีหน่วยงำน
กลำงหรือคณะทำงำนที่
ช่วยเหลือให้คำปรึกษำ

4 - ควรสนับสนุนให้มีตำแหน่งทำง
วิชำกำรหรือผลักดันตำแหน่ง
วิ ท ยฐำนะให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจ
อย่ำงแท้จริง เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในกำรท ำวิ จั ย และผลงำน
สร้ำงสรรค์

มาตรฐานที่ 3
ด้านการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร
5 - ดำเนินกำรปรั บปรุงอัตรำกำร
จัดเฉพำะกิจใหม่ ให้สอดคล้อง
กั บ หลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำ และ
บรรจุให้ครบอัตรำ

การดาเนินงาน
(ชื่อแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)
แผนงำนส่ ง เสริ ม กำร
ทำงำนวิจัย

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

ม.ค.58 – 
ธ.ค.60

-

-



-

-

อยู่ใน

ระหว่ำง
ดำเนินกำร
ของ รร.จปร.

-

-

แผนงำนส่งเสริมบุคลำกร ม.ค.60 ให้ทำหน้ำที่สอนให้มี
ธ.ค.62
วิทยะฐำนะหรือเลื่อน
วิทยะฐำนะ

กำรเสนอขออนุมัติ
ปรับปรุง แก้ดข อฉก.
หมำยเลข 4400
รร.จปร. (ส่วนวิชำทหำร)

ผลดาเนินการ

รายละเอียด
ผลดาเนินการ

หลักฐานเอกสาร/ ผู้รบั ผิดชอบ/
ภาพถ่าย
หน่วยงาน

สวท.รร.จปร.มีกำรแต่งตั้งคณะ
- คำสั่ง สวท.ฯ
ผฝศ.กตก.ฯ
ทำงำนด้ำนกำรวิจัยของหน่วย เพื่อ (เฉพำะ) ที่
สนับสนุนและให้คำแนะนำแก่กำลัง 98/54 ลง 14
พลในกำรทำงำนวิจัย นอกจำกนี้
พ.ย.54
ยังมีกำรประสำนขอสนับสนุน
- หนังสือ ผฝศ.ฯ ที่
ผู้เชี่ยวชำญงำนวิจัยเพื่อให้
กห 0460.3.1.2/
คำแนะนำในกำรทำงำนวิจัย
1212 ลง 20 ก.ย.
59
สวท.รร.จปร. มีกำรเตรียมกำรใน - หนังสือ ผกพ.
ผกพ.กตก.ฯ
กำรผลักดันให้บุคลำกรที่ทำหน้ำที่ สวท.ฯ ที่ กห
สอนให้มีวิทยะฐำนะโดยจัดส่ง
0460.3.1.1/ 878
ข้อมูลครู-อำจำรย์ และผู้ประสำน
ลง 6 ธ.ค.60
งำน และส่งรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ - หนังสือ กกพ.ฯ ที่
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำร
กห 0460.1.2/
วิทยะฐำนะ รร.จปร.
5261 ลง 23
พ.ย.60

เสนอขอปรับลดข้อจำกัดในกำร
บรรจุทดแทนกำลังพลในตำแหน่ง
ต่ำง ๆ เพื่อแก้ดขปัญหำกำรขำด
แคลนอำจำรย์และบุคลำกร
กำรศึกษำของ สวท.รร.จปร. ดังนี้

ลาดับ

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินงาน
(ชื่อแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียด
ผลดาเนินการ
1. กตก.สวท.รร.จปร.
1.1 ตำแหน่ง หน.ผกพ.ฯ,
หน.ผฝศ.ฯ และ หน.ผสน.ฯ
(อัตรำ พ.ท.) จำกัดเหล่ำ สธ.
ขอแก้ดขเป็น ดม่จำกัดเหล่ำ
1.2 ตำแหน่งเสมียน ผกพ.ฯ
(อัตรำ จ. 1 นำย อัตรำ ส.อ.
2 นำย) จำกัดเหล่ำ สบ. ขอ
แก้ดขเป็น ดม่จำกัดเหล่ำ
2. กกลร.สวท.รร.จปร.
- ตำแหน่งเสมียน (อัตรำ จ. 1
นำย และอัตรำ ส.อ. 1 นำย)
จำกัดเหล่ำ สบ. ขอแก้ดขเป็น ดม่
จำกัดเหล่ำ
3. กสพศ.สวท.รร.จปร.
- ตำแหน่งเสมียน (อัตรำ จ. 1
นำย และอัตรำ ส.อ. 1 นำย)
จำกัดเหล่ำ สบ. ขอแก้ดขเป็น ดม่
จำกัดเหล่ำ
4. กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร.
- ตำแหน่ง อจ.ผฝอ.ฯ (อัตรำ
พ.ท. 3 นำย อัตรำ พ.ต. 2 นำย)
จำกัดเหล่ำ สธ. ขอแก้ดขเป็น ดม่
จำกัดเหล่ำ (ทั้งนี้ ยังคงให้ตำแหน่ง
อจ.หน.ผฝอ.ฯ จำกัดเหล่ำ สธ. ดว้)

หลักฐานเอกสาร/ ผู้รบั ผิดชอบ/
ภาพถ่าย
หน่วยงาน

ลาดับ

ข้อเสนอแนะ
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- จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนกำลังพล เพื่อแก้ปัญหำ
กำรขำดแคลนก ำลั ง พล
ปฏิบัติหน้ำที่ และส่งผลถึง
ค ว ำ ม ต่ อ เ นื่ อ ง ใ น ก ำ ร
ด ำเนิ น งำนทั้ ง เชิ ง ปริ ม ำณ
และคุณภำพ

7

การดาเนินงาน
(ชื่อแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)
1. โครงกำรหมุนเวียน
กำลังพลเพื่อปฏิบัติ
หน้ำที่ภำยใน
สวท.รร.จปร.
2. โครงกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ รร.จปร.
เรื่อง “คู่มือกำรฝึก
โรยตัว”

ขอรับกำรสนับสนุนทรัพยำกร 1. เสนอควำมต้องกำร
สนับสนุนกำรเรียนรู้ที่มีควำม
อำวุธยุทโธปกรณ์ สิ่ง
จำเป็นต่อกำรฝึกศึกษำตำม
อุปกรณ์สนับสนุนกำร
หลักสูตรจำกหน่วยเหนือ
ฝึกศึกษำของ นนร.
รวมทั้งขอรับกำรสนับสนุน
วิทยำกรที่มีควำมรู้เฉพำะทำง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ



ม.ค.60 –
ธ.ค.60



อยู่ใน
ระหว่ำง
ดำเนินกำร
ของ
รร.จปร.



-

-

รายละเอียด
ผลดาเนินการ

หลักฐานเอกสาร/ ผู้รบั ผิดชอบ/
ภาพถ่าย
หน่วยงาน
ผกพ.กตก.ฯ

- ตำมเอกสำรกำรจัดกำรควำมรู้ - คำสั่ง สวท.ฯ
กสพศ.ฯ
เรื่อง “คู่มือกำรจัดฝึกโรยตัว”
(เฉพำะ) ที่ 06/60
- นำเสนอผลงำนในนิทรรศกำร
ลง 23 ก.พ.60
กำรจัดกำรควำมรู้ รร.จปร.
- คำสั่ง สวท.ฯ
ประจำปี 2560 เมื่อ 31 ส.ค.60 (เฉพำะ) ที่ 07/60
ณ สโมสร นนร.รอ.
ลง 23 ก.พ.60
- หนังสือ สวท.ฯ ที่
กห 0460.3/797
ลง 17 พ.ค.60
- เอกสำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ เรื่อง คู่มือ
กำรฝึกโรยตัว
- ส่งบัญชีควำมต้องกำรอำวุธ
- หนังสือ สวท.ฯ ที่ ผฝศ.กตก.ฯ
ยุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์
กห 0460.3/1301
สนับสนุนกำรฝึกศึกษำของ
ลง 16 พ.ค.60
นนร. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ
รร.จปร. ดำเนินกำรต่อดป
รำยละเอียดตำมเอกสำร

การดาเนินงาน
ลาดับ
ข้อเสนอแนะ
(ชื่อแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)
และทรัพยำกรสนับสนุนกำร 2. ขอควำมอนุเครำะห์
เรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง มำจัดกำร อจ.พิเศษ มำบรรยำย/
บรรยำย/ฝึกอบรมให้กับ นนร. เป็นผู้สอน นนร.
เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ให้ทันต่อ
ควำมเปลี่ยนแปลงด้ำน
เทคโนโลยีทำงทหำรในยุค
ปัจจุบันและควำมก้ำวหน้ำ
ต่อดปในอนำคต

8

มาตรฐานที่ 4
ด้านการฝึกศึกษาวิชาทหาร
และภาวะผู้นา
1. ด้ำนบุคลำกรในกำรดำเนิน
กิจกรรม/โครงกำรตำม
หลักสูตร
- ดำเนินกำรปรับปรุงอัตรำ
กำรจัดเฉพำะกิจใหม่ให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
กำรศึกษำและบรรจุให้ครบ
ตำมอัตรำ

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ดข
อฉก.หมำยเลข 4400
รร.จปร. (สวท.)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียด
ผลดาเนินการ

5 พ.ค. –
18 ส.ค.60



-

-

1. ยก.ทบ. บรรยำย “กำร
ปฏิบัติกำรข่ำวสำรของ ทบ.”

-

-



-

เอกสำรขออนุมัติส่ง รร.จปร.
(ผ่ำน กยข.รร.จปร.) ลง 26 ธ.ค.
60

หลักฐานเอกสาร/ ผู้รบั ผิดชอบ/
ภาพถ่าย
หน่วยงาน

- หนังสือ ยก.ทบ. - กสสก.ฯ
ด่วนมำก ที่ กห
0403/7474 ลง
26 พ.ค.60
2. กช. จัด อจ.สอนวิชำป้อมสนำม - หนังสือ กช. ด่วน - กสสก.ฯ
เครื่องกีดขวำง และกำรพรำง
มำก ที่ กห
วัตถุระเบิดและกำรทำลำย,
0441/1488 ลง
วิชำหลักปฏิบัติกำรรบของ
15 พ.ค.60
ทหำรช่ำง

- หนังสือ สวท.ฯ ที่ ผฝศ.กตก.ฯ
กห 0460.3/1498
ลง 26 ธ.ค.60

ลาดับ

ข้อเสนอแนะ

9

2. ด้ำนทรัพยำกรสนับสนุน
กำรเรียนรู้
- ขอรับกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้
ที่มีควำมจำเป็นต่อกำรฝึก
ศึกษำตำมหลักสูตรจำก
หน่วยเหนือ รวมทั้งขอรับกำร
สนับสนุนวิทยำกรที่มีควำมรู้
เฉพำะทำง และทรัพยำกร
สนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
มำจัดกำรบรรยำย/ฝึกอบรม
ให้กับ นนร. เพื่อเพิ่มพูนควำม
รู้ ให้ทันต่อควำมเปลี่ยนแปลง
ด้ำนเทคโนโลยีทำงทหำรในยุค
ปัจจุบันและควำมก้ำวหน้ำ
ต่อดปในอนำคต
มาตรฐานที่ 5
ด้านการบริหารและธรรมา
ภิบาลของสถานศึกษา
- กำรประเมินผู้บังคับบัญชำควร
ประเมินในระดับสูงขึ้นดป

10

การดาเนินงาน
(ชื่อแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียด
ผลดาเนินการ

- เชิญ อจ.พิเศษ
บรรยำยวิชำกำรต่อสู้
เบ็ดเสร็จให้กับ นนร.
ชั้นปีที่ 5
- ขอควำมอนุเครำะห์
อจ.พิเศษ เป็นผู้สอน

4 ต.ค.60,
0800 –
1200



-

-

เป็นดปด้วยควำมเรียบร้อย

11, 18, 25
ต.ค.60,
0800 1200



-

-

เป็นดปด้วยควำมเรียบร้อย

ขอให้ ผบ.รร.จปร.
ประเมินกำรปฏิบัติงำน
ของ ผอ.สวท.ฯ แทน
เอกสำรข้อ 5.2-1

กำร
ประเมิน
ตนเองของ
รร.จปร.

-



-

ผลกำรประเมินของ ผอ.สวท.ฯ
โดย ผบ.รร.จปร.

หลักฐานเอกสาร/ ผู้รบั ผิดชอบ/
ภาพถ่าย
หน่วยงาน

- หนังสือ กพศ.สวท. กสพศ.ฯ
ฯ ที่ กห
0460.3.5/189 ลง
6 ก.ย.60
- หนังสือ ผฝศ.ฯ ที่ กปศ.ฯ
กห
0460.3.1.2/1271
ลง 12 ก.ย.60

-

สปค.
รร.จปร.

ลาดับ
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12

13

14

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินงาน
(ชื่อแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)

มาตรฐานที่ 6
ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/
สังคม
- ควรมีกำรพัฒนำกำรเรียน
- โครงกำรฝึกอบรม
กำรสอน เอกสำรคำสอน
วิชำชีพทหำรให้แก่
รำยวิชำ ตำรำ ต่อยอดเป็น
หน่วยงำนภำยนอก
ผลงำนในลักษณะต่ำง ๆ ให้
มำกขึ้น
- ควรสนับสนุนกำรมีส่วนร่วม - โครงกำรฝึกเสริมสร้ำง
ของฝ่ำยสนับสนุนและ
ลักษณะผู้นำและ
นนร. มำกขึ้น
ควำมรูด้ ้ำนวิชำทหำร
ให้แก่หน่วยงำน
ภำยนอก
มาตรฐานที่7
ด้านการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
- กำรบันทึกนำเรียนในเอกสำร - ดำเนินกำรออกคำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับงำนประกัน
กสพศ.สวท.ฯ แบ่ง
คุณภำพกำรศึกษำให้ระบุว่ำ มอบหน้ำที่รับผิดชอบ
ควรสำเนำเก็บเข้ำแฟ้มใน
มำตรฐำนใด ( โดยเริ่ม
ดำเนินกำรตั้งแต่ต้นปี )
- ให้มีกำรตรวจสอบแฟ้มตำม - ดำเนินกำรออกคำสั่ง
ข้อ 1 เดือนละ 1 ครั้งหรือ
กสพศ.สวท.ฯ แบ่ง
มำกกว่ำถ้ำทำดด้จะทำให้
มอบหน้ำที่รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียด
ผลดาเนินการ

หลักฐานเอกสาร/ ผู้รบั ผิดชอบ/
ภาพถ่าย
หน่วยงาน

1 ม.ค.59 – 
31 ธ.ค.59

-

-

บรรลุวัตถุประสงค์

มี

สวท.ฯ

1 ม.ค.59 – 
31 ธ.ค.59

-

-

บรรลุวัตถุประสงค์

มี

สวท.ฯ

1 ม.ค.59 – 
31 ธ.ค.59

-

-

บรรลุวัตถุประสงค์

มี

สวท.ฯ

1 ม.ค.59 – 
31 ธ.ค.59

-

-

บรรลุวัตถุประสงค์

มี

สวท.ฯ

ลาดับ
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ข้อเสนอแนะ

การดาเนินงาน
(ชื่อแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

เกิดผลดีและมีควำมง่ำยใน
กำรประเมินคุณภำพ
มาตรฐานที่ 8
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
- ควรให้ผู้ที่ทำงำนด้ำนประกัน - แบ่งมอบให้กองวิชำ
คุณภำพเป็นผู้ที่ดม่มีภำระ
รับผิดชอบมำตรฐำน
งำนสอน
ในแต่ละมำตรฐำน

ผลดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ



-

-

รายละเอียด
ผลดาเนินการ

- แต่ละมำตรฐำนจะมี
คณะกรรมกำรรับผิดชอบ

หลักฐานเอกสาร/ ผู้รบั ผิดชอบ/
ภาพถ่าย
หน่วยงาน

- คำสั่ง สวท.ฯ
นขต.สวท.ฯ
(เฉพำะ) ที่ 3/60
ลง 10 ม.ค.60 :
http://kmlo.crma.
ac.th/RSS/_FileDa
ta/00808/2561010
51548_prakun001.
pdf

- - คำสั่ง สวท.ฯ
(เฉพำะ) ที่ 57/60
ลง 25 ธ.ค.60 :

16

- พัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูล

- โครงกำรพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพ

2560 –
2561

-



-

เอกสำรที่แนบ

http://kmlo.crma.
ac.th/RSS/_FileDa
ta/00808/2561010
60835_prakun006.
pdf

เอกสำรที่แนบ

กสสช.ฯ

ลาดับ

17

18

ข้อเสนอแนะ
มาตรฐานที่ 9
ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
- สร้ำงแบบประเมินอัตลักษณ์
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของ สวท.ฯ เพื่อใช้ในกำร
ประเมิน นนร.
มาตรฐานที่ 10
ด้านมาตรการส่งเสริม
- ส่งเสริมให้ นนร. ใช้ภำษำ
อังกฤษในกำรเรียนกำรศึกษำ
เพิ่มขึ้น ด้วยกำรสร้ำงสภำพ
แวดล้อมทำงภำษำอังกฤษ
สำหรับเป็นหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ภำยในหน่วยงำน

การดาเนินงาน
(ชื่อแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

รายละเอียด
ผลดาเนินการ

แผนงำนส่งเสริมกำร
สร้ำงอัตลักษณ์ของ
นนร.

ม.ค.58 ธ.ค.60



-

-

สวท.รร.จปร.มีกำรสร้ำงแบบ
ประเมินอัตลักษณ์เพื่อใช้ประเมิน
นนร.ทุกครั้งที่มีกำรเรียนกำรสอน
วิชำทหำร โดยอำจำรย์ผู้สอน

แผนงำนส่งเสริมให้
นนร.ใช้ภำษำอังกฤษใน
กำรเรียน

ม.ค.58 ธ.ค.60



-

-

สวท.รร.จปร.มีกำรทำป้ำยส่งเสริม
ควำมรู้ด้ำนวิชำทหำร เพื่อให้กำลัง
พล และ นนร.ดด้ศึกษำเพิ่มเติม
โดยมีกำรใช้ป้ำยภำษำอังกฤษกำกับ
ติดดว้บริเวณผนังห้องน้ำ ทุกชั้นใน
อำคำร สวท.ฯ และให้มีกำร
ปรับเปลี่ยนป้ำยแสดงควำมรู้นั้น
ทุกๆ 2 เดือน

หลักฐานเอกสาร/ ผู้รบั ผิดชอบ/
ภาพถ่าย
หน่วยงาน

แบบประเมิน ผู้เรียน ผฝศ.กตก.ฯ
(ปม.2)

ป้ำยประกำศ

กองวิชำที่
รับผิดชอบ

