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ส่วนที่ 3
ผลดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สวท.รร.จปร. ได้ดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ พ.ศ.2559 (ปรับปรุง 2560) จำนวน 10 มำตรฐำน 32
ตัวบ่งชี้ ดังนี้

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพศิษย์
คุณภำพศิษย์เป็นผลผลิตของสถำบันกำรศึกษำ ศิษย์เป็นผู้เรียนที่ดีต้องมีคุณลักษณะทำง
ทหำร คุณธรรม และจริยธรรม ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมที่หลักสูตรกำหนด มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของกองทัพบก และมีผลงำนโครงงำนวิจัยที่ได้รับกำรที่พิม พ์
เผยแพร่สู่สำธำรณะ หรือนำไปใช้ ประโยชน์ ศิษย์ที่สำเร็จกำรศึกษำได้ทำประโยชน์ให้สถำนศึกษำโดย
กลั บ มำช่ว ยเหลื อ และให้ค วำมช่ วยเหลื อในกำรพัฒ นำวิ ช ำกำร วิ ชำชี พ ทหำรและภำวะผู้ น ำ ให้ ก ำร
สนับสนุนทรัพยำกร หรือทุนกำรศึกษำตลอดจน ได้สร้ำงชื่อเสียงให้กับสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผู้เรียนเป็นคนดี
คำอธิบำย
ผู้ เ รี ย นเป็ น นั ก เรี ย นนำยร้ อ ยมี คุ ณ ลั ก ษณะทำงทหำร คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม ตำมที่
สถำนศึกษำกำหนด ปฏิบัติตำมคำสั่ง ผู้บัง คับบัญ ชำทำงทหำร รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ดำรงชีวิตอย่ำงมี
คุณค่ำ มีน้ำใจไมตรี มีจิตอำสำ และมีกำรพัฒนำคุณธรรมด้ำนต่ำงๆ อำทิ วินัย สติ กตัญญู เมตตำ อดทน
ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน ไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ ผ่ำนกำรทำงำน ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. จำนวนกิจกรรม ที่นักเรียนนำยร้อย ทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อย
กว่ำ 5 กิจกรรม/ปี (2 คะแนน)
[ ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดจำนวนกิจกรรม 5 กิจกรรม เท่ำกับ 2 คะแนน ]
ผลกำรดำเนินงำน
นักเรียนนำยร้อยเข้ำร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมพัฒนำวัดสันติคีรี อ.ท่ำม่วง จว.กำญจนบุรี (1.1-1)
2. กิจกรรมมอบสิ่งอุปโภคบริโภคให้โรงเรียนหมู่บ้ำนเด็ก ต.วัง ด้ง อ.เมือง จว.กำญจนบุรี
(1.1-2)
3. กิจกรรมให้ควำมรู้แก่เยำวชนในกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ (1.1-3)
4. กิจกรรมถวำยสังฆทำนและบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ณ วัดบำรุงธรรม ค่ำยอดิศร
จ.สระบุรี (1.1-4)
5. กิจกรรมมอบสิ่งอุปโภคบริโภค ณ วัดพระบำทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี (1.1-5)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
หมำยเหตุ : เทียบคะแนนถ่วงน้ำหนักที่ได้จำกคะแนนเต็ม 2 เป็นคะแนนเต็ม 5
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน

20
หลักฐำนอ้ำงอิง
1.1-1 - กิจกรรมพัฒนำวัดสันติคีรี อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี
1.1-2 - กิจกรรมมอบสิ่งอุปโภคบริโภคให้โรงเรียนหมู่บ้ำนเด็ก ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
1.1-3 - กิจกรรมให้ควำมรู้แก่เยำวชนในกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
1.1-4 - กิจกรรมถวำยสังฆทำนและบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ณ วัดบำรุงธรรม ค่ำยอดิศร จ.สระบุรี
1.1-5 - กิจกรรมมอบสิ่งอุปโภคบริโภค ณ วัดพระบำทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
2. ร้อยละของจำนวนนักเรียนนำยร้อยที่มีคะแนนควำมประพฤติ และคะแนนประเมินค่ำ
คุณลักษณะทหำร อยู่ในเกณฑ์ดี -ดีมำก ตำมที่สถำบันกำหนด ต่อจำนวนนักเรียนนำยร้อยทั้งหมด (3
คะแนน)
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ดำเนินกำร )
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร
คำอธิบำย
นัก เรีย นนำยร้ อยชั้ น ปี สุด ท้ ำ ย มี ควำมสำมำรถตำมที่ ห ลั กสู ต รก ำหนดและมี คุ ณ ลัก ษณะ
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ผู้สำเร็จกำรศึกษำและกองทัพ
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ดำเนินกำร )
1. นักเรียน/นักศึกษำชั้นปีสุดท้ำย มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่ต่ำกว่ำมำตรฐำน
ICT หรือเทียบเท่ำ (1 คะแนน) ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียน/นักศึกษำ
ชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมดเท่ำกับ 1 คะแนน
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ดำเนินกำร )
2. มี นั กเรี ย นนำยร้ อ ยชั้ นปี สุ ด ท้ ำ ยที่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล /กำรยอมรั บ /ยกย่ องที่ ส ะท้ อนควำมรู้
ควำมสำมำรถ ในระดับกองทัพ/ระดับชำติ/ระดับนำนำชำติ หรือองค์กรภำยนอก ปีละไม่น้อยกว่ำ 1 รำงวัล (1
คะแนน)
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ดำเนินกำร )
3. อัตรำกำรสำเร็จกำรศึ กษำของนักเรียนนำยร้อยตำมระยะเวลำที่หลักสูตรกำหนด (Success
Rate) ในแต่ละรุ่น (1 คะแนน)
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ดำเนินกำร )
4. กำรมีงำนทำและ/หรือสอบได้ทุนกำรศึกษำต่อจำกองค์กรภำยในและ/หรือต่ำงประเทศ
ของผู้สำเร็จกำรศึกษำ (1 คะแนน)
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ดำเนินกำร )
5. ผลประเมินคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จกำรศึกษำในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) (1 คะแนน)
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ดำเนินกำร )
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์
คำอธิบำย
ผลงำนของนั ก เรี ย นนำยร้ อยที่ไ ด้ รับ กำรตี พิ มพ์ / เผยแพร่ สู่ สำธำรณะ และ/หรือ น ำไปใช้
ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในโครงงำน
(ส่วนวิชำทหำร ฯ ไม่ได้ดำเนินกำร)
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ศิษย์เก่ำทำประโยชน์ให้สถำนศึกษำ
คำอธิบำย
ศิ ษ ย์ เ ก่ ำ ที่ ก ลั บ มำช่ ว ยเหลื อ และให้ ค วำมร่ ว มมื อ ในกำรพั ฒ นำวิ ช ำกำร/วิ ช ำชี พ ให้ ก ำร
สนับสนุนทรัพยำกรและ/หรือทุนกำรศึกษำ ตลอดจนสร้ำงชื่อเสียงให้กับสถำนศึกษำ
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่ำร่วมพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพหรือพัฒนำนักเรียนนำยร้อยร่วมกับ
สถำนศึกษำ (1 คะแนน)
มีกิจกรรมที่ ศิษ ย์เ ก่ำ มำร่วมพัฒ นำวิช ำกำร/วิช ำชีพ หรือ พัฒ นำนั กเรีย นนำยร้ อยร่ว มกั บ
สถำนศึกษำ จำนวน 21 กิจกรรม ได้แก่
1) พล.ต.หลั กแก้ว อัมโรสถ เกษียณอำยุรำชกำร บรรยำยพิเศษเรื่ องแนวทำงกำรรั บ
รำชกำร (1.4-1)
2) พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผบ.ส.1 บรรยำยพิเศษเรื่องประสบกำรณ์ในกำรทำงำน (1.4-1)
3) พ.อ.กำชัย กุศลทรำมำส ผบ.ช.11 พัน.602 บรรยำยพิเศษเรื่องประสบกำรณ์ในกำร
ทำงำน (1.4-1)
4) ร.ต.สำยยศ มุ่งแถบมทอง ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ศร.พัน.1 บรรยำยพิเศษเรื่องกำรปฏิบัติ
ตน ของนำยทหำรใหม่ และควำมคำดหวังของหน่วยที่ได้รับนำยทหำรใหม่ที่จบ รร.จปร. มำรับรำชกำรที่
หน่วย (1.4-1)
5) ร.อ.โสภณ เสืองำม ผบ.ร้อย.อวบ.ศร.พัน.1 บรรยำยพิเศษเรื่องกำรปฏิบัติตน และ
มำรยำทที่ดีกับผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ และผู้ร่วมงำน (1.4-1)
6) พล.ต.สุเทพ นพวัง ผบ.ศร. ภำรกิจ กำรจัด งำนที่รับผิดชอบ พล.ร.๙ ประสบกำรณ์
กำรปฏิบัติงำนแนวทำงกำรปฏิบัติตัวในกำรรับรำชกำร (1.4-1)
7) พ.ท.ประเสริฐ แก้วอ่อน ผบ.ศร.พัน.1 บรรยำยพิเศษเรื่องกำรปฏิบัติตนในกำรรับรำชกำร
และควำมคำดหวังของ ผบ.พัน. ต่อนำยทหำรใหม่ที่บรรจุมำรับรำชกำรที่หน่วย (1.4-1)
8) พล.ต.วันชำติ ผลไพบูลย์ ผบ.ศม. บรรยำยพิเศษเรื่องข้อคิดในกำรรับรำชกำร (1.4-2)
9) พ.ท.อริยวรรษ มำลำหอม ผบ.ร.29 พัน .1 บรรยำยพิเศษเรื่องภำรกิ จ กำรจัด งำนที่
รับผิดชอบ พล.ร.9 และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน (1.4-2)
10) พ.อ.อดิสรณ์ ชุณหรัตน์ หก.กยก.มทบ.๑๙ บรรยำยพิเศษเรื่องภำรกิจ กำรจัด งำนที่
รับผิดชอบ มทบ.๑๗ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน (1.4-2)
11) พ.อ.สมัคร เอ็นดู ผอ.กกส.สนทพ.นทพ. บรรยำยพิเศษเรื่องภำรกิจ กำรจัด งำนที่
รับผิดชอบ นทพ. ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน (1.4-2)
12) พ.อ.วรรธ อุบลเดชประชำรักษ์ ผบ.กรม ทพ.14 บรรยำยพิเศษเรื่องภำรกิจ กำรจัด
งำนที่รับผิดชอบ กรม ทพ.๑๔ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน (1.4-2)
13) ร.อ.อนุวัตร วันแก้ว ผบ.ร้อย.อวบ.ศร.พัน.1 บรรยำยพิเศษเรื่องกำรปฏิบัติตนของ
นำยทหำรใหม่ ที่สำเร็จกำรศึกษำจำก รร.จปร. (1.4-2)
14) พ.ท.ประเสริฐ แก้วอ่อน ผบ.ศร.พัน.1 บรรยำยพิเศษเรื่องวิสัยทัศน์ และกลยุทธในกำร
นำหน่วย และแนวทำงกำรพัฒนำหน่วย (1.4-2)
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15) พล.ต.สุเทพ นพวัง ผบ.ศร. บรรยำยพิเศษเรื่องแนวทำงปฏิบัติตนในกำรรับรำชกำร
(1.4-2)
17) พ.ท.ณัฐภัทร ฬำทอง ผบ.ร.2 พัน.3 บรรยำยพิเศษเรื่องข้อคิดในกำรรับรำชกำร (1.4-2)
18) พ.ท.ต่อพงษ์ สุวรรณรัตน์ ผบ.ปตอ.1 พัน.3 บรรยำยพิเศษเรื่องประสบกำรณ์กำรทำงำน
(1.4-2)
19) พล.ต.ไกรเวทย์ พูลอำไภย์ ผบ.ศป. บรรยำยพิเศษเรื่องประสบกำรณ์กำรทำงำนใน ศป.
(1.4-2)
20) พล.ต.สุขสรรค์ หนองบัวล่ำง ผบ.พล.ร.2 รอ. บรรยำยพิเศษเรื่องประสบกำรณ์ในกำรรับ
รำชกำร (1.4-3)
21) พ.อ.จิรยุทธ คงทรัตน์ อจ.หน.แผนกยุทธวิธี รร.ม.ศม. บรรยำยพิเศษเรื่องหลักนิยม
ภำรกิจ กำรจัดของเหล่ำทหำรม้ำ (1.4-3)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
หมำยเหตุ : เทียบคะแนนถ่วงน้ำหนักที่ได้จำกคะแนนเต็ม 1 เป็นคะแนนเต็ม 5
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
1.4-1 - ภำพกิ จ กรรมที่ ศิ ษ ย์ เ ก่ ำ มำเป็ น อำจำรย์ พิ เ ศษบรรยำยให้ นั ก เรี ย นนำยร้ อ ย ชั้ น ปี ที่ 1 ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ หน่วย สวท.รร.จปร. จำนวน 7 กิจกรรม
1.4-2 - ภำพกิจกรรมที่ศิษย์เก่ำมำเป็นอำจำรย์พิเศษบรรยำยให้นักเรียนนำยร้อย ชั้นปีที่ 2 ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ หน่วย สวท.รร.จปร. จำนวน 12 กิจกรรม
1.4-3 - ภำพกิจกรรมที่ศิษย์เก่ำมำเป็นอำจำรย์พิเศษบรรยำยให้นักเรียนนำยร้อย ชั้นปีที่ 3 ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ หน่วย สวท.รร.จปร. จำนวน 2 กิจกรรม
2. มีกิ จกรรมที่ศิษย์เก่ำร่ วมพั ฒนำสถำนศึ กษำ เช่น อำคำรสถำนที่ อุปกรณ์ กำรศึ กษำ หรื อ
สิ่งแวดล้อม และสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้และ/หรือทุนกำรศึกษำ เป็นต้น (2 คะแนน)
[กำหนดมีจำนวนเงินที่ใช้ในกิจกรรม≥ 200,000 บำท ต่อปีกำรศึกษำ เท่ำกับ 2 คะแนน]
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ดำเนินกำร )
3. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่ำร่วมสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้และ/หรือทุนกำรศึกษำ (1 คะแนน)
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ดำเนินกำร )
4. มีฐำนข้อมูลและมีกำรสื่อสำรกับศิษย์เก่ำอย่ำงเป็นระบบ (1 คะแนน)
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ดำเนินกำร )
5. มีผลงำนสร้ำงสรรค์สังคมของศิษย์เก่ำที่เป็นที่ยอมรับ/ยกย่อง อย่ำงน้อยปีละ 1 ผลงำน (1
คะแนน)
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ดำเนินกำร )
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สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 1
ตัวบ่งชี้
1.1
1.4

ผลดำเนินกำร

น้ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
5
5
25
1
5 กิจกรรม
(2)
(2)
เทียบคะแนนถ่วงน้ำหนักที่ได้จำกคะแนนเต็ม 2 เป็นคะแนนเต็ม 5
5
5
25
1
21 กิจกรรม
(1)
(1)
เทียบคะแนนถ่วงน้ำหนักที่ได้จำกคะแนนเต็ม 1 เป็นคะแนนเต็ม 5
คะแนนรวม
10
50
คะแนนเฉลี่ย
50 ÷ 10 = 5
ระดับคุณภำพ
ดีมำก

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 1
ผลกำรพัฒนำ
ผู้บริห ำรระดับสูง ได้มีน โยบำยที่ชัด เจนในกำรพัฒนำคุณภำพศิษย์ ทั้ง ส่ ง เสริ มกิจกรรม /
โครงกำรที่ส่งเสริมให้เป็นคนดี ส่งเสริมศิษย์เก่ำให้สร้ำงผลงำนที่เกิดผลดีต่อประเทศชำติ และพร้อมที่ จะ
มำร่วมพัฒนำสถำบันเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและคงอยู่อย่ำงยั่งยืน
จุดที่ควรพัฒนำ
ในห้วงกำรฝึกภำคสนำม นักเรียนนำยร้อยอยู่ในควำมรับผิดชอบของ สวท.รร.จปร. ควรมี
กำรจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์/งำนกิจกำรพลเรือน ในช่วงวันหยุดพัก เช่น กำรพัฒนำวัด พัฒนำ
โรงเรียน กำรทำบุญตำมประเพณี กิจกรรมพัฒนำสังคม กำรแนะนำเยำวชนในกำรศึกษำ และกำร
ช่วยเหลือประชำชน เป็นต้น
แนวทำงในกำรพัฒนำ
1. หน่ ว ยฝึ ก ประจ ำวิ ช ำฯ ควรจั ด กิ จ กรรมบ ำเพ็ ญ ประโยชน์ / งำนกิ จ กรรมพลเรื อ น
อย่ำงน้อย 1 กิจกรรม
2. กิจกรรมที่จัดทำนั้นจะต้องไม่ส่งกระทบกระเทือนต่อกำรฝึกภำคสนำมของ นนร.

มำตรฐำนที่ 2 คุณภำพอำจำรย์
คุณ ภำพอำจำรย์พิ จำรณำได้ จ ำกควำมเชี่ ยวชำญทำงวิ ช ำกำรและวิ ชำชีพ ในสำขำที่ส อน
อำจำรย์มีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับกองทัพ ระดับชำติหรือ
ระดับนำนำชำติผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ อำจำรย์ควรได้รับ
กำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์เพื่อนำควำมรู้มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนนอกจำกนี้อำจำรย์ต้องปฏิบัติ
ตนตำมระเบียบวินัยทหำรและจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 อำจำรย์มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
คำอธิบำย
อำจำรย์ ป ระจ ำมีคุ ณ วุ ฒิแ ละควำมเชี่ ย วชำญทำงวิ ช ำกำร/วิ ช ำชีพ ในสำขำที่ส อนกำรวั ด
คุณภำพอำจำรย์ของ สวท.รร.จปร. พิจำรณำจำกคุณวุฒิวิชำชีพเนื่องจำกเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภำพ
ของ นนร. รวมทั้งพิจำรณำจำกควำมสำเร็จของ สวท.รร.จปร. ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ
อำจำรย์ เพื่อให้อำจำรย์ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถพัฒนำให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรกำหนด
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เกณฑ์กำรพิจำรณำ
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
กำหนดค่ำน้ำหนักระดับคุณภำพของอำจำรย์
คุณวุฒิทำงทหำร

หลักสูตร
ชั้นนำยร้อย

หลักสูตร
ชั้นนำยพัน

1
2
3

2
3
4

ประสบกำรวิชำชีพ
อำจำรย์
เคยดำรงตำแหน่ง ผบ.ร้อย.
เคยดำรงตำแหน่ง ผบ.พัน.ขึ้นไป

หลักสูตรนำยทหำรบก หลักสูตร
อำวุโส หรือเทียบเท่ำ, วิทยำลัยของ
เสนำธิกำรเหล่ำทัพ, เหล่ำทัพและ
หรือสำเร็จกำรศึกษำ
วิทยำลัย
ระดับปริญญำโท ขึ้นไป เสธทหำร
3
4
4
5
5
6

เกณฑ์กำรประเมิน
ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์คำนวณดังนี้
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของอำจำรย์ประจำ × 100
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยกำหนดให้ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์เป็น 6 เท่ำกับ 5 คะแนน
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2560 อัตรำอำจำรย์ ของ สวท.รร.จปร. มีอำจำรย์ประจำที่ทำกำรสอนในห้วง
ปีกำรศึกษำ ทั้งสิ้น จำนวน 27 นำย โดยมีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำโท จำนวน 4 นำย ปริญญำตรี
จำนวน 23 นำย ระดับ ไม่มีกำรศึกษำระดับปริญ ญำเอก และไม่มีคุณวุฒิตำแหน่ง ทำงวิชำกำรในอัตรำ
นอกจำกนี้ อำจำรย์ประจำยังมี กำรศึกษำ ตำมแนวทำงรั บรำชกำรทหำร ได้แ ก่ หลักสู ตรชั้ นนำยร้อ ย
จำนวน 27 นำย หลักสู ตรชั้นนำยพั น จำนวน 27 นำย หลักสู ตรนำยทหำรบกอำวุโส จ ำนวน 7 นำย
หลักสูตรเสนำธิกำรเหล่ำทัพ จำนวน 8 นำย หลักสูตรวิทยำลัยกำรทัพและวิทยำลัยเสธทหำร จำนวน 2
นำย

อจ.หน.สวท.ฯ  

1

พ.อ.จิระเดช วงศ์สุวัฒน์

2

พ.อ.ปฏิภำณ ศรีวรรณรัตน์ อจ.หก.สวท.ฯ  

3

พ.อ.ภัทรภพ บู่ศรี

อจ.หน.สวท.ฯ  

สธ./
ป.โท
สธ./
วทบ.
นบส.

6
 10
6

หมำยเหตุ

ค่ำน้ำหนัก

วิทยัยเหล่ำเท่ำ

สธ., นบส., ปริญญำโท

ผบ.พัน

ตำแหน่ง

ผบ.ร้อย

ชื่อ – สกุล

ชั้นนำยพัน (2)

ลำดับ

ชั้นนนำยร้อย (1)

ตำรำงที่ 2.1 ข้อมูลพื้นฐำนรำยชื่ออำจำรย์ประจำของ สวท.รร.จปร. จำแนกทำงคุณวุฒิ ปีกำรศึกษำ 2560
(ไม่รวมที่ช่วยรำชกำร/ ไม่ได้ทำกำรสอน/ มีเวลำทำงำนในตำแหน่งอำจำรย์น้อยกว่ำ 6 เดือน)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

พ.อ.ฐำนันตรีย์ เปำวรัตน์ อจ.หน.สวท.ฯ
พ.อ.พงษ์ณภพ ฉ่ำศิริ
อจ.หน.สวท.ฯ
พ.อ.คมกฤช เวกชำลิกำนน อจ.หน.สวท.ฯ
พ.อ.นิมิตร ผ่องจิตร์
อจ.หน.สวท.ฯ
พ.อ.สิริชัย เอื้อบุณยะนันท์ อจ.หน.สวท.ฯ
พ.อ.อำทมำต เนติ
อจ.หน.สวท.ฯ
พ.อ.พิงกำร สำยจันทร์
อจ.หน.สวท.ฯ
พ.อ.รณฤทธิ์ โคตะโน
อจ.หน.สวท.ฯ
พ.อ.ณรงค์ พุมมำ
อจ.หน.สวท.ฯ
พ.ท.สิทธิพร อมรไชย
อจ.สวท.ฯ
พ.ท.ประเสริฐ ประสมทรัพย์ อจ.สวท.ฯ
พ.ท.ประพำศ ซื่อตรง
อจ.สวท.ฯ
พ.ท.ณัฐรินทร์ สิทธิบุญมำ อจ.สวท.ฯ
พ.ท.หญิง กรกมล สีขำว อจ.สวท.ฯ
พ.ท.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร อจ.สวท.ฯ
พ.ท.โพธิ์ชนะวิน เหล็กจำน อจ.สวท.ฯ
พ.ท.สมภำร เสำวโร
อจ.สวท.ฯ
พ.ท.ชลธี ปิณฑะคุปต์
อจ.สวท.ฯ
พ.ท.คมสันต์ ศำสตร์ประดิษฐ์ อจ.สวท.ฯ
พ.ท.ไกรวุฒิ แก้วรักษำ
อจ.สวท.ฯ
พ.ต.วิรัตน์ คำถำเครือ
อจ.สวท.ฯ
พ.ต.สรณ์สิริ กุญแจนำค
อจ.สวท.ฯ
พ.ต.สัมพันธ์ แทนไธสง
อจ.สวท.ฯ
รวม
ผลกำรประเมินตนเอง
ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์

















































= 146
27
= 5.41
กำหนดให้ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์เป็น 6 เท่ำกับ 5 คะแนน
คะแนนประเมินได้
= 5 × 65.41
= 4.51



สธ./ป.โท
นบส.
สธ.
สธ.
สธ.
นบส.
นบส.

ป.โท

นบส.
ป.โท
นบส.

นบส.

-



10
12
6
6
6
6
6
6
6
3
3
6
3
6
6
6
3
3
3
6
3
3
3
3
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หมำยเหตุ

สธ., นบส., ปริญญำโท
สธ./
วทบ.
สธ.

ค่ำน้ำหนัก

พ.อ.รัฏฐกรณ์ ไทยสีหรำช อจ.หน.สวท.ฯ  

วิทยัยเหล่ำเท่ำ

4

ผบ.พัน

ตำแหน่ง

ผบ.ร้อย

ชื่อ – สกุล

ชั้นนำยพัน (2)

ลำดับ

ชั้นนนำยร้อย (1)

25
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หลักฐำนอ้ำงอิง
2.1-1 ตำรำงแสดงคุณวุฒิของอำจำรย์ สวท.รร.จปร.
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อำจำรย์มีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่
คำอธิบำย
อำจำรย์มีกำรดำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ อย่ำงมีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ
และน ำไปใช้ป ระโยชน์ใ นเชิง วิ ชำกำรและเชิง นโยบำยได้ เพื่อ พัฒ นำองค์ ควำมรู้ใ ห้ทั น สมั ย สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำวิชำชีพของหน่วยงำน กองทัพ และสังคม ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์
ประจำมีคุณภำพและได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับสำกลหรือผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ผ่ำนกำรรับรองจำก
คณะกรรมกำรและมีกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ประจำที่มีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์และ/
หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ (2 คะแนน)
จำนวนอำจำรย์ประจำที่มีผลงำนวิจัยงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์
และ/หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่
× 100
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยกำหนดร้อยละ 50 ของจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดเท่ำกับ 2
คะแนน
2. ร้อยละของผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์และ/หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ (3 คะแนน)
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของงำนวิจัยและ/หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
× 100
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยกำหนดร้อยละ 10 ของจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดเท่ำกับ 3
คะแนน
ผลงำนวิจัย
กำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย
ค่ำน้ำหนัก
- มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับกองทัพ/ชำติ
0.20
- มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ
0.40
- มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล Thai-Journal Centre (TCI)
0.60
กลุ่ม 2 หรือ
- มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล Thai-Journal Centre(TCI)
0.80
กลุ่ม 1 หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูลกำรจัด
อันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลสำกล ISI หรือ Scopus Q3,Q4 หรือเทียบเท่ำ
- ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร
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กำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย
ค่ำน้ำหนัก
- มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร
1.00
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล
ISI หรือ Scopus Q1,Q2หรือเทียบเท่ำ
- ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร
ผลงำนสร้ำงสรรค์
กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์
มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะหนึ่งหรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
มีกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
มีกำรเผยแพร่ในระดับกองทัพ/ชำติ
มีกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
มีกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ

ค่ำน้ำหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

เงื่อนไข : คะแนนในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำมีอำจำรย์คัดลอกผลงำนแต่ละ
สถำบันมิได้ดำเนินกำรลงโทษ
ผลกำรดำเนินกำร
ในปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร. ไม่มีอำจำรย์ประจำที่มีผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ผลกำรประเมิน
1. ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ประจำที่ทำงำนวิจัยหรือมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับ
กำรตีพิมพ์/งำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ เท่ำกับ 0 จำกคะแนนเต็ม 2
2. ร้อยละของผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เท่ำกับ 0 จำกคะแนนเต็ม 3
หลักฐำนอ้ำงอิง
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อำจำรย์มีผลงำนนำไปใช้ประโยชน์
คำอธิบำย
อำจำรย์ป ระจ ำมี ผลงำนวิ จั ย /งำนสร้ำ งสรรค์ ที่ น ำไปใช้ ป ระโยชน์ต ำมวั ตถุ ป ระสงค์ ห รื อ
ข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์โดยได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ประจำมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (5 คะแนน)
จำนวนอำจำรย์ประจำที่มีผลงำนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ × 100
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่มีผลงำน
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ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยกำหนดร้อยละ 50 ของจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่มีผลงำน
เท่ำกับ 5 คะแนน
เงื่อนไข : คะแนนในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนนหำกพบว่ำมีอำจำรย์ประจำละเมิดลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร/คัดลอกผลงำนแต่สถำบันมิได้ดำเนินกำรลงโทษ
ผลกำรดำเนินกำร
ในปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร. ไม่มีอำจำรย์ ประจำที่มีผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
แต่มีกำรนำผลงำนวิจัยและสร้ำงสรรค์ที่อำจำรย์ประจำได้ทำมำในปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ มำใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน นนร. อยู่เสมอ เช่น โครงกำรกำรพัฒนำผลกำรยิงปืนของ นนร.ชั้นปีที่ 1 โดยใช้
เครื่องช่วยฝึกตรวจสอบกำรเล็ง กำรลั่นไกล, โครงกำรกำรศึกษำและออกแบบเครื่องช่วยฝึกหุ่นช่วยชีวิต
สำหรับกำรฝึกของ นนร., โครงกำรกำรพัฒนำกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร
ผลกำรประเมิน
1. ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ประจำมีผลงำนวิจัย /งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อ
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
5
ผลกำรประเมิน
= 50 × 0
= 0
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อำจำรย์ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์
คำอธิบำย
อำจำรย์ประจำที่ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ เช่น ศึกษำเพิ่มเติม/ประชุมวิชำกำร/
อบรม/ศึกษำดูง ำน/นำเสนอผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัยทั้ง ในและ/หรือต่ำงประเทศและได้นำควำมรู้
กลับมำขยำยผลและ/หรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ศึกษำเพิ่ มเติม /ประชุมวิชำกำร/อบรม/ศึ กษำดูง ำน/
นำเสนอผลงำน อย่ำงน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
จำนวนอำจำรย์ประจำที่เพิ่มพูนควำมรู้ ฯ ไม่น้อยกว่ำ 30 ชม./ปี
และมีกำรขยำยผล และ/หรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด

× 100

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 ของจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด เท่ำกับ
5 คะแนน
เงื่อนไข : 1. กำรน ำควำมรู้ ก ลั บ มำขยำยผลตรวจสอบจำกรำยงำนสรุ ป ผลกำรประชุ ม
วิชำกำร/อบรม/ศึกษำ ดูงำนฯและแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ภำพถ่ำยที่นำ
ควำมรู้ที่ได้รับมำขยำยผล
2. คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนนหำกพบว่ำมีครู /อำจำรย์ละทิ้งกำร
สอน
ผลกำรดำเนินกำร
ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2560 สวท.รร.จปร. มี อ ำจำรย์ ป ระจ ำที่ ไ ด้ รั บ กำรเพิ่ ม พู น ควำมรู้ /
ประสบกำรณ์
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โดยอำจำรย์ประจำมีกำรศึกษำดูงำนทำงทหำรในพื้นที่ 4 กองทัพภำค ในห้วงที่มีกำรนำ นนร.
ชั้นปีที่ 5 ไปศึกษำดูงำนก่อนจบกำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 24 – 30 พ.ย.60 และเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ
ทั้งภำยในและภำยนอก จำนวน 22 เรื่อง คิดเป็น 33 กิจกรรม ตำมตำรำงแสดงศึกษำดูงำน และกำรอบรม/
สัมมนำ ครูอำจำรย์ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ รวมจำนวน 42 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100
ตำรำงที่ 2.2 ข้อมูลพื้นฐำนกำรศึกษำดูงำน ทภ.1-4 ของ ครูอำจำรย์ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์
ลำดับ

วัน/เวลำ

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

1

24 – 30 พ.ย.60

2

24 – 30 พ.ย.60

3

24 – 30 พ.ย.60

กำรศึกษำดูงำนพื้นที่
ทภ.3

4

24 – 30 พ.ย.60

กำรศึกษำดูงำนพื้นที่
ทภ.4

กำรศึกษำดูงำนพื้นที่
ทภ.1
กำรศึกษำดูงำนพื้นที่
ทภ.2

อำจำรย์ที่เข้ำร่วม
กิจกรรม

ตำแหน่ง

พ.อ.สัญญำ ยอดพรมทอง
พ.ท.ชลธี ปิณฑะคุปต์
พ.อ.อำนำจ ไกรสงครำม
พ.ท.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร
พ.ท.โพธิ์ชนะวิน เหล็กจำน
ร.อ.มำโนช บุญประสิทธิ์
ร.ท.อดิกร ยำกับ
จ.ส.อ.วิทธวัช สัมมำเมฒ
พ.อ.กฤษณะพร กูลประสูตร
พ.อ.พิงกำร แสงจันทร์
พ.อ.คมกฤษ เวกชำลิกำนนท์
พ.อ.รัฐกร ไทยสีหรำช
พ.อ.ชนะชัย ไชยำนุกูล
พ.ท. ไกรวุฒิ แก้วรักษำ

ผอ.กฝอ.ทป.สวท.รร.จปร.
อจ.สวท.รร.จปร.
ผอ.กสสก.สวท.รร.จปร.
อจ.สวท.รร.จปร.
อจ.สวท.รร.จปร.
อจ.สวท.รร.จปร.
รรก.อจ.สกศ.ฯ ชรก.สวท.ฯ
ครูฝึก สวท.รร.จปร.
ผอ.กสสก.สวท.รร.จปร.
อจ.หน.สวท.รร.จปร.
อจ.หน.สวท.รร.จปร.
อจ.หน.สวท.รร.จปร.
อจ.ผอ.กสพศสวท.รร.จปร.
อจ.สวท.รร.จปร.

รวมอำจำรย์ประจำที่เ ข้ำรับ กำรศึกษำดูง ำน ทภ.1- 4 เพื่อ เพิ่มพู นควำมรู้ / ประสบกำรณ์
จำนวน 9 นำย
ตำรำงที่ 2.3 กำรอบรม/สัมมนำ ครูอำจำรย์เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์
ลำดับ

วัน/เวลำ

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

1

13 – 15 ก.ย.59

2

5 ม.ค.-7 ก.ค.60

3

16 ก.พ.60

สัมมนำกำรประกัน
คุณภำพกำรฝึกระดับ ทบ.
กำรศึกษำหลักสูตร
นำยทหำรบกอำวุโส
กำรบรรจุกำรทดสอบ
ผู้ชำนำญกำรทหำรรำบ
ในหลักสูตรกำรศึกษำ
กำรบริหำรจัดกำร
เครื่องช่วยฝึกระดับ ทบ.
กองทัพบกกับกำรประสำน
และกำรควบคุมห้วงอำกำศ
ในยำมปกติและในสนำมรบ
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรหน่วย
งำนกำรศึกษำของ ทบ.

4

22 - 24 ก.พ.60

5

1 มี.ค.60

6

1 - 3 มี.ค.60

อำจำรย์ที่เข้ำร่วม
กิจกรรม

ตำแหน่ง

พ.อ.อำทมำต เนติ
อจ.หน.สวท.รร.จปร.
พ.ท.สมนึก วีรธรรมเลขำ
อจ.สวท.รร.จปร.
พ.ท.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร อจ.สวท.รร.จปร.
พ.อ.คเชนทร์เทพ อำจิตปุญโญ รอง ผอ.สวท.รร.จปร.
พ.ท.ณัฐรินทร์ สิทธิบุญมำ
พ.อ.ณรงค์กร ศิริกลุ

อจ.สวท.รร.จปร.
อจ.หน.สวท.รร.จปร.

พ.อ.นิมิตร ผ่องจิตร

อจ.หน.สวท.รร.จปร.

พ.อ.จิระเดช วงศ์สุวัฒน์

อจ.หน.สวท.รร.จปร.
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ลำดับ

วัน/เวลำ

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

7

13 มี.ค.60

8

27 - 29 มี.ค.60

9

30 – 31 มี.ค.60

10

18 พ.ค.60

แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
หลักสูตรส่งทำงอำกำศ
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
ระหว่ำง รร.ตท.สปท.กับ
รร.เหล่ำทัพ และ รร.นรต.
สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงใน
แต่ละภูมิภำค(Hotspots)
แนวโน้มและผลกระทบต่อ
ไทย
กำรใช้งำน คชฝ.กำรเล็ง
ด้วยแสงเลเซอร์

11

12

13

14

15
16
17

18

อำจำรย์ที่เข้ำร่วม
กิจกรรม

ตำแหน่ง

พ.ท.คมสันต์ ศำสตร์ประดิษฐ์ อจ.สวท.รร.จปร.
พ.อ.ปฏิภำน ศรีวรรณรัตน์ อจ.หก.สวท.รร.จปร.
พ.อ.ฐำนันตรีย์ เปำวรัตน์
อจ.หน.สวท.รร.จปร.
พ.ท.โพธิ์ชนะวิน เหล็กจำน

พ.ท.ประพำส ซื่อตรง
พ.ท.เผชิญ ทิพย์กรณ์
จ.ส.อ.ปิยะรัตน์ อ่อนปำน
25 - 26 พ.ค.60 กำรพัฒนำและกำรปรับปรุง พ.อ.ณรงค์กร ศริริกูล
หลักสูตรงำนด้ำนกำรข่ำว
เพื่อก้ำวเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน
7 มิ.ย.60
กำรอบรมสร้ำงควำม
พ.ท.สมนึก วีรธรรมเลขำ
ตระหนักทำงด้ำนกำรรักษำ พ.ท.ณัฐรินทร์ สิทธิบุญมำ
ควำมปลอดภัยไซเบอร์
ร.อ.สัมพันธ์ แทนไธสง
ร.ท.สมบัติ ดวงแก้ว
ร.ต.สุรพงษ์ เชยจันทรำ
20 - 22 มิ.ย.60 กำรพัฒนำ และสร้ำงควำมรู้ พ.อ.ฐำนันตรีย์ เปำวรัตน์
ควำมเข้ำใจ กำรประเมิน
เพื่อให้มีวิทยฐำนะ และ
เลื่อนวิทยฐำนะ
19 - 21 ก.ค.60 กำรเชื่อมโยงระหว่ำง
พ.อ.ฐำนันตรีย์ เปำวรัตน์
กำรศึกษำตำมหลักสูตร
พ.อ.อำทมำต เนติ
ทำงทหำร กำรฝึก และ
กำรฝึกร่วมผสม ของทบ.
19 - 21 ก.ค.60 กำรสัมมนำ ผบ.หน่วย ร. พ.ท.เผชิญ ทิพย์กรณ์
30 ส.ค.-1 ก.ย.60 กำรประกันคุณภำพกำร
พ.อ.ฐำนันตรีย์ เปำวรัตน์
ฝึคกระดับ ทบ.
6 พ.ย.60
กำลังพลร่วมชมนิทรรศกำร พ.อ.พิงกำร สำยจันทร์
ในงำนดีเฟนส์และซิคิวริตี้ พ.ท.ประเสริฐ ประสมทรัพย์
พ.ท.โพธิ์ชนะวิน เหล็กจำน
พ.ท.ณัฐรินทร์ สิทธิบุญมำ
ร.อ.สัมพันธ์ แทนไธสง
6 - 9 พ.ย.60 นำยทหำรติดตำม(นตต.) พ.อ.ฐำนันตรีย์ เปำวรัตน์
เพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ
ร.ท.อดิกร ยำกับ
งำนนิทรรศกำรอุปกรณ์
ป้องกันประเทศ

อจ.สวท.รร.จปร.

อจ.สวท.รร.จปร.
อจ.สวท.รร.จปร.
ครูฝึก สวท.รร.จปร.
อจ.หน.สวท.รร.จปร.

อจ.สวท.รร.จปร.
อจ.สวท.รร.จปร.
ประจำกอง สวท.ฯ
ประจำกอง สวท.ฯ
ประจำกอง สวท.ฯ
อจ.หน.สวท.รร.จปร.

อจ.หน.สวท.รร.จปร.
อจ.หน.สวท.รร.จปร.
อจ.สวท.รร.จปร.
อจ.หน.สวท.รร.จปร.
อจ.หน.สวท.รร.จปร.
อจ.สวท.รร.จปร.
อจ.สวท.รร.จปร.
อจ.สวท.รร.จปร.
อจ.สวท.รร.จปร.
อจ.หน.สวท.รร.จปร.
ชกร.สวท.ฯ
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ลำดับ

วัน/เวลำ

19

28 - 30 พ.ย.60

20
21

22

ชื่อกิจกรรม/โครงกำร

แนวทำงกำรพัฒนำระบบ
งำนวิจัยและพัฒนำกำร
ทำงทหำร ทบ.ในกรอบ
ยุทธศำสตร์ ทบ.ปี ๖๐-๗๙
29 พ.ย.-1 ธ.ค.60 กำรทบทวนนโยบำย/
กำหนดแนวทำงในกำร
พัฒนำหลักนิยมทำงทหำร
20 ธ.ค.60
โครงกำรระเบียงเศรษฐกิจ
ภำค ตอ.กับควำมท้ำทำย
ด้ำนควำมมั่นคงตำมแนว
ชำยแดน
18 - 22 ธ.ค.60 กำรอบรมหลักสูตรครู
ทหำรชั้นสูง

อำจำรย์ที่เข้ำร่วม
กิจกรรม

ตำแหน่ง

พ.อ.อำทมำต เนติ

อจ.หน.สวท.รร.จปร.

พ.อ.ฐำนันตรีย์ เปำวรัตน์

อจ.หน.สวท.รร.จปร.

พ.อ.ตรียุทธ์ ศรีขวัญ

อจ.หน.สวท.รร.จปร.

พ.ท.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร อจ.สวท.รร.จปร.

รวมอำจำรย์ประจ ำที่เข้ำรับ กำรอบรม/สัมมนำ 22 เรื่อง ครูอำจำรย์ ที่ เข้ำรับกำรเพิ่มพู น
ควำมรู้/ประสบกำรณ์ คิดเป็น 33 กิจกรรม
ผลกำรประเมิน
อำจำรย์ประจำในปีกำรศึกษำ 2560 จำนวน 27 นำย ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์
โดยกำรศึก ษำดูง ำนทำงทหำรในพื้น ที่ 4 กองทั พภำค และเข้ ำรั บ กำรอบรม/สัม มนำ ทั้ง ภำยในและ
ภำยนอก รวมจำนวน 42 กิจกรรม
5 × 100
= 100
= 5
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 5 คะแนน
อำจำรย์ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ = 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
2.4-1 - ตำรำงแสดงเรื่องกำรศึกษำดูงำน ทภ.1-4 ของครูอำจำรย์
2.4-2 - ตำรำงแสดงเรื่องกำรอบรม/สัมมนำของครูอำจำรย์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 อำจำรย์ ปฏิบัติตำมระเบียบ วินัยทหำร และจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร
คำอธิบำย
สถำนศึกษำของกองทัพมีกำรกำหนดจรรยำบรรณอำจำรย์ /ครูทหำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร
มี ก ระบวนกำรส่ ง เสริ ม ให้ อ ำจำรย์ ป ฏิ บั ติ ต ำมจรรยำบรรณวิ ช ำชี พ มี ก ำรก ำกั บ ดู แ ลกำรปฏิ บั ติ
ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรดำเนิน กำรกับผู้ ที่ไ ม่ ปฏิบั ติตำมจรรยำบรรณวิช ำชีพ มีก ำรด ำเนิ นกำร
วำงแผน ป้องกัน หรือหำแนวทำงแก้ไขกำรกระทำผิดจรรยำบรรณวิชำชีพ
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำร
ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (2 คะแนน)
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จำนวนอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติตำมระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหำร
× 100
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยกำหนดร้อยละ 100 ของจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด เท่ำกับ
2 คะแนน
2. มีคู่มือจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร (1 คะแนน)
3. มี ค ณะกรรมกำรจรรยำบรรณอำจำรย์ / ครู ท หำร และมี ก ำรประชุ ม คณะกรรมกำร
จรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี (1 คะแนน)
4. ร้อยละของจำนวนครู/อำจำรย์ประจำที่ผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำรอยู่ใน
ระดับดี - ดีมำก (> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (1 คะแนน)
จำนวนอำจำรย์ประจำผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร
อยู่ในระดับ ดี – ดีมำก ((> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5)
× 100
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 ของจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด เท่ำกับ 1
คะแนน
ผลกำรดำเนินกำร
1. อัตรำอำจำรย์ ของ สวท.รร.จปร. มีทั้งสิ้น 61 อัตรำ มีกำรบรรจุทั้งสิ้น 35 อัตรำ และไป
ปฏิบัติ ช่วยรำชกำร นอกตำแหน่ง จำนวน 5 อัต รำ มีเวลำรับ รำชกำรในหน่ วยไม่ครบ 6 เดือ น 3 นำย
คงเหลือ อำจำรย์ ประจ ำปฏิ บัติหน้ ำที่จริ งจำนวน 27 อั ตรำ สวท.รร.จปร.โดยแผนกก ำลัง พล ได้ มีกำร
ตรวจสอบอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำรเป็นประจำต่ อเนื่องทั้งปี ไม่มี
รำยงำนอำจำรย์ประจำ กระทำผิดวินัย
2. มีคู่มือจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร โดยใช้ คู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร
อำจำรย์ รร.จปร. พ.ศ.2559
3. มี ค ณะกรรมกำรจรรยำบรรณอำจำรย์ / ครู ท หำร และมี ก ำรประชุ ม คณะกรรมกำร
จรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร ซึ่งอยู่ในรูปแบบ ของ กำรประชุม ผบ.นขต.สวท.รร.จปร. ซึ่งมีตำแหน่งเป็น
คณะกรรมกำรจรรยำบรรณอีกหน้ำที่หนึ่ง ซึ่งมีกำรประชุมประจำทุกเดือน ในวำระของ แผนกกำลังพล จะ
นำมำพิจำรณำ หำกมีใครไม่ทำตำมระเบียบวินัยและธรรมเนียมทหำร
4. จำนวนครูอำจำรย์ประจำที่ผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำรอยู่ในระดับ ดีดีมำก (มำกกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด 27 นำย มีจำนวน 27 นำย
ผลกำรประเมิน
1. ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำร ต่อ
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
27
 100
27
ผลลัพธ์เท่ำกับร้อยละ 100
ผลกำรประเมิน ได้ 2 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 2
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[ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 ของจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด เท่ำกับ
2 คะแนน]
2. มีคู่มือจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร โดยใช้ คู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร
อำจำรย์ รร.จปร. พ.ศ.2559
ผลกำรประเมินได้ 1 คะแนน จำกคะแนนเต็ม1
3. มีคณะกรรมกำรจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร และมีกำรประชุมคณะกรรมกำร
จรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร ซึ่งอยู่ในรูปแบบ ของ กำรประชุม ผบ.นขต.สวท.รร.จปร. ซึ่งมีตำแหน่งเป็น
คณะกรรมกำรจรรยำบรรณอีกหน้ำที่หนึ่ง ซึ่งมีกำรประชุมประจำทุกเดือน ในวำระของ แผนกกำลังพล จะ
นำมำพิจำรณำ หำกมีใครไม่ทำตำมระเบียบวินัยและธรรมเนียมทหำร
ผลกำรประเมินได้ 0 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 1
4. ร้อยละของจำนวนครูอำจำรย์ประจำที่ผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์ /ครูทหำรอยู่
ในระดับ ดี-ดีมำก (มำกกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนอำจำรย์ 27 นำย
27
 100
27
ผลลัพธ์เท่ำกับร้อยละ 100
ผลกำรประเมิน ได้ 1 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 1
[ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 ของจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด เท่ำกับ
1 คะแนน]
หลักฐำนอ้ำงอิง
2.5-1 - ตำรำงสรุปกำรปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำรและผลกำรประเมินกำรประเมิน
จรรยำบรรณอำจำรย์/
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 2
ตัวบ่งชี้
2.1
2.2

ผลดำเนินกำร
5.11
1
2

2.3
2.4
2.5
1
2
3
4

0
0
0
5

ร้อยละ 100
มีกำรปฏิบัติ
มีกำรปฏิบัติ
ร้อยละ 100
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
5
(2)
(3)
5
5
5
(2)
(1)
(1)
(1)
25

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
4.51
22.55
0
0
0
0
0
0
5
25
4
20
2
1
0
1
67.55
67.55 ÷ 25 = 2.7
พอใช้
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กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 2
จุดแข็ง
1. อำจำรย์ สวท.รร.จปร.เป็นบุคลำกรที่มีศักยภำพสำมำรถพัฒนำได้เพรำะมีประสบกำรณ์ใน
กำรทำงำนในหน่วยต่ำงๆ อีกทั้งผ่ำนกำรศึกษำตำมแนวทำงรับรำชกำร
2. มีกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรของหน่วยอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรส่งบุคลำกรของ
หน่วยเข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกๆปี และ กำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม
สัมมนำ อบรม เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอน ร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลมำ
พัฒนำปรับปรุง แก้ไข ด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ
3. มีแหล่งทุนสนับสนุนในกำรวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์จำกสถำบันและกองทัพรองรับ
4. มีนโยบำยกำรสนับสนุนให้มีกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ในเรื่องต่ำงๆโดยเฉพำะคุณธรรม
จริยธรรม และอบรมควำมรู้อื่นๆนอกหน่วย
จุดที่ควรพัฒนำ
1. อำจำรย์ สวท.รร.จปร.ได้รับกำรส่งเสริม กำรศึกษำตำมแนวทำงรับรำชกำร แต่ กำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ เพิ่มเติม ทั้งระดับปริญญำโท และระดับปริญ ญำเอก ยังขำดแนวทำงชัดเจน ว่ำจะไป
ศึกษำเรื่องอะไร ทุนเป็นอย่ำงไร และกลับมำใช้งำนตำมที่ศึกษำอย่ำงไร
2. ควรส่ง เสริ มและสนับ สนุนหัวข้อ กำรวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ ไ ปสู่ระดับ ชำติและน ำ
ผลงำนมำใช้ให้เกิดประโยชน์
3. สร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนวิจัยและสร้ำงสรรค์และสนับสนุน ตลอดจนสร้ำงระบบกำร
ดำเนินงำนให้สำมำรถทำงำนได้โดยไม่ติดขัด
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ควรมีแนวทำงส่งเสริมบุคลำกรมีให้กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ทั้งระดับปริญญำโท และ
ระดับปริญญำเอก ให้มำกขึ้นและมีสำขำตรงควำมต้องกำรของหน่วยในกำรใช้งำน
2. ควรส่งเสริมบุคลำกรที่ยังไม่มีองค์ควำมรู้หรือขำดทักษะในกำรทำงำนวิจัยหรือผลงำน
สร้ำงสรรค์ โดยอำจมีหน่วยงำนกลำงหรือคณะทำงำนที่ช่วยเหลือให้คำปรึกษำ
3. ควรสนับสนุนหรือผลักดัน ให้มีตำแหน่ง วิทยฐำนะให้เกิดแรงจูง ใจอย่ำงแท้จริง เพื่อเป็น
แรงจูงใจในกำรทำวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์
4. ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำในแต่ละมำตรฐำน อย่ำงน้อย 2-3 คน เพื่อลด
ภำระงำนในหน้ำที่ประจำที่รับผิดชอบอยู่

มำตรฐำนที่ 3 หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน
สวท.รร.จปร. มีกำรบริหำรกำรพัฒนำหลักสูตร ในดำนวิทยำกำรทหำร ใหตอบสนองตอกำร
ผลิตบุคลำกรตำมวัตถุประสงคของกองทัพ พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ให้ทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยี
วิทยำกำรและควำมตองกำรของกองทัพ มีกำรจัดกำรเรียนรู ที่หลำกหลำยโดยเนน กำรปฏิบัติจริง และ
สงเสริมประสบกำรณจริง โดยบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีประสบกำรณ์และ มีควำมสำมำรถใน
กำรถำยทอด รวมทั้ ง มี ก ำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน มี ห ลั ก เกณฑ กำรวั ด และ ประเมิ น ผลที่ มี ม ำตรฐำน
ตลอดจนมีกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีก ำรพั ฒนำหลักสู ตรให้สอดคล้อ งกับ ปรัช ญำ ปณิธำน วิ สัยทัศ น์ พั นธกิ จ
ควำมต้องกำรของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกกำรเปิด - ปิดหลักสูตร ตำมแนวทำงปฏิบัติที่กำหนด
มีกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร มีควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมกรอบ
เวลำที่กำหนด มีกำรนำผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่ อผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ(5 คะแนน)
1. หลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของหน่วยงำนต้นสังกัด/กระทรวงศึกษำธิกำร/
สภำวิชำชีพ/องค์กรวิชำชีพหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รโรงเรี ย นนำยร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ ำ ด้ ำ นวิ ช ำทหำร
(ปรับปรุง พ.ศ.2558) ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมต้องกำรของกองทัพบก โดยสภำกำรศึกษำวิชำกำร
ทหำรได้มีมติอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนเหล่ำทัพ 5 ปี ของเหล่ำทัพ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 (3.1-1)
ผลกำรประเมิน (D1) 
ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร และมีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร มี ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธำน
(3.1-2 ) และในปีกำรศึกษำ 2560 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เป็นจำนวน 4 ครั้ง (3.1-3, 3.1-4, 3.1-5,
3.1-6)
ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ /หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง หรือประชำคมอำเซียน
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรทบทวน
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร รวมทั้งเชิญหน่วยทหำรและเหล่ำสำยวิทยำกำรมำร่วมประชุมเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมสมบูรณ์และจัดให้มีกำรฝึกปฏิบัติในกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนนำย
ร้อ ยเพิ่ม มำกขึ้น (3.1-4) ทั้ง นี้ ได้จั ด กำรเรี ย นกำรสอนดั ง กล่ ำ วสอดคล้ องกั บ นโยบำยกำรศึ กษำของ
กองทัพบก พ.ศ.2560 - 2564 (3.1-7) และหลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ด้ำนวิชำทหำร
(ปรับปรุง พ.ศ.2558) (3.1.1)
ผลกำรประเมิน (D3)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. มีกำรประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 - 6 ปี
กำรดำเนินงำน
มีกำรประเมินหลักสูตร จำกหน่วยงำนผู้ใช้นักเรียนนำยร้อยที่สำเร็จกำรศึกษำ โดยกองสถิติ
และประเมินผล โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ตำมกรอบเวลำที่กำหนดไว้หลังสำเร็จกำรศึกษำ ไปแล้ว
1 ปี ทั้งนี้ในส่วนของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่เป็น 5 ปี นักเรียนนำยร้อย(จปร.รุ่น 64)สำเร็จกำรศึกษำไป
เมื่อ เดื อนธันวำคม ปี 2559 ซึ่งนับ เป็นรุ่น แรกอยู่ ระหว่ำงกำรดำเนินกำรประเมิน ของ กองสถิติและ

36
ประเมินผล ในส่วนของ สวท.รร.จปร. ได้ดำเนินกำรจัดทำแบบสอบถำมเฉพำะด้ำนวิชำทหำร (3.1-8)
พร้อมทั้งได้นำส่งถึงหน่วยงำนผู้ใช้นักเรียนนำยร้อย เพื่อนำข้อมูลในขั้นต้น มำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนให้กับ นนร. ต่อไป ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใจมำกที่สุด (3.1-9)
ผลกำรประเมิน (D4)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. มีกำรนำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำมำปรับปรุง
หลักสูตร
กำรดำเนินงำน
รร.จปร. ได้มีกำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของหน่วยงำนผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ
กำรศึกษำจำก รร.จปร. เป็นประจำทุกปี หลังจำกนักเรียนนำยร้อย สำเร็จกำรศึกษำออกไป ปฏิบัติงำนแล้ว
1 ปี โดยในปี 2559 งดกำรประเมิน เนื่ องจำก อยู่ระหว่ ำงกำรเปลี่ยนแปลงหลัก สูต รชะลอกำรสำเร็ จ
กำรศึกษำ 1 ปี และในปี 2560 - 2561 อยู่ระหว่ำงกำรประเมิน จปร.รุ่นที่ 64 ที่สำเร็จกำรศึกษำไปเมื่อ
เดือนธันวำคม 2559 และจะนำผลสำรวจดังกล่ำวไปปรับปรุงหลักสูตร ด้ำนวิชำทหำรต่อไป ในส่วนของ
สวท.รร.จปร. ได้ดำเนินกำรจัดทำแบบสอบถำม (3.1-8) พร้อมทั้งได้นำส่งถึงหน่วยงำนผู้ใช้นักเรียนนำยร้อย
เพื่อนำข้อมูลมำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับ นนร. ตำมข้อเสนอแนะที่ได้รับ (3.1-9)
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
3.1-1 - หลักสูตร รร.จปร.ด้ำนวิชำทหำร พ.ศ.2558
3.1-2 - คำสั่ง สวท.รร.จปร. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร สวท.รร.จปร.
3.1-3 - คำสั่ง สวท.รร.จปร. เรื่อง กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรฝึกศึกษำ และ กิ จ ก ำ ร
พลเรือน ภำยใน สวท.รร.จปร.
3.1-4 - หนังสือเชิญหน่วย และเหล่ำสำยวิทยำกำรมำประชุมปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร
3.1-5 - คำสั่ง สวท.รร.จปร. เรื่อง กำหนดแนวทำงปฏิบัติสำหรับ นนร.ที่เรียนซ้ำชั้น
3.1-6 - หนังสือขออนุมัติแนวทำงกำรจัดกำรฝึกให้กับ นนร. ที่ไม่ผ่ำนกำรทดสอบเข้ำรับกำรฝึก หลั ก สู ต ร
ส่งทำงอำกำศ และหลักสูตรกำรรบแบบจู่โจม
3.1-7 - นโยบำยกำรศึกษำของกองทัพบก พ.ศ.2560-2564
3.1-8 - แบบสอบถำมถึงหน่วยงำนผู้ใช้ นนร.ที่สำเร็จกำรศึกษำ (จปร.รุ่น 64)
3.1-9 - สรุปผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะ ของหน่วยงำนผู้ใช้ นนร.ที่สำเร็จกำรศึกษำ (จปร.รุ่น 64)
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. ด ำเนิ นกำรให้อ ำจำรย์จั ดทำแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ รำยวิชำ/แผนกำรสอน
รำยวิชำ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำ
กำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/แผนกำรสอนรำยวิชำ โดยเน้นผู้เรียนเป็ น
สำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ ด้ำนขีดควำมสำมำรถทำงทหำร และ
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บูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จำนวน
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 70 ของจำนวนรำยวิชำทั้งหมด (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/แผนบทเรียนรำยวิชำ(3.2-1 )/ตำรำง
กำหนดกำรฝึก(3.2.-2) /มคอ. 3 (3.2-3 )ในทุกรำยวิชำที่ทำกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำโดยผ่ำนกำร
พิจำรณำจำก คณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำสวท.รร.จปร. ทุกรำยวิชำ (3.2-4 )
ผลกำรประเมิน (D1)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรสอนที่กำหนด (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีกำรจัด ทำ มคอ. 5 ในทุก รำยวิ ชำเพื่ อแสดงถึง จัดกำรเรี ยนกำรสอนตำม
แผนกำรสอน ของรำยวิชำที่กำหนดในหลักสูตร (3.2-5 )
ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. ร้อยละของจำนวนรำยวิชำที่มีผลประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำอยู่ในระดับ ดี – ดีมำก (>
3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนรำยวิชำทั้งหมด (1 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
จำนวนรำยวิชำที่มีผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
ผลร้อยละ = อยู่ในระดับ ดี – ดีมำก ( 3051 จำกคะแนนเต็ม 5) × 100
จำนวนรำยวิชำทั้งหมด
กำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2559 สวท.รร.จปร. มีจำนวนรำยวิชำที่มีผลกำรประเมิน กำรเรีย นกำรสอน
รำยวิชำอยู่ในระดับ ดี-ดีมำก (> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) จำนวน 20 วิชำ จำกจำนวนรำยวิชำทั้งหมด 29
วิชำ คิดเป็นร้อยละ 68.96
ปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร. มีจำนวนรำยวิชำที่มีผลประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
อยู่ในระดับดี - ดีมำก จำนวน 22 วิชำ จำกจำนวนรำยวิชำทั้งหมด 27 วิชำ (3.2-6) คิดเป็นร้อยละ 81.48
เมื่อพิจำรณำผลดำเนินกำร 2 ปี สวท.รร.จปร. มีจำนวนรำยวิชำที่มีผลประเมินกำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำอยู่ในระดับดี - ดีมำก รวม 42 วิชำ จำกจำนวนรำยวิชำทั้งหมด 56 วิชำ คิดเป็นร้อยละ
(C3 )= 75.0
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน
1
ผลกำรประเมิน (D3)
= 80 × 75.0
= 0.98
4. ร้อยละของจำนวนครู /อำจำรย์ ที่มีผลกำรประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมำก (> 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนอำจำรย์ผู้สอนทั้งหมด
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วิธีกำรคำนวณ
ผลร้อยละ =

จำนวนครู/อำจำรย์ที่มีผลประเมิน
อยู่ในระดับ ดี – ดีมำก ( 3051 จำกคะแนนเต็ม 5)
จำนวนครู/อำจำรย์ทั้งหมด

× 100

กำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2559 สวท.รร.จปร. มีจำนวนอำจำรย์ที่มีผล กำรประเมินกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำ ตำมแบบ ปม.3 (3.2-7) อยู่ในระดับ ดี-ดีมำก จำนวน 20 นำย จำกจำนวนอำจำรย์ผู้สอนทั้งหมด
31 นำย ผลกำรประเมินอำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ 64.51
ปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร. มีจำนวนครู/อำจำรย์ ที่มีผลกำรประเมินตำมแบบ ปม.3
(3.2-7) อยู่ในระดับ ดี - ดีมำก จำนวน 28 นำย จำกจำนวนครู/อำจำรย์/ผู้สอนทั้งหมด 37 นำย คิดเป็น
ร้อยละ 75.67
เมื่อพิจำรณำผลดำเนินกำร 2 ปี สวท.รร.จปร. มีจำนวนครู/อำจำรย์ ที่มีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี - ดีมำก 48 นำย จำกจำนวนครู/อำจำรย์ ทั้งหมด 68 นำย คิดเป็นร้อยละ..
(C4 ) =
70.59
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน
1
ผลกำรประเมิน (D4)
= 80 × 70.59
= 0.88
5. มีก ำรนำผลกำรประเมิ นกำรจั ดกำรเรีย นกำรสอนรำยวิช ำ มำปรับ ปรุง แผนกำรสอน
(1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรนำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำซึ่งแสดงใน มคอ. 5
(3.2.-5) มำปรับปรุงแผนกำรสอนในรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3)ในทุกรำยวิชำ (3.2.-3 )
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ได้คะแนนเท่ำกับ 4.86 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
3.2-1 - ตำรำงสอน/เอกสำรนำ/แผนบทเรียน ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นนร.
3.2-2 - ตำรำงกำหนดกำรฝึกหลัก/ตำรำงกำหนดกำรฝึกประจำสัปดำห์/ตำรำงกำหนดกำรฝึกประจำวัน
3.2-3 - มคอ.3
3.2-4 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร
3.2-5 - มคอ.5
3.2-6 - แบบประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (แบบ ปม.1)
3.2-7 - แบบประเมินกำรสอนของอำจำรย์โดยผู้บังคับบัญชำ/กรรมกำรกำกับมำตรฐำนฯ(แบบ ปม.3)

39
3.2-8 - มคอ.4
3.2-9 - มคอ.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. ดำเนินกำรให้อำจำรย์กำหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีกำรวัด และประเมินผลให้
ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นไปตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/แผนกำรสอน ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมและหลำกหลำย
ตลอดจนนำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปพัฒนำผู้เรียน
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และอำจำรย์แจ้ง
หลักเกณฑ์ วิธีกำรวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีกำรจัดทำเอกสำรนำ (3.2.-1)/มคอ.3 (3.2-3) ในทุกรำยวิชำที่ทำกำรสอน
และได้มีกำรกำหนดวิธีกำรประเมินผลในแต่ละด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนนำยร้อย ซึ่ง อยู่ใน
มคอ.3 หมวดที่ 4 กำรพัฒ นำกำรเรีย นรู้ ของนั กเรียนนำยร้ อย และหมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำร
ประเมินผล โดยหลักเกณฑ์กำรวัดและกำรประเมินผลดังกล่ำวได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกำกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำรก่อนทำกำรสอนในทุกภำคกำรศึกษำ
ผลกำรประเมิน (D1)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/
แผนกำรสอน (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. จัดทำ มคอ. 5 (3.2.5) ในทุกรำยวิชำที่ทำกำรสอน และได้มีกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดของวิชำ ซึ่งอยู่ในหมวดที่ 2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เปรียบเทียบกับ
แผนกำรสอน และหมวดที่ 3 สรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ ซึ่ง ได้รับกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร(3.2-4 ) ทุกรำยวิชำ
ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มี กำรแจ้ งผลสั มฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนของผู้ เรี ยนให้ ผู้ ปกครองทรำบอย่ ำงน้ อย 1-2 ครั้ ง/ปี
กำรศึกษำ (0.5 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ไม่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรในเรื่ อ งนี้ โดยทำงปฏิ บั ติ ต ำมนโยบำย ผบ.รร.จปร.ให้
กสป.รร.จปร. ประกำศผลกำรศึกษำเป็นส่วนรวมเมื่อจบภำคกำรศึกษำในแต่ละภำค
ผลกำรประเมิน (D3)
 ได้คะแนน 0.5 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
4. มีระบบตรวจสอบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ของนักเรียน/นักศึกษำเพื่อควำมโปร่งใส
และยุติธรรม (1 คะแนน)
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กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ (3.2-4) และคณะกรรมกำร
ประจำชั้น (3.3-1 ,3.3-2) มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของ นักเรียนนำยร้อย
เพื่อควำมโปร่งใสและยุติธรรม,
ผลกำรประเมิน (D4)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. มีกำรนำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปพัฒนำผู้เรียน (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. จัดทำ มคอ. 5 (3.2-5) ในทุกรำยวิชำที่ทำกำรสอน และได้มีกำรนำผลที่ได้จำก
กำรวัดและกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงกำรสอน รวมทั้งกำรทดสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์รำยวิชำของ
นักเรียนนำยร้อยซึ่งระบุไว้ในหมวดที่ 7 กำรประเมินรำยวิชำและกระบวนกำรปรับปรุง
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
6. มีกำรปรับปรุงและพัฒนำข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภำพ (0.5 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ไม่ได้ดำเนินกำรในเรื่องนี้
ผลกำรประเมิน (D6)
 ได้คะแนน 0.5 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ได้คะแนนเท่ำกับ 4 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
3.3-1 - คำสั่ง สวท.รร.จปร. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำชั้น นนร. ชั้นปีที่ 1 -5 ภำคกำรศึกษำที่ 1
ประจำปีกำรศึกษำ 2560
3.3-2 - คำสั่ง สวท.รร.จปร. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำชั้น นนร. ชั้นปีที่ 1 -5
ภำคกำรศึกษำที่ 2 ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี กำร
ให้บริกำร รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนนำยร้อยอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
กำรปฏิบัติงำนจริง มีกำรประเมินผลสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ และนำผลกำรประเมินที่ได้ไปพัฒนำกำรจัด หำ
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีแผนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี กำรให้บริกำร
รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในปี 2560 สวท.รร.จปร. มีแผนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์
เทคโนโลยี กำรให้บริกำรรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ โดยมีโครงกำรจัดหำเครื่องช่วยฝึกเป้ำอัตโนมัติหน่วยทหำร
ขนำดเล็ก (3.4-1) ,เสนอควำมต้องกำร อำวุธยุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์สนับสนุนกำรฝึกศึกษำของ นนร.
(3.4-2) และได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรวิจัยพัฒนำกำรสร้ำงฉำกสถำนกำรณ์ฝึกกำรสกัดกั้นกำรลักลอบ
ลำเลียงยำเสพติด ของ สวพ.ทบ. (3.4-3)
ผลกำรประเมิน (D1)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
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2. มีคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบดำเนินงำนตำมแผน (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในแผนกำรจั ด หำ สิ่ ง สนั บ สนุ น กำรเรี ย นรู้ ทำงด้ ำ นกำยภำพ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี มี
คณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบดำเนินงำนตำมแผน เพื่อให้ดำเนินกำร เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องกำร
จัดหำ กำรติดตำม กำรทดสอบกำรใช้งำน และกำรอบรมวิทยำกรผู้ใช้ (3.4.-1 )
ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มีงบประมำณสนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมแผน (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำ รร.จปร. (3.4-4) รวมทั้ง
กำรสนับสนุนงบประมำณและกำรดำเนินกำรจำก สวพ.ทบ. ทำให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
ผลกำรประเมิน (D3)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. มี ก ำรประเมิ น ผลสิ่ ง สนั บ สนุ น กำรเรี ย นรู้ ทำงด้ ำ นกำยภำพ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี
กำรให้บริกำรรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรเครื่องช่วยฝึกเป้ำอัตโนมัติหน่วยทหำรขนำดเล็ก
(3.4-5)
ผลกำรประเมิน (D4)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. มี กำรน ำผลกำรประเมิ นมำปรั บปรุ ง สิ่ ง สนั บสนุ นกำรเรี ยนรู้ ให้ มี ประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้ น
(1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีกำรนำผลกำรประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้มำใช้เป็นข้อมูลในกำรเพิ่มพูน
ประสิทธิภำพ ในกำรฝึกและกำรวัดผลกำรฝึกเพื่อให้นักเรียนนำยร้อยใช้ประโยชน์ ได้อย่ำงแท้จริง รวมทั้ง
เตรียมแผนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ อื่นๆ เพิ่มเติมในโอกำสต่อไป(3.4-6)
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
3.4-1 - โครงกำรจัดหำเครื่องช่วยฝึกเป้ำอัตโนมัติหน่วยทหำรขนำดเล็ก
3.4-2 - ส่งบัญชีเสนอควำมต้องกำรอำวุธยุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์สนับสนุนกำรฝึกศึกษำของ นนร.
3.4-3 - กำรทดสอบฉำกสถำนกำรณ์ฝึกกำรสกัดกั้นกำรลักลอบลำเลียงยำเสพติด
3.4-4 - อนุ มั ติโ ครงกำรที่ ค ณะกรรมกำรให้ค วำมเห็น ชอบ และให้ก ำรสนั บ สนุ น เงิ น กทพ .รร.จปร.
ประจำปี 2560 (ด้ำนกำรพัฒนำ)
3.4-5 - รำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรจัดหำเครื่องช่วยฝึกเป้ำอัตโนมัติหน่วยทหำรขนำดเล็ก
3.4-6 - แบบประเมินกำรใช้ คชฝ. RANGE -3000
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สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 3
ตัวบ่งชี้
3.1
3.2

ผลดำเนินกำร
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
1
2
3
4
5

3.3
3.4

มีกำรปฏิบัติ
มีกำรปฏิบัติ
ร้อยละ C3
ร้อยละ C4
มีกำรปฏิบัติ
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
5
1)
1)
1)
1)
1)
5
5
20

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
5
25
4.86
24.30
1
1
0.98
0.88
1
4
20
5
25
94.43
94.43 ÷ 20.00 = 4.72
ดีมำก

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 3
จุดเด่น
1. สวท.รร.จปร. มีหลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ด้ำนวิชำทหำร (ปรับปรุง
พ.ศ.2558) โดยสภำกำรศึกษำวิชำกำรทหำรได้มีมติอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนเหล่ำทัพ 5 ปี ของเหล่ำทัพ ทำ
ให้มีแนวทำงกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมต้องกำรของกองทัพบก
2. สวท.รร.จปร. มีอำจำรย์ ที่มีคุณภำพและมีป ระสบกำรณ์ในกำรทำงำนตำมหน่วยของ
กองทัพบก ทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ทำให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ และประสบกำรณ์ให้กับ นนร.ได้
เป็นอย่ำงดี
3. สวท.รร.จปร. ได้รับควำมร่วมมือ จำกหน่วยต่ำงๆในกองทัพบก ในกำรสนับสนุนวิทยำกร
ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และกำรฝึก รวมถึ งร่วมให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำหลักสูตร มำ
อย่ำงต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
-

มำตรฐำนที่ 4 กำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้นำ
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร และภำวะผู้นำ กำรฝึกอบรม
กำรปลูกฝังอุดมกำรณ์ และกำรจัดกิจกรรมที่เน้นกำรปฏิบัติและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์จริง มีกำรฝึกปฏิบัติ
วิชำชีพ เพื่อให้นักเรียนนำยร้อยเป็นผู้เรียนมีจิตวิญญำณ ทักษะ และควำมรอบรู้ในกำรเป็นทหำรอำชีพ มี
ควำมจงรักภักดีและสำมำรถสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ได้ มีภำวะผู้นำทำง
ทหำร สำมำรถเผชิญกับภัยคุกคำมรวมทั้งควำมยำกลำบำกและอุปสรรคปัญหำต่ำงๆ มีสุขภำพร่ำงกำย
สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีอำจำรย์ส่วนวิชำทหำร และกรมนักเรียนนำยร้อย รักษำพระองค์ ที่มีคุณภำพ และ
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อุปกรณ์กำรฝึกที่ทันสมัย ตลอดจนมีกำรระดมทรัพยำกรทั้ง ด้ ำนบุคลำกร งบประมำณ อำคำ รสถำนที่
ยุทโธปกรณ์และสิ่งอำนวยควำมสะดวก รวมทั้งควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำยในและภำยนอก
กองทัพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กระบวนกำรพัฒนำกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้นำ
คำอธิบำย
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำมีกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้นำเป็นไปตำมหลักสูตร
เพื่อ เสริมสร้ำ งผู้ นำทำงทหำรให้มี ควำมเหมำะสมกั บสภำวะปั จจุบั น ทัน สมัย และสอดคล้ องกั บควำม
ต้องกำรของกองทัพ มีควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในศำสตร์ด้ำนวิทยำกำรทหำร รวมทั้งมีกำร
ประเมินผลและนำผลกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้นำให้มีประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีกิจกรรมกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้นำในหลักสูตร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีแผนงำนโครงกำรและกิจกรรม ดำเนินกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรตำมหลักสูตร
รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558 )(เอกสำร 4.1-1 ) โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรฝึกศึกษำวิชำ
ทหำร ที่มีกำรปรับระยะเวลำในกำรศึกษำเป็น 5 ปี สวท.รร.จปร. ได้ขออนุมัติจัดกำรเรียนกำรสอนมีเกรด
ครบทุกวิชำตำมหลักสูตรและจัดกำรฝึกภำคสนำมในปีกำรศึกษำ 2560 (เอกสำร 4.1-2 )
ผลกำรประเมิน (D1)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีหน่วยงำนรับผิดชอบและดำเนินกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้นำตำมหลักสูตร(1
คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในกำรด ำเนิ นกำรจัด กำรฝึก ศึ ก ษำวิ ช ำทหำร แผนกฝึก ศึ ก ษำ กองบัง คั บ กำรเตรีย มกำร
สวท.รร.จปร. เป็ น ส่ ว นด ำเนิ น กำร โดยในภำคกำรศึ ก ษำได้ อ อกตำรำงกำรศึ ก ษำวิ ช ำทหำร ทั้ ง ภำค
กำรศึกษำที่ 1 และ 2 ให้ หน่วยขึ้นตรง ส่วนวิชำทหำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ดำเนินกำร
(เอกสำร 4.1-2 ) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ (เอกสำร 4.1-3 ) และออกคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำชั้น นนร.ชั้นปีที่ 1–4 ในทุกภำคกำรศึกษำ รับผิดชอบในแต่ละชั้นปี (เอกสำร
4.1-3 ) กำกับดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยกำหนดให้กองวิชำรับผิดชอบกำรฝึกศึกษำในรำยวิชำทหำร
ตำมหลักสูตรฯ ที่กำหนด (เอกสำร 4.1-2 )
ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. จำนวนหน่วยกิตรวมของกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้นำไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยกิต
(0.50 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร.ดำเนินกำรจัดกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรเป็นไปตำมกำรจัด
กำรศึกษำหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) (เอกสำร 4.1-1 )
กำรศึกษำด้ำนวิชำทหำรมีระยะเวลำกำรศึกษำ 5 ปี เพื่อให้มีเกรดครบทุกวิชำ กำหนดในภำค
กำรศึกษำมี 10 ภำคกำรศึกษำ จำนวน 29 วิชำ รวม 10 หน่วยกิต มีจำนวน1,072 ชม. (เอกสำร 4.1-3 )
ผลกำรประเมิน (D3)
 ได้คะแนน 0.5 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
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4. จำนวนสัปดำห์ของกำรฝึกภำคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่ำ 8 สัปดำห์/ปีหรือมีระยะเวลำกำรฝึก
ภำคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่ำ 1,400 ชั่วโมง สำหรับหลักสูตร 5 ปี (0.50 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร.ดำเนินกำรจัด กำรฝึกศึกษำวิชำทหำรเป็นไปตำมกำรจัดกำรศึกษำหลักสูต ร
รร.จปร.ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (เอกสำร 4.1-1 ) ด้ำนวิชำทหำร ในภำคกำรฝึก /กำรฝึกภำคสนำม มี 5 ภำค
กำรฝึก มีกำรฝึกภำคสนำมทั้งสิ้น 22วิชำ ใช้เวลำในภำคกำรฝึกภำคสนำม 2,865 ชม.รวมภำคกำรศึกษำ
และภำคกำรฝึกตำมหลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) ทั้งสิ้น 3,937 ชม. (เอกสำร 4.1-1 )
กำรฝึกภำคสนำมประจำปีกำรศึกษำ 2560 ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.61 ถึง 29 มี.ค.61 เป็นกำร
จัดกำรฝึกภำคสนำมตำมหลักสูตร รร.จปร.ด้ำนวิชำทหำร พ.ศ.2558 (หลักสูตร5 ปี)
- นนร.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 69 ทำกำรฝึกภำคสนำม
1. กำรฝึกกำรติดต่อสื่อสำรเบื้องต้น จำนวน 40 ชั่วโมง
2. กำรฝึกป้อมสนำมฯ วัตถุระเบิดและกำรทำลำย จำนวน 80 ชั่วโมง
3. กำรฝึกยิงอำวุธประจำกำย จำนวน 120 ชั่วโมง
4. กำรฝึกบุคคลทำกำรรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐำน จำนวน 160 ชั่วโมง
- นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 68 ทำกำรฝึกภำคสนำม
1. กำรฝึกยิงอำวุธประจำหน่วยหลักยิงและตรวจกำรณ์ จำนวน 80 ชั่วโมง
2. กำรฝึกยุทธวิธีทหำรรำบระดับหมู่ จำนวน 120 ชั่วโมง
3. กำรฝึกขับรถยนต์ทหำร จำนวน จำนวน 40 ชั่วโมง
4. กำรฝึกกำรใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่ำทหำรม้ำ จำนวน 40 ชั่วโมง
5. กำรฝึกปืนใหญ่สนำมและปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำน จำนวน 120 ชั่วโมง
- นนร.ชั้นปีที่ 3 รุ่น 67 ทำกำรฝึกภำคสนำม
1. กำรฝึกยุทธวิธีทหำรม้ำระดับหมวด จำนวน 80 ชั่วโมง
2. กำรฝึกยุทธวิธีทหำรรำบระดับหมวด จำนวน 120 ชั่วโมง
3. กำรฝึกหลักสูตรส่งกำลังทำงอำกำศ
- นนร.ชั้นปีที่ 4 รุ่น 66
1. ทำกำรฝึกหลักสูตรกำรรบแบบจู่โจม (เอกสำร 4.1-4 )
ผลกำรประเมิน (D4)
 ได้คะแนน 0.5 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
5. มีกำรประเมินผลกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้นำ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในภำคกำรศึกษำ สวท.รร.จปร.มีกำรประเมินผลกำรศึกษำทุกรำยวิชำที่ทำกำรเรียนกำรสอน
หลังจบกำรเรียนกำรสอนมีกำรรำยงำนผลกำรศึกษำให้ รร.จปร.ทรำบ (เอกสำร 4.1-5)
ในกำรฝึกภำคสนำม สวท.รร.จปร.มีกำรประเมินผลกำรศึกษำทุกรำยวิชำที่ทำฝึกภำคสนำม
หลังจบกำรฝึกมีกำรสรุปผลกำรฝึกให้ รร.จปร. ทรำบทุกครั้ง (เอกสำร 4.1-6)
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 0.5 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
6. มีกำรนำผลประเมินมำปรับปรุงกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้นำ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
หลังจำกเสร็จสิ้นกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร สวท.รร.จปร.มีกำรนำเสนอปัญหำข้อขัดข้องในปีกำร
ฝึกที่ผ่ำนมำเสนอต่อ รร.จปร. เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนกำรฝึกภำคสนำมในปีต่อไป (เอกสำร 4.1-6)
ผลกำรประเมิน (D6)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
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4.1-1
-

4.1-2
-

4.1-3
4.1-4
4.1-5

4.1-6

สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
- หลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ(ปรับปรุง พ.ศ.2558) ด้ำนวิชำทหำรกิจกรรมกำรฝึก
วิชำทหำร
- หลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ.2558)
ขออนุมัติออกคำสั่งกำรศึกษำดูงำน ทภ. ของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจำปีกำรศึกษำ 2560
- กำรจัดกำรฝึกภำคสนำมปี 2560
- ขอสรุปผลกำรแถลงแผนกำรฝึกภำคสนำม นนร. ชั้นปีที่1-4 ประจำปีกำร 2560
- ขออนุมัติแผนกำรตรวจเยี่ยมกำรฝึกภำคสนำม นนร. ชั้นปีที่1-4 ประจำปีกำร 2560
- ขออนุมัติให้ข้ำรำชกำร และ นนรชั้นปีที่ 1-3 เดินทำงไปรำชกำรต่ำงจังหวัด
- ขออนุมัติออกคำสั่งกำรฝึกภำคสนำมของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ปี 60
- ขออนุมัติออกคำสั่งกำรศึกษำดูงำน ทภ. ของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจำปีกำรศึกษำ 256
- จัดตั้ง กอ.ฝึกภำคสนำม ปี 60
รำยงำนประชุมชั้นเรียน นนร.ชั้นปี 3
- ตำรำงกำรศึกษำภำค 1 ปี 60
- คำสั่งกำหนดแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
- คำสั่งกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเรียน กำรสอนกำรฝึกศึกษำ
- ขออนุมัติใช้ตำรำงฝึกวิชำทหำร ภำค1ปี 60
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
- จัดผู้แทนร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร พัฒนำองค์ควำมรู้
- จัดตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนประเมินผลตนเอง
หลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ(ปรับปรุง พ.ศ.2558) ด้ำนวิชำทหำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำชั้นเรียน
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร
- สรุปผลกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำชั้นเรียน 1-5 ครั้งที่ 1ภำค 1 ปี 60
- แผนกำรฝึกภำคสนำม
- อนุมัตอิ อกคำสั่งกำรฝึกวิชำทหำร ภำค1 ปี 60
- สรุปแถลงแผนฝึกภำคสนำม
- ขออนุมัติแผนกำรตรวจเยี่ยมกำรฝึกภำคสนำม นนร. ชั้นปีที่1-4 ประจำปีกำรศึกษำ 2560
- รำยงำนผลกำรตรวจเยี่ยมกำรฝึกภำคสนำม ของนนร.ประจำปี 2560
- รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำมวิชำกำรป้องกันเคมี ชีวะ รังสี ของ นนร.ชั้นปีที่ 1 รุ่น 69
- รำยงำนผลสอบประจำภำค ปี1-4 ภำค 2 ปี 60
- สรุปผลกำร ทลป.กำรฝึกภำคสนำม นนร.ชั้น 1-4
- รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำมวิชำกำรฝึกยิงอำวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจกำรณ์ของ
นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่น 68
- แถลงแผนกำรฝึกภำคสนำม
- สรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรฝึก ทบ.ปี 60
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ครู/อำจำรย์ทำงกำรฝึกศึกษำและอบรมทำงด้ำนวิชำทำงทหำรและภำวะผู้นำที่มี
คุณภำพ
คำอธิบำย
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำมีครู/อำจำรย์ทำงกำรฝึกศึกษำและอบรมด้ำนกำรทหำรที่มี
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนทำงทหำรเคยเป็นผู้บังคับหน่วยทหำร หรือจบกำรศึกษำระดับผู้บังคับกองร้อย
ขึ้นไปผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรวิชำชีพทหำรเฉพำะด้ำน หรือมีคุณวุฒิปริญญำโททำงทหำร หรือสำเร็จ
กำรศึกษำหลักสูตรเสนำธิกำรเหล่ำทัพขึ้นไป และมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนทำงทหำรเป็นที่ยอมรับของ
กองทัพ
เกณฑ์กำรพิจำรณำและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีประสบกำรณ์เป็นผู้ บังคับหน่วยทหำร หรือจบกำรศึกษำระดั บผู้ บั งคั บกองร้ อยขึ้นไป
(1 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
จำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำที่มีประสบกำรณ์เป็น
ผู้บังคับหน่วยทหำร หรือจบกำรศึกษำระดับผู้บังคับกองร้อยขึ้นไป × 100
ผลร้อยละ =
จำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด
กำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/
ภำวะผู้นำที่มีประสบกำรณเป็ นผู้บังคับหน่ วยทหำรหรือจบกำรศึกษำระดับผู้บังคับกองร้อยขึ้นไป จำนวน
36 นำย จำกจำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด 36 นำย (เอกสำร4.2-1) คิดเป็น
ร้อยละ 100
ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนครู / อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำ
ทหำร/ภำวะผู้นำที่มีประสบกำรณเป็ นผู้บังคับหน่ วยทหำรหรือจบกำรศึกษำระดับผู้บัง คับกองร้อยขึ้นไป
จำนวน 27 นำย จำกจำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด 27 นำย (เอกสำร4.2-2)
คิดเป็นร้อยละ100
เมื่อพิจำรณำผลดำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนครู/อำจำรย์
ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำที่มีประสบกำรณเป็นผู้บังคับหน่ วยทหำรหรือจบกำรศึกษำระดับผู้บังคับกองร้อย
ขึ้นไป จำนวน 27 นำย จำกจำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด27 นำย คิดเป็นร้อย
ละ100
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน
1 × 100
ผลกำรประเมิน(D1) = 100
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2. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนทำงทหำร (1 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
จำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำที่มีประสบกำรณ์
ในกำรปฏิบัติงำนทำงทหำร
ผลร้อยละ =
จำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด

× 100

กำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/
ภำวะผู้นำที่มีประสบกำรณในกำรปฏิบัติงำนทำงทหำร จำนวน36 นำยจำกจำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำ
ทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด36 นำย (เอกสำร 4.2-1) คิดเป็นร้อยละ100
ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนครู / อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำ
ทหำร/ภำวะผู้นำที่มีประสบกำรณในกำรปฏิบัติงำนทำงทหำร จำนวน 27 นำยจำกจำนวนครู/อำจำรย์
ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด 27 นำย (เอกสำร 4.2-2) คิดเป็นร้อยละ100
เมื่อพิจำรณำผลดำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนครู/อำจำรย์
ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำที่มีประสบกำรณในกำรปฏิบัติงำนทำงทหำร จำนวน 27 นำยจำกจำนวนครู /
อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด 27 นำย คิดเป็นร้อยละ100
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน
1 × 100
ผลกำรประเมิน(D2) = 100
3. ผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรวิชำชีพทหำรเฉพำะด้ำน (1 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
จำนวนบุคลำกรทำงด้ำนวิชำทหำรที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตร
วิชำชีพทหำรเฉพำะด้ำน
ผลร้อยละ =
จำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำรทั้งหมด

× 100

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน
กำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนบุคลำกรทำงด้ำนวิชำทหำรที่ผ่
ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรวิชำชีพทหำรเฉพำะด้ำน จำนวน 36 นำยจำกจำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำ
ทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด 36 นำย (เอกสำร 4.2-1) คิดเป็นร้อยละ100
ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนบุคลำกรทำงด้ ำนวิชำทหำรที่
ผ่ำนกำรฝึ กอบรมในหลักสูตรวิชำชีพทหำรเฉพำะด้ำน จำนวน 27 นำยจำกจำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำน
วิชำทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด27 นำย (เอกสำร 4.2-2) คิดเป็นร้อยละ100
เมื่อพิจำรณำผลดำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนบุคลำกรทำงด้ำน
วิชำทหำรที่ผ่ำนกำรฝึ กอบรมในหลักสูตรวิชำชีพทหำรเฉพำะด้ำน จำนวน27 นำย จำกจำนวนครู /อำจำรย์
ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด 27 นำย (4.2-2) คิดเป็นร้อยละ100
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1 × 100
ผลกำรประเมิน(D3) = 100
5. มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนทำงทหำร/ภำวะผู้นำเป็นที่ยอมรับของกองทัพ (1 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
ผลร้อยละ =

จำนวนครู/อำจำรย์มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนทำงทหำร
เป็นที่ยอมรับของกองทัพ
จำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด

× 100

กำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนครู/อำจำรย์มีควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนทำงทหำรเป็นที่ยอมรับของกองทัพ จำนวน 20 นำยจำกจำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/
ภำวะผู้นำทั้งหมด 36 นำย(คิดเกณฑ์ 50%) (เอกสำร 4.2-1) คิดเป็นร้อยละ100
ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนครู/อำจำรย์มีควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะด้ำนทำงทหำรเป็นที่ยอมรับของกองทัพ จำนวน14 นำย จำกจำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/
ภำวะผู้นำทั้งหมด 27 นำย(คิดเกณฑ์ 50%) (เอกสำร 4.2-2) คิดเป็นร้อยละ100
เมื่อพิจำรณำผลดำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มี จำนวนครู/อำจำรย์มี
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนทำงทหำรเป็ นที่ยอมรับของกองทัพ จำนวน 14 นำย จำกจำนวนครู/อำจำรย์
ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด 27 นำย คิดเป็นร้อยละ100
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน
1 × 100
ผลกำรประเมิน (D4) = 100
5. มีคุณวุฒิปริญญำโททำงทหำรหรือสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรเสนำธิกำรเหล่ำทัพขึ้นไป (1
คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
จำนวนครู/อำจำรย์ด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำที่มีคุณวุฒิปริญญำโท
ทำงทหำรหรือสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรเสนำธิกำรเหล่ำทัพขึ้นไป
ผลร้อยละ =
จำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด

× 100

ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มี จำนวนครู/อำจำรย์ด้ำนวิชำทหำร/
ภำวะผู้นำที่มีคุณวุฒิปริญญำโททำงทหำรหรือสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรเสนำธิกำรเหล่ำทัพขึ้นไป จำนวน19
นำยจำกจำนวนครู /อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำทั้ง หมด 36 นำย (คิดเกณฑ์ 10%) (เอกสำร
4.2-1) คิดเป็นร้อยละ100
ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มี จำนวนครู/อำจำรย์ด้ำนวิชำทหำร/
ภำวะผู้นำที่มีคุณวุฒิปริญญำโททำงทหำรหรือสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรเสนำธิกำรเหล่ำทัพขึ้นไป จำนวน
15 นำย จำกจ ำนวนครู / อำจำรย์ ท ำงด้ ำ นวิ ช ำทหำร/ภำวะผู้ น ำทั้ ง หมด 27 นำย(คิ ด เกณฑ์ 10%)
(เอกสำร 4.2-2) คิดเป็นร้อยละ100
เมื่อพิจำรณำผลดำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนครู/อำจำรย์ด้ำน
วิชำทหำร/ภำวะผู้นำที่มีคุณวุฒิปริญญำโททำงทหำรหรือสำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรเสนำธิกำรเหล่ำทัพขึ้นไป
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จำนวน 15 นำย จำกจำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้นำทั้งหมด 27 นำย คิดเป็นร้อยละ
100
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน
1 × 80
ผลกำรประเมิน(D5) = 80
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
4.2-1 - บัญชีสรุปข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิชำทหำร 2559
4.2-2 - บัญชีสรุปข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิชำทหำร 2560
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ประสิทธิผลของกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้นำ
คำอธิบำย
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำมีแผนกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้นำ
มีหน่วยงำนรับผิดชอบ กำกับดูแลกำรฝึกศึกษำให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนด มีกำรวัดและประเมินผลกำรฝึก
วิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้นำ รวมทั้งมีกำรนำผลกำรประเมินนำมำปรับปรุง พัฒนำกำรฝึก
วิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้นำ ตลอดจนมีกำรประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้ำงสรรค์นวัตกรรม
เพื่อใช้สนับสนุนกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้นำ
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีแผนกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้นำ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร.มีกำรจัดทำแผนกำรฝึกวิชำทหำรกำรดำเนินกำรโดยเริ่ม
หลังจำกที่ รร.จปร. อนุมัติปฏิทินกำรศึกษำแล้ว (เอกสำร 4.3-1) จะวำงแผนจัดกำรศึกษำโดยจัดทำตำรำง
กำรศึก ษำวิช ำทหำรทั้ง 2 ภำค (เอกสำร 4.1-2 )ในด้ำนกำรฝึก ภำคสนำมจะเริ่มจั ดทำตำรำงกำรฝึ ก
ภำคสนำมเสนอให้ที่ประชุม สวท.รร.จปร.พิจำรณำร่วม (เอกสำร 4.3-1) และเสนอขออนุมัติหลักกำรฯ ถึง
รร.จปร. เพื่อติดต่อประสำนงำน เสนองบประมำณ และ สป.3 ถึง รร.จปร. ตำมแผนที่กำหนด (เอกสำร
4.4-4)
ผลกำรประเมิน (D1)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีกำรฝึกตำมแผนที่กำหนด (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในภำคกำรฝึก/กำรฝึกภำคสนำม มี 5 ภำคกำรฝึก มีกำรฝึกภำคสนำมทั้งสิ้น 22วิชำ ใช้เวลำ
ในภำคกำรฝึกภำคสนำม 2,865 ชม.รวมภำคกำรศึกษำและภำคกำรฝึกตำมหลักสูตรรร.จปร.พ.ศ.2558
ทั้งสิ้น 3,937 ชม. (เอกสำร 4.1-1)
กำรจัดกำรฝึกภำคสนำม สวท.รร.จปร. ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.61 ถึง
29 มี.ค.61 ในหลักสูตร รร.จปร.ด้ำนวิชำทหำร พ.ศ.2558 (หลักสูตร5 ปี) ได้ดำเนินกำรติดต่อประสำนงำน
กับเหล่ำสำยวิทยำกำรที่จะดำเนินกำรฝึกในแต่ละวิชำจัดทำควำมต้องกำร งป.และ สป.3 กำหนดตำรำงกำร
ฝึก มีก ำรจั ดกำรฝึ กตำมตำรำงกำรฝึกที่ กำหนด โดยหน่ว ยฝึ กประจ ำวิช ำต่ ำงๆที่รั บผิด ชอบกำรฝึ กจะ
รำยงำนกำรฝึกประจำวันให้ กอ.ฝึกรร.จปร. ทรำบ ผ่ำน กอ.ฝึกสวท.รร.จปร. ทุกวัน (เอกสำร 4.3-2)
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ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มีกำรประเมินผลกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้นำ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ตลอดห้วงเวลำที่ทำกำรฝึกในวิชำต่ำงๆ จะมีกำรประเมินผลกำรฝึกสนำม โดย ครู /ผช.ครู
หน่วยฝึกและ สวท.รร.จปร. มีกำรประเมินผลกำรฝึกทุกรำยวิชำที่มีกำรทำกำรฝึกภำคสนำมหลังจบกำรฝึก
มีกำรสรุปผลรำยงำนให้ รร.จปร. ทรำบ (เอกสำร 4.3-3)
ผลกำรประเมิน (D3)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. มีกำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง และพัฒนำกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะ
ผู้นำ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
หลังจำกจบภำรกิจกำรฝึกภำคสนำมแต่ละวิช ำแล้ว สวท.รร.จปร. จะสรุ ปผลกำรฝึกเป็ น
รำยวิชำให้ รร.จปร. ทรำบ โดยมีปัญหำข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะเพื่อสั่งกำรแก้ไข และสรุปผลกำรฝึก
ภำคสนำมในภำพรวมเป็นรูปเล่มให้ รร.จปร. ได้รั บทรำบ/แก้ไ ขในกำรฝึกภำคสนำมปีต่อไป (เอกสำร
4.3-4)
ผลกำรประเมิน (D4)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
6. มีนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนในกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้นำ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีกำรนำเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง Range 3000มำใช้ทำกำรฝึกประกอบกำร
ยิง ปืนให้ กับนนร.อย่ำงต่อ เนื่องเพื่อให้ นนร. มี ทักษะและควำมชำนำญในกำรใช้อำวุธ ประจำกำยให้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นตำมลำดับ (เอกสำร4.3-5)
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
เอกสำรอ้ำงอิง
4.3-1 - ขอส่งผลกำรแถลงแผนกำรฝึกภำคสนำม นนร.ชั้นปีที่1-4 ประจำปีกำรศึกษำ 2560
ขอสรุปผลกำรแถลงแผนกำรฝึกภำคสนำม นนร. ชั้นปีที่1-4 ประจำปีกำรศึกษำ 2560
- ขออนุมัติแนวทำงกำรจัดกำรฝึกให้กับนนร.ที่ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ หลักสูตร สอ.จจ.
ขอออกคำสั่งกำรฝึกภำคสนำมอง นนร.ชั้นปีที่ 5
ขออนุมัติออกคำสั่งกำรศึกษำดูงำน ทภ. ของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจำปีกำรศึกษำ 2560
- ปฎิทินกำรศึกษำ
สรุปผลกำร ทลป. กำรฝึกภำคสนำม นนร.ปี 1 - 4
4.3-2 - ขออนุมัติแผนกำรตรวจเยี่ยมกำรฝึกภำคสนำม นนร. ชั้นปีที่1-4 ประจำปีกำรศึกษำ 2560
- รำยงำนกำรตรวจเยี่ยมกำรฝึกภำคสนำมของ นนร.ประจำปี 2561
- ขออนุมัติให้ข้ำรำชกำร และ นนรชั้นปีที่ 1-3 เดินทำงไปรำชกำรต่ำงจังหวัด
- รำยงำนกำรตรวจเยี่ยมกำรฝึกภำคสนำมของ นนร.ประจำปี 2561
4.3-3 - รำยงำนผลกำรปฏิบัติในกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ชั้นปีที่ 4
- รำยงำนผลกำรปฏิบัติในกำรฝึกภำคสนำมของ นนร
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4.3-4 - สรุปผลกำร ทลป. กำรฝึกภำคสนำม นนร.ปี 1 - 4
- รำยงำนผลกำรฝึกภำคนนำม วิชำสื่อสำร
- รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำมวิชำ ป.,ปตอ.
- รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำมวิชำกำรฝึกขับรถยนต์ทหำร
- รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำมวิชำกำรฝึกสุขศำสตร์ทหำร
- รำยงำนผลคะแนนกำรฝึกภำคสนำมวิชำกำรฝึกยิงอำวุธประจำหน่วย
- รำยงำนผลตรวจเยี่ยม นนร.สส.,อำวุธประจำหน่วย
- รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำมวิชำยุทธวิธีทหำรรำบ มว.
4.3-5 - กำรใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง(Range-3000)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรฝึกศึกษำ
คำอธิบำย
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรฝึกศึกษำวิชำ
ทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้นำโดยมีแผนกำรระดมทรัพยำกร และมีกำรระดมทรัพยำกรทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ เป็นผลให้กำรดำเนินงำนกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้นำ
ประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยที่กำหนดในหลักสูตร และก่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรฝึกศึกษำ วิชำ
ทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้นำอย่ำงต่อเนื่อง
เกณฑ์กำรพิจำรณำและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีแผนกำรระดมทรัพยำกร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
กำรดำเนินกำรของ สวท.รร.จปร. ในกำรจัดทำแผนระดมทรัพยำกรสนับสนุนกำรฝึกศึกษำ
วิชำทหำร ให้สอดคล้อ งกับ ปฏิ ทินกำรศึกษำ รร.จปร. โดยจัดท ำบั ญ ชีร ำยละเอียดกำรใช้ ง บประมำณ
(เอกสำร 4.4-1)
ผลกำรประเมิน (D1)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำยในโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
กำรดำเนินกำรของ สวท.รร.จปร. ในกำรระดมทรัพยำกรสนับสนุนกำรฝึกจำกภำยในรร.จปร.
ให้สอดคล้องกับปฏิทินกำรศึกษำ รร.จปร. ตำมตำรำงกำรศึกษำภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 2 และกำรฝึก
ภำคสนำมบำงรำยวิชำที่มีกำรฝึกภำยใน รร.จปร.(เอกสำร 4.4-2)
ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำยนอกโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
กำรดำเนินกำรของ สวท.รร.จปร.ในกำรระดมทรัพยำกรสนับสนุนกำรฝึกจำกภำยนอก รร.
จปร ให้สอดคล้องกั บปฏิทิ นกำรศึกษำ ทั้ง ภำคกำรศึกษำที่ 1, 2 และกำรฝึ กภำคสนำม จำกภำยนอก
สถำบั น เช่ น หนั ง สือ ขอควำมอนุ เ ครำะห์อ ำจำรย์ พิเ ศษเป็ นผู้ สอน นนร. และ กำรมีห นัง สือ ขอควำม
อนุเครำะห์ถึงหน่วยเหล่ำสำยวิทยำกำรสนับสนุนกำรฝึกในเรื่อง กำลังพล ยุทโธปกรณ์ พื้นที่กำรฝึก และ
สิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ให้พร้อมก่อนดำเนินกำรฝึก (เอกสำร 4.4-3)
ผลกำรประเมิน (D3)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
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4. ทรัพยำกรกำรฝึกศึกษำสำมำรถทำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์กำรฝึกศึกษำได้ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สำมำรถพิจำรณำได้จำกผลกำรประเมินกำรฝึกศึกษำของ นนร.และรำยงำนผลกำรฝึกของแต่
ละวิชำหลังจำกจบกำรฝึกภำคสนำม (เอกสำร 4.4-4)
จำกกำรประเมิ น ผลทรั พ ยำกรกำรฝึ ก ได้ มี ก ำรน ำแผนงำนมำปรั บ ปรุ ง โดยมี ก ำรจั ด ท ำ
งบประมำณล่วงหน้ำ 2 ปี เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำ (เอกสำร 4.4-4)
กำรฝึกอบรมกำรใช้เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 3000) โดย กสสก.สวท.รร.จปร.
ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยต่ำงๆใน ทบ. ที่มีเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ (Range
3000) และ สวท.รร.จปร.ได้จัดเจ้ำหน้ำที่ของ สวท.รร.จปร.เข้ำร่วมรับกำรอบรมเพื่อเป็นกำรเพิ่มทักษะกำร
ใช้เครื่องมือ และนำมำใช้ในกำรฝึก นนร. ซึ่งจะทำกำรฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ (Range 3000) เพื่อช่วยให้
นนร.มีควำมชำนำญในกำรฝึกเล็ง และกำรยิงปืนได้ดีขึ้น(เอกสำร 4.4-4)
ผลกำรประเมิน (D4)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. ทรัพยำกรกำรฝึกศึกษำสำมำรถก่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรฝึกศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
(1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
กำรฝึกอบรมกำรใช้เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 3000) โดย กสสก.สวท.รร.จปร.
ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยต่ำงๆใน ทบ. ที่มีเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ (Range
3000) และ สวท.รร.จปร.ได้จัดเจ้ำหน้ำที่ของ สวท.รร.จปร.เข้ำร่วมรับกำรอบรมเพื่อเป็นกำรเพิ่มทักษะกำร
ใช้เครื่องมือ และนำมำใช้ในกำรฝึก นนร. ซึ่งจะทำกำรฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ (Range 3000) เพื่อช่วยให้
นนร.มีควำมชำนำญในกำรฝึกเล็ง และกำรยิงปืนได้ดีขึ้น(เอกสำร 4.4-5)
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
4.4-1 - ขออนุมัติแผนกำรตรวจเยี่ยมกำรฝึกภำคสนำม นนร.ชั้นปีที่1-4 ประจำปีกำรศึกษำ 2560
- ขออนุมัติให้ข้ำรำชกำร และ นนรชั้นปีที่ 1-3 เดินทำงไปรำชกำรต่ำงจังหวัด
- งบประมำณ
4.4-2 - แผนกำรฝึกภำคสนำม
- ปฎิทินกำรศึกษำ
ตำรำงกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำที่ 1,2
4.4-3 - หนังสือขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร.
- คำสั่งกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเรียน กำรสอนกำรฝึกศึกษำ
- คำสั่งกำหนดแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ขออนุมัติใช้ตำรำงฝึกวิชำทหำร ภำค1ปี 60
4.4-4 - รำยงำนผลกำรตรวจเยี่ยมกำรฝึกภำคสนำม ของนนร.ประจำปี 2560
รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำมวิชำกำรป้องกันเคมี ชีวะ รังสี ของ นนร.ชั้นปีที่ 1 รุ่น 69
กำรใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง(Range-3000)
- งบประมำณ
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.4
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 คุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่พึงประสงค์
คำอธิบำย
กำรกำหนดคุณลักษณะของผู้สำเร็จกำรศึกษำที่พึงประสงค์ ตำมข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2556 ลง
1 มี. ค.56 ได้ก าหนดให้ก ารจั ดการศึ กษาในระดั บปริญ ญาตรี มุ่ ง เน้น ให้ผู้ สาเร็จ การศึก ษามี คุณ ธรรม
จริยธรรมมีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางปัญ ญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ
ทหาร มีภาวะผู้นาทางทหาร การเป็นผู้นาหน่วยทหารขนาดเล็กในระดับผู้บังคับหมวด มี วินัย รู้บทบาท
หน้าที่ของการเป็นทหารอาชีพ รู้แบบธรรมเนียมทหาร บุคลิกลักษณะการวางตนที่เหมาะสม สานึกใน
หน้าที่รับผิดชอบของตน สามารถปฏิบัติการทางทหาร ธารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร อุทิศตนเพื่อ
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
เกณฑ์กำรพิจำรณำและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีอุ ดมกำรณ์จงรักภักดีต่อสถำบัน ชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5)ต่อจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด(1 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีอุดมกำรณ์จงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
และยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5)
× 100
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด
กำรดำเนินงำน
กำรปฎิบัติในปีกำรศึกษำ 2558 ไม่มีผู้สำเร็จกำรศึกษำเนื่องจำกปรับขยำยหลักสูตร จำก 4 ปี
เป็น 5 ปี
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มี
อุดมกำรณจงรักภักดีต่อสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย และยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระ
มหำกษัตริยทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับดีขึ้น ไป (>4.73 จำกคะแนนเต็ม 5) จำนวน 176 นำยจำกจำนวน
ผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 200 นำย (4.5-1) คิดเป็นร้อยละ 88
เมื่อพิจำรณำผลดำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำที่มีอุดมกำรณจงรักภักดีต่อสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย และยึดมั่นในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับดีขึ้น ไป (>4.73 จำกคะแนนเต็ม 5)
จำนวน176 นำย จำกจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 200 นำย คิดเป็นร้อยละ 88 C1
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน
× 88
ผลกำรประเมิน (D1) = 11
80
2. ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีคุณลักษณะผู้นำ ทำงทหำรที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม
และจริยธรรม กล้ำหำญ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ ปฏิบัติตำมแบบธรรมเนียมทหำร
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มีควำมสำมัคคี ในหมู่คณะ และสำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51จำกคะแนนเต็ม 5)
ต่อจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด(1 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีคุณลักษณะผู้นำทำงทหำรที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5)
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด

× 100

กำรปฎิบัติในปีกำรศึกษำ 2558 ไม่มีผู้สำเร็จกำรศึกษำเนื่องจำกปรับขยำยหลักสูตร จำก 4 ปี
เป็น 5 ปี
ปี ก ำรศึ ก ษำ 2559 โรงเรี ย นนำยร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ ำ มี จ ำนวนผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำที่ มี
คุณลักษณะผู้นำทำงทหำรที่ดี มีวินัยมีคุณธรรมและจริยธรรม อยู ในระดับดีขึ้นไป (>4.53 จำกคะแนนเต็ม
5) จำนวน 176 นำยจำกจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด200 นำย (4.5-1) คิดเป็นร้อยละ 88
เมื่ อ พิ จ ำรณำผลด ำเนิ น กำร 2 ปี โรงเรี ย นนำยร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ ำ มี จ ำนวนผู้ ส ำเร็ จ
กำรศึกษำที่มีคุณลักษณะผู้นำทำงทหำรที่ดี มีวินัยมีคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับดีขึ้นไป (>4.53 จำก
คะแนนเต็ม 5) จำนวน176 นำย จำกจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 200 นำยคิดเป็นร้อยละ88 C2
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน
1 × 88
ผลกำรประเมิน(D2) = 80
3. ร้อยละของจำนวนผู้ส ำเร็จ กำรศึก ษำที่มีค วำมรู้ค วำมสำมำรถในวิชำชีพ ทหำร เข้ ำใจ
บทบำทและหน้ำ ที่ของกำรรักษำควำมมั่ นคงและกำรป้อ งกันประเทศอยู่ในระดั บดีขึ้นไป (>3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด(1 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในวิชำชีพทหำร
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5)
× 100
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด
กำรปฎิบัติในปีกำรศึกษำ 2558 ไม่มีผู้สำเร็จกำรศึกษำเนื่องจำกปรับขยำยหลักสูตร จำก 4 ปี
เป็น 5 ปี
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มี จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในวิชำชีพทหำร เข้ำใจบทบำทและหน้ำที่ของกำรรักษำควำมมั่นคงและกำรป้องกันประเทศ
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.22 จำกคะแนนเต็ม 5) จำนวน 176 นำยจำกจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด
200 นำย (4.5-1 ) คิดเป็นร้อยละ70.05
เมื่ อ พิ จ ำรณำผลด ำเนิ น กำร 2 ปี โรงเรี ย นนำยร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ ำ มี จ ำนวนผู้ ส ำเร็ จ
กำรศึกษำที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพทหำร เข้ำใจบทบำทและหน้ำที่ของกำรรักษำควำมมั่นคงและ
กำรป้องกันประเทศ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.22 จำกคะแนนเต็ม 5) จำนวน176 นำยจำกจำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด200 นำย คิดเป็นร้อยละ88 C3
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน
1 × 88
ผลกำรประเมิน(D3) = 80
4. ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีควำมรู้ในศำสตร์ของวิชำกำรและวิชำชีพของตน
สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ของตนในกำรปฏิบัติงำนและกำรศึกษำต่อได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด(0.5 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีควำมรู้ ในศำสตร์ของวิชำกำรและวิชำชีพของตน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5)
× 100
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด
กำรปฎิบัติในปีกำรศึกษำ 2558 ไม่มีผู้สำเร็จกำรศึกษำเนื่องจำกปรับขยำยหลักสูตร จำก 4 ปี
เป็น 5 ปี
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มี จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีควำมรู้
ในศำสตร์ ข องวิ ช ำกำรและวิ ช ำชี พ ของตน สำมำรถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วำมรู้ ข องตนในกำรปฏิ บั ติ ง ำนและ
กำรศึกษำต่อได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> 4.46 จำกคะแนนเต็ม 5) จำนวน 176 นำยจำกจำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด200 นำย (4.5-1 ) คิดเป็นร้อยละ 88
เมื่ อ พิ จ ำรณำผลด ำเนิ น กำร 2 ปี โรงเรี ย นนำยร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ ำ มี จ ำนวนผู้ ส ำเร็ จ
กำรศึกษำที่มีควำมรู้ในศำสตร์ของวิชำกำรและวิชำชีพของตน สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ของตนในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรศึกษำต่อได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.46 จำกคะแนนเต็ม 5) จำนวน176 นำยจำก
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 200 นำย คิดเป็นร้อยละ 88 C4
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 0.5 คะแนน
0.5
ผลกำรประเมิน(D4) = 80 × 88
5. ร้อยละของจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดริเริ่ม
สำมำรถวิเครำะห์และประมวลผลควำมรู้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีขึ้นไป(>
3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด(0.5 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดริเริ่ม สำมำรถวิเครำะห์
และประมวลผลควำมรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5)
× 100
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด
กำรดำเนินงำน
กำรปฎิบัติในปีกำรศึกษำ 2558 ไม่มีผู้สำเร็จกำรศึกษำเนื่องจำกปรับขยำยหลักสูตร จำก 4 ปี
เป็น 5 ปี
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มี จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีทักษะ
กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดริเริ่ม สำมำรถวิเครำะห์และประมวลผลควำมรู้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
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กำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.35 จำกคะแนนเต็ม 5) จำนวน 176 นำยจำกจำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด 200 นำย (4.5-1) คิดเป็นร้อยละ88
เมื่ อ พิ จ ำรณำผลด ำเนิ น กำร 2 ปี โรงเรี ย นนำยร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ ำ มี จ ำนวนผู้ ส ำเร็ จ
กำรศึกษำที่มีทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดริเริ่ม สำมำรถวิเครำะห์และประมวลผลควำมรู้ และ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.35 จำกคะแนนเต็ม 5) จำนวน176 นำย
จำกจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด200 นำย คิดเป็นร้อยละ88 C5
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 0.5 คะแนน
0.5
ผลกำรประเมิน(D5) = 80 × 88
6. ร้ อ ยละของจ ำนวนผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำที่ มี ทั ก ษะในกำรสื่ อ สำรทั้ ง ภำษำไทยแล ะ
ภำษำต่ำงประเทศ และสำมำรถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51
จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด(0.5 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีทักษะในกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ และ
สำมำรถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5)
× 100
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด
กำรดำเนินงำน
กำรปฎิบัติในปีกำรศึกษำ 2558 ไม่มีผู้สำเร็จกำรศึกษำเนื่องจำกปรับขยำยหลักสูตร จำก 4 ปี
เป็น 5 ปี
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีทักษะใน
กำรสื่ อ สำรทั้ ง ภำษำไทยและภำษำต่ ำ งประเทศ และสำมำรถใช้ เ ทคโนโลยี ใ ห้ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ กำร
ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.39 จำกคะแนนเต็ม 5) จำนวน 176 นำยจำกจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด200 นำย (4.5-1) คิดเป็นร้อยละ88
เมื่ อ พิ จ ำรณำผลด ำเนิ น กำร 2 ปี โรงเรี ย นนำยร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ ำ มี จ ำนวนผู้ ส ำเร็ จ
กำรศึกษำที่มีทักษะในกำรสื่อสำรทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ และสำมำรถใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.39 จำกคะแนนเต็ม 5) จำนวน176 นำย จำกจำนวน
ผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 200 นำย คิดเป็นร้อยละ88 C6
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 0.5 คะแนน
ผลกำรประเมิน (D6) = 0.5
80 × 88
7. ร้ อ ยละของจ ำนวนผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำที่ มี ส มรรถนะทำงกำยและสุ ข ภำพจิ ต ที่ ดี มี
บุคลิกลักษณะและกำรวำงตัวที่เหมำะสมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5)ต่อจำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด(0.5 คะแนน)
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วิธีกำรคำนวณ
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำที่มีทักษะสมรรถนะทำงกำยและสุขภำพจิตที่ดี มีบุคลิกลักษณะ
และกำรวำงตัวที่เหมำะสม อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5)
× 100
จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด
กำรดำเนินงำน
กำรปฎิบัติในปีกำรศึกษำ 2558 ไม่มีผู้สำเร็จกำรศึกษำเนื่องจำกปรับขยำยหลักสูตร จำก 4 ปี
เป็น 5 ปี
ปี ก ำรศึ ก ษำ 2559 โรงเรี ย นนำยร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ ำ มี จ ำนวนผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำที่ มี
สมรรถนะทำงกำยและสุขภำพจิตที่ดีมีบุคลิกลักษณะและกำรวำงตัวที่เหมำะสมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.62
จำกคะแนนเต็ม 5)จำนวน 176 นำยจำกจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด จำนวน200 นำย (4.5-1) คิด
เป็นร้อยละ 88
เมื่ อ พิ จ ำรณำผลด ำเนิ น กำร 2 ปี โรงเรี ย นนำยร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ ำ มี จ ำนวนผู้ ส ำเร็ จ
กำรศึกษำที่มีสมรรถนะทำงกำยและสุขภำพจิตที่ดีมีบุคลิกลักษณะและกำรวำงตัวที่เหมำะสม อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป (>4.62 จำกคะแนนเต็ม 5) จำนวน 200 นำย จำกจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด176 นำย คิด
เป็นร้อยละ 88 C7
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 0.5 คะแนน
× 88
ผลกำรประเมิน (D7) = 0.5
80
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.5
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
4.5-1 - แบบสอบถำม ควำมพึงพอใจของหน่วยงำนผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ จปร.รุ่นที่ 64 ประจำปี
2559
- สรุปควำมคิดเห็นแบบสอบถำม ผู้สำเร็จกำรศึกษำ จปร.รุ่นที่ 64 ประจำปี 2559
สรุปผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนด้ำนที่ 4
ตัวบ่งชี้
4.1
4.2
1
2
3
4
5
4.3
4.4

ผลดำเนินกำร
ปฏิบัติได้ 6 ข้อ
5
ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ100
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

น้ำหนัก
5
5
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
5
5

คะแนนกำรประเมิน
5
5
1
1
1
1
1
5
5

คะแนน x น้ำหนัก
25
25

25
25
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ตัวบ่งชี้
4.5

ผลดำเนินกำร
1
2
3
4
5
6
7

ร้อยละ 88
ร้อยละ 88
ร้อยละ 88
ร้อยละ 88
ร้อยละ 88
ร้อยละ 88
ร้อยละ 88
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
(1)
(1)
(1)
(0.5)
(0.5)
(0.5)
(0.5)
25

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
5
25
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
125
125 ÷ 25 = 5
ดีมำก

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 4
จุดเด่น
1. รร.จปร.ได้ปรับปรุงหลักสูตรจำก 4 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้ นนร. มีควำมรู้วิชำทหำรสำมำรถ
เป็นผู้นำหน่วยทหำรระดับหมวด ปฎิบัติกำรรบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งมีควำมรู้พื้นฐำนของเหล่ำที่
เลือกรับรำชกำรอย่ำงกว้ำงๆ ที่จำเป็นต่อกำรรับรำชกำรในช่วงแรก และมีพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อเพิ่มเติม
จำกโรงเรียนเหล่ำสำยวิทยำกำร
2. ตำมหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.2558 ) หลักสูตร 5 ปี ส่วนวิชำทหำรได้ปรับปรุง
วิธีกำรสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยให้มีกำรฝึกปฎิบัติเพิ่มมำกขึ้นและแยกกลุ่มกำรสอนเป็นกลุ่มย่อย
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบกำรเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรำยบุคคลได้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งมีกำรฝึก /ทดสอบวิชำ
ทำงหำรและกำรสอบประมวลควำมรู้
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ด้ำนบุคลำกรในกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมหลักสูตร
จำกกำรปรับปรุงหลักสูตร นนร.จำก 4 ปี เป็น 5 ปี ทำให้กำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำร
ตำมหลักสูตรมีเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องดำเนินกิจกรรมจำกหน่วยเหนือเพิ่มเติม ทำให้บุคลำกร ทั้งอำจำรย์ และ
ครูฝึกไม่เพียงพอ ทั้งนี้ที่ผ่ำนมำกำรบรรจุบุคลำกรดังกล่ำว ยังไม่ครบตำมอัตรำกำรจัดอยู่แล้ว
2. ด้ำนทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้
- จำกกำรพัฒ นำทำงเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บัน มี ควำมก้ำ วหน้ำ ไปมำก โดยเฉพำะอำวุ ธ
ยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ และเครื่องช่วยฝึกต่ำงๆ หำก สวท.รร.จปร.ได้รับเพิ่มเติมให้ทันสมัยจะช่วยส่งเสริม
ให้กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรมำกขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ด้ำนบุคลำกรในกำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมหลักสูตร
1.1 ดำเนินกำรปรับปรุงอัตรำกำรจัดเฉพำะกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ
และบรรจุให้ครบตำมอัตรำ
1.2 จัดทำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำลังพล เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนกำลังพลใน
กำรปฎิบัติหน้ำที่ และส่งผลถึงควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินงำนทั้งเชิงปริมำณและคุณภำพ
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2. ด้ำนทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้
- ขอรับกำรสนับสนุนทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ ที่มีควำมจำเป็นต่อกำรฝึกศึกษำตำม
หลักสูตรจำกหน่วยเหนือ รวมทั้งขอรับกำรสนับสนุนวิทยำกรที่มีควำมรู้เฉพำะทำง และทรัพยำกร
สนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง มำจัดกำรบรรยำย/ฝึกอบรม ให้กับ นนร. เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ให้ทันต่อ
ควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีทำงทหำรในยุคปัจจุบันและควำมก้ำวหน้ำต่อไปในอนำคต

มำตรฐำนที่ 5 กำรบริหำรและธรรมำภิบำลของ สวท.รร.จปร.
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำมีคณะกรรมกำรสภำโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ /
คณะกรรมกำรบริหำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ซึ่งกำหนดไว้ใน
ข้อบัง คับ/ระเบียบ/คำสั่ง /พระรำชบัญ ญัติของสถำนศึกษำ ภำยใต้บริบทของเหล่ำทัพ โดยมุ่ง เน้นกำร
กำหนดนโยบำย กำกับ ติดตำม และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยยึดหลัก ธรร
มำภิบ ำล ผู้บ ริห ำรสถำนศึก ษำดำเนิน งำนตำมนโยบำยที ่กำหนดโดยสภำโรงเรีย นนำยร้อ ยพระ
จุลจอมเกล้ำ /คณะกรรมกำรบริ หำร โรงเรีย นนำยร้ อยพระจุ ลจอมเกล้ำ เพื่ อ ให้ เกิ ดประสิท ธิภ ำพและ
ประสิ ท ธิผลทั้ ง ในระยะสั้ นและระยะยำวตำมหลั ก ธรรมำภิบ ำล มี ระบบกำรตรวจสอบ ติ ด ตำม และ
ประเมิ น ผล ในกำรบริ ห ำรงำนต้ อ งก ำหนดผลกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งจำกกระบวนกำรกำรประเมิ น
สถำนกำรณ์ จัดลำดับควำมสำคัญ จัดกำรควบคุม ติดตำมเฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขควำมเสี่ยงส่งผลให้
ลดสำเหตุและโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสัง คม ผู้บริหำรโรงเรียนนำย
ร้อยพระจุลจอมเกล้ำจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนวิชำกำร/ธุรกำรให้ได้รับกำรเพิ่มพูน
ควำมรู้/ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรสวท.รร.จปร.
คำอธิบำย
คณะกรรมกำรบริหำร สวท.รร.จปร. มีผลกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ซึ่งกำหนดไว้ใน
คำสั่ง/พระรำชบัญญัติของสถำบันภำยใต้บริบทของเหล่ำทัพ โดยมุ่งเน้นกำรกำหนดนโยบำย กำกับ ติดตำม
และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีกำรกำหนดนโยบำย แนวทำงกำรดำเนินงำนให้ สอดคล้องกั บอัตลั กษณ์ผู้ เรีย น
เอกลักษณ์สถำนศึกษำ และมีผลกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีคณะกรรมกำรบริหำร สวท.รร.จปร. ซึ่งประกอบด้วย ผอ.สวท.รร.จปร., รอง
ผอ.สวท.รร.จปร.(1), (2), ผอ.กอง สวท.รร.จปร. จำนวน 7 กอง, รอง ผอ.กอง สวท.รร.จปร. จำนวน 1 กอง
และ หน.สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ฯรวม 12 นำย ดำเนินกำรวำงแผน อำนวยกำร ดำเนินงำน
และกำกับดูแลกำรจัดทำแผนงำนประจำปีกำรศึกษำ 2560 ของ สวท.รร.จปร. (5.1-1และ 5.1-2) เพื่อเป็น
แนวทำงให้ แ ต่ละกองวิ ช ำในกำรปฏิบั ติ โดยให้ อยู ใ นกรอบทิ ศ ทำงกำรด ำเนิ นงำนที่ รองรั บ แผนกำร
ปฏิบัติงำนประจำปีของ รร.จปร. ตำมแผนพัฒนำ รร.จปร.
ปี 2560 – 2564 (5.1-3) กำหนดนโยบำยกำรบริหำรกำรศึกษำ ดำเนินงำน และกำกับดูแล
ให้สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.จปร. ตำมแผนกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2560 (5.1-4) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำของกองทัพบก พ.ศ.
2660 – 2564 (5.1-5)และแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560 (5.1-6)
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ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.40 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.2 มี ผ ลกำรพิ จำรณำให้ ควำมเห็ นชอบหลั ก สู ตรที่ สอดคล้ องกั บมำตรฐำนที่
กระทรวงศึกษำธิกำร/หน่วยงำนต้นสังกัดกำหนด
กำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรบริหำร สวท.รร.จปร. ได้มี กำรประชุ มพิจ ำรณำควำมเห็ นชอบหลัก สูตรที่
สอดคล้องกับมำตรฐำน ที่ประชุมได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตร รร.จปร. พ.ศ.2558 (5 ปี) (5.1-7)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.40 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.3 มีกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ โดยเน้นกำรกำกับติดตำม และสนับสนุนผู้บริหำรในกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนที่กำหนด
กำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรบริหำร สวท.รร.จปร. ได้ร่วมจัดทำแผนประจำปี สวท.รร.จปร. ประจำปี 2560
(5.1-1 และ5.1-2) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรกำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และส่งผลให้
กำรปฏิบัติงำนบรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยเพื่อให้ สวท.รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในทุกด้ำนที่เกี่ยวข้องกับ
วิชำกำรทหำร นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริหำร ฯ โดย สปค.สวท.รร.จปร. ได้ดำเนินกำรพัฒนำคู่มือ
ประกันคุณ ภำพกำรศึ กษำ สวท.รร.จปร. ปีกำรศึก ษำ 2559 เพื่ อให้กำรจั ดทำรำยงำนประเมินตนเอง
สวท.รร.จปร. ประจำปีกำรศึกษำ 2560 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.40 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.4 มีกำรบริหำรจัดกำรประชุมที่ดี เช่น มีกำรกำหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง/ปี
จัดส่งประเด็นกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ กำกับให้กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจำนวน
ครั้งที่จัดประชุมทั้งปี
กำรดำเนินงำน
คณะกรรมกำรบริหำร สวท.รร.จปร. ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร ฯ ตลอดปีอย่ำงน้อยเดือนละ 1
ครั้ง โดยมีกำรจัดส่งประเด็นกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ และกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
ของจำนวนครั้งที่จัดประชุม (5.1-8)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.40 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.5 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบ
ได้ เช่น ฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ (5.1-9) ฐำนข้อมูลหนังสือเวียนทรำบ (5.1-10) เป็นต้น
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.40 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทียบ โดยกำหนดปฏิบัติ 5 ข้อเท่ำกับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
สวท.รร.จปร. นำเสนอหลักฐำน ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 มีกำรเสนอรำยงำนประจำปี / รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงำนต้น
สังกัด (1 คะแนน)
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กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้ เ สนอรำยงำนกำรประเมิ น ตนเอง สวท.รร.จปร. ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ
2559(5.1-11) ต่อ รร.จปร. และมีกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองประจำปีกำรศึกษำ 2560 ฉบับนี้ส่ง
ตำมกำหนด
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2.2 มีคะแนนผลกำรประเมินรำยปีโดยหน่วยงำนต้นสังกัด (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน รร.จปร. ประจำปีกำรศึกษำ 2559 เมื่อ มิ.ย.60 โดยมีคะแนนผลกำรประเมิน
เท่ำกับ 4.29 ซึ่งคิดเป็นคะแนนได้เท่ำกับ 0.86 (5.1-11)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดคะแนนเต็ม เท่ำกับ 1 คะแนน
ผลกำรประเมิน ได้คะแนนเท่ำกับ 0.86 คะแนน
2.3 สถำนศึกษำนำเสนอหลักฐำนซึ่ง แสดงถึงผลกำรพัฒนำในมิติต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (1 คะแนน) โดยพิจำรณำเพิ่มเติมจำก
1) ผลกำรสัมภำษณ์ประธำนคณะกรรมกำรสถำบัน/คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน
2) ผลกำรสัมภำษณ์ผู้แทนหน่วยงำนต้นสังกัด
3) ผลกำรสัมภำษณ์ครู/อำจำรย์ จำนวน 3 – 4 คน
กำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2559 สวท.รร.จปร. ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รร.จปร. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในอยู่ในเกณฑ์ดี
และ สวท.รร.จปร. ยังได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รร.จปร. ปี
กำรศึกษำ 2559 มำเป็นกรอบในกำรพิจำรณำกำหนดแผนกำร สวท.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2560 เพื่อให้เกิด
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงแท้จริง (5.1-9และ5.1-11)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
เงื่ อ นไข : คะแนนที่ ไ ด้ ใ นตั ว บ่ ง ชี้ นี้ จ ะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ ำ มี ก ำรออกใบ
ประกำศนียบัตรกำรสำเร็จกำรศึกษำให้กับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ได้คะแนน เท่ำกับ 4.86
หลักฐำนอ้ำงอิง
5.1-1 - แผนกำรสอน นนร.ประจำปี
5.1-2 - กำรปฏิบัติงำนพิธีของ สวท.รร.จปร.
5.1-3 - แผนพัฒนำโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ปี 2560-2564
5.1-4 - แผนกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2560
5.1-5 - นโยบำยกำรศึกษำของกองทัพบก พ.ศ. 2560-2564
5.1-6 - แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579
5.1-7 - หลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ พ.ศ.2558 (5 ปี)
5.1-8 - สรุปรำยงำนกำรประชุมชี้แจง/สั่งกำรของ ผอ.สวท.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2560
5.1-9 - ระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัยและงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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5.1-10 - ระบบฐำนข้อมูลหนังสือเวียนทรำบ
5.1-11 - รำยงำนกำรประเมินตนเอง สวท.รร.จปร. ประจำปีกำรศึกษำ 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กำรดำเนินงำนของผู้บริหำรสวท.รร.จปร.
คำอธิบำย
ผู้บริหำร สวท.รร.จปร. มีผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริหำร
สวท.รร.จปร. เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทั้งในระยะสั้นและระยะยำวตำมหลักธรรมำภิบ ำล
มีระบบตรวจสอบกำรทำงำนตำมภำรกิจ ตลอดจนมีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (4 คะแนน)
1.1 มีคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของ ผอ.สวท.รร.จปร. โดยกำร
ประเมินตนเอง (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของ ผอ.สวท.รร.จปร. โดยกำรประเมินตนเอง
ในฐำนผู้บริหำร สวท.รร.จปร. ได้คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้ำนจำกคะแนนเต็มเท่ำกับ 5 ดังนี้
(1) ด้ำนภำวะผู้นำ เท่ำกับ 5
(2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำองค์กร เท่ำกับ 5
(3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำร เท่ำกับ 5
(4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ เท่ำกับ 5
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้ำนเท่ำกับ 5 จำกคะแนนเต็มเท่ำกับ 5 (5.2-1)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดคะแนนเต็มของผลประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ เท่ำกับ 1
คะแนน
ผลกำรประเมิน ได้คะแนนเท่ำกับ 1
1.2 มีคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง
ทุกหน่วย โดย ผอ.สวท.รร.จปร. (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของ ผอ.กอง สวท.รร.จปร. จำนวน 7 กอง
โดย ผอ.สวท.รร.จปร. ในฐำนะผู้บริหำร สวท.รร.จปร. เป็นผู้ประเมินใน 4 ด้ำน ได้แก่ (1) ด้ำนภำวะผู้นำ
(2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำองค์กร (3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำร และ
(4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้ำนทุกกอง ฯ เท่ำกับ 4.99 จำกคะแนนเต็ม
เท่ำกับ 5 (5.2-2)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดคะแนนเต็ม เท่ำกับ 1 คะแนน
ผลกำรประเมิน ได้คะแนนเท่ำกับ 1
1.3 มีรำยงำนงบกำรเงินเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
มีรำยงำนงบกำรเงินเสนอ รร.จปร.
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
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1.4 มีจำนวนอำจำรย์ต่อนักเรียนนำยร้อยตำมเกณฑ์ในทุกหลักสูตร (1 คะแนน)
วิธีคำนวณ
ผลร้อยละ =

จำนวนหลักสูตรที่มีอำจำรย์ต่อนักเรียนนำยร้อยตำมเกณฑ์
× 100
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด

กำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2560 รร.จปร. โดย สวท.รร.จปร. ได้เปิดสอนหลักสูตร นนร. 5 ปี จำนวน
1,068 นำย (5.2-3) และมีอำจำรย์ประจำ จำนวน 45 นำย (5.2-4) จำนวนอำจำรย์ต่อนักเรียนนำยร้อย
เท่ำกับ 1 ต่อ 23 ทุกหลักสูตรมีจำนวนอำจำรย์ต่อนักเรียนนำยร้อยผ่ำนเกณฑ์ของ รร.จปร. ได้ผลร้อยละ
เท่ำกับ 100
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน
หมำยเหตุ ใช้เกณฑ์ สกอ. หรือต้นสังกัดในกำรกำหนดจำนวนอำจำรย์ต่อนักเรียนนำยร้อย
ผลกำรประเมิน ได้คะแนนเท่ำกับ 1
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สปค.รร.จปร. ได้สัมภำษณ์ ผอ.สวท.รร.จปร. (5.2-5)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
มีผลกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (1 คะแนน)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
5.2-1 - ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของ ผอ.สวท.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2560
5.2-2 - ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ของ ผอ.กอง สวท.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2560
5.2-3 - ส่งข้อมูล นนร. เพื่อบันทึกในรำยงำนกำรประเมินตนเอง รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2560
5.2-4 - รำยละเอียดข้อมูลกำลังพล สวท.รร.จปร. ในห้วงปี พ.ศ.2560 (1 พ.ค.60 -30 เม.ย.61)
5.2-5 - ระบบฐำนข้อมูลงำนวิจัย และงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
(สวท.รร.จปร. ไม่มีกำรดำเนินกำร)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีกำรพัฒนำบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนวิชำกำร/ธุรกำร เช่น งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ งำนกำรเงินและงบประมำณ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และงำนธุรกำร เป็นต้น ให้ ได้รับ
กำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนทั้งในและต่ำงประเทศ (ไม่นับรวมทหำรกอง
ประจำกำร ลูกจ้ำง เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย พลขับ และเจ้ำหน้ำที่ประกอบอำหำร)
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เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
ร้อยละของจำนวนบุคลำกรประจำสำยสนับสนุน ด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ที่มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ที่ได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ อย่ำงน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/นำย ต่อจำนวนบุคลำกร
ประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรทั้งหมด
วิธีกำรคำนวณ
จำนวนบุคลำกำรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร/ที่มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้รับอบรมเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 20 ชม./ปี
× 100
ผลร้อยละ =
จำนวนบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ทังหมด
กำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2560 มีบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ที่มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ อย่ำงน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จำนวน 33 นำย (5.4-1)
จำกจำนวนบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรทั้งหมด 37 นำย(5.4-2)คิดเป็นร้อยละ 89.19
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน
5
ผลกำรประเมิน = 100 × 89.19
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 5.4
ได้คะแนนเท่ำกับ 4.46 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
5.4-1 - สรุปรำยชื่อบุคลำกรสำยสนับสนุนของ สวท.รร.จปร.ที่ได้รับกำรพัฒนำ (1 พ.ค.60-30 เม.ย.61)
5.4-2 - รำยละเอียดข้อมูลกำลังพล สวท.รร.จปร. ในห้วงปี พ.ศ.2560 (1 พ.ค.60 -30 เม.ย.61)
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนด้ำนที่ 5
ตัวบ่งชี้
5.1
5.2
5.3
5.4

ผลดำเนินกำร
ปฏิบัติได้ 8 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ร้อยละ 89.19
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
5
5
15

คะแนนกำรประเมิน
4.86
5
4.46

คะแนน x น้ำหนัก
24.30
25
22.30
71.60
71.60 ÷ 15 = 4.77
ดีมำก

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 5
จุดเด่น
1. ผู้บ ริห ำรสวท.รร.จปร. มีก ำรวำงแผนงำนประจำปีแ ละมีก ำรก ำกั บดู แล ติด ตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง ครบตำมวงจรคุณภำพ
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2. สวท.รร.จปร. มี บุ ค ลำกรที่ มี คุ ณ ภำพและมี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถที่ ห ลำกหลำย ใน
สำขำวิชำต่ำงๆ จึงทำให้สำมำรถเป็นองค์กรกำรเรียนรู้ที่เข้มแข็ง และสำมำรถจัดกำรอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ควำมรู้ให้กับบุคลำกรภำยใน สวท.รร.จปร.ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล
จุดที่ควรพัฒนำ
- นขต.สวท.รร.จปร. เป็นเจ้ำภำพจัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนยัง ไม่ครบทุ ก
นขต.ฯ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
- นขต.สวท.รร.จปร. ควรเป็นเจ้ำภำพจัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ให้ครบทุก
นขต.ฯ ตำมองค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญของ นขตฯ

มำตรฐำนที่ 6 ควำมสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
สวท.รร.จปร. สนับสนุนให้อำจำรย์ไ ด้นำควำมรู้และประสบกำรณ์ตำมควำมเชี่ยวชำญไป
บริกำรแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพื่อสร้ำงชุมชน/สังคม/กองทัพ ให้เกิดควำมเข้มแข็ง สำมำรถพึ่งตนเองได้
นอกจำกนี้อำจำรย์จะได้นำควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำร/วิชำชีพจำกกำรพัฒนำชุมชน/สังคม/
กองทัพ มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและต่อยอดเป็นผลงำนวิชำกำรลักษณะต่ำงๆ ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. สนับสนุนให้ครู/อำจำรย์ นำควำมรู้และประสบกำรณ์ตำมควำมเชี่ยวชำญไป
บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น สำมำรถพึ่งพำตนเองได้
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในกำรกำหนดแผนงำนกำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อประโยชน์ต่อ
ชุมชน/สังคม/กองทัพ
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรทบทวนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2559
โดยสวท.รร.จปร ได้จัดทำแผนงำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพเพื่อกำหนดโครงกำรและกิจกรรมกำร
บริกำรวิชำกำร สวท.รร.จปร ปี 2560 ( 6.1-1) ซึ่งมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
สวท.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2560 (6.1-2 ) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจำก นขต. สวท.รร.จปร. โดยพิจำรณำ
ให้ส อดคล้ องกั บภำรกิจของหน่ วยงำนและได้ กำหนดโครงกำรบริ กำรวิ ชำกำรและวิช ำชี พ จำนวน 2
โครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก (6.1- 3 )
2. โครงกำรฝึกเสริมสร้ำงลั กษณะผู้นำและควำมรู้ด้ำนวิชำทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก
(6.1-4 )
ผลกำรประเมิน (D1)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.2 มีกำรกำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมสำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
กำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร.กำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยในแผนงำน และโครงกำร/
กิจกรรม ระดับควำมสำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 โดยกำหนดเป้ำหมำยใน แผนงำนกำรบริกำร
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพส่วนวิชำทหำร ปีกำรศึกษำ 2560 (6.1-1 )
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ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีแผนกำรดำเนินกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ
2557-25560 และวำงแผนกำรดำเนินอย่ำงต่อเนื่องตำมแผนเพื่อให้เกิดกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน
บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพของส่วนวิชำทหำร รร.จปร. อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีหนังสืออนุมัติให้
ดำเนินกำร ( 6.1-5) และมีกำรพัฒนำโดยได้สรุปผลกำรดำเนินกำรโครงกำรต่ำง ๆ ตำมวงจรคุณภำพ
(PDCA) รวมทั้งปัญหำข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของโครงกำร ( 6.1-6 )
ผลกำรประเมิน (D3)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.4 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร.ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและส่งเสริมให้ผู้นำและสมำชิกของหน่วยงำนนั้นๆ
เข้ำมำมีส่วนร่วมและมีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในกำรดำเนินโครงกำร
( 6.1- 1 ) แต่ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้มีกำรร่วมมือกันดำเนินงำนจำก คณำจำรย์ และฝ่ ำยสนับสนุน
ดังปรำกฏตำมรำยชื่อผู้ร่วมโครงกำรแต่ละโครงกำร ( 6.1-3 ,6.1-4 )
ผลกำรประเมิน (D4)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/สถำบัน ได้คะแนนผลประเมิน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำก 100 คะแนน
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร.ได้ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ในทุกโครงกำร/กิจกรรมที่ได้ดำเนินกำร โดยประเมินผลควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยได้คะแนนผลกำร
ประเมิน ดังนี้
1. โครงกำรฝึ ก อบรมวิ ช ำชี พ ทหำรให้ แ ก่ ห น่ ว ยงำนภำยนอก ผลกำรประเมิ น 4.25
(85.00 %) (6.1- 6 )
2. โครงกำรฝึกเสริมสร้ำงลักษณะผู้นำและควำมรู้ด้ำนวิชำทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก
(6.1- 6 )
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
2.1 มีควำมต่อเนื่อง ในกำรดำเนินกำรตั้งแต่ 3 ปี (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
กำรด ำเนิ น โครงกำรอบรมวิ ช ำชี พ ทหำรให้แ ก่ ห น่ ว ยงำนภำยนอก ได้ รั บ ผิ ด ชอบด ำเนิ น
โครงกำรดังกล่ำวเพื่อบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่ นรพ.วพบ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและได้แลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพกับชุมชนสังคม
และหน่วยงำนภำยนอก อย่ำงแท้จริง โดยได้ดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ 2555 เป็น
ต้นมำ (6.1-8 )
ผลกำรประเมิน (D6)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
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2.2 มีควำมยั่งยืน พึ่งพำตัวเองดำเนินกำรได้โดยไม่ใช้งบประมำณของสถำบัน
กำรดำเนินงำน
โครงกำรอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก ได้มีกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและ
ส่งเสริมให้ กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถพึ่งพำตัวเองได้ด้วยตนเอง โดยกำรดำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์โดย
ไม่ได้ใช้งบประมำณของ รร.จปร. (6.1-8 )
ผลกำรประเมิน (D7)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2.3 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่อง จำกชุมชน/สังคม/กองทัพ
กำรดำเนินงำน
โครงกำรอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอกได้ดำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ และ
ชุมชน/สังคม/กองทัพ ได้ให้ควำมไว้วำงใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรบริกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องโดยดูได้จำก
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่ได้รับ 90 % (6.1-6 )และ (6.1-7 ) ซึ่งถือว่ำได้รับกำรยอมรับจำกชุมชน/
สังคมและหน่วยงำนภำยนอกเป็นอย่ำงดี
ผลกำรประเมิน (D8)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
6.1-1 - แผนงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพของ สวท.รร.จปร.
6.1-2 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ สวท.รร.จปร.
6.1-3 - โครงกำรอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก
6.1-4 - โครงกำรฝึกกำรเสริมสร้ำงลักษณะผู้นำ และ ควำมรู้ด้ำนวิชำทหำรให้แก่หน่วยงำน ภำยนอก
6.1-5 - หลักฐำนหนังสือ/คำสั่ง อนุมัติให้ดำเนินกำรกำรฝึก นพท.,นรพ.วพบ.,สป.กห.
6.1-6 - สรุปประเมินผลกำรฝึกวิชำหำร , กำรเตรียมกำรและกำรฝึกสอนกิจกรรมกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำร/วิชำชีพ
6.1-7 - รำยงำนผลกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพ
6.1-8 - รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก ( นรพ.วพบ.) ปี
58 , 59, 60
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพที่ส่งผลต่อส่วนวิชำทหำร
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีกำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำร/วิชำชีพจำกกำรพัฒนำชุมชน/
สังคม/กองทัพ มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและต่อยอดเป็นผลงำนวิชำกำรลักษณะต่ำง ๆ เช่น งำนวิจัย
ตำรำ รำยวิชำและ/หรือหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในกำรกำหนดแผนงำนกำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร.ได้มีกำรทบทวนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2559
เพื่อกำหนดโครงกำรและกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ สวท.รร.จปร. ประจำปี 2560 (6.2-1)
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โดยคำนึง ถึ ง กำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์เ พื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดย โครงกำรขออนุมัติเพื่ อ
ให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ดังนี้
1. โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก (6.2-3 )
2. โครงกำรฝึกเสริมสร้ำงลักษณะผู้นำและควำมรู้ด้ำนวิชำทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก
(6.2-4 )
ผลกำรประเมิน (D1)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.2 มีกำรกำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมสำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
กำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร. กำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยในแผนงำนและโครงกำร/
กิจกรรม ระดับควำมสำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80 โดยระบุในเป้ำหมำยของแผนงำนกำรบริกำร
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ สวท.รร.จปร.ปี 2560 (6.2- 1)
ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
กำรดำเนินงำน
เพื่อให้เกิดกำรดำเนินงำนตำมแผนงำนบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพของ สวท.รร.จปร.
อย่ำ งเป็น รูป ธรรมและต่อ เนื่ อง จึ งได้มี กำรกำหนดผู้ รับ ผิดชอบในกำรดำเนิ นงำนในแต่ล ะโครงกำร /
กิจกรรมอย่ำงชัดเจน มีกำรประเมินผล (6.2-5 , 6.2-6)
ผลกำรประเมิน (D3)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.4 กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย อำจำรย์ และบุคลำกร
กำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำนบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ กองวิชำได้กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในกำร
ดำเนินโครงกำร แต่ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้มีกำรร่วมมือกันดำเนินงำนจำก คณำจำรย์ และฝ่ำ ย
สนับสนุน รวมทั้งนักเรียนนำยร้อย ดังปรำกฎตำมรำยชื่อผู้ร่วมโครงกำรแต่ละโครงกำร (6.2-2, 6.2-3,
6.2-4)
ผลกำรประเมิน (D4)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.5 มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเอกสำรคำสอน/รำยวิชำ/ตำรำ และ/หรือต่อยอดเป็น
ผลงำนลักษณะต่ำงๆ
กำรดำเนินงำน
ในกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ เมื่อผู้รับผิดชอบหลักดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จจะต้องมี
กำรรำยงำนผลกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ
จำกกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจัย ซึ่ง ในปี
กำรศึกษำ 2560 มีโครงกำร/กิจกรรมที่สำมำรถนำมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน/เอกสำรคำสอน/รำยวิชำ/
ตำรำ และ/หรือ ต่อยอดเป็นผลงำนลักษณะต่ำงๆ ดังนี้
1. โครงกำรฝึกนักเรียนพยำบำล นำมำใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำสุขศำสตร์ทหำร
2. โดยปรำกฏใน มคอ.3 แผนกำรสอนวิชำสุขศำสตร์ทหำร FT1101 (6.2-7)
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
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2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
2.1 มีผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมสำเร็จในกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ
กำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2559 ส่วนวิชำทหำร รร.จปร.ได้มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินโครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก คือ
1. แบบวิเครำะห์ปัจจัยควำมสำเร็จของโครงกำรกำรฝึกวิชำทหำร(6.2-8)
ผลกำรประเมิน (D6)
 ได้คะแนน 1.50 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
2.2 มีกำรเผยแพร่และขยำยผลในสถำบันอื่น อย่ำงน้อย 1 แห่ง
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร.ได้มีกำรเผยแพร่โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรวิชำชีพแก่วิทยำลัยพยำบำล กองทัพบก ซึ่งเป็นโอกำสพัฒนำที่จะ
ดำเนินกำรต่อไป
ผลกำรประเมิน (D7)
 ได้คะแนน 1.50 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
6.2-1 - แผนงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพของ สวท.รร.จปร.
6.2-2 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ สวท.รร.จปร.
6.2-3 - โครงกำรอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก
6.2-4 - โครงกำรฝึกกำรเสริมสร้ำงลักษณะผู้นำ และ ควำมรู้ด้ำนวิชำทหำรให้แก่หน่วยงำน ภำยนอก
6.2-5 - หลักฐำนหนังสือ/คำสั่ง อนุมัติให้ดำเนินกำรกำรฝึก นพท.,นรพ.วพบ.,สป.กห.
6.2-6 - สรุปประเมินผลกำรฝึกวิชำหำร , กำรเตรียมกำรและกำรฝึกสอนกิจกรรมกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำร/วิชำชีพ
6.2-7 - มคอ.3/แผนกำรสอนวิชำสุขศำสตร์ทหำร FT1101
6.2-8 - ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมสำเร็จของกำรดำเนินโครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำน
ภำยนอก
6.2-9 - รำยงำนผลกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนด้ำนที่ 6
ตัวบ่งชี้
6.1
6.2

ผลดำเนินกำร
ปฏิบัติได้ 8 ข้อ
ปฏิบัติได้ 7 ข้อ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
5
10

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
5
25
5
25
50
50 ÷ 10 = 5
ดีมำก
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กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 6
จุดเด่น
1. สวท.รร.จปร. มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ชำนำญในวิชำกำรทำง
วิชำทหำร
2. มีโครงกำรกิจกรรมส่งเสริมกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพหลำกหลำย และมีควำมเป็น
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
จุดที่ควรพัฒนำ
- กำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนยังกระจำยตำมกองวิชำ และไม่ได้ใช้ฐำนข้อมูลในกำรแขวน
ข้อมูล
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ควรเก็ บ เอกสำรหลั ก ฐำนให้ เ ป็ น ระบบและให้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรแขวนเอกสำรบน
ฐำนข้อมูล
2. ควรมีเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบเพิ่ม

มำตรฐำนที่ 7 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
สวท.รร.จปร. มี แ ผนงำนกำรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีท ำงทหำร มีก ำรจัด สรรงบประมำณทั้ง ภำยในและภำยนอก สวท.รร.จปร. เพื่อ ส่ง เสริม กำร
ดำเนินงำนตำมแผนงำนที่กำหนด มีกำรจัดพื้นที่ เพื่ อดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้ง ส่ง เสริมให้
บุคลำกรและผู้เรียนใน สวท.รร.จปร มีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร นอกจำกนี้ สวท.รร.จปร. ยังจัดให้มี
โครงกำร เพื่อพัฒนำสุนทรียภำพของ สวท.รร.จปร. มีหน่วยงำน บุคลำกรรับผิดชอบกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำรที่กำหนด โดยบุคลำกรและผู้เรียนของ สวท.รร.จปร. มีส่วนร่วม มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ เพื่อ
ใช้ ป รั บ ปรุ ง โครงกำรตำมสภำพสั ง คมอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ได้ จ ำกอำคำร สถำนที่ และ
สภำพแวดล้อม สะอำด สวยงำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 กำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำง
ทหำร
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีแผนงำนส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำร มีกำรจัดสรรงบประมำณจำกภำยในและ/หรือได้รับงบประมำณจำกภำยนอก สวท.รร.จปร.
สำหรับ กำรส่ ง เสริม ศิลปะ วัฒ นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ทำงทหำร มี หน่ วยงำน /บุ คลำกร
รับผิดชอบ ดูแลให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนที่กำหนด มีกำรจัดพื้นที่เพื่อกำรดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนำยร้อยและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำยใน และ/หรือภำยนอกที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 5 ของงบดำเนินกำร
กำรดำเนินงำน
ในกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมนั้น สวท.รร.จปร. ไม่มีค่ำใช้จ่ำยงบประมำณในกำร
ดำเนิน กำรส่ง เสริมศิ ลปะ วั ฒนธรรม และขนบธรรมเนี ยมประเพณี ท ำงทหำร แต่จ ะให้ก ำรสนับ สนุ น
กำลังพลในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของกำรดำเนินโครงกำร/กิจกรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง
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ผลกำรประเมิน (D1)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.2 มีหน่วยงำนและบุคลำกรรับผิดชอบดูแล
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนสวท.รร.จปร.
( 7.1-1) และด ำเนิ นกำรแต่งตั้ งคณะทำงำนในกิจกรรมและพิธี ต่ำง ๆ ที่เ กี่ยวกั บศิล ปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร โดยจะแบ่งมอบหน้ำที่ให้กำลังพลจำก นขต.สวท.รร.จปร. ในกำร
สนับสนุนกิจกรรมและพิธีกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตลอดจนสรุปผลกำรดำเนินงำน ปัญหำ
ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะหลังจำกจบภำรกิจ ตัวอย่ำงเช่น งำนพิธีเทิดเกียรติและอำลำชีวิตรำชกำร
ทหำรชั้นนำยพล (7.1-20) และงำนพิธีเปิดสมัยกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. (7.1-14)
ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.3 มีแผนงำนเพื่อกำรส่งเสริมสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มี แ ผนงำนกำรทำนุ บำรุง ศิ ล ปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนีย มประเพณี
ทำงทหำร ประจำปี 2560 (7.1-2) ประกอบด้ว ย 4 โครงกำร จำนวน 19 กิ จกรรม
ลำดับ
1
2
3
4

โครงกำร
โครงกำรสืบสำนประเพณีไทย
โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำ คุณธรรม และจริยธรรม
โครงกำรเทิดทูนพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์
โครงกำรส่งเสริมควำมรู้และสืบสำนประเพณีทำงทหำร

หน่วยรับผิดชอบ
สวท.รร.จปร.
สวท.รร.จปร.
สวท.รร.จปร.
สวท.รร.จปร.

ผลกำรประเมิน (D3)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.4 มีกำรดำเนินงำนตำมแผนที่กำหนด
กำรดำเนินงำน
ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2560 สวท.รร.จปร. ได้ ดำเนิ น กำรตำมแผนงำนกำรทำนุ บำรุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และขนบธรรมเนี ย มประเพณี ท ำงทหำร ประจำปี 2560 ประกอบด้ ว ย 4 โครงกำร
จำนวน 19 กิ จ กรรม (7.1-3 ถึ ง 7.1-21) โดยมีหน่วยขึ้นตรง สวท.รร.จปร. ดำเนินกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ
ให้สอดคล้องกับโครงกำรที่กำหนดไว้ และมีผลกำรประเมินบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ทุกโครงกำร/
กิจกรรม
ผลกำรประเมิน (D4)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.5 มีผลกำรประเมิน ควำมพึง พอใจของผู้ ที่ เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรม/ประชำคม ได้ ค ะแนน
ผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้ปฏิบัติตำมแผนงำนกำรทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีทำงทหำรที่ได้กำหนดไว้ บรรลุเป้ำหมำยทุกโครงกำร/กิจกรรม ตำมเกณฑ์ประเมิน เช่น จำนวน
กำลั ง พลที่ม ำเข้ ำร่ วมโครงกำร/กิจกรรม ไม่ต่ ำกว่ ำร้อ ยละ 80 ของกำลัง พลทั้ ง หมด และผลจำกแบบ
ประเมินสอบถำมควำมพึงพอใจ มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน (7.1-3 ถึ ง 7.1-21)
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
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2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ ( 3 คะแนน )
2.1 มี ก ำรจั ด พื้ น ที่ เ พื่ อ กำรด ำเนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ศิ ล ปะวั ฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรอย่ำงต่อเนื่อง ( 1 คะแนน )
กำรดำเนินงำน
1. สวท.รร.จปร. ได้ม ีก ำรจัด ก ำลัง พลร่ว มกิจ กรรมหรือ พิธ ีก ำรต่ำ งๆ ในพื ้น ที ่ต ำมที่
รร.จปร.กำหนด เพื่อสอดคล้องกับประเพณีและงำนพิธีสำคัญ ต่ำงๆ เช่น กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
มีพิธีตักบำตร ณ ลำนหน้ำ บก.รร.จปร. (7.1-3) กิจกรรมเนื่องในวันสงกรำนต์ ณ หน้ำ บก.รร.จปร. (7.1-5)
และมีก ำรเชิญ ชวนก ำลัง พลในหน่ว ยร่ว มกิจ กรรม เพื ่อ ส่ง เสริม สนับ สนุน ศิล ป วั ฒ นธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรอย่ำงต่อเนื่อง
2. สวท.รร.จปร. ได้จัดกำลังพลเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมของ รร.จปร. ไม่ต่ำกว่ำ ร้อ ยละ
80 ของก ำลัง พลทั ้ง หมดตำมพื ้น ที ่ที ่ รร .จปร. จัด กิ จ กรรม เช่น พุท ธศำสนสถำน, ลำนหน้ำ
บก.รร.จปร. ,หอประชุม รร.จปร. และพื้นที่อื่นๆ ตำมที่ รร.จปร. กำหนดในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม
ในแต่ละครั้ง (7.1-22)
ผลกำรประเมิน (D6)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2.2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนำยร้อยและบุคลำกรในกำรจัดกิจกรรม (1 คะแนน) ใช้
บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. เป็นส่วนหนึ่งของ รร.จปร. ในกำรจัดกำลังพลเข้ำร่วมพิธีและแบ่งมอบควำม
รับผิดชอบของกำลังพลภำยในงำน ซึ่งในส่วนกำรดำเนินงำนของ สวท.รร.จปร. นั้น เพื่อให้กำรกำกับดูแล
เป็นไปตำมโครงกำร/กิจกรรม จึงจัดให้มีนำยทหำร หน.ชุดและคณะทำงำนซึ่งเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร
โดยมี นั ก เรีย นนำยร้ อยจั ด อยู่ ใ นชุ ด ท ำงำน เช่ น งำนพิ ธี เ ทิ ด เกี ย รติ แ ละอ ำลำชี วิ ตรำชกำรทหำร ของ
นำยทหำรชั้นนำยพล (7.1-20 ) และ งำนพิธีเปิดสมัยกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. (7.1-14 )
ผลกำรประเมิน (D7)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2.3 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจำกหน่วยงำนต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/
สังคม/หน่วยงำนภำยนอก (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
กำรได้รับ รำงวัล /กำรยอมรับ/ยกย่อ ง/ขอบคุณ จำกหน่วยงำนต้นสัง กัด /กองทัพ /ชุมชน/
สังคม/หน่วยงำนภำยนอก สวท.รร.จปร. ได้รับควำมไว้วำงใจในทำกำรฝึกวิชำทหำรให้กับ หน่ว ยงำนต่ำ งๆ
เช่น นพท. นรพ. นรช. นำยทหำรสัญ ญำบัต รของ สป.กห. ที่บ รรจุใ หม่ ตลอดจนกิจ กรรมต่ำ ง ๆ
ของ รร.จปร. ที่ สวท.รร.จปร. ได้รับคำขอบคุณจำกบุคคลภำยนอกผู้เ ข้ำ ร่ว มกิจ กรรม เช่น กิจ กรรม
กำรจัดงำนเดิน - วิ่งเขำชะโงกซูเปอร์ฮำล์ฟมำรำธอน (7.1-23 )
ผลกำรประเมิน (D8)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนนหำกพบว่ำมีกำรดำเนินกำรเฉพำะกิจ
เพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอกเท่ำนั้น
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หลักฐำนอ้ำงอิง
7.1-1 - แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนประเมินตนเอง สวท.รร.จปร.
7.1-2 - แผนงำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ประจำปี
2560
7.1-3 - กิจกรรมร่วมทำบุญตักบำตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
7.1-4 - กิจกรรมร่วมงำนวันเด็กแห่งชำติ
7.1-5 - กิจกรรมร่วมทำบุญตักบำตรเนื่องในวันสงกรำนต์ ( รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ )
7.1-6 - กิจกรรมร่วมงำนวันลอยกระทง
7.1-7 - กิจกรรมร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมำฆบูชำ
7.1-8 - กิจกรรมร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสำขำบูชำ
7.1-9 - กิจกรรมร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอำสำฬหบูชำ
7.1-10 - กิจกรรมร่วมพิธีทอดกฐินสำมัคคีโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
7.1-11 - กิจกรรมร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวำยพระพร สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ 12 สิงหำ
มหำรำชินี
7.1-12 - กิจกรรมถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 5 ธันวำคม 2560
7.1-13 - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
7.1-14 - กิจกรรมพิธีเปิดสมัยกำรฝึกภำคสนำม นนร.
7.1-15 - กิจกรรมร่วมพิธีสวนสนำมปฏิญำณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ( วันกองทัพไทย )
7.1-16 - กิจกรรมร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ พล.อ.หญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และงำนเลี้ยงปิดสมัยกำรฝึก นนร.
7.1-17 - กิจกรรมร่วมงำนไหว้ครูและพระรำชทำนเหรียญรำงวัลกำรศึกษำ
7.1-18 - กิจกรรมร่วมพิธีวนั พระรำชทำนกำเนิด รร.จปร. ( 5 สิงหำคม )
7.1-19 - กิจกรรมร่วมพิธีวำงพวงมำลำวันปิยมหำรำช ( 23 ตุลำคม )
7.1-20 - กิจกรรมร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลำชีวิตรำชกำรของนำยทหำรชั้นนำยพล
7.1-21 - กิจกรรมร่วมพิธีรำลึกวันเสด็จฯ ทรงเปิด รร.นำยร้อยชั้นมัธยม ( 26 ธ.ค.2452 ) ครบรอบ 108 ปี
7.1-22 - สถำนที่ต่ำงๆ ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม
7.1-23 - เอกสำรขอบคุณกิจกรรมกำรจัดงำนเดิน - วิ่งเขำชะโงกซูเปอร์ฮำล์ฟมำรำธอน
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 กำรพัฒนำสุนทรียภำพ
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร.มีโครงกำรเพื่อพัฒนำสุนทรียภำพของ สวท.รร.จปร.ตำมประเภทโครงกำรที่
กำหนด มีหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรที่กำหนด มีกำรมีส่วนร่วม
ของนักเรียนนำยร้อย และบุคลำกรในกำรดำเนินงำน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
มีกำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินโครงกำรตำมสภำพของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ งแสดงให้เห็น
ได้จำก อำคำร สถำนที่ และสภำพแวดล้อม สะอำด สวยงำม เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเภทโครงกำร
1. โครงกำรพัฒนำนักเรียนนำยร้อยและบุคลำกร เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมเชื่อ
สู่วิถีชีวิตควำมมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมที่ดีงำม
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2. โครงกำรพัฒนำคณะ/สถำบันทั้งทำงกำยภำพและวิถีกำรอยู่ร่วมในวัฒนธรรมสังคม เพื่อ
เกิดจิตสำนึกต่อ สวท.รร.จปร. ในฐำนะสถำบันของประเทศที่ควรเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อสังคม
3. โครงกำรสืบสำน ประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดเป็นอย่ำงดีต่อสังคม
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีกำรดำเนินนโยบำย/แผนพัฒนำ เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เหมำะสม ทันสมัย
และสำมำรถปฏิบัติได้
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. กำหนดแนวทำงและกำรดำเนิน งำนด้ำ นทำนุบำรุง ศิล ปะ วัฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรประกอบด้วยกิจกรรมต่ำงๆ ในจำนวน 4 โครงกำร 19 กิจกรรม (7.1-3
ถึง 7.1-21) โดยมีหน่วยขึ้นตรง สวท.รร.จปร. ดำเนินกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับโครงกำรที่
กำหนดไว้โดยยึดหลักแนวทำงกำรปฏิบัติที่เหมำะสมตำมสภำพของสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุ บัน และมี
แผนกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นและต่อเนื่อง
ผลกำรประเมิน (D1)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.2 มีกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร (ทุกประเภท อย่ำงน้อยประเภทละ 1 โครงกำรต่อปี )
ที่เกิดจำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นควำมต้องกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน
กำรดำเนินกำร
สวท. รร.จปร. มีกำรดำเนินงำนตำมประเภทโครงกำร ดังนี้
1. โครงกำรพัฒนำนักเรียนนำยร้อยและบุคลำกร เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมเชื่อ
สู่วิถีชีวิตควำมมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมที่ดีงำม
- กิจกรรมงำนด้ำนเสนำสนเทศ และกำรสร้ำงเสริมอุดมกำรณ์ทำงทหำร (7.2-1)
2. โครงกำรพัฒนำคณะ/สถำบันทั้งทำงกำยภำพและวิถีกำรอยู่ร่วมในวัฒนธรรมสังคม เพื่อ
เกิดจิตสำนึกต่อ สวท.รร.จปร. ในฐำนะสถำบันของประเทศที่ควรเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อสังคม
- โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนรำชกำร (7.2-2)
3. โครงกำรสืบสำน ประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดเป็นอย่ำงดีต่อสังคม
- กิจกรรมพิธีเสด็จฯ ทรงดำนำ (7.2-3)
- กิจกรรมพิธีเสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้ำว (7.2-4)
ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.3 มีกำรกำหนดตัวชี้วัดด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบควำมดี ควำมงำม โดยมีผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร/ประชำคมตำมเป้ำหมำยที่กำหนดได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ 80
จำก 100 คะแนน
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ทำกำรประเมินระดับควำมพึง พอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ที่มีต่อ
ควำมสุนทรียภำพของ รร.จปร. จำกบุคลำกร จำนวน 50 นำย นำยทหำรสัญญำบัตร 25 นำย นำยทหำร
ประทวน 22 นำย และลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร ๓ นำย มีระดับควำมพึงพอใจเฉลี่ย 4.15 จำกคะแนนเต็ม
5 คิดเป็นร้อยละ 83 อยู่ในเกณฑ์ ดี (7.2-5)
ผลกำรประเมิน (D3)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
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1.4 มีกำรปรับปรุงและดำเนินโครงกำรให้เหมำะสมกับสภำพสังคมอย่ำงต่อเนื่อง
กำรดำเนินงำน
ในปัจจุบันกิจกรรมต่ำง ๆ มีกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงไปตำมวิถีของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง
กำรปรับปรุงและดำเนินโครงกำรให้เหมำะสมกับสภำพสังคมด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำรนั้น สวท.รร.จปร. เห็นถึงแบบอันดีงำมตำมประเพณีนิยมมำผสำนกับวัฒนธรรมสมัยใหม่
ตำมสภำพนิยมของสังคมในปัจจุบัน เช่น พิธีเสด็จฯ ทรงดำนำ (7.2-3) ซึ่ง สวท.รร.จปร. เป็นส่วนหนึ่งใน
กำรสนับสนุนกำลังพลเข้ำร่วมพิธี จะเห็น รูปแบบของกำรนำเอำรถหว่ำนข้ำวเข้ำ มำช่วยในกำรดำเนิ น
กิจกรรม ซึ่ง ต่ำงจำกในอดีตที่กำรดำเนินโครงกำรได้ใช้วิธีกำรดั้งเดิม ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ำเทคโนโลยีที่ เข้ำมำสู่
สังคมปัจจุบันนั้นส่งผลให้กำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตำมวิถีนิยมโดยยึดหลักควำม
ดีงำม
ผลกำรประเมิน (D4)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.5 มี แ ผนพั ฒ นำสู่ อ นำคต หรื อ โครงกำรเชิ ง อนำคต ที่ ไ ด้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำก
ผู้อำนวยกำร ส่วนวิชำทหำรฯ
กำรดำเนินงำน
กำรดำเนินกิจกรรม/โครงกำร สวท.รร.จปร. ได้กำหนดแผนดำเนินงำนด้ำนกำรทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ปี 2561
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ ( 3 คะแนน )
2.1 อำคำรสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อกำรใช้งำน (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ด้วยอำคำร สวท.รร.จปร. เป็นอำคำรสูง 3 ชั้น โดยแบ่งสัดส่วนภำยในตัวอำคำรออกอย่ำง
ชัดเจน ชั้นที่ 3 เป็นห้องประชุม ชั้นที่ 2 เป็นส่วนของกองวิชำต่ำงๆ ชั้นล่ำงเป็นห้องโถงสำมำรถทำ
กิจกรรมขนำดเล็กได้ ปีกซ้ำ ยขวำของอำคำรมีห้อ งน้ำสะอำดเพีย งพอต่อ กำรใช้ง ำน ภำยนอกมีล ำน
รอบอำคำรสำมำรถดำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ โดย สวท.รร.จปร. มีกำรจัดกำลังพลรับผิดชอบเขตสุขำภิบำล
ในรู ปแบบของเวรรับ ผิดชอบประจำเดื อน เพื่อให้มี ควำมสะอำด เป็ นระเบี ยบและพร้อ มใช้ง ำน โดย
สวท.รร.จปร.ได้ใ ช้ อ ำคำรของหน่ว ยในกำรรองรั บกิ จ กรรมอย่ ำ งมำกมำย เช่ น กำรประชุม กำรฝึ ก
ภำคสนำมกับส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ใช้เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนทหำร อำทิ นักเรียนแพทย์ทหำรบก
นักเรียนพยำบำลทหำรบก กำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ของ สป. หรือ เป็นเส้นทำงผ่ำ นของคณะ
ผู้บังคับบัญชำชั้นสูงในกำรเดินทำงจำก บก.รร.จปร. ไปยังโรงเลี้ยง นนร. ในงำนพิธีสำคัญของ รร.จปร. เป็น
ต้น (7.2-6)
ผลกำรประเมิน (D6)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2.2 ภูมิสถำปัตย์ มีควำมสอดคล้องกับธรรมชำติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงประหยัด
(1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร.มี กำรพัฒ นำอำคำรให้เหมำะสมสอดคล้อ งกับ ธรรมชำติโ ดยกำรปลูกต้ นไม้
ภำยในและนอกอำคำร รวมถึงอำคำรเรียนในภูมิประเทศซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วย ได้มีกำรดูแล
ให้ เหมำะสมตลอดเวลำ อีก ทั้ ง หน่ว ยมี โ ครงกำรปลู กต้ นกล้ วยสองข้ำ งทำงบริ เวณเส้ นทำงเข้ำ ค่ ำยฝึ ก
อินวะษำ เพื่อปลูกฝังควำมรักธรรมชำติผ่ำนกำรแบ่งมอบควำมรับผิดชอบต้นกล้วยที่ตนเองปลูก และส่งผล
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ให้ ก ำลั ง พลของหน่ว ยมีจ ิต ส ำนึก รัก ธรรมชำติ และมีอ ิท ธิพ ลต่อ ควำมคิด ที ่จ ะช่ว ยพัฒ นำอำคำร
หน่วยงำนให้อยู่ กับธรรมชำติอย่ำงเป็นมิตร (7.2-7)
ผลกำรประเมิน (D7)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2.3 สภำพแวดล้อมสะอำด สุขลักษณะ สวยงำม (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีกำรแบ่งมอบหน้ำที่เวรรับผิดชอบอำคำรสถำนที่ประจำเดือน โดยจัดจำก
ผสน.กตก.สวท.รร.จปร. ดูแลรักษำควำมสะอำด และสุขลักษณะทั้ง ภำยในและภำยนอกอำคำร เพื่อให้
พร้อมรองรับกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม (7.2-8)
ผลกำรประเมิน (D8)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนนหำกพบว่ำมีกำรดำเนินกำรเฉพำะกิจ
เพื่อรองรับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
หลักฐำนอ้ำงอิง
7.2-1 - กิจกรรมงำนด้ำนเสนำสนเทศ และกำรสร้ำงเสริมอุดมกำรณ์ทำงทหำร
7.2-2 - กิจกรรมโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนรำชกำร
7.2-3 - กิจกรรมพิธีเสด็จฯ ทรงดำนำ
7.2-4 - กิจกรรมพิธีเสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้ำว
7.2-5 - จำนวนของระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร สวท.รร.จปร. ที่มีต่อสุนทรียภำพของ รร.จปร.
7.2-6 - ภำพอำคำร สวท.รร.จปร.
7.2-7 - กำรพัฒนำอำคำรให้เหมำะสม สอดคล้องกับธรรมชำติ
7.2-8 - กำรแบ่งมอบหน้ำที่เวรรับผิดชอบอำคำรสถำนที่ประจำเดือน
สรุปผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนที่ 7
ตัวบ่งชี้
7.1
7.2

ผลดำเนินกำร
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
5
10

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
5
25
5
25
50
50 ÷ 10 = 5
ดีมำก

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 7
จุดเด่น
- มีกำรวำงแผนและดำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร ของ รร.จปร.
จุดที่ควรพัฒนำ
- สวท.รร.จปร. ยังขำดกำรยอมรับในระดับชำติ/ต่ำงชำติ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
- ส่งเสริมให้บุคลำกรของหน่วยเข้ำร่วมกิจกรรมในระดับชำติ/ต่ำงชำติ
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มำตรฐำนที่ 8 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สวท.รร.จปร. ได้ มี ก ำรด ำเนิ น งำนกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ำร
ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่หน่วยต้นสังกัด และสถำบัน
วิชำกำรป้องกันประเทศกำหนด มีกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกปีกำรศึกษำ มีกำรบันทึกผลกำร
ประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในโดยหน่ ว ยงำนต้ น สั ง กั ด และน ำข้ อ เสนอแนะไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำผลกำร
ดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของกองวิชำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น มีกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ กองวิชำ ได้ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้น
สังกัด
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำกำหนด ผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินย้อนหลัง 3 ปี (สำหรับสถำบัน
วิชำกำรป้องกันประเทศใช้ผลกำรประเมินปีล่ำสุด)
วิธีกำรคำนวณ
ผลคะแนน =

ผลรวมคะแนนประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด
จำนวนปี

กำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สวท.รร.จปร. ได้มีกำรดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
และได้มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำจำก รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยงำนต้น
สังกัด คือ
ปีกำรศึกษำ 2557 มีกำรดำเนินงำน 7 มำตรฐำน 32 ตัวบ่งชี้ ได้ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ำกับ 4.78 (8.1-1)
ปีกำรศึกษำ 2558 มีกำรดำเนินงำน 7 มำตรฐำน 32 ตัวบ่งชี้ ได้ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ำกับ 4.20 (8.1-2)
ปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรดำเนินงำน 10 มำตรฐำน 29 ตัวบ่งชี้ ได้ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ำกับ 4.29 รวมผลกำรดำเนินงำน 3 ปี คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.42 ดังตำรำง
(8.1-3)
รวมผลกำรดำเนินงำน 3 ปี คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.42
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้ค่ ำเฉลี่ย ของคะแนนประเมิ นกำรประกั นคุ ณภำพกำรศึ กษำภำยใน โดย รร.จปร. 3 ปี
ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้
คะแนนประเมินตนเอง = 4.42
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ข้อมูลพื้นฐำน
ชื่อข้อมูล
คะแนนผลประเมินกำรประกันคุณภำกำรศึกษำ
ภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด

ผลกำรดำเนินงำน
2557
2558
2559
4.74

4.81

4.29

ผลกำรดำเนินงำน
รวม 3 ปี
4.42

คะแนนประเมินตนเอง = 4.42
หลักฐำนอ้ำงอิง
8.1-1 - รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร.โดยคณะกรรมกำร รร.จปร. ประจำปี
กำรศึกษำ 2557
8.1-2 - รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร.โดยคณะกรรมกำร รร.จปร. ประจำปี
กำรศึกษำ 2558
8.1-3 - รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร.โดยคณะกรรมกำร รร.จปร. ประจำปี
กำรศึกษำ 2559
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 8.2 กำรพั ฒ นำสถำนศึ ก ษำจำกผลกำรตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยใน
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และมีกำรจัดทำรำยงำน
กำรประเมินตนเอง อย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรนำข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรตรวจสอบและ
ประเมิน คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำภำยใน ไปปรั บปรุ ง และพั ฒนำผลกำรดำเนิ นงำนของกองวิ ช ำ โดยจั ด ท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึก ษำ/โครงกำร/กิ จกรรม ตลอดจนมีกำรสนับสนุน จำกหน่ว ยงำนที่เ กี่ยวข้อ ง
เพื่อให้สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำบัน (5 คะแนน)
1. มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของส่วนวิชำทหำร เป็นประจำทุกปี (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
กองวิ ช ำที่ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะมำตรฐำนจั ด ท ำรำยงำนกำรประเมิ น ตนเอง รำยงำน
สวท.รร.จปร โดยมำตรฐำนด้ำนที่ 8 รวบรวมสรุปจัดทำเป็นรูปเล่ม SAR พร้อมทั้งผลกำรปรับปรุงในแต่ละ
มำตรฐำน ในแต่ละตัวบ่งชี้ที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในให้ข้อเสนอแนะ เป็นประจำทุกปี (8.2-1)
ผลกำรประเมิน (D1)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีกำรนำข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ
ภำยนอกไปจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรมของ ส่วนวิชำทหำร
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร.ได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 มำดำเนินกำร (8.2-2)
ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรนำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/
กิจกรรมของส่วนวิชำทหำร อันเนื่องมำจำกกำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ
ภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ
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กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร.ได้มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำร ติดตำมในกำรนำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ของหน่วยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร และอนุกรรมกำร
โดยให้มีหน้ำที่ในกำรดำเนินกำรวำงแผน ตรวจสอบ และพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ รร.จปร. (8.2-3), (8.2-4),
(8.2-5) , (8.2-6)
ผลกำรประเมิน (D3)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในและภำยนอก
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ อัน เนื่องมำจำกกำรตรวจสอบ และประเมิ น
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน รร.จปร.โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยใน รร.จปร.ใน
กำรดำเนินงำน สวท.รร.จปร.ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ โดยกำหนดหน้ำที่รับผิดชอบในกำรติดตำม
กำรนำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรมของส่วนวิชำทหำร เพื่อนำไปสู่กำรปฏิบัติตำมที่
คณะกรรมกำรสำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำให้ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจเยี่ยมเมื่อ 16 ม.ค.61 โดย
ในแต่ละมำตรฐำนได้มีกำรดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร (8.2-7)
มำตรฐำนด้ำนที่ 1
หน่วยฝึกขับรถยนต์ทหำร สวท.รร.จปร.ได้จัดกิจกรรมโครงกำรบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรม
พัฒนำวัดสันตคีรี อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อกำรฝึกภำคสนำมของ
นนร. (8.2-8)
มำตรฐำนด้ำนที่ 2
สวท.รร.จปร.มีกำลังพลในตำแหน่งครูฝึกลำไปศึกษำนอกเวลำรำชกำรในระดับปริญญำตรี
เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ (8.2-9), (8.2-10)
สวท.มีกำรแต่งตั้งคณะทำงำนด้ำนกำรวิจัยของหน่วย เพื่อสนับสนุน และให้คำแนะนำแก่
กำลังพลในกำรทำงำนวิจัย นอกจำกนี้ยังมีกำรประสำนขอสนับสนุนผู้เชี่ยวชำญงำนวิจัยเพื่อให้คำแนะนำใน
กำรทำงำนวิจัย (8.2-11)
มีกำรเตรียมกำรในกำรผลักดันให้บุคลำกรที่ทำหน้ำที่สอนให้มีวิทยะฐำนะโดยจัดส่ง ข้อมูล
ครู-อำจำรย์ และผู้ประสำนงำน และส่งรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรวิทยะฐำนะ
รร.จปร. (8.2-12), (8.2-13)
มำตรฐำนด้ำนที่ 3
เสนอขอปรับลดข้อจำกัดในกำรบรรจุทดแทนกำลังพลในตำแหน่งต่ำง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหำขำด
แคลนอำจำรย์ และบุคลำกรกำรศึกษำของ สวท.รร.จปร. โดย
- ตำแหน่ง หน.ผกพ.ฯ , หน.ผฝศ.ฯ และ หน.ผสน.ฯ(อัตรำ พ.ท.) จำกัดเหล่ำ สธ.ขอแก้เป็น
ไม่จำกัดเหล่ำ
- ตำแหน่งเสมียน ผกพ.ฯ (อัตรำ จ.1 นำย อัตรำ ส.อ. 2 นำย) จำกัดเหล่ำ สบ.ขอแก้เป็น ไม่
จำกัดเหล่ำ
- กกลร.สวท.รร.จปร. ตำแหน่งเสมียน (อัตรำ จ.1 นำย และอัตรำ ส.อ.1 นำย)จำกัดเหล่ำ
สบ.ขอแก้ไขเป็นไม่จำกัดเหล่ำ
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- กสพศ.สวท.รร.จปร. ตำแหน่งเสมียน (อัตรำ จ.1 นำย และอัตรำ ส.อ.1 นำย) จำกัดเหล่ำ
สบ.ขอแก้ไขเป็น ไม่จำกัดเหล่ำ
- กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. ตำแหน่ง อจ.ผฝอ.ฯ (อัตรำ พ.ท. 3 นำย อัตรำ พ.ต.2 นำย จำกัด
เหล่ำ สธ. ขอแก้ไขเป็น ไม่จำกัดเหล่ำ(ทั้งนี้ ยังคงให้ตำแหน่ง อจ.หน.ผฝอ.ฯ จำกัดเหล่ำ สธ.ไว้ (8.2-14)
จัด ท ำโครงกำรจั ด กำรควำมรู้ รร.จปร.เรื่ อ ง คู่ มื อ กำรฝึ ก โรยตั ว และน ำเสนอผลงำนใน
นิทรรศกำรกำรจัดกำรควำมรู้ รร.จปร.ประจำปี 2560 เมื่อ 31 ส.ค.60 ณ สโมสร นนร.รอ (8.2-15),
(8.2-16) , (8.2-17)
เสนอควำมต้องกำรอำวุธยุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์สนับสนุนกำรฝึกศึกษำของ นนร.ซึ่งกำลังอยู่
ในระหว่ำงดำเนินกำร โดยส่งบัญชีควำมต้องกำรฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ รร.จปร.ดำเนินกำร (8.2-18)
กำรขอควำมอนุเครำะห์ อจ.พิเศษ มำบรรยำย/เป็นผู้สอน
ขอรับกำรสนับสนุนวิทยำกรจำก ยก.ทบ.มำบรรยำยในหัวข้อ “กำรปฏิบัติกำรข่ำวสำรของ
ทบ.” (8.2-19)
กช.จัด อจ.สอนวิชำป้อมสนำม เครื่องกีดขวำง และกำรพรำง วัตถุระเบิด และกำรทำลำย
วิชำหลักปฏิบัติกำรรบของทหำรช่ำง (8.2-20)
มำตรฐำนด้ำนที่ 4
ดำเนินกำรปรับปรุงอัตรำกำรจัดเฉพำะกิจใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ และบรรจุ
ให้ครบตำมอัตรำ โดยขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข อฉก.หมำยเลข 4400 รร.จปร.(สวท.) (8.2-21)
ขอรับกำรสนับสนุนวิทยำกรที่มีควำมรู้เฉพำะทำง โดยเชิญ อจ.พิเศษ บรรยำยให้กับ นนร.
(8.2-22)
มำตรฐำนด้ำนที่ 5
กำรประเมินผู้บังคับบัญชำระดับสูงขึ้นไป โดยขอให้ ผบ.รร.จปร.ประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
ผอ.สวท.รร.จปร. (8.2-23)
มำตรฐำนด้ำนที่ 6
ในด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เอกสำรคำสอนรำยวิชำ ได้จัดทำโครงกำรฝึกอบรม
วิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก เพื่อต่อยอดเป็นผลงำนในลักษณะต่ำงๆ (8.2-24)
ในกำรมีส่วนร่วมของฝ่ำยสนับสนุน ได้จัดทำโครงกำรฝึกเสริมสร้ำงลักษณะผู้นำ และควำมรู้
ด้ำนวิชำทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก (8.2-25)
มำตรฐำนด้ำนที่ 7
ได้ดำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรงำนประกันคุณภำพ ในเรื่องกำรแยกเก็บเข้ำแฟ้มในแต่ละ
มำตรฐำน และตรวจสอบเดือนละครั้ง โดยดำเนินกำรออกคำสั่ง กสพศ.สวท.รร.จปร. กำรแบ่งมอบหน้ำที่
รับผิดชอบ (8.2-26)
มำตรฐำนด้ำนที่ 8
กำรแบ่ ง มอบงำนด้ ำ นประกั น คุ ณ ภำพส ำหรั บ ผู้ ที่ มี ภ ำระงำนสอน ได้ อ อกค ำสั่ ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรรับผิดชอบ โดยแยกเป็นแต่ละกองวิชำรับผิดชอบในแต่ละมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องเหมำะสมกับ
งำนในแต่ละกองวิชำ (8.2-27)
กำรพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูล ได้จัดทำโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพ ระยะเวลำ
ทำเนินกำร 2560-2561 เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกำลังพล (8.2-28) , (8.2-29)
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มำตรฐำนด้ำนที่ 9
กำรสร้ำงแบบประเมินอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของ สวท.รร.จปร.ด้วยกำรสร้ำง
แบบประเมินอัตลักษณ์เพื่อใช้ประเมิน นนร.ทุกครั้งที่มีกำรเรียนกำรสอนวิชำทหำร โดยอำจำรย์ผู้สอน
(8.2-30) , (8.2-31)
มำตรฐำนด้ำนที่ 10
กำรส่งเสริมให้ นนร.ใช้ภำษำอังกฤษ ด้วยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงภำษำอังกฤษสำหรับ
เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ ภำยในหน่วยงำนด้วยกำรจัดทำป้ำยส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำทหำร โดยมีข้อควำม
ภำษำอังกฤษ โดยเฉพำะคำศัพท์ และควำมหมำยกำกับติดไว้ทั้งส่วนของป้ำยประจำอำคำร และป้ำยติด
ผนังห้องน้ำ (8.2-32)
ผลกำรประเมิน (D4)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. หน่วยงำนต้นสังกัด/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำส่วนวิชำทหำรในส่วน
ที่หน่วยไม่สำมำรถดำเนินกำรให้สำเร็จได้ด้วยตนเอง (8.2-33)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร.ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำเป็นวงรอบทุกปี โดยใช้งบ
บริหำรงำนบริหำรหน่วย และงบกองทุนพัฒนำ (8.2-34)
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
8.2-1 - รำยงำนประเมินตนเองประจำปีกำรศึกษำ 60
8.2-2 - ตำรำงข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร รร.จปร.ประจำปีกำรศึกษำ 2559
8.2-3 - แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนประเมินตนเอง สวท.รร.จปร.60
8.2.4 - แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร.
8.2.5 - แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร
8.2.6 - รำยงำนกำรประชุมประกันคุณภำพกำรศึกษำ สวท. 2 พ.ค.60
8.2.7 - ตำรำงข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร รร.จปร.ประจำปีกำรศึกษำ 2559
8.2.8 - กิจกรรมพัฒนำวัด
8.2.9 - กำลังพลลำไปศึกษำระดับปริญญำตรีนอกเวลำรำชกำร
8.2.10 - รำยงำนกำรสำเร็จกำรศึกษำ
8.2.11 - ส่งรำยชื่อกำลังพลเข้ำร่วมประชุมสัมมนำกำรส่งเสริมกำรวิจัย และพัฒนำประจำปีงบประมำณ
2561
8.2.12 - ส่งข้อมูลอำจำรย์ เพื่อกำหนดผู้ทรงคุณวุฒิเตรียมกำรประเมินกำรขอวิทยฐำนะ
8.2.13 - ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำ และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมิน
เพื่อให้มีวิทยฐำนะ
8.2.14 - ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข อฉก.หมำยเลข 4400 รร.จปร.(ส่วนวิชำทหำร)
8.2.15 - ขอส่งเอกสำรกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง คู่มือกำรฝึกโรยตัวประจำปีงบประมำณ 2560
8.2.16 - ขออนุมัติจัดงำนนิทรรศกำรจัดกำรควำมรู้ รร.จปร.ประจำปี 60
8.2.17 - คู่มือกำรฝึกโรยตัว โครงกำรจัดกำรควำมรู้
8.2.18 - ส่งบัญชีเสนอควำมต้องกำรอำวุธยุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์สนับสนุนกำรฝึกศึกษำ นนร.
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8.2.19
8.2.20
8.2.21
8.2.22
8.2.23
8.2.24
8.2.25
8.2.26
8.2.27
8.2.28
8.2.29
8.2.30
8.2.31
8.2.32
8.2.33
8.2.34

- ยก.ทบ.บรรยำย กำรปฏิบัติกำรข่ำวกรอง
- คำสั่งเดินทำงไปรับ-ส่ง อจ.จำก กช.มำทำกำรสอน
- ขออนุมัติจัดประชุมหำรือ แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข อฉก.4400 รร.จปร.
- ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์พิเศษเป็นผู้สอน
- แบบประเมิน ผอ.สวท.รร.จปร.โดย ผบ.รร.จปร.
- โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก
- โครงกำรฝึกเสริมสร้ำงลักษณะผู้นำ และควำมรู้วิชำทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก
- รูประบบจัดเก็บเอกสำรภำยใน สวท.รร.จปร.
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง สวท.รร.จปร.
- โครงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร.ปี 60
- โครงกำรพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูล สวท.รร.จปร.
- ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรศึกษำอัตลักษณ์ และควำมเป็นผู้นำของ นนร.
- แบบประเมินผู้เรียน ( แบบ ปม.2 )
- กำรส่งเสริมให้ นนร.ใช้ภำษำอังกฤษ ด้วยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงภำษำอังกฤษ
- ขอรับกำรสนับสนุนห้องเรียน สำหรับกำรเรียนกำรสอน ของ นนร.ชั้นปีที่ 5
- โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ สวท.รร.จปร. งบกองทุนพัฒนำ
สรุปผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนด้ำนที่ 8

ตัวบ่งชี้
8.1
8.2

ผลดำเนินกำร
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
5
10

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
4.42
22.1
5
25
47.1
47.1 ÷ 10 = 4.71
ดีมำก

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 8
จุดเด่น
1. ผู้บังคับบัญชำให้ควำมสำคัญต่อกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2. มีระบบเครือข่ำยเอกสำรข้อมูลภำยใน สวท.รร.จปร.
จุดที่ควรพัฒนำ
1. ระบบกำรจัดเก็บข้อมูล หลักฐำนอ้ำงอิงงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจงำนประกันคุณภำพของกำลังพล
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ควรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงงำนประกันคุณภำพตลอดปีกำรศึกษำ
2. จัดอบรมกำรประกันคุณภำพ หรือส่งกำลังพลเข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนกำร
ประกันคุณภำพให้แก่กำลังพล สวท.รร.จปร.
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มำตรฐำนที่ 9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
สวท.รร.จปร. กำหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนซึ่งเป็น นนร. ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้อง
ตำมปรั ช ญำ ปณิ ธ ำน วิ สั ย ทั ศ น์ ภำรกิ จ พัน ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง รร.จปร. สวท.รร.จปร. มี
เอกลักษณ์ที่สะท้อนควำมโดดเด่น /ควำมชำนำญ/ควำมเชี่ยวชำญ ตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งและบริบทของ สวท.รร.จปร.
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 อัตลักษณ์นักเรียนนำยร้อย
คำอธิบำย
นนร. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในกำรกำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนที่เหมำะสมและปฏิบัติได้
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. กำหนดอัตลักษณ์ นนร. ให้มีควำมเป็น “นักรบ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
เป็นผู้นำหน่วยทหำร” ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับภำรกิจของ สวท.รร.จปร. ตำมอัตรำเฉพำะกิจหมำยเลข
4400 ที่กำหนดให้ สวท.รร.จปร. มีหน้ำที่ “ฝึกสอนวิชำทหำรขั้นพื้นฐำนทำงยุทธวิธี และเทคนิคของเหล่ำ
ต่ำงๆ กำรฝึกกำรยุทธเคลื่อนที่ทำงอำกำศ กำรฝึกหลักสูตรส่งทำงอำกำศและกำรฝึกหน่วยทหำรขนำดเล็ก
กำรยุทธภำยใต้สภำพพิเศษและปฏิบัติกำรพิเศษ” (9.1-1) ให้กับ นนร. ตำมหลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระ
จุลจอมเกล้ำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 โดยดำเนินกำรฝึกสอนในภำคกำรศึกษำ จำนวน 1,072 ชั่วโมง และ
ภำคกำรฝึก จำนวน 2,865 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 3,937 ชั่วโมง (9.1-2)
กระบวนกำรของ สวท.รร.จปร. ที่ จ ะท ำให้ นนร. ปรำกฏอั ต ลั ก ษณ์ ต ำมเป้ ำ หมำยนั้ น
ประกอบด้วย กำรฝึกศึกษำในภำคกำรศึกษำโดยจะใช้เวลำในวันรำชกำรตำมตำรำงกำรเรียนกำรสอนของ
สวท.รร.จปร. (9.1-3) ส่วนกำรฝึกศึกษำในภำคกำรฝึกหรือเรียกว่ำกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. จะใช้เวลำ
ต่อจำกกำรศึกษำภำควิชำกำรภำคกำรศึกษำที่ 2 ในช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคมตำมคำสั่งกำรฝึก
ภำคสนำมของ นนร. ประจำปีกำรศึกษำ 2560 (9.1-4) และกำรสอบประมวลผลควำมรู้ นนร. ชั้นปีที่ 2
และ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 (9.1-5)
ผลกำรประเมิน (D1)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.2 มีกำรกำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมสำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. กำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จของเป้ำหมำยเป็นอักษรระดับ (A-N) ตำมระเบียบ
รร.จปร. ว่ำด้วยกำรศึกษำและกำรให้รำงวัลกำรศึกษำ นนร. พ.ศ. 2558 (9.1-6) โดยกำหนดผลกำรศึกษำ
A=ดีเลิศ B+=ดีมำก B=ดี C+=ค่อนข้ำงดี เป็นต้น และกำหนดระดับควำมสำเร็จของเป้ำหมำยจำนวน
นนร. ได้ผลกำรเรียนหรือกำรฝึกตั้ง C+ ขึ้นไปไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรฝึก
วิชำทหำร โดยได้มีกำรกำหนดระบบและกลไกกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน ดังนี้
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1) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำชั้น นนร.ชั้นปีที่ 1 - 5 เพื่อรับผิดชอบกำกับดูแล และ
ให้คำปรึกษำแก่ นนร. ในแต่ละชั้นปี (9.1-7)
2) มีกำรแต่งตั้ง คณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร (9.1-8) เพื่อตรวจสอบ
ควำมถูกต้องรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) พร้อมทั้งมีกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
รำยวิชำ (มคอ.5) ให้เป็นไปตำมที่กำหนดในทุกรำยวิชำ เพื่อสรุปผลข้อควรปรับปรุง แก้ไขพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ
3) มีกำรสรุปรำยงำนผลกำรเรียนวิชำทหำร กำรฝึกภำคสนำม และกำรสอบประมวลผลของ
นนร. เป็นรำยบุคคลทุกชั้นปี รวมทั้งได้มีกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติในทุกครั้งภำยหลักจำกจบกำรฝึก เพื่อ
นำปัญหำ ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ไปเป็นข้อมูล ใช้ประโยชน์สำหรับกำรพัฒนำ ปรับปรุง และ
แก้ไข วำงแผนกำรฝึกให้ดียิ่งขึ้น ในกำรฝึกครั้งต่อๆไป (9.1-9)
ผลกำรประเมิน (D3)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.4 มีส่วนร่วมของ นนร. คณำจำรย์ บุคลำกร และผู้บริหำรของ สวท.รร.จปร.
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้ มี ก ำรด ำเนิ น กิ จ กรรมตำมแผนกำรขั บ เคลื่ อ นอั ต ลั ก ษณ์ นนร. เพื่ อ
เสริมสร้ำงอัตลักษณ์ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และ นนร. ประกอบด้วย
1) กำรฝึกผู้ชำนำญกำรทหำรรำบ ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 18 – 23 เม.ย.60 เพื่อให้
ได้รับควำมรู้พื้นฐำนในวิชำทหำร ก่อนที่จะเข้ำรับกำรศึกษำวิชำทหำรในภำคกำรศึกษำต่อไป (9.1-10)
ผลกำรฝึก นนร. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 69 มีควำมสนใจ สำมำรถปฏิบัติตำมขั้นตอนได้ ต่ต้องมีกำรพัฒนำให้เกิด
ควำมชำนำญมำกขึ้นอีก เพื่อให้ผ่ำนมำตรฐำน
2) กำรทดสอบประมวลผลควำมรู้ นนร.ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปีกำรศึกษำ 2560 ในวันที่
26 – 29 เม.ย.61 เพื่อประเมินผลควำมรู้ในวิชำทหำร ที่ นนร. ได้ผ่ำนกำรเรียนกำรฝึกศึกษำมำแล้ว โดย
ดำเนินกำรทดสอบทั้งทำงด้ำนทฤษฎีและด้ำนกำรปฏิบัติ ซึ่งผลกำรทดสอบ นนร. ชั้นปีที่ 2 ได้คะแนนเฉลี่ย
77.01% นนร. ชั้นปีที่ 3 ได้คะแนนเฉลี่ย 76.7% (9.1-11)
3) กำรฝึกปฏิบัติหน้ำที่ตำมเหล่ำที่เลือกรับรำชกำร ในวันที่ 31 ต.ค.60 ถึงวันที่ 24 พ.ย.60
และกำรศึกษำดูงำนกองทัพภำคของ ในวันที่ 26 พ.ย.60 ถึงวันที่ 3 ธ.ค.60 ของ นนร.ชั้นปีที่ 5 (9.1-12)
4) กำรฝึกวิชำทหำรเพิ่มเติมให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ในช่วงเวลำ 1600 – 1800 หลัง
กำรศึกษำวิชำกำร (9.1-13)
5) กำรศึกษำควำมรู้ของเหล่ำที่เลือกรับรำชกำร ของ นนร.ชั้นปีที่ 5 (9.1-14)
ผลกำรประเมิน (D4)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.5 มีผลกำรประเมิน นนร. ที่ปรำกฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80
จำก 100 คะแนน
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ดำเนินกำรสอนวิชำทหำร กำรฝึกภำคสนำม และสอบประมวลผลให้กับ นนร.
โดยมีกำรประเมินผลเป็นอักษรระดับ โดยมีกำรกำหนดให้อักษรระดับ C+ ขึ้นไปถือว่ำ ปรำกฏอัตลักษณ์
เป็นนักรบที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและเป็นผู้นำหน่วยทหำร ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้
1) นนร. ชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 78.75% จำนวน นนร. ที่ได้คะแนน C+ ขึ้นไป 89.93%
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (9.1-15)
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2) นนร. ชั้นปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 83.24% จำนวน นนร. ที่ได้คะแนน C+ ขึ้นไป 94.36%
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (9.1-16)
3) นนร. ชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 85.18% จำนวน นนร. ที่ได้คะแนน C+ ขึ้นไป 93.63%
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (9.1-17)
4) นนร. ชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 85.01% จำนวน นนร. ที่ได้คะแนน C+ ขึ้นไป 95.08%
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (9.1-18)
5) นนร. ชั้นปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 84.03% จำนวน นนร. ที่ได้คะแนน C+ ขึ้นไป 93.66%
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (9.1-19)
6) ผลรวมวิชำชีพทหำรของ นนร. ชั้นปีที่ 1 – 5 ปีกำรศึกษำ 2560 มีคะแนนเฉลี่ย 83.24%
จำนวน นนร. ที่ได้คะแนน C+ ขึ้นไป 93.32% คิดเป็น 995 นำย จำก นนร. ทั้งหมด 1,067 นำย ถือว่ำ
บรรลุเป้ำหมำย (9.1-20)
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
ผลร้อยละ =

จำนวน นนร. ที่ปรำกฏอัตลักษณ์ตำมที่ รร.จปร. กำหนด
× 100
จำนวน นนร. ที่ได้รับกำรสุ่มตรวจ

กำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2560 สวท. มีจำนวนนักเรียนนำยร้อยที่ปรำกฏอัตลักษณ์ตำมที่กำหนดจำนวน
995 นำย จำกจำนวนนักเรียนนำยร้อยที่ได้รับกำรสุ่มตรวจ 1,067 นำย คิดเป็นร้อยละ 93.32
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 3 คะแนน
ผลกำรประเมิน (D6) = 3 × 93.32 = 2.79
100
ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ได้คะแนนเท่ำกับ 4.79 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
9.1-1 - อัตรำเฉพำะกิจหมำยเลข 4400 (หน้ำที่ของ สวท.รร.จปร.)
9.1-2 - หลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (ด้ำนวิชำทหำร)
9.1-3 - ตำรำงกำรศึกษำวิชำทหำร ปี 2560
9.1-4 - คำสั่งโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ เรื่องกำรฝึกภำคสนำม ฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2560
9.1-5 - กำหนดกำรและรำยละเอียดกำรสอบประมวลควำมรู้ นนร.ชั้นปีที่ 2 ,3 ประจำปีกำรศึกษำ 2560
9.1-6 - ระเบียบโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำว่ำด้วยกำรศึกษำและกำรให้รำงวัล นนร. พ.ศ. 2558
9.1-7 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำชั้น นนร.ชั้นปีที่ 1 - 5
9.1-8 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร
9.1-9 - หนังสือรำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำม ประจำปีกำรศึกษำ 2560
9.1-10 - คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรดำเนินงำนในกำรจัดตั้ง สถำนีฝึกผู้ชำนำญกำรทหำรรำบให้กับ
นนร.ชั้นปีที่ 1 และรำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำม
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9.1-11 - รำยงำนผลกำรสอบประมวลผลควำมรู้ นนร. ชั้นปีที่ 2 และ 3 ประจำปีกำรศึกษำ 2560
9.1-12 - หนัง สือ กำรฝึกปฏิบัติหน้ำที่ตำมเหล่ำที่เลือกรับรำชกำรและกำรศึกษำดูง ำนกองทัพภำคของ
นนร. ชั้นปีที่ 5
9.1-13 - กำรฝึกเพิ่มเติมหลังเวลำศึกษำให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 1-5
9.1-14 - ตำรำงกำรศึกษำควำมรู้เหล่ำที่เลือกรับรำชกำรของ นนร. ชั้นปีที่ 5
9.1-15 - ตำรำงผลกำรเรียนกำรฝึก นนร. ชั้นปีที่ 1
9.1-16 - ตำรำงผลกำรเรียนกำรฝึก นนร. ชั้นปีที่ 2
9.1-17 - ตำรำงผลกำรเรียนกำรฝึก นนร. ชั้นปีที่ 3
9.1-18 - ตำรำงผลกำรเรียนกำรฝึก นนร. ชั้นปีที่ 4
9.1-19 - ตำรำงผลกำรเรียนกำรฝึก นนร. ชั้นปีที่ 5
9.1-20 - ตำรำงสรุปภำพรวมผลกำรเรียนกำรฝึก นนร. ชั้นปีที่ 1 - 5
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 เอกลักษณ์สถำบัน
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีเอกลักษณ์ที่สะท้อนควำมโดดเด่น/ควำมชำนำญ/ควำมเชี่ยวชำญ ตำมปรัชญำ
ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์ กำรจัดตั้ง และบริบทของ รร.จปร.
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในกำรกำหนดเอกลักษณ์ของ สวท.รร.จปร.
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้ ก ำหนดเอกลั ก ษณ์ คื อ “ควำมเป็ น ทหำรอำชี พ ” ซึ่ ง มี ค วำมเหมำะสม
เนื่องจำก รร.จปร. ได้ แบ่งส่วนรำชกำรเพื่อทำหน้ำที่ต่ำงๆในกำรผลิตนำยทหำรสัญ ญำบั ตรหลักให้กั บ
กองทัพบกโดยกำหนดให้ สวท.รร.จปร. มีหน้ำที่ “ฝึกสอนวิชำทหำรขั้นพื้นฐำนทำงยุทธวิธี และเทคนิคของ
เหล่ำต่ำงๆ กำรฝึกกำรยุทธเคลื่อนที่ทำงอำกำศ กำรฝึกหลักสูตรส่งทำงอำกำศและกำรฝึกหน่วยทหำรขนำด
เล็ก กำรยุทธภำยใต้สภำพพิเศษและปฏิบัติกำรพิเศษ” ทั้งนี้ สวท.รร.จปร. ได้มีโครงสร้ำงกำรจัดหน่วย
ออกเป็น 6 กองวิชำ กับ 1 กองบังคับกำรเตรียมกำร (9.2-1) เพื่อตอบสนองภำรกิจในกำรสร้ำงควำมเป็น
ทหำรอำชีพให้กับ นนร.
ผลกำรประเมิน (D1)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.2 มีกำรกำหนดตัวบ่งชี้และระดับควำมสำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. กำหนดตัวบ่งชี้ของเอกลักษณ์ จำกกำรประเมินควำมคิดเห็นของ นนร. ครู
อำจำรย์ ผู้บังคับบัญชำ และนักเรียนหลักสูตรอื่นๆ ที่ สวท.รร.จปร. ทำกำรฝึก (9.2-2) และกำหนดระดับ
ควำมสำเร็จของเป้ำหมำย ต้องมีผลประเมินไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80
ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีกำรขับเคลื่อนให้ นนร. ได้มีควำมเป็นทหำรอำชีพ โดยกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนวิชำทหำร จัดกำรฝึกภำคสนำม และจัดกำรสอบประมวลผลควำมรู้ นนร. นอกจำกนี้ ยัง มี นนร.
จำนวนหนึ่งที่ไม่ผ่ำนกำรทดสอบเข้ำเรียนหลักสูตรส่งทำงอำกำศและจู่โจม ดังนั้น สวท.รร.จปร. จึงได้จัดทำ
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แนวทำงกำรจัดกำรฝึกให้กับ นนร. ดังกล่ำว เพื่อให้ นนร. ได้รับประโยชน์จำกกำรฝึกภำคสนำมมำกที่สุด
(9.2-3)
ผลกำรประเมิน (D3)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.4 มีส่วนร่วมของ นนร. อำจำรย์ และบุคลำกร
กำรดำเนินงำน
นนร. อำจำรย์ และบุคลำกรของ สวท.รร.จปร. มีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรฝึก และร่วมกัน
ประเมิน เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนำให้ นนร. ได้มีควำมรู้ด้ำนกำรทหำร โดย นนร. ทำกำรประเมิน
กำรเตรียมกำร และกำรสอนของครู ส่วนครูจะประเมินกำรปฏิบัติตัวของ นนร. สำหรับผู้บังคับบัญชำจะ
ประเมินกำรสอนของครู (9.2-2)
ผลกำรประเมิน (D4)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.5 มี ผ ลประเมิ น ควำมพึ ง พอใจ ในกำรด ำเนิ น งำนของ สวท.รร.จปร. ที่ ส ะท้ อ น
เอกลักษณ์ของ สวท.รร.จปร. ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน
กำรดำเนินงำน
1) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเรียนกำรสอนวิชำทหำร และกำรฝึกภำคสนำม มีดังนี้
(9.2-4)
1.1) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรฝึกภำคสนำม มีคะแนน 4.11 คิดเป็น ร้อยละ
82.2
1.2) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเรียนกำรสอนวิชำทหำร มีคะแนน 4.31 คิดเป็น
ร้อยละ 86.36
2) สวท.รร.จปร. ดำเนินกำรฝึกวิชำทหำรให้กับ นนร. นักเรียนแพทย์ทหำร นักเรียนพยำบำล
กองทัพ บก นั กเรีย นผู้ ช่ว ยพยำบำล ข้ ำรำชกำรบรรจุ ใหม่ชั้ นสั ญ ญำบั ตรของสำนัก งำนปลัด กระทรวง
กลำโหม และพลเรือนทั่วไป หลังกำรฝึกได้มีกำรประเมินควำมพึง พอใจ ผลคะแนนที่ไ ด้ เฉลี่ย 91.6 %
(9.2-5)
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผู้ประเมินตรวจหลักฐำน ประเด็นต่อไปนี้
2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรศึกษำดูงำนที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ สวท.รร.จปร. (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ควำมชำนำญในวิชำชีพทหำรของ สวท.รร.จปร. ได้รับควำมสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
กำรศึกษำดูงำนของ นนร. จำกต่ำงประเทศ ทั้งกำรดูงำนกำรเรียนกำรสอน และกำรใช้เครื่องช่วยฝึก
เทคโนโลยีชั้นสูง (Range 3000) และกิจกรรมโดดหอสูง 34 ฟุต (9.1-6)
ผลกำรประเมิน (D6)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2.2 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/กำรยกย่องในมิติต่ำงๆ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
นนร. ชั้นปีที่ 3 จำนวน 9 นำย ได้เดินทำงไปเข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงทหำร (Sandhurst
Competition 2017) ณ โรงเรียนนำยร้อยเวสต์พ้อยท์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ เมื่อ เม.ย. 60 โดยทีม นนร.
ได้รับรำงวัลชนะเลิศประเภทคะแนนยิงปืนสูงสุด (9.2-7)
ผลกำรประเมิน (D7)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
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2.3 มีควำมเป็น “ต้นแบบ” วิธีดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ หรือมีกำรถ่ำยโอนควำมรู้ด้ำน
กระบวนกำรสู่สถำบันอื่น (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้ รั บ กำรยอมรั บ เป็ น ต้ น แบบในฐำนะหน่ ว ยที่ ใ ห้ ก ำรฝึ ก วิ ช ำทหำรให้ กั บ
หลักสูตรต่ำงๆ นอกเหนือจำกฝึกสอนให้กับ นนร. ประกอบด้วย นักเรียนแพทย์ทหำรชั้นปีที่ 2 และ 3
นักเรียนพยำบำลกองทัพบก นักเรียนผู้ช่วยพยำบำล นำยทหำรบรรจุใหม่ของสำนักงำนปลัดกระทรวง
กลำโหม นับได้ว่ำ สวท.รร.จปร. ได้ถ่ำยโอนควำมรู้ให้กับสถำบันอื่นอีกด้วย (9.2-8)
ผลกำรประเมิน (D8)
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 9.2
ได้คะแนนเท่ำกับ 5.0 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
9.2–1 - ข้อมูลพื้นฐำนของ สวท.รร.จปร.
9.2–2 - ตัวอย่ำงแบบประเมิน
9.2–3 - แนวทำงกำรจัดกำรฝึกให้กับ นนร. ที่ไม่ผ่ำนกำรทดสอบเข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรจู่โจมและส่ง
ทำงอำกำศ
9.2–4 - สรุปผลกำรประเมินควำมคิดเห็นกำรฝึกภำคสนำมและกำรเรียนวิชำทหำร
9.2–5 - ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรอื่นๆที่รับกำรฝึกจำก สวท.รร.จปร.
9.2–6 - หนังสือกำรเข้ำเยี่ยมดูงำนกำรเรียนกำรสอนของ สวท.รร.จปร.
9.2–7 - เอกสำรกำรได้รับรำงวัลกำรแข่งขันทักษะทำงทหำร (Sandhurst Competition 2017)
ณ โรงเรียนนำยร้อยเวสต์พ้อยท์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
9.2–8 - ตำรำงกำรฝึกของนักเรียนทหำรอื่นๆที่เข้ำทำกำรฝึกกับ สวท.รร.จปร.
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 9
ตัวบ่งชี้
9.1
9.2

ผลดำเนินกำร
ปฏิบัติได้ 6 ข้อ
ปฏิบัติได้ 8 ข้อ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
5
10

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
4.79
23.95
5.0
25
48.95
48.95 ÷ 10 = 4.89
ดีมำก

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 9
จุดเด่น
1. สวท.รร.จปร. ประกอบด้วย 6 กองวิชำ และ 1 กองบังคับกำรเตรียมกำร สำมำรถรองรับ
ต่อภำรกิจของหน่วยได้ เป็นอย่ำงดี ทำให้กำรกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ ผู้เรียนได้รับควำมรู้เต็มที่
บรรลุผลอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ที่ต้องกำร
2. สวท.รร.จปร. มีกำรกำหนดแผนงำน/โครงกำร เพื่อดำเนินกำรให้ นนร. ไปสู่อัตลักษณ์
และ เอกลักษณ์ของ สวท.รร.จปร.
3. สวท.รร.จปร. มีกิจกรรมทำงกำรทหำรที่เด่นชัด
4. สำมำรถเป็นต้นแบบให้กับสถำบันอื่นได้
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จุดที่ควรพัฒนำ
1. ควรปรับปรุงแบบประเมินผู้เรียนของ สวท.รร.จปร. ให้สำมำรถสะท้อนถึง อัตลักษณ์ /
เอกลักษณ์ได้อย่ำงครบถ้วนยิ่งขึ้น
2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนวิชำชีพทหำรให้มีควำมเด่นชัด
3. กำรสอบประมวลควำมรู้ให้กับ นนร. ทุกชั้นปี
4. ดำเนินกำรทบทวนขีดสมรรถนะหลักของผู้บังคับหมวดที่ต้องกำรให้ นนร. เป็นและนิยำม
ควำมหมำยของผู้บังคับหมวดให้ชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. สร้ำงแบบประเมินอัตลักษณ์ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ สวท.รร.จปร. เพื่อใช้ในกำร
ประเมิน นนร.
2. จัดทำรูปแบบกำรรวบรวมผลกำรประเมินทั้งรำยบุคคล กลุ่ม และภำพรวม

มำตรฐำนที่ 10 มำตรกำรส่งเสริม
รร.จปร. กำหนดมำตรกำรส่งเสริมออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบไปด้วย มำตรกำรส่งเสริม
ภำยใน และภำยนอก รร.จปร. เพื่อพัฒนำสัง คมและประเทศชำติจำกประเด็นชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ไ ข
ปั ญ หำสั ง คมด้ ำ นต่ ำ งๆ ตำมนโยบำยของรั ฐ อำทิ กำรส่ ง เสริ ม และสื บ สำนโครงกำรอั น เนื่ อ งมำจำก
พระรำชดำริ ควำมรักชำติ บำรุงศำสนำ และเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ กำรน้อมนำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำปฏิบัติเป็นแบบอย่ำง กำรสร้ำงสังคมสันติสุขและควำมปรองดอง กำรส่ง เสริมควำมร่วมมือในกรอบ
ประชำคมอำเซียน กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม พลังงำน เศรษฐกิจ สุขภำพ ค่ำนิยม จิตสำธำรณะ และ
ควำมประหยัด รวมทั้งกำรแก้ปัญหำสังคม ควำมขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 มำตรกำรส่งเสริม (ภำยในสถำบัน)
คำอธิบำย
นนร. มีควำมสำมำรถและทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สำมำรถสื่อสำรและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนำนำประเทศ
เกณฑ์กำรประเมิน (5 คะแนน)
ร้อยละของจำนวน นนร. ชั้นปีสุดท้ำยที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
American Language Course Placement Test (ALCPT) หรือ English Comprehension Level
Test (ECL) ต่อจำนวน นนร. ชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมด โดยกำหนดเกณฑ์ผ่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ดังนี้
ในระดับปริญญำตรีไม่ต่ำกว่ำ 65 คะแนนของกำรสอบ ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเท่ำ
วิธีกำรคำนวณ
ผลร้อยละ = จำนวน นนร. ชั้นปีสุดท้ำยที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ × 100
จำนวน นนร. ชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมด
กำรดำเนินงำน
(สวท.รร.จปร. ไม่มีกำรดำเนินกำรในข้อนี้)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
5 ×C
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 10 เท่ำกับ 5 คะแนน =
10
ผลกำรประเมิน (D) = 0
1
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สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 10.1
ได้คะแนนเท่ำกับ 0 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 มำตรกำรส่งเสริม (ภำยนอกสถำบัน)
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีกำรดำเนินงำนในกำรช่วยเหลือชุมชน สัง คม รอบสถำบัน ด้วยกำรจัดทำ
โครงกำร เช่น โครงกำรพระรำชดำริ โครงกำรพัฒนำชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำรบริกำร
ตรวจสุขภำพชุมชน เป็นต้น
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในกำรกำหนดควำมร่วมมือ
กำรดำเนินงำน
กำรทำภำรกิจทำงทหำรจะสำเร็จได้ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกประชำชน ดัง นั้น นนร. จึง
จำเป็นต้องได้รับกำรปลูกฝังกำรเข้ำถึงประชำชนเพื่อจะได้นำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดยอำศัยช่วงเวลำใน
ระหว่ำ งกำรฝึ กภำคสนำม ซึ่ งหน่ว ยฝึกประจำวิ ช ำจะนำ นนร. ไปท ำกิจกรรม และรำยงำนให้ กอ.ฝึ ก
สวท.รร.จปร. ทรำบ (10.1 - 1)
ผลกำรประเมิน (D1)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.2 มีกำรกำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมสำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
กำรดำเนินงำน
(สวท.รร.จปร. ไม่มีกำรดำเนินกำรในข้อนี้)
ผลกำรประเมิน (D2)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.3 มีแนวปฏิบัติและกระบวนกำรที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้ ก ำหนดแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี 2560 โดยมี แ ผนงำนด้ ำ น
มำตรกำรส่ง เสริม ภำยนอกสถำบัน ประกอบด้วย กิจกรรมกำรพัฒนำวัดและกิจกรรมพัฒ นำโรงเรีย น
(10.2 - 2)
ผลกำรประเมิน (D3)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.4 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกผู้เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มอบหมำยให้หน่วยฝึกประจำวิชำรับผิดชอบในกำรนำ นนร. ไปทำกิจกรรม
พัฒนำวัด พัฒนำโรงเรียน สร้ำงควำมสัมพันธ์กับประชำชน ดังนี้ (10.2 - 3)
1. เมื่อ 18 ม.ค. 61 หน่วยฝึกประจำวิชำกำรฝึกกำรป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์นำ นนร.
ชั้นปีที่ 1 มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนโยธีรำษฎร์ศรัทธำรำม จ.นครนำยก และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเขำ
ชะโงก จ.นครนำยก
2. เมื่อ 31 ม.ค.61 หน่วยฝึกประจำวิชำกำรติดต่อสื่อสำรเบื้องต้นนำ นนร.ชั้นปีที่ 1 มอบ
สิ่งของให้กับโรงเรียนวัดรำษฎร์บำรุง จ.สมุทรสำคร
3. เมื่อ 1 ก.พ.61 หน่วยฝึกประจำวิชำกำรฝึกขับรถยนต์ทหำรนำ นนร.ชั้นปีที่ 2 มอบ
อุปกรณ์ทำควำมสะอำดและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนให้กับโรงเรียนหมู่บ้ำนเด็ก ต.วังด้ง จ.กำญจนบุรี
4. เมื่อ 11 ก.พ.61 หน่วยฝึกประจำวิชำกำรฝึกยุทธวิธีทหำรม้ำระดับหมวดนำ นนร.ชั้นปีที่ 3
บำเพ็ญประโยชน์และถวำยสังฆทำน ณ วัดบำรุงธรรม จ.สระบุรี
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5. เมื่อ 18 มี.ค.61 หน่วยฝึกประจำวิชำกำรฝึกปืนใหญ่สนำมและปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำนนำ
นนร.ชั้นปีที่ 2 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับวัดพระพุทธบำทน้ำพุ จ.ลพบุรี
ผลกำรประเมิน (D4)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน
กำรดำเนินงำน
(สวท.รร.จปร. ไม่มีกำรดำเนินกำรในข้อนี้)
ผลกำรประเมิน (D5)
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
2.1 มีผลกำรช่วยเหลือ /ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่นในกำรพัฒนำวิชำกำรอย่ำงน้อย 1
แห่ง (1.5 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
1. ผอ.สวท.รร.จปร. ได้รับ กำรแต่ง ตั้ง เป็นคณะกรรมกำรปรับปรุง พั ฒนำหลัก นิยม และ
ยุทธศำสตร์ของกองทัพบก เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำโครงกำรปรับปรุงพัฒนำหลักนิยม และยุทธศำสตร์ของ
หน่วย/เหล่ำสำยวิทยำกำร เพื่อนำผลผลิตของหน่วย/เหล่ำสำยวิทยำกำร ที่พัฒนำ แก้ไขปรับปรุงเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว มำใช้ประโยชน์ในพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรฝึกของกองทัพบกต่อไป (10.2 - 4)
2. สวท.รร.จปร. ได้ส่งอำจำรย์เข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำร ดังนี้ (10.2 - 5)
2.1 เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 60 พ.อ.นิมิตร ผ่องจิตร์ อจ.หน.สวท.รร.จปร. เข้ำร่วมกำรเสวนำ
เรื่อง “กองทัพบกกับกำรประสำนและกำรควบคุมห้วงอำกำศยำนในยำมปกติและในสนำมรบ”
2.2 เมื่อวันที่ 30-31 มี.ค.60 พ.ท.โพธิ์ชนะวิน เหล็กจำน อจ.สวท.รร.จปร. เข้ำร่วมกำร
สัมมนำด้ำนกำรข่ำวเรื่อง “สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงในแต่ละภูมิภำค (Hotspot) แนวโน้มและผลกระทบต่อ
ไทย” ณ ภูเขำงำมรีสอร์ท จ.นครนำยก
2.3 เมื่อ 20 – 22 มิ.ย.60 พ.อ.ฐำนันตรีย์ เปำวรัตน์ อจ.หน.สวท.รร.จปร. เข้ำร่วม
ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำและสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมินวิทยฐำนะ
และเลื่อนวิทยฐำนะ
2.4 เมื่ อ 28 – 30 พ.ย.60 พ.อ.อำทมำต เนติ อจ.หน.สวท.รร.จปร. เข้ ำ ร่ ว ม
ประชุมสัมมนำเรื่องแนวทำงกำรพัฒนำระบบงำนวิจัยและพัฒนำกำรทำงทหำรของกองทัพบก ในกรอบ
ยุทธศำสตร์กองทัพบก ปี 60 – 79
ผลกำรประเมิน (D6)
 ได้คะแนน 1.5 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
2.2 มีผลควำมร่วมมือกับท้องถิ่น /ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หน่วยงำนอื่นในกองทัพในกำร
ป้องกันแก้ปัญหำ และ/หรือกำรพัฒนำตำมบริบทของพื้นที่ อย่ำงน้อย 1 ประเด็น (1.5 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้รับควำมร่วมมือจำกท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด และหน่วยงำนอื่นๆของ
กองทัพ ในกำรจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ในระหว่ำงกำรฝึกภำคสนำมประจำปีของ นนร. อำทิ กำรมอบ
อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์กีฬำ กำรพัฒนำพื้นที่ชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ ให้กับโรงเรียน และ ชุมชนใน
พื้นที่ที่ทำกำรฝึกภำคสนำม (10.2 - 3)
ผลกำรประเมิน (D7)
 ได้คะแนน 1.5 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 10.2
ได้คะแนนเท่ำกับ 4.2 คะแนน
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10.2-1
10.2-2
10.2-3
10.2-4
10.2-5

หลักฐำนอ้ำงอิง
- วิทยุรำชกำรทหำรรำยงำนกำรปฏิบัติประจำวันของหน่วยฝึกประจำวิชำ
- แผนปฏิบัติรำชกำร สวท.รร.จปร. ประจำปี 2560
- รำยงำนสรุปกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงกำรฝึกภำคสนำม ประจำปี 2560
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงพัฒนำหลักนิยม และยุทธศำสตร์ ของกองทัพบก
- หนังสือกำรส่งกำลังพลเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 10

ตัวบ่งชี้
10.1
10.2

ผลดำเนินกำร
น้ำหนัก
n/a
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ จำก 7 ข้อ
5
คะแนนรวม
5
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
n/a
n/a
4.2
21
21
21 ÷ 5 = 4.2
ดี

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 10
จุดเด่น
1. สวท.รร.จปร. มีช่วงเวลำระหว่ำงฝึกภำคสนำมของ นนร. จึงเป็นโอกำสที่ดีในกำรนำ นนร.
ไปทำกิจกรรมกับชุมชน
2. เป็นกำรฝึกให้ นนร. มีควำมเสียสละ มีควำมรักและช่วยเหลือประชำชน
จุดที่ควรพัฒนำ
1. กำรทำกิจกรรมพัฒนำของ นนร. ในแต่ละครั้งมีเวลำน้อยเกินไป
2. กำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอนวิชำทหำรยังมีน้อย
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. กำรทำกิจกรรมพัฒนำของหน่วยฝึกควรประสำนผู้นำท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนประชำชนเข้ำ
ร่วมให้มำกขึ้น
2. ส่งเสริมให้ครูและ นนร. ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรศึกษำให้มำกขึ้น ด้วยกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมทำงภำษำอังกฤษ

