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ส่วนที่ 3 
ผลด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
 สวท.รร.จปร. ได้ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ พ.ศ.2559 (ปรับปรุง 2560) จ ำนวน 10 มำตรฐำน 32      
ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพศิษย์ 
 คุณภำพศิษย์เป็นผลผลิตของสถำบันกำรศึกษำ ศิษย์เป็นผู้เรียนท่ีดีต้องมีคุณลักษณะทำง
ทหำร คุณธรรม และจริยธรรม ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของกองทัพบก และมีผลงำนโครงงำนวิจัยท่ีได้รับกำรท่ีพิมพ์ 
เผยแพร่สู่สำธำรณะ หรือน ำไปใช้ประโยชน์ ศิษย์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำได้ท ำประโยชน์ให้สถำนศึกษำโดย
กลับมำช่วยเหลือ และให้ควำมช่วยเหลือในกำรพัฒนำวิชำกำร วิชำชีพทหำรและภำวะผู้น ำ ให้กำร
สนับสนุนทรัพยำกร หรือทุนกำรศึกษำตลอดจน ได้สร้ำงช่ือเสียงให้กับสถำนศึกษำ 

  ตัวบ่งชี ้1.1 ผู้เรียนเป็นคนดี 
   ค ำอธิบำย 
  ผู้เรียนเป็นนักเรียนนำยร้อยมีคุณลักษณะทำงทหำร คุณธรรม และจริยธรรม ตำมท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด ปฏิบัติตำมค ำส่ังผู้บังคับบัญชำทำงทหำร รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ด ำรงชีวิตอย่ำงมี
คุณค่ำ มีน้ ำใจไมตรี  มีจิตอำสำ และมีกำรพัฒนำคุณธรรมด้ำนต่ำงๆ อำทิ วินัย สติ กตัญญู เมตตำ อดทน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน ไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ ผ่ำนกำรท ำงำน ท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
 เกณฑ์กำรประเมิน 
 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
 1. จ ำนวนกิจกรรม ท่ีนักเรียนนำยร้อย ท ำกิจกรรม บ ำเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อย
กว่ำ 5 กิจกรรม/ปี (2 คะแนน) 
     [ ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดจ ำนวนกิจกรรม 5 กิจกรรม เท่ำกับ 2 คะแนน ] 
 ผลกำรด ำเนินงำน 
  นักเรียนนำยร้อยเข้ำร่วมกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์จ ำนวน  3   กิจกรรม  ดังนี้  
 1. กิจกรรมพัฒนำวัดสันติคีรี  อ.ท่ำม่วง จว.กำญจนบุรี  (1.1-1) 
 2. กิจกรรมมอบส่ิงอุปโภคบริโภคให้โรงเรียนหมู่บ้ำนเด็ก ต.วังด้ง อ.เมือง จว.กำญจนบุรี 
(1.1-2) 
 3. กิจกรรมให้ควำมรู้แก่เยำวชนในกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ (1.1-3) 
 4. กิจกรรมถวำยสังฆทำนและบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ณ วัดบ ำรุงธรรม ค่ำยอดิศร  
                จ.สระบุรี (1.1-4) 
 5. กิจกรรมมอบส่ิงอุปโภคบริโภค ณ วัดพระบำทน้ ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี (1.1-5) 
  ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
    หมำยเหตุ  :  เทียบคะแนนถ่วงน้ ำหนักท่ีได้จำกคะแนนเต็ม 2  เป็นคะแนนเต็ม 5  
     สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่  1.1   
 ได้คะแนนเท่ำกับ  5 คะแนน 
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 หลักฐำนอ้ำงอิง 
1.1-1 - กิจกรรมพัฒนำวัดสันติคีรี  อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี   
1.1-2 - กิจกรรมมอบส่ิงอุปโภคบริโภคให้โรงเรียนหมู่บ้ำนเด็ก ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
1.1-3    - กิจกรรมให้ควำมรู้แก่เยำวชนในกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ  
1.1-4 - กิจกรรมถวำยสังฆทำนและบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ณ วัดบ ำรุงธรรม ค่ำยอดิศร จ.สระบุรี 
1.1-5 - กิจกรรมมอบส่ิงอุปโภคบริโภค ณ วัดพระบำทน้ ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี 

2. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนนำยร้อยท่ีมีคะแนนควำมประพฤติ และคะแนนประเมินค่ำ
คุณลักษณะทหำร อยู่ในเกณฑ์ดี -ดีมำก ตำมท่ีสถำบันก ำหนด ต่อจ ำนวนนักเรียนนำยร้อยท้ังหมด (3 
คะแนน) 

( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 
ตัวบ่งชี้ที ่1.2  ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร 

ค ำอธิบำย 
นักเรียนนำยร้อยช้ันปีสุดท้ำย มีควำมสำมำรถตำมท่ีหลักสูตรก ำหนดและมีคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและกองทัพ 
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 

1. นักเรียน/นักศึกษำช้ันปีสุดท้ำย  มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน 
ICT หรือเทียบเท่ำ (1 คะแนน) ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 ของจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำ
ช้ันปีสุดท้ำยท้ังหมดเท่ำกับ 1 คะแนน 

 ( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 
2. มีนักเรียนนำยร้อยช้ันปี สุดท้ำยท่ีได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่องท่ีสะท้อนควำมรู้ 

ควำมสำมำรถ ในระดับกองทัพ/ระดับชำติ/ระดับนำนำชำติ หรือองค์กรภำยนอก ปีละไม่น้อยกว่ำ 1 รำงวัล   (1 
คะแนน) 

( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 
3. อัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำของนักเรียนนำยร้อยตำมระยะเวลำท่ีหลักสูตรก ำหนด (Success 

Rate) ในแต่ละรุ่น (1 คะแนน) 
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 

  4. กำรมีงำนท ำและ/หรือสอบได้ทุนกำรศึกษำต่อจำกองค์กรภำยในและ/หรือต่ำงประเทศ
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (1 คะแนน) 

( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 
 5. ผลประเมินคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

โดยผู้ใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) (1 คะแนน)  
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 

  ตัวบ่งชี้ที ่1.3 ผู้เรียนมีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน ำไปใชป้ระโยชน์ 
 ค ำอธิบำย 
            ผลงำนของนักเรียนนำยร้อยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์/เผยแพร่ สู่สำธำรณะ และ/หรือน ำไปใช้
ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะท่ีระบุไว้ในโครงงำน  

(ส่วนวิชำทหำร ฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร) 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ศิษย์เก่ำท ำประโยชน์ให้สถำนศึกษำ 
  ค ำอธิบำย 
        ศิษย์เก่ำท่ีกลับมำช่วยเหลือและให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพ ให้กำร
สนับสนุนทรัพยำกรและ/หรือทุนกำรศึกษำ ตลอดจนสร้ำงช่ือเสียงให้กับสถำนศึกษำ 
  เกณฑ์กำรประเมิน 
  หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 

1.  มีกิจกรรมท่ีศิษย์เก่ำร่วมพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพหรือพัฒนำนักเรียนนำยร้อยร่วมกับ 
สถำนศึกษำ (1 คะแนน) 
      มีกิจกรรมท่ีศิษย์เก่ำมำร่วมพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพ หรือพัฒนำนักเรียนนำยร้อยร่วมกับ
สถำนศึกษำ  จ ำนวน  21  กิจกรรม ได้แก่ 

1)  พล.ต.หลักแก้ว  อัมโรสถ  เกษียณอำยุรำชกำร บรรยำยพิเศษเรื่องแนวทำงกำรรับ
รำชกำร (1.4-1) 

2)  พ.อ.กิตติ   สมสนั่น  ผบ.ส.1 บรรยำยพิเศษเรื่องประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน (1.4-1) 
3) พ.อ.ก ำชัย  กุศลทรำมำส  ผบ.ช.11 พัน.602  บรรยำยพิเศษเรื่องประสบกำรณ์ในกำร

ท ำงำน (1.4-1) 
4)  ร.ต.สำยยศ  มุ่งแถบมทอง  ผบ.มว.ปล.ร้อย.อวบ.ศร.พัน.1 บรรยำยพิเศษเรื่องกำรปฏิบัติ

ตน ของนำยทหำรใหม่ และควำมคำดหวังของหน่วยท่ีได้รับนำยทหำรใหม่ท่ีจบ รร .จปร. มำรับรำชกำรท่ี
หน่วย (1.4-1) 

5)  ร.อ.โสภณ  เสืองำม   ผบ.ร้อย.อวบ.ศร.พัน.1 บรรยำยพิเศษเรื่องกำรปฏิบัติตน และ
มำรยำทท่ีดีกับผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ และผู้ร่วมงำน (1.4-1) 

6)  พล.ต.สุเทพ  นพวัง   ผบ.ศร. ภำรกิจ กำรจัด งำนท่ีรับผิดชอบ พล.ร.๙  ประสบกำรณ์
กำรปฏิบัติงำนแนวทำงกำรปฏิบัติตัวในกำรรับรำชกำร (1.4-1)  

7)  พ.ท.ประเสริฐ แก้วอ่อน  ผบ.ศร.พัน.1 บรรยำยพิเศษเรื่องกำรปฏิบัติตนในกำรรับรำชกำร 
และควำมคำดหวังของ ผบ.พัน. ต่อนำยทหำรใหม่ท่ีบรรจุมำรับรำชกำรท่ีหน่วย (1.4-1) 

8)  พล.ต.วันชำติ ผลไพบูลย์   ผบ.ศม. บรรยำยพิเศษเรื่องข้อคิดในกำรรับรำชกำร (1.4-2) 
9)  พ.ท.อริยวรรษ มำลำหอม   ผบ.ร.29 พัน.1 บรรยำยพิเศษเรื่องภำรกิจ กำรจัด งำนท่ี

รับผิดชอบ พล.ร.9  และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน (1.4-2) 
10)  พ.อ.อดิสรณ์  ชุณหรัตน์     หก.กยก.มทบ.๑๙ บรรยำยพิเศษเรื่องภำรกิจ กำรจัด งำนท่ี

รับผิดชอบ  มทบ.๑๗ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน (1.4-2) 
11)  พ.อ.สมัคร  เอ็นดู    ผอ.กกส.สนทพ.นทพ. บรรยำยพิเศษเรื่องภำรกิจ กำรจัด งำนท่ี

รับผิดชอบ นทพ.  ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน (1.4-2) 
12)  พ.อ.วรรธ  อุบลเดชประชำรักษ์  ผบ.กรม ทพ.14 บรรยำยพิเศษเรื่องภำรกิจ กำรจัด 

งำนท่ีรับผิดชอบ กรม ทพ.๑๔ และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน (1.4-2) 
13)  ร.อ.อนุวัตร วันแก้ว    ผบ.ร้อย.อวบ.ศร.พัน.1  บรรยำยพิเศษเรื่องกำรปฏิบัติตนของ

นำยทหำรใหม่  ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำก รร.จปร. (1.4-2) 
 14)  พ.ท.ประเสริฐ แก้วอ่อน  ผบ.ศร.พัน.1  บรรยำยพิเศษเรื่องวิสัยทัศน์ และกลยุทธในกำร

น ำหน่วย  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 บรรยำยพิเศษเรื่องประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(1.4-2) 
19)  พล.ต.ไกรเวทย์ พูลอ ำไภย์ ผบ.ศป. บรรยำยพิเศษเรื่องประสบกำรณ์กำรท ำงำนใน 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  :  เทียบคะแนนถ่วงน้ ำหนักท่ีได้จำกคะแนนเต็ม 1  เป็นคะแนนเต็ม 5  

  สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่  1.4   
 ได้คะแนนเท่ำกับ  5 คะแนน 
  หลักฐำนอ้ำงอิง 

1.4-1   - ภำพกิจกรรมท่ีศิษย์เก่ำมำเป็นอำจำรย์พิเศษบรรยำยให้นักเรียนนำยร้อย ช้ันปีท่ี 1 ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ หน่วย สวท.รร.จปร. จ ำนวน  7 กิจกรรม 

1.4-2   - ภำพกิจกรรมท่ีศิษย์เก่ำมำเป็นอำจำรย์พิเศษบรรยำยให้นักเรียนนำยร้อย ช้ันปีท่ี 2 ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ หน่วย สวท.รร.จปร. จ ำนวน  12 กิจกรรม 

1.4-3   - ภำพกิจกรรมท่ีศิษย์เก่ำมำเป็นอำจำรย์พิเศษบรรยำยให้นักเรียนนำยร้อย ช้ันปีท่ี 3  ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ หน่วย สวท.รร.จปร. จ ำนวน  2 กิจกรรม 

         2.  มีกิจกรรมท่ีศิษย์เก่ำร่วมพัฒนำสถำนศึกษำ เช่น อำคำรสถำนท่ี อุปกรณ์กำรศึกษำ หรือ
ส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้และ/หรือทุนกำรศึกษำ เป็นต้น (2 คะแนน) 

                [ก ำหนดมีจ ำนวนเงินท่ีใช้ในกิจกรรม≥ 200,000 บำท ต่อปีกำรศึกษำ เท่ำกับ 2 คะแนน] 
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 

          3.  มีกิจกรรมท่ีศิษย์เก่ำร่วมสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้และ/หรือทุนกำรศึกษำ (1 คะแนน) 
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 

  4.  มีฐำนข้อมูลและมีกำรส่ือสำรกับศิษย์เก่ำอย่ำงเป็นระบบ (1 คะแนน) 
( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 

  5.  มีผลงำนสร้ำงสรรค์สังคมของศิษย์เก่ำท่ีเป็นท่ียอมรับ/ยกย่อง อย่ำงน้อยปีละ 1 ผลงำน  (1 
คะแนน)  

( ส่วนวิชำทหำรฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 
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สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 1 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
1.1   5 5 25 

 1 5 กิจกรรม (2) (2) - 
 เทียบคะแนนถ่วงน้ ำหนักท่ีได้จำกคะแนนเต็ม 2 เป็นคะแนนเต็ม 5 

1.4   5 5 25 
 1 21 กิจกรรม (1) (1) - 
 เทียบคะแนนถ่วงน้ ำหนักท่ีได้จำกคะแนนเต็ม 1 เป็นคะแนนเต็ม 5 

คะแนนรวม 10 - 50 
คะแนนเฉลี่ย 50 ÷ 10 = 5 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 

  กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 1 
ผลกำรพัฒนำ 
ผู้บริหำรระดับสูงได้มีนโยบำยท่ีชัดเจนในกำรพัฒนำคุณภำพศิษย์ ท้ังส่งเสริมกิจกรรม / 

โครงกำรท่ีส่งเสริมให้เป็นคนดี  ส่งเสริมศิษย์เก่ำให้สร้ำงผลงำนท่ีเกิดผลดีต่อประเทศชำติ และพร้อมท่ี  จะ
มำร่วมพัฒนำสถำบันเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำและคงอยู่อย่ำงยั่งยืน 

จุดที่ควรพัฒนำ  
ในห้วงกำรฝึกภำคสนำม  นักเรียนนำยร้อยอยู่ในควำมรับผิดชอบของ สวท.รร.จปร.  ควรมี

กำรจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์/งำนกิจกำรพลเรือน  ในช่วงวันหยุดพัก  เช่น  กำรพัฒนำวัด    พัฒนำ
โรงเรียน กำรท ำบุญตำมประเพณี  กิจกรรมพัฒนำสังคม  กำรแนะน ำเยำวชนในกำรศึกษำ  และกำร
ช่วยเหลือประชำชน เป็นต้น 

แนวทำงในกำรพัฒนำ 
1.  หน่วยฝึกประจ ำวิชำฯ   ควรจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ /งำนกิจกรรมพลเรือน      

อย่ำงน้อย  1  กิจกรรม 
2.  กิจกรรมท่ีจัดท ำนั้นจะต้องไม่ส่งกระทบกระเทือนต่อกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. 

 

มำตรฐำนท่ี 2 คุณภำพอำจำรย์ 
คุณภำพอำจำรย์พิจำรณำได้จำกควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำรและวิชำชีพในสำขำท่ีสอน

อำจำรย์มีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีคุณภำพได้รับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับกองทัพ ระดับชำติหรือ
ระดับนำนำชำติผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ อำจำรย์ควรได้รับ
กำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์เพื่อน ำควำมรู้มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนนอกจำกนี้อำจำรย์ต้องปฏิบัติ
ตนตำมระเบียบวินัยทหำรและจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 อำจำรย์มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ค ำอธิบำย     
อำจำรย์ประจ ำมีคุณวุฒิและควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำร/วิชำชีพในสำขำท่ีสอนกำรวัด

คุณภำพอำจำรย์ของ สวท.รร.จปร. พิจำรณำจำกคุณวุฒิวิชำชีพเนื่องจำกเป็นเรื่องส ำคัญท่ีส่งผลต่อคุณภำพ
ของ นนร. รวมท้ังพิจำรณำจำกควำมส ำเร็จของ สวท.รร.จปร. ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพ
อำจำรย์ เพื่อให้อำจำรย์ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถพัฒนำให้มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 
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เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
 

ก ำหนดค่ำน้ ำหนักระดับคุณภำพของอำจำรย์ 
 

 

คุณวุฒิทำงทหำร 
 
 

ประสบกำรวิชำชีพ 

หลักสูตร 
ช้ันนำยร้อย 

หลักสูตร 
ช้ันนำยพัน 

หลักสูตรนำยทหำรบก
อำวุโส หรือเทียบเท่ำ, 
เสนำธิกำรเหล่ำทัพ, 
หรือส ำเร็จกำรศึกษำ

ระดับปริญญำโท ขึ้นไป 

หลักสูตร
วิทยำลัยของ
เหล่ำทัพและ

วิทยำลัย 
เสธทหำร 

อำจำรย์ 1 2 3 4 
เคยด ำรงต ำแหน่ง ผบ.ร้อย. 2 3 4 5 
เคยด ำรงต ำแหน่ง ผบ.พัน.ขึ้นไป 3 4 5 6 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ค ำนวณดังนี้ 

 
 
 
 
 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดให้ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์เป็น 6 เท่ำกับ 5 คะแนน 
ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีกำรศึกษำ 2560 อัตรำอำจำรย์ ของ สวท.รร.จปร. มีอำจำรย์ประจ ำท่ีท ำกำรสอนในห้วง

ปีกำรศึกษำ ท้ังส้ิน จ ำนวน 27 นำย โดยมีคุณวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำโท จ ำนวน 4 นำย ปริญญำตรี 
จ ำนวน 23 นำย ระดับ ไม่มีกำรศึกษำระดับปริญญำเอก และไม่มีคุณวุฒิต ำแหน่งทำงวิชำกำรในอัตรำ 
นอกจำกนี้ อำจำรย์ประจ ำยังมีกำรศึกษำ ตำมแนวทำงรับรำชกำรทหำร ได้แก่ หลักสูตรช้ันนำยร้อย 
จ ำนวน 27 นำย หลักสูตรช้ันนำยพัน จ ำนวน 27 นำย หลักสูตรนำยทหำรบกอำวุโส จ ำนวน 7 นำย 
หลักสูตรเสนำธิกำรเหล่ำทัพ จ ำนวน 8 นำย หลักสูตรวิทยำลัยกำรทัพและวิทยำลัยเสธทหำร จ ำนวน 2 
นำย   

 

ตำรำงที่ 2.1 ข้อมูลพื้นฐำนรำยช่ืออำจำรย์ประจ ำของ สวท.รร.จปร. จ ำแนกทำงคุณวุฒิ ปีกำรศึกษำ 2560  
(ไม่รวมที่ช่วยรำชกำร/ ไม่ได้ท ำกำรสอน/ มีเวลำท ำงำนในต ำแหน่งอำจำรย์น้อยกว่ำ 6 เดือน) 

 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

ชั้น
นน

ำย
ร้อ

ย 
(1

) 

ชั้น
นำ

ยพ
ัน 

(2
) 

ผบ
.ร้อ

ย 

ผบ
.พ

ัน 

สธ
., 

นบ
ส.

, ป
ริญ

ญ
ำโ

ท 

วิท
ยัย

เห
ล่ำ

เท
่ำ 

ค่ำ
น้ ำ

หนั
ก 

หม
ำย

เห
ตุ 

1 พ.อ.จิระเดช  วงศ์สุวัฒน์ อจ.หน.สวท.ฯ     สธ./ 
ป.โท 

 6  

2 พ.อ.ปฏิภำณ ศรีวรรณรัตน์ อจ.หก.สวท.ฯ     สธ./
วทบ. 
 10  

3 พ.อ.ภัทรภพ  บู่ศรี อจ.หน.สวท.ฯ     นบส.  6  

 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของอำจำรย์ประจ ำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 
 
 

× 100 
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ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

ชั้น
นน

ำย
ร้อ

ย 
(1

) 

ชั้น
นำ

ยพ
ัน 

(2
) 

ผบ
.ร้อ

ย 

ผบ
.พ

ัน 

สธ
., 

นบ
ส.

, ป
ริญ

ญ
ำโ

ท 

วิท
ยัย

เห
ล่ำ

เท
่ำ 

ค่ำ
น้ ำ

หนั
ก 

หม
ำย

เห
ตุ 

4 พ.อ.รัฏฐกรณ์  ไทยสีหรำช อจ.หน.สวท.ฯ     สธ./
วทบ. 
 10  

5 พ.อ.ฐำนันตรีย์   เปำวรัตน์ อจ.หน.สวท.ฯ     สธ.  12  
6 พ.อ.พงษ์ณภพ   ฉ่ ำศิริ อจ.หน.สวท.ฯ     สธ./ป.โท  6  
7 พ.อ.คมกฤช  เวกชำลิกำนน อจ.หน.สวท.ฯ     นบส.  6  
8 พ.อ.นิมิตร   ผ่องจิตร์ อจ.หน.สวท.ฯ     สธ.  6  
9 พ.อ.สิริชัย เอื้อบุณยะนันท์ อจ.หน.สวท.ฯ     สธ.  6  
10 พ.อ.อำทมำต  เนติ อจ.หน.สวท.ฯ     สธ.  6  
11 พ.อ.พิงกำร   สำยจันทร์ อจ.หน.สวท.ฯ     นบส.  6  
12 พ.อ.รณฤทธิ์   โคตะโน อจ.หน.สวท.ฯ     นบส.  6  
13 พ.อ.ณรงค์   พุมมำ อจ.หน.สวท.ฯ     -  3  
14 พ.ท.สิทธิพร  อมรไชย อจ.สวท.ฯ     -  3  
15 พ.ท.ประเสริฐ ประสมทรัพย์ อจ.สวท.ฯ     ป.โท  6  
16 พ.ท.ประพำศ  ซื่อตรง อจ.สวท.ฯ     -  3  
17 พ.ท.ณัฐรินทร์  สิทธิบุญมำ อจ.สวท.ฯ     นบส.  6  
18 พ.ท.หญิง กรกมล   สีขำว อจ.สวท.ฯ     ป.โท  6  
19 พ.ท.ธนันวฒัน์ ธีระกิจเสถียร อจ.สวท.ฯ     นบส.  6  
20 พ.ท.โพธิ์ชนะวิน  เหล็กจำน อจ.สวท.ฯ     -  3  
21 พ.ท.สมภำร เสำวโร อจ.สวท.ฯ     -  3  
22 พ.ท.ชลธี    ปิณฑะคุปต์ อจ.สวท.ฯ     -   3  
23 พ.ท.คมสันต์ ศำสตร์ประดิษฐ์ อจ.สวท.ฯ     นบส.  6  
24 พ.ท.ไกรวุฒิ   แก้วรักษำ อจ.สวท.ฯ     -   3  
25 พ.ต.วิรัตน์   ค ำถำเครือ อจ.สวท.ฯ     -  3  
26 พ.ต.สรณ์สิริ กุญแจนำค อจ.สวท.ฯ     -  3  
27 พ.ต.สัมพันธ์  แทนไธสง อจ.สวท.ฯ     -   3  
 รวม 146  

 

ผลกำรประเมินตนเอง 
ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ =                           

     =    5.41    
ก ำหนดให้ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์เป็น 6 เท่ำกับ 5 คะแนน  
 

คะแนนประเมินได้    = 

        =    4.51 

146  
27 

5 × 5.41  
6 
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หลักฐำนอ้ำงอิง 
2.1-1  ตำรำงแสดงคุณวุฒิของอำจำรย์ สวท.รร.จปร.   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อำจำรย์มีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่ 
ค ำอธิบำย  
อำจำรย์มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ อย่ำงมีคุณภำพ และมีประสิทธิภำพ 

และน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชำกำรและเชิงนโยบำยได้  เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ให้ทันสมัย สำมำรถ
ประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำวิชำชีพของหน่วยงำน กองทัพ และสังคม ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์
ประจ ำมีคุณภำพและได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับสำกลหรือผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีผ่ำนกำรรับรองจำก
คณะกรรมกำรและมีกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)  
1. ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์และ/

หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ (2 คะแนน) 
 
 
 
 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดร้อยละ 50 ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดเท่ำกับ 2 

คะแนน 
2. ร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์และ/หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ (3 คะแนน) 
 
 
 
 
 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดร้อยละ 10 ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดเท่ำกับ 3 
คะแนน 

ผลงำนวิจัย 
 

กำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย ค่ำน้ ำหนัก 

- มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับกองทัพ/ชำติ 0.20 
- มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 0.40 
- มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีมีช่ือปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล Thai-Journal Centre (TCI) 

กลุ่ม 2 หรือ 
0.60 

- มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีมีช่ือปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล Thai-Journal Centre(TCI) 
กลุ่ม 1 หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูลกำรจัด
อันดับวำรสำร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลสำกล ISI หรือ Scopus Q3,Q4 หรือเทียบเท่ำ 

0.80 

- ผลงำนท่ีได้รับกำรจดสิทธิบัตร  
  

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีมีผลงำนวิจัยงำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ 
และ/หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 
× 100 
 

 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของงำนวิจัยและ/หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 
 
 

× 100 
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กำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัย ค่ำน้ ำหนัก 

- มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล
ISI หรือ Scopus Q1,Q2หรือเทียบเท่ำ 

- ผลงำนท่ีได้รับกำรจดสิทธิบัตร 

1.00 

 
ผลงำนสร้ำงสรรค์ 

 

กำรเผยแพร่ผลงำนสร้ำงสรรค์ ค่ำน้ ำหนัก 

มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะหนึ่งหรือผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online 0.20 
มีกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0.40 
มีกำรเผยแพร่ในระดับกองทัพ/ชำติ 0.60 
มีกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 0.80 
มีกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 1.00 

 
เง่ือนไข : คะแนนในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำมีอำจำรย์คัดลอกผลงำนแต่ละ

สถำบันมิได้ด ำเนินกำรลงโทษ 
ผลกำรด ำเนินกำร 
ในปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร. ไม่มีอำจำรย์ประจ ำท่ีมีผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  
ผลกำรประเมิน 
1. ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีท ำงำนวิจัยหรือมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับ

กำรตีพิมพ์/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ เท่ำกับ 0 จำกคะแนนเต็ม 2 
2. ร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เท่ำกับ 0 จำกคะแนนเต็ม 3 
หลักฐำนอ้ำงอิง 
- 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อำจำรย์มีผลงำนน ำไปใช้ประโยชน์ 
ค ำอธิบำย 
อำจำรย์ประจ ำมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์หรือ

ข้อเสนอแนะท่ีระบุไว้ในโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์โดยได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง    ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ   

เกณฑ์กำรประเมิน 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)  
ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้น ำไปใช้ประโยชน์ต่อ

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 

 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีมีผลงำนท่ีได้น ำไปใช้ประโยชน์ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีมีผลงำน 
 
 

× 100 
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ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดร้อยละ 50 ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีมีผลงำน
เท่ำกับ 5 คะแนน 

เง่ือนไข : คะแนนในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนนหำกพบว่ำมีอำจำรย์ประจ ำละเมิดลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร/คัดลอกผลงำนแต่สถำบันมิได้ด ำเนินกำรลงโทษ 

ผลกำรด ำเนินกำร 
ในปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร. ไม่มีอำจำรย์ประจ ำท่ีมีผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์   

แต่มีกำรน ำผลงำนวิจัยและสร้ำงสรรค์ท่ีอำจำรย์ประจ ำได้ท ำมำในปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ มำใช้ประโยชน์
เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน นนร. อยู่เสมอ เช่น  โครงกำรกำรพัฒนำผลกำรยิงปืนของ นนร.ช้ันปีท่ี 1 โดยใช้
เครื่องช่วยฝึกตรวจสอบกำรเล็ง กำรล่ันไกล, โครงกำรกำรศึกษำและออกแบบเครื่องช่วยฝึกหุ่นช่วยชีวิต 
ส ำหรับกำรฝึกของ นนร., โครงกำรกำรพัฒนำกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร  

ผลกำรประเมิน 
1. ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้น ำไปใช้ประโยชน์ต่อ

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 
 ผลกำรประเมิน  =                           

     =    0    
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อำจำรย์ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ 
ค ำอธิบำย 
อำจำรย์ประจ ำท่ีได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ ์เช่น ศึกษำเพิ่มเติม/ประชุมวิชำกำร/

อบรม/ศึกษำดูงำน/น ำเสนอผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัยท้ังในและ/หรือต่ำงประเทศและได้น ำควำมรู้
กลับมำขยำยผลและ/หรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)  
ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีศึกษำเพิ่มเติม/ประชุมวิชำกำร/อบรม/ศึกษำดูงำน/

น ำเสนอผลงำน อย่ำงน้อย 30 ช่ัวโมง/ปี/คน ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 
 
 
 
 
 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด เท่ำกับ  
5 คะแนน 

เง่ือนไข :  1.  กำรน ำควำมรู้กลับมำขยำยผลตรวจสอบจำกรำยงำนสรุปผลกำรประชุม
วิชำกำร/อบรม/ศึกษำ ดูงำนฯและแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ภำพถ่ำยท่ีน ำ
ควำมรู้ท่ีได้รับมำขยำยผล 

 2.  คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนนหำกพบว่ำมีครู/อำจำรย์ละท้ิงกำร
สอน 

ผลกำรด ำเนินกำร 
ในปีกำรศึกษำ 2560  สวท.รร.จปร. มีอำจำรย์ประจ ำท่ีไ ด้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้ /

ประสบกำรณ ์  

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีเพิ่มพูนควำมรู้ ฯ ไม่น้อยกว่ำ 30 ชม./ปี 
และมีกำรขยำยผล และ/หรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 
× 100 
 

5  
50 × 0 
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โดยอำจำรย์ประจ ำมีกำรศึกษำดูงำนทำงทหำรในพื้นท่ี 4 กองทัพภำค ในห้วงท่ีมีกำรน ำ นนร.
ช้ันปีท่ี 5 ไปศึกษำดูงำนก่อนจบกำรศึกษำ ระหว่ำงวันท่ี 24 – 30 พ.ย.60 และเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ 
ท้ังภำยในและภำยนอก จ ำนวน 22 เรื่อง คิดเป็น 33 กิจกรรม ตำมตำรำงแสดงศึกษำดูงำน และกำรอบรม/
สัมมนำ ครูอำจำรย์ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ รวมจ ำนวน 42 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ตำรำงท่ี 2.2 ข้อมูลพื้นฐำนกำรศึกษำดูงำน ทภ.1-4 ของ ครูอำจำรย์ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์   
 

ล ำดับ วัน/เวลำ ชื่อกิจกรรม/โครงกำร 
อำจำรย์ที่เข้ำร่วม

กิจกรรม 
ต ำแหน่ง 

1 
 

24 – 30 พ.ย.60 
 

กำรศึกษำดูงำนพ้ืนที่  
ทภ.1 

พ.อ.สัญญำ  ยอดพรมทอง 
พ.ท.ชลธี  ปิณฑะคุปต์ 

ผอ.กฝอ.ทป.สวท.รร.จปร. 
อจ.สวท.รร.จปร. 

2 
 
 
 
 
 

24 – 30 พ.ย.60 
 
 
 
 
 

กำรศึกษำดูงำนพ้ืนที่   
ทภ.2 

พ.อ.อ ำนำจ  ไกรสงครำม 
พ.ท.ธนันวัฒน์  ธีระกิจเสถียร 
พ.ท.โพธ์ิชนะวิน  เหล็กจำน 
ร.อ.มำโนช  บุญประสิทธ์ิ 
ร.ท.อดิกร  ยำกับ 
จ.ส.อ.วิทธวัช  สัมมำเมฒ 

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. 

3 
 
 
 

24 – 30 พ.ย.60 
 
 
 

กำรศึกษำดูงำนพ้ืนที่   
ทภ.3 

พ.อ.กฤษณะพร  กูลประสูตร 
พ.อ.พิงกำร แสงจันทร์ 
พ.อ.คมกฤษ เวกชำลิกำนนท์ 
พ.อ.รัฐกร ไทยสีหรำช 

ผอ.กสสก.สวท.รร.จปร. 
อจ.หน.สวท.รร.จปร. 
อจ.หน.สวท.รร.จปร. 
อจ.หน.สวท.รร.จปร. 

4 24 – 30 พ.ย.60 
 

กำรศึกษำดูงำนพ้ืนที่   
ทภ.4 

พ.อ.ชนะชัย  ไชยำนุกูล 
พ.ท. ไกรวุฒิ  แก้วรักษำ 

อจ.ผอ.กสพศสวท.รร.จปร. 
อจ.สวท.รร.จปร. 

 
รวมอำจำรย์ประจ ำท่ีเข้ำรับกำรศึกษำดูงำน ทภ.1- 4 เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ 

จ ำนวน 9 นำย 
 

ตำรำงท่ี 2.3 กำรอบรม/สัมมนำ ครูอำจำรย์เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ ์  
 

ล ำดับ วัน/เวลำ ชื่อกิจกรรม/โครงกำร 
อำจำรย์ที่เข้ำร่วม

กิจกรรม 
ต ำแหน่ง 

1 13 – 15 ก.ย.59 สัมมนำกำรประกัน
คุณภำพกำรฝึกระดับ ทบ. 

พ.อ.อำทมำต  เนติ 
พ.ท.สมนึก  วีรธรรมเลขำ 

อจ.หน.สวท.รร.จปร. 
อจ.สวท.รร.จปร. 

2 5 ม.ค.-7 ก.ค.60 กำรศึกษำหลักสูตร
นำยทหำรบกอำวุโส 

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

3 16 ก.พ.60 กำรบรรจุกำรทดสอบ
ผู้ช ำนำญกำรทหำรรำบ 

พ.อ.คเชนทร์เทพ อำจิตปุญโญ รอง ผอ.สวท.รร.จปร. 

  ในหลักสูตรกำรศึกษำ พ.ท.ณัฐรินทร์  สิทธิบุญมำ อจ.สวท.รร.จปร. 
4 22 - 24 ก.พ.60 กำรบริหำรจัดกำร

เครื่องช่วยฝึกระดับ ทบ. 
พ.อ.ณรงค์กร   ศิริกลุ อจ.หน.สวท.รร.จปร. 

5 1 มี.ค.60 กองทัพบกกับกำรประสำน
และกำรควบคุมห้วงอำกำศ
ในยำมปกติและในสนำมรบ 

พ.อ.นิมิตร  ผ่องจิตร อจ.หน.สวท.รร.จปร. 

6 1 - 3 ม.ีค.60 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรหน่วย 
งำนกำรศึกษำของ ทบ. 

พ.อ.จิระเดช   วงศ์สุวัฒน์ อจ.หน.สวท.รร.จปร. 
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ล ำดับ วัน/เวลำ ชื่อกิจกรรม/โครงกำร 
อำจำรย์ที่เข้ำร่วม

กิจกรรม 
ต ำแหน่ง 

7 13 มี.ค.60 แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
หลักสูตรสง่ทำงอำกำศ 

พ.ท.คมสันต์ ศำสตร์ประดิษฐ ์ อจ.สวท.รร.จปร. 

8 27 - 29 มี.ค.60 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
ระหว่ำง รร.ตท.สปท.กับ 
รร.เหล่ำทัพ และ รร.นรต. 

พ.อ.ปฏิภำน   ศรีวรรณรัตน์ 
พ.อ.ฐำนันตรีย์ เปำวรัตน์ 

อจ.หก.สวท.รร.จปร. 
อจ.หน.สวท.รร.จปร. 

9 30 – 31 มี.ค.60 สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงใน
แต่ละภูมิภำค(Hotspots) 
แนวโน้มและผลกระทบต่อ
ไทย 

พ.ท.โพธ์ิชนะวิน  เหล็กจำน อจ.สวท.รร.จปร. 

10 18 พ.ค.60 กำรใช้งำน คชฝ.กำรเล็ง
ด้วยแสงเลเซอร์ 

พ.ท.ประพำส ซื่อตรง 
พ.ท.เผชิญ ทิพย์กรณ์ 
จ.ส.อ.ปิยะรัตน์  อ่อนปำน 

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

11 25 - 26 พ.ค.60 กำรพัฒนำและกำรปรับปรุง
หลักสูตรงำนด้ำนกำรข่ำว 
เพ่ือก้ำวเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียน 

พ.อ.ณรงค์กร  ศริริกูล อจ.หน.สวท.รร.จปร. 

12 7 มิ.ย.60 กำรอบรมสร้ำงควำม
ตระหนักทำงด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยไซเบอร์ 

พ.ท.สมนึก วีรธรรมเลขำ 
พ.ท.ณัฐรินทร์  สิทธิบุญมำ 
ร.อ.สัมพันธ์   แทนไธสง 
ร.ท.สมบัติ    ดวงแก้ว 
ร.ต.สุรพงษ ์  เชยจันทรำ 

อจ.สวท.รร.จปร. 
อจ.สวท.รร.จปร. 
ประจ ำกอง สวท.ฯ 
ประจ ำกอง สวท.ฯ 
ประจ ำกอง สวท.ฯ 

13 
 
 

20 - 22 มิ.ย.60 
 
 

กำรพัฒนำ และสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ กำรประเมิน
เพ่ือให้มีวิทยฐำนะ และ
เลื่อนวิทยฐำนะ 

พ.อ.ฐำนันตรีย์ เปำวรัตน์ 
 
 

อจ.หน.สวท.รร.จปร. 
 
 

14 
 
 

19 - 21 ก.ค.60 
 
 

กำรเชื่อมโยงระหว่ำง
กำรศึกษำตำมหลักสูตร 
ทำงทหำร กำรฝึก และ
กำรฝึกร่วมผสม ของทบ. 

พ.อ.ฐำนันตรีย์ เปำวรัตน์ 
พ.อ.อำทมำต  เนติ 
 

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

15 19 - 21 ก.ค.60 กำรสัมมนำ ผบ.หน่วย ร. พ.ท.เผชิญ    ทิพย์กรณ์ อจ.สวท.รร.จปร. 
16 30 ส.ค.-1 ก.ย.60 กำรประกันคุณภำพกำร

ฝึคกระดับ ทบ. 
พ.อ.ฐำนันตรีย์ เปำวรัตน์ อจ.หน.สวท.รร.จปร. 

17 
 
 
 
 

6 พ.ย.60 
 
 
 
 

ก ำลังพลร่วมชมนิทรรศกำร
ในงำนดีเฟนส์และซิคิวริต้ี 
 
 
 

พ.อ.พิงกำร   สำยจันทร์ 
พ.ท.ประเสริฐ  ประสมทรัพย์ 
พ.ท.โพธ์ิชนะวิน  เหล็กจำน 
พ.ท.ณัฐรินทร์  สิทธิบุญมำ 
ร.อ.สัมพันธ์   แทนไธสง 

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

18 
 
 

6 - 9 พ.ย.60 
 
 

นำยทหำรติดตำม(นตต.)
เพ่ือปฏิบัติหน้ำท่ีต่ำงๆ 
งำนนิทรรศกำรอุปกรณ์
ป้องกันประเทศ 

พ.อ.ฐำนันตรีย์ เปำวรัตน์ 
ร.ท.อดิกร   ยำกับ 
 

อจ.หน.สวท.รร.จปร. 
ชกร.สวท.ฯ 
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ล ำดับ วัน/เวลำ ชื่อกิจกรรม/โครงกำร 
อำจำรย์ที่เข้ำร่วม

กิจกรรม 
ต ำแหน่ง 

19 28 - 30 พ.ย.60 แนวทำงกำรพัฒนำระบบ 
งำนวิจัยและพัฒนำกำร 

พ.อ.อำทมำต  เนติ อจ.หน.สวท.รร.จปร. 

  ทำงทหำร ทบ.ในกรอบ
ยุทธศำสตร์ ทบ.ปี ๖๐-๗๙ 

    

20 29 พ.ย.-1 ธ.ค.60 กำรทบทวนนโยบำย/
ก ำหนดแนวทำงในกำร
พัฒนำหลักนิยมทำงทหำร 

พ.อ.ฐำนันตรีย์ เปำวรัตน์ อจ.หน.สวท.รร.จปร. 

21 20 ธ.ค.60 โครงกำรระเบียงเศรษฐกิจ 
ภำค ตอ.กับควำมท้ำทำย
ด้ำนควำมมั่นคงตำมแนว
ชำยแดน 

พ.อ.ตรียุทธ์   ศรีขวัญ อจ.หน.สวท.รร.จปร. 

22 18 - 22 ธ.ค.60  กำรอบรมหลักสูตรครู
ทหำรชั้นสูง  

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

 
รวมอำจำรย์ประจ ำท่ีเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ 22 เรื่อง ครูอำจำรย์ท่ีเข้ำรับกำรเพิ่มพูน

ควำมรู้/ประสบกำรณ ์คิดเป็น 33 กิจกรรม 
ผลกำรประเมิน 
อำจำรย์ประจ ำในปีกำรศึกษำ 2560 จ ำนวน 27 นำย ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ 

โดยกำรศึกษำดูงำนทำงทหำรในพื้นท่ี 4 กองทัพภำค  และเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ ท้ังภำยในและ
ภำยนอก  รวมจ ำนวน  42  กิจกรรม   

    

     =                           

     =    5    
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 5 คะแนน 
อำจำรย์ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์  = 5 คะแนน 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

2.4-1 - ตำรำงแสดงเรื่องกำรศึกษำดูงำน ทภ.1-4 ของครูอำจำรย์   
2.4-2 - ตำรำงแสดงเรื่องกำรอบรม/สัมมนำของครูอำจำรย์   

ตัวบ่งชี้ที ่2.5 อำจำรย์ ปฏิบัติตำมระเบียบ วินัยทหำร และจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร 
ค ำอธิบำย 
สถำนศึกษำของกองทัพมีกำรก ำหนดจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร              

มีกระบวนกำรส่งเสริมให้อำจำรย์ปฏิบั ติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ  มีกำรก ำกับ ดูแลกำรปฏิบั ติ 
ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรด ำเนินกำรกับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ  มีกำรด ำเนินกำร
วำงแผน ป้องกัน หรือหำแนวทำงแก้ไขกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณวิชำชีพ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
1. ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำร           

ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด (2 คะแนน) 

5  
100 × 100 
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ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดร้อยละ 100 ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด เท่ำกับ 

2 คะแนน 
2. มีคู่มือจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร (1 คะแนน)  
3. มีคณะกรรมกำรจรรยำบรรณอำจำรย์ /ครูทหำร และมีกำรประชุมคณะกรรมกำร

จรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี (1 คะแนน)  
4. ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำท่ีผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำรอยู่ใน

ระดับดี - ดีมำก (> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด (1 คะแนน) 
 
 
 
 
 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด เท่ำกับ 1 
คะแนน 

ผลกำรด ำเนินกำร 
1. อัตรำอำจำรย์ ของ สวท.รร.จปร. มีท้ังส้ิน  61 อัตรำ มีกำรบรรจุท้ังส้ิน 35 อัตรำ และไป

ปฏิบัติช่วยรำชกำร นอกต ำแหน่งจ ำนวน 5 อัตรำ มีเวลำรับรำชกำรในหน่วยไม่ครบ 6 เดือน 3 นำย 
คงเหลืออำจำรย์ประจ ำปฏิบัติหน้ำท่ีจริงจ ำนวน 27 อัตรำ สวท.รร.จปร.โดยแผนกก ำลังพล ได้มีกำร
ตรวจสอบอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำรเป็นประจ ำต่อเนื่องท้ังปี ไม่มี
รำยงำนอำจำรย์ประจ ำ กระท ำผิดวินัย  

2. มีคู่มือจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร โดยใช้ คู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร
อำจำรย์ รร.จปร. พ.ศ.2559 

3. มีคณะกรรมกำรจรรยำบรรณอำจำรย์ /ครูทหำร และมีกำรประชุมคณะกรรมกำร
จรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร ซึ่งอยู่ในรูปแบบ ของ กำรประชุม ผบ.นขต.สวท.รร.จปร. ซึ่งมีต ำแหน่งเป็น 
คณะกรรมกำรจรรยำบรรณอีกหน้ำท่ีหนึ่ง ซึ่งมีกำรประชุมประจ ำทุกเดือน ในวำระของ แผนกก ำลังพล จะ
น ำมำพิจำรณำ หำกมีใครไม่ท ำตำมระเบียบวินัยและธรรมเนียมทหำร  

4. จ ำนวนครูอำจำรย์ประจ ำท่ีผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำรอยู่ในระดับ ดี-
ดีมำก (มำกกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 27 นำย มีจ ำนวน 27 นำย 

ผลกำรประเมิน 
1. ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำร ต่อ

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด           
 
 
ผลลัพธ์เท่ำกับร้อยละ 100  
ผลกำรประเมิน ได้ 2 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 2 

 100 
27 
27 

 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัติตำมระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหำร 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 
 
 

× 100 
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร 
อยู่ในระดับ ดี – ดีมำก ((> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 
× 100 
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[ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 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. ซึ่งมีต ำแหน่งเป็น 
คณะกรรมกำรจรรยำบรรณอีกหน้ำท่ีหนึ่ง ซึ่งมีกำรประชุมประจ ำทุกเดือน ในวำระของ แผนกก ำลังพล จะ
น ำมำพิจำรณำ หำกมีใครไม่ท ำตำมระเบียบวินัยและธรรมเนียมทหำร  
 ผลกำรประเมินได้ 0 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 1 

4. ร้อยละของจ ำนวนครูอำจำรย์ประจ ำท่ีผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำรอยู่
ในระดับ ดี-ดีมำก (มำกกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ 27 นำย   

 
 

 ผลลัพธ์เท่ำกับร้อยละ 100  
ผลกำรประเมิน ได้ 1 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 1  
[ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด เท่ำกับ 

1 คะแนน] 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

2.5-1  - ตำรำงสรุปกำรปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำรและผลกำรประเมินกำรประเมิน
จรรยำบรรณอำจำรย์/  

 

สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 2 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
2.1  5.11 5 4.51 22.55 
2.2   5 0 0 

 1 0 (2) 0  
 2 0 (3) 0  

2.3  0 5 0 0 
2.4  5 5 5 25 
2.5   5 4 20 

 1 ร้อยละ 100 (2) 2  
 2 มีกำรปฏิบัติ (1) 1  
 3 มีกำรปฏิบัติ (1) 0  
 4 ร้อยละ 100 (1) 1  

คะแนนรวม 25 - 67.55 
คะแนนเฉลี่ย 67.55 ÷ 25 = 2.7 
ระดับคุณภำพ พอใช ้

 

 100 
27 
27 
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  กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 2 
  จุดแข็ง  

1. อำจำรย์ สวท.รร.จปร.เป็นบุคลำกรท่ีมีศักยภำพสำมำรถพัฒนำได้เพรำะมีประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำนในหน่วยต่ำงๆ อีกท้ังผ่ำนกำรศึกษำตำมแนวทำงรับรำชกำร  

2.  มีกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรของหน่วยอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรส่งบุคลำกรของ
หน่วยเข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกๆปี และ กำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม  
สัมมนำ อบรม เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอน ร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อน ำข้อมูลมำ
พัฒนำปรับปรุง แก้ไข ด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ 

3. มีแหล่งทุนสนับสนุนในกำรวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์จำกสถำบันและกองทัพรองรับ 
4. มีนโยบำยกำรสนับสนุนให้มีกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ในเรื่องต่ำงๆโดยเฉพำะคุณธรรม

จริยธรรม และอบรมควำมรู้อื่นๆนอกหน่วย  
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. อำจำรย์ สวท.รร.จปร.ได้รับกำรส่งเสริม กำรศึกษำตำมแนวทำงรับรำชกำร แต่ กำรศึกษำ

ระดับอุดมศึกษำ เพิ่มเติม ท้ังระดับปริญญำโท และระดับปริญญำเอก ยังขำดแนวทำงชัดเจน ว่ำจะไป
ศึกษำเรื่องอะไร ทุนเป็นอย่ำงไร และกลับมำใช้งำนตำมท่ีศึกษำอย่ำงไร 

2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนหัวข้อกำรวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ไปสู่ระดับชำติและน ำ
ผลงำนมำใช้ให้เกิดประโยชน์ 

3. สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนวิจัยและสร้ำงสรรค์และสนับสนุน ตลอดจนสร้ำงระบบกำร
ด ำเนินงำนให้สำมำรถท ำงำนได้โดยไม่ติดขัด 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1. ควรมีแนวทำงส่งเสริมบุคลำกรมีให้กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ท้ังระดับปริญญำโท และ

ระดับปริญญำเอก ให้มำกขึ้นและมีสำขำตรงควำมต้องกำรของหน่วยในกำรใช้งำน 
2. ควรส่งเสริมบุคลำกรท่ียังไม่มีองค์ควำมรู้หรือขำดทักษะในกำรท ำงำนวิจัยหรือผลงำน

สร้ำงสรรค์  โดยอำจมีหน่วยงำนกลำงหรือคณะท ำงำนท่ีช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำ 

3. ควรสนับสนุนหรือผลักดันให้มีต ำแหน่งวิทยฐำนะให้เกิดแรงจูงใจอย่ำงแท้จริง เพื่อเป็น
แรงจูงใจในกำรท ำวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ 

4. ควรเพิ่มเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจัดท ำในแต่ละมำตรฐำน อย่ำงน้อย 2-3 คน เพื่อลด
ภำระงำนในหน้ำท่ีประจ ำท่ีรับผิดชอบอยู่ 
 

มำตรฐำนท่ี 3 หลักสูตรและกำรเรยีนกำรสอน 
สวท.รร.จปร.  มีกำรบริหำรกำรพัฒนำหลักสูตร ในดำนวิทยำกำรทหำร ใหตอบสนองตอกำร

ผลิตบุคลำกรตำมวัตถุประสงคของกองทัพ พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ให้ทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยี 
วิทยำกำรและควำมตองกำรของกองทัพ มีกำรจัดกำรเรียนรู ท่ีหลำกหลำยโดยเนน กำรปฏิบัติจริงและ      
สงเสริมประสบกำรณจริง โดยบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีประสบกำรณ์และ มีควำมสำมำรถใน
กำรถำยทอด รวมท้ังมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีหลักเกณฑ กำรวัดและ ประเมินผลท่ีมีมำตรฐำน 
ตลอดจนมีกำรจัดหำส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร  
ค ำอธิบำย    
สวท.รร.จปร. มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

ควำมต้องกำรของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกกำรเปิด - ปิดหลักสูตร ตำมแนวทำงปฏิบัติท่ีก ำหนด    
มีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร มีควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตรระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง มีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมกรอบ
เวลำท่ีก ำหนด มีกำรน ำผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมคุณลักษณะท่ี   
พึงประสงค์ มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน  
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ(5 คะแนน) 
1. หลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของหน่วยงำนต้นสังกัด/กระทรวงศึกษำธิกำร/

สภำวิชำชีพ/องค์กรวิชำชีพหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. รับผิดชอบหลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ด้ำนวิชำทหำร 

(ปรับปรุง พ.ศ.2558) ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมต้องกำรของกองทัพบก โดยสภำกำรศึกษำวิชำกำร
ทหำรได้มีมติอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนเหล่ำทัพ 5 ปี ของเหล่ำทัพ โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ พ.ศ. 2558  (3.1-1)  
  ผลกำรประเมิน (D1)    ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

2.  มีคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร และมีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี       
กำรด ำเนินงำน   
สวท.รร.จปร.  ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร มี ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธำน 

(3.1-2 ) และในปีกำรศึกษำ 2560 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ เป็นจ ำนวน 4 ครั้ง (3.1-3, 3.1-4, 3.1-5, 
3.1-6) 
    ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

3.  มีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ/หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง หรือประชำคมอำเซียน  

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรทบทวน 

กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร รวมท้ังเชิญหน่วยทหำรและเหล่ำสำยวิทยำกำรมำร่วมประชุมเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมสมบูรณ์และจัดให้มีกำรฝึกปฏิบัติในกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนนำย
ร้อยเพิ่มมำกขึ้น (3.1-4) ท้ังนี้ ได้จัดกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวสอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำของ
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  
กำรด ำเนินงำน 
มีกำรประเมินหลักสูตร จำกหน่วยงำนผู้ใช้นักเรียนนำยร้อยท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ โดยกองสถิติ

และประเมินผล โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ตำมกรอบเวลำท่ีก ำหนดไว้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ ไปแล้ว 
1 ปี  ท้ังนี้ในส่วนของหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่เป็น 5 ปี นักเรียนนำยร้อย(จปร.รุ่น 64)ส ำเร็จกำรศึกษำไป
เมื่อ เดือนธันวำคม ปี 2559 ซึ่งนับเป็นรุ่นแรกอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรประเมิน ของ กองสถิติและ
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ประเมินผล ในส่วนของ สวท.รร.จปร. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบสอบถำมเฉพำะด้ำนวิชำทหำร (3.1-8) 
พร้อมท้ังได้น ำส่งถึงหน่วยงำนผู้ใช้นักเรียนนำยร้อย เพื่อน ำข้อมูลในขั้นต้น มำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนให้กับ นนร. ต่อไป ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใจมำกท่ีสุด (3.1-9) 
  ผลกำรประเมิน (D4)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

5.  มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมำปรับปรุง
หลักสูตร  

กำรด ำเนินงำน 
รร.จปร. ได้มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของหน่วยงำนผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำจำก รร.จปร. เป็นประจ ำทุกปี หลังจำกนักเรียนนำยร้อย ส ำเร็จกำรศึกษำออกไป ปฏิบัติงำนแล้ว 
1 ปี โดยในปี 2559 งดกำรประเมินเนื่องจำก อยู่ระหว่ำงกำรเปล่ียนแปลงหลักสูตรชะลอกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ 1 ปี  และในปี 2560 - 2561 อยู่ระหว่ำงกำรประเมิน จปร.รุ่นท่ี 64 ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำไปเมื่อ 
เดือนธันวำคม 2559 และจะน ำผลส ำรวจดังกล่ำวไปปรับปรุงหลักสูตร ด้ำนวิชำทหำรต่อไป ในส่วนของ 
สวท.รร.จปร. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบสอบถำม (3.1-8) พร้อมท้ังได้น ำส่งถึงหน่วยงำนผู้ใช้นักเรียนนำยร้อย 
เพื่อน ำข้อมูลมำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับ นนร. ตำมข้อเสนอแนะท่ีได้รับ (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  - ค ำส่ัง สวท.รร.จปร. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร สวท.รร.จปร. 
3.1-3 - ค ำส่ัง 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 - ค ำส่ัง สวท.รร.จปร. เรื่อง ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติส ำหรับ นนร.ท่ีเรียนซ้ ำช้ัน 
3.1-6 - หนังสือขออนุมัติแนวทำงกำรจัดกำรฝึกให้กับ นนร. ท่ีไม่ผ่ำนกำรทดสอบเข้ำรับกำรฝึก หลักสูตร

ส่งทำงอำกำศ และหลักสูตรกำรรบแบบจู่โจม 
3.1-7  - นโยบำยกำรศึกษำของกองทัพบก พ.ศ.2560-2564  
3.1-8   - แบบสอบถำมถึงหน่วยงำนผู้ใช้ นนร.ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ (จปร.รุ่น 64)  
3.1-9 - สรุปผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะ ของหน่วยงำนผู้ใช้ นนร.ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ (จปร.รุ่น 64) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ค ำอธิบำย    
สวท.รร.จปร. ด ำเนินกำรให้อำจำรย์จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ /แผนกำรสอน

รำยวิชำ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนท่ีหลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำ
กำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  

เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
1.  มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/แผนกำรสอนรำยวิชำ โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนท่ีหลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ ด้ำนขีดควำมสำมำรถทำงทหำร และ
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บูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 70 ของจ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน  
สวท.รร.จปร. มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/แผนบทเรียนรำยวิชำ(3.2-1 )/ตำรำง

ก ำหนดกำรฝึก(3.2.-2) /มคอ. 3 (3.2-3 )ในทุกรำยวิชำท่ีท ำกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำโดยผ่ำนกำร
พิจำรณำจำก คณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำสวท.รร.จปร. ทุกรำยวิชำ (3.2-4 ) 
  ผลกำรประเมิน (D1)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

2.  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรสอนท่ีก ำหนด (1 คะแนน)   
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. มีกำรจัดท ำ มคอ. 5 ในทุกรำยวิชำเพื่อแสดงถึงจัดกำรเรียนกำรสอนตำม

แผนกำรสอน ของรำยวิชำท่ีก ำหนดในหลักสูตร (3.2-5 ) 
  ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

3.  ร้อยละของจ ำนวนรำยวิชำท่ีมีผลประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำอยู่ในระดับ ดี – ดีมำก (> 
3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด (1 คะแนน)  
  วิธีกำรค ำนวณ 

 

 

 

กำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2559 สวท.รร.จปร. มีจ ำนวนรำยวิชำท่ีมีผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอน

รำยวิชำอยู่ในระดับ ดี-ดีมำก (> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) จ ำนวน 20 วิชำ จำกจ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด 29 
วิชำ  คิดเป็นร้อยละ 68.96  

ปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร. มีจ ำนวนรำยวิชำท่ีมีผลประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
อยู่ในระดับดี - ดีมำก จ ำนวน 22  วิชำ จำกจ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด 27 วิชำ (3.2-6) คิดเป็นร้อยละ  81.48   

เมื่อพิจำรณำผลด ำเนินกำร 2 ปี สวท.รร.จปร. มีจ ำนวนรำยวิชำท่ีมีผลประเมินกำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำอยู่ในระดับดี - ดีมำก รวม  42  วิชำ จำกจ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด 56 วิชำ คิดเป็นร้อยละ    
(C3 )= 75.0 
   เกณฑ์กำรให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน 
 

 ผลกำรประเมิน (D3)   =              
 

   = 0.98 
4.  ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ ท่ีมีผลกำรประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมำก (> 3.51 จำก

คะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนท้ังหมด 
  
  

 
จ ำนวนรำยวิชำท่ีมีผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 

อยู่ในระดับ ดี – ดีมำก ( 3051 จำกคะแนนเต็ม 5) 
จ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด 

 
 

× 100 
 

ผลร้อยละ = 
 

1 
80 × 75.0    
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  วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินงำน 
 ปีกำรศึกษำ 2559 สวท.รร.จปร. มีจ ำนวนอำจำรย์ที่มีผล กำรประเมินกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำ ตำมแบบ ปม.3 (3.2-7) อยู่ในระดับ ดี-ดีมำก จ ำนวน 20 นำย จำกจ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนท้ังหมด 
31 นำย ผลกำรประเมินอำจำรย์ คิดเป็นร้อยละ 64.51 
 ปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร. มีจ ำนวนครู/อำจำรย์ ท่ีมีผลกำรประเมินตำมแบบ ปม.3 
(3.2-7) อยู่ในระดับ ดี - ดีมำก จ ำนวน 28 นำย  จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์/ผู้สอนท้ังหมด   37  นำย คิดเป็น
ร้อยละ  75.67  
 เมื่อพิจำรณำผลด ำเนินกำร 2 ปี สวท.รร.จปร. มีจ ำนวนครู/อำจำรย์ ท่ีมีผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี - ดีมำก   48  นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ ท้ังหมด  68  นำย  คิดเป็นร้อยละ..     (C4 ) = 
70.59 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
  ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน 
 

  ผลกำรประเมิน (D4)   =              
 

   = 0.88 
5.  มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ มำปรับปรุงแผนกำรสอน            

(1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำซึ่งแสดงใน 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/เอกสำรน ำ/แผนบทเรียน ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน นนร. 
3.2-2  - ตำรำงก ำหนดกำรฝึกหลัก/ตำรำงก ำหนดกำรฝึกประจ ำสัปดำห/์ตำรำงก ำหนดกำรฝึกประจ ำวัน 
3.2-3  - มคอ.3 
3.2-4  - ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร 
3.2-5  - มคอ.5 
3.2-6  - แบบประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (แบบ ปม.1) 
3.2-7  - แบบประเมินกำรสอนของอำจำรย์โดยผู้บังคับบัญชำ/กรรมกำรก ำกับมำตรฐำนฯ(แบบ ปม.3) 
  

 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ที่มีผลประเมิน 

อยู่ในระดับ ดี – ดีมำก ( 3051 จำกคะแนนเต็ม 5) 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ทั้งหมด 

 
 

× 100 
 

ผลร้อยละ = 
 

1 
80 × 70.59    
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3.2-8  - มคอ.4 
3.2-9  - มคอ.6 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ค ำอธิบำย    
สวท.รร.จปร. ด ำเนินกำรให้อำจำรย์ก ำหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีกำรวัด และประเมินผลให้

ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเป็นไปตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/แผนกำรสอน ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลท่ีเหมำะสมและหลำกหลำย 
ตลอดจนน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปพัฒนำผู้เรียน 

เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
1.  มีหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลท่ีได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และอำจำรย์แจ้ง

หลักเกณฑ์ วิธีกำรวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. มีกำรจัดท ำเอกสำรน ำ (3.2.-1)/มคอ.3 (3.2-3) ในทุกรำยวิชำท่ีท ำกำรสอน 

และได้มีกำรก ำหนดวิธีกำรประเมินผลในแต่ละด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนนำยร้อย ซึ่งอยู่ใน 
มคอ.3 หมวดท่ี 4 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนนำยร้อย และหมวดท่ี 5 แผนกำรสอนและกำร
ประเมินผล โดยหลักเกณฑ์กำรวัดและกำรประเมินผลดังกล่ำวได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรก ำกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำรก่อนท ำกำรสอนในทุกภำคกำรศึกษำ 
  ผลกำรประเมิน (D1)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

2.  มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/
แผนกำรสอน (1 คะแนน)  

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. จัดท ำ มคอ. 5 (3.2.5) ในทุกรำยวิชำท่ีท ำกำรสอน และได้มีกำรประเมินผลกำร

เรียนรู้ตำมท่ีระบุไว้ในรำยละเอียดของวิชำ ซึ่งอยู่ในหมวดท่ี 2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเปรียบเทียบกับ
แผนกำรสอน และหมวดท่ี 3 สรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ ซึ่งได้รับกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร(3.2-4 ) ทุกรำยวิชำ  
  ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

3.  มีกำรแจ้งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทรำบอย่ำงน้อย 1-2 ครั้ง/ปี
กำรศึกษำ (0.5 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ไม่ได้ด ำเนินกำรในเรื่องนี้  โดยทำงปฏิบัติตำมนโยบำย ผบ.รร.จปร.ให้ 

กสป.รร.จปร. ประกำศผลกำรศึกษำเป็นส่วนรวมเม่ือจบภำคกำรศึกษำในแต่ละภำค 
  ผลกำรประเมิน (D3)      ได้คะแนน 0.5 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

4.  มีระบบตรวจสอบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ของนักเรียน/นักศึกษำเพื่อควำมโปร่งใส 
และยุติธรรม (1 คะแนน) 
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กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ (3.2-4) และคณะกรรมกำร

ประจ ำช้ัน (3.3-1 ,3.3-2) มีหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของ นักเรียนนำยร้อย 
เพื่อควำมโปร่งใสและยุติธรรม,  
  ผลกำรประเมิน (D4)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

5.  มีกำรน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปพัฒนำผู้เรียน (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. จัดท ำ มคอ. 5 (3.2-5) ในทุกรำยวิชำท่ีท ำกำรสอน และได้มีกำรน ำผลท่ีได้จำก

กำรวัดและกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงกำรสอน รวมท้ังกำรทดสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์รำยวิชำของ
นักเรียนนำยร้อยซึ่งระบุไว้ในหมวดท่ี 7 กำรประเมินรำยวิชำและกระบวนกำรปรับปรุง  
  ผลกำรประเมิน (D5)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

6.  มีกำรปรับปรุงและพัฒนำข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภำพ (0.5 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ไม่ได้ด ำเนินกำรในเรื่องนี้  

  ผลกำรประเมิน (D6)      ได้คะแนน 0.5 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3  

ได้คะแนนเท่ำกับ 4 คะแนน 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

3.3-1  - ค ำส่ัง สวท.รร.จปร. เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมกำรประจ ำช้ัน นนร. ช้ันปีท่ี 1 -5 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

3.3-2  - ค ำส่ัง สวท.รร.จปร. เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมกำรประจ ำช้ัน นนร. ช้ันปีท่ี 1 -5  
 ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
ค ำอธิบำย 
สวท.รร.จปร. มีกำรจัดหำส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี กำร

ให้บริกำร รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนนำยร้อยอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ
กำรปฏิบัติงำนจริง มีกำรประเมินผลส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ และน ำผลกำรประเมินท่ีได้ไปพัฒนำกำรจัดหำ
ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง  

เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน  
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
1.  มีแผนกำรจัดหำส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี กำรให้บริกำร

รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ในปี 2560 สวท.รร.จปร.  มีแผนกำรจัดหำส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี กำรให้บริกำรรวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติ โดยมีโครงกำรจัดหำเครื่องช่วยฝึกเป้ำอัตโนมัติหน่วยทหำร
ขนำดเล็ก (3.4-1) ,เสนอควำมต้องกำร อำวุธยุทโธปกรณ์ ส่ิงอุปกรณ์สนับสนุนกำรฝึกศึกษำของ นนร. 
(3.4-2) และได้รับกำรสนับสนุนโครงกำรวิจัยพัฒนำกำรสร้ำงฉำกสถำนกำรณ์ฝึกกำรสกัดกั้นกำร ลักลอบ
ล ำเลียงยำเสพติด ของ สวพ.ทบ. (3.4-3)  
  ผลกำรประเมิน (D1)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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  2.  มีคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมแผน (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ในแผนกำรจัดหำ ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้  ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี มี

คณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมแผน เพื่อให้ด ำเนินกำร เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ท้ังในเรื่องกำร
จัดหำ กำรติดตำม กำรทดสอบกำรใช้งำน และกำรอบรมวิทยำกรผู้ใช้ (3.4.-1 ) 
  ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  3.  มีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผน (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนพัฒนำ รร.จปร.  (3.4-4)  รวมท้ัง

กำรสนับสนุนงบประมำณและกำรด ำเนินกำรจำก สวพ.ทบ. ท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  
  ผลกำรประเมิน (D3)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

4. มีกำรประเมินผลส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้  ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี               
กำรให้บริกำรรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
มีกำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรเครื่องช่วยฝึกเป้ำอัตโนมัติหน่วยทหำรขนำดเล็ก 

(3.4-5)  
  ผลกำรประเมิน (D4)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

5.  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น               
(1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. มีกำรน ำผลกำรประเมินส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้มำใช้เป็นข้อมูลในกำรเพิ่มพูน

ประสิทธิภำพ ในกำรฝึกและกำรวัดผลกำรฝึกเพื่อให้นักเรียนนำยร้อยใช้ประโยชน์ ได้อย่ำงแท้จริง รวมท้ัง
เตรียมแผนกำรจัดหำส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 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 ส่ิงอุปกรณ์สนับสนุนกำรฝึกศึกษำของ นนร. 
3.4-3    - กำรทดสอบฉำกสถำนกำรณ์ฝึกกำรสกัดกั้นกำรลักลอบล ำเลียงยำเสพติด 
3.4-4  - อนุมัติโครงกำรท่ีคณะกรรมกำรให้ควำมเห็นชอบ และให้กำรสนับสนุนเงิน กทพ .รร.จปร. 

ประจ ำปี 2560 (ด้ำนกำรพัฒนำ) 
3.4-5 - รำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำรจัดหำเครื่องช่วยฝึกเป้ำอัตโนมัติหน่วยทหำรขนำดเล็ก  
3.4-6 - แบบประเมินกำรใช้ คชฝ. RANGE -3000 
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สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 3 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
3.1  ปฏิบัติได้  5 ข้อ 5 5 25 
3.2   5 4.86 24.30 

 1 มีกำรปฏิบัติ 1) 1  
 2 มีกำรปฏิบัติ 1) 1  
 3 ร้อยละ C3 1) 0.98  
 4 ร้อยละ C4 1) 0.88  
 5 มีกำรปฏิบัติ 1) 1  

3.3  ปฏิบัติได้  4 ข้อ 5 4 20 
3.4  ปฏิบัติได้  5 ข้อ 5 5 25 

คะแนนรวม 20 - 94.43 
คะแนนเฉลี่ย 94.43 ÷ 20.00 = 4.72 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่  3 
จุดเด่น 
1.  สวท.รร.จปร. มีหลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ด้ำนวิชำทหำร (ปรับปรุง 

พ.ศ.2558) โดยสภำกำรศึกษำวิชำกำรทหำรได้มีมติอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนเหล่ำทัพ 5 ปี ของเหล่ำทัพ ท ำ
ให้มีแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมต้องกำรของกองทัพบก 

2.  สวท.รร.จปร. มีอำจำรย์ ท่ีมีคุณภำพและมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนตำมหน่วยของ
กองทัพบก ท้ังส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ท ำให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ และประสบกำรณ์ให้กับ นนร .ได้
เป็นอย่ำงดี  

3.  สวท.รร.จปร. ได้รับควำมร่วมมือ จำกหน่วยต่ำงๆในกองทัพบก ในกำรสนับสนุนวิทยำกร
ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และกำรฝึก รวมถึ งร่วมให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำหลักสูตร มำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 - 
 

มำตรฐำนท่ี 4 กำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำ 
 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำมีกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร และภำวะผู้น ำ กำรฝึกอบรม  
กำรปลูกฝังอุดมกำรณ์ และกำรจัดกิจกรรมท่ีเน้นกำรปฏิบัติและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์จริง มีกำรฝึกปฏิบัติ
วิชำชีพ เพื่อใหน้ักเรียนนำยร้อยเป็นผู้เรียนมีจิตวิญญำณ ทักษะ และควำมรอบรู้ในกำรเป็นทหำรอำชีพ มี
ควำมจงรักภักดีและสำมำรถสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ได้ มีภำวะ ผู้น ำทำง
ทหำร สำมำรถเผชิญกับภัยคุกคำมรวมท้ังควำมยำกล ำบำกและอุปสรรคปัญหำต่ำงๆ มีสุขภำพร่ำงกำย
สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีอำจำรย์ส่วนวิชำทหำร และกรมนักเรียนนำยร้อย รักษำพระองค์ท่ีมีคุณภำพ และ
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อุปกรณ์กำรฝึกท่ีทันสมัย ตลอดจนมีกำรระดมทรัพยำกรท้ังด้ำนบุคลำกร งบประมำณ อำคำ รสถำนท่ี 
ยุทโธปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก รวมท้ังควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ท้ังภำยในและภำยนอก
กองทัพ  
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กระบวนกำรพัฒนำกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำ 
  ค ำอธิบำย 
  โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำมีกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำเป็นไปตำมหลักสูตร 
เพื่อเสริมสร้ำงผู้น ำทำงทหำรให้มีควำมเหมำะสมกับสภำวะปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของกองทัพ มีควำมรู้ท้ังภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในศำสตร์ด้ำนวิทยำกำรทหำร รวมท้ังมีกำร
ประเมินผลและน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำให้มีประสิทธิภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง  
   เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)  

1. มีกิจกรรมกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำในหลักสูตร (1 คะแนน) 
  กำรด ำเนินงำน 

สวท.รร.จปร. มีแผนงำนโครงกำรและกิจกรรม ด ำเนินกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรตำมหลักสูตร 
รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558 )(เอกสำร 4.1-1 ) โดยมีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรกำรฝึกศึกษำวิชำ
ทหำร  ท่ีมีกำรปรับระยะเวลำในกำรศึกษำเป็น 5 ปี  สวท.รร.จปร. ได้ขออนุมัติจัดกำรเรียนกำรสอนมีเกรด
ครบทุกวิชำตำมหลักสูตรและจัดกำรฝึกภำคสนำมในปีกำรศึกษำ 2560 (เอกสำร 4.1-2 ) 
  ผลกำรประเมิน (D1)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

2. มีหน่วยงำนรับผิดชอบและด ำเนินกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำตำมหลักสูตร(1 
คะแนน) 
  กำรด ำเนินงำน 

ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร แผนกฝึกศึกษำ กองบังคับกำรเตรียมกำร 
สวท.รร.จปร. เป็นส่วนด ำเนินกำร โดยในภำคกำรศึกษำได้ออกตำรำงกำรศึกษำวิชำทหำร ท้ังภำค
กำรศึกษำท่ี 1 และ 2 ให้ หน่วยขึ้นตรง ส่วนวิชำทหำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ด ำเนินกำร 
(เอกสำร 4.1-2 ) มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ  (เอกสำร 4.1-3 )  และออกค ำส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมกำรประจ ำช้ัน นนร.ช้ันปีท่ี 1–4 ในทุกภำคกำรศึกษำ รับผิดชอบในแต่ละช้ันปี (เอกสำร 
4.1-3 ) ก ำกับดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยก ำหนดให้กองวิชำรับผิดชอบกำรฝึกศึกษำในรำยวิชำทหำร
ตำมหลักสูตรฯ ท่ีก ำหนด (เอกสำร 4.1-2 ) 
  ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

3. จ ำนวนหน่วยกิตรวมของกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยกิต 
(0.50 คะแนน) 
  กำรด ำเนินงำน 
 ในปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร.ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรเป็นไปตำมกำรจัด
กำรศึกษำหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) (เอกสำร 4.1-1 ) 

กำรศึกษำด้ำนวิชำทหำรมีระยะเวลำกำรศึกษำ 5 ปี เพื่อให้มีเกรดครบทุกวิชำ ก ำหนดในภำค
กำรศึกษำมี 10 ภำคกำรศึกษำ จ ำนวน 29 วิชำ รวม 10 หน่วยกิต มีจ ำนวน1,072 ชม. (เอกสำร 4.1-3 ) 
  ผลกำรประเมิน (D3)      ได้คะแนน 0.5 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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4. จ ำนวนสัปดำห์ของกำรฝึกภำคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่ำ 8 สัปดำห์/ปีหรือมีระยะเวลำกำรฝึก
ภำคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่ำ 1,400 ช่ัวโมง ส ำหรับหลักสูตร 5 ปี (0.50 คะแนน) 
  กำรด ำเนินงำน 

สวท.รร.จปร.ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรเป็นไปตำมกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตร 
รร.จปร.ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (เอกสำร 4.1-1 ) ด้ำนวิชำทหำร ในภำคกำรฝึก/กำรฝึกภำคสนำม มี 5 ภำค
กำรฝึก มีกำรฝึกภำคสนำมท้ังส้ิน 22วิชำ ใช้เวลำในภำคกำรฝึกภำคสนำม 2,865 ชม.รวมภำคกำรศึกษำ
และภำคกำรฝึกตำมหลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) ท้ังส้ิน 3,937 ชม. (เอกสำร 4.1-1 ) 

กำรฝึกภำคสนำมประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ต้ังแต่วันท่ี 30 ม.ค.61 ถึง 29 มี.ค.61 เป็นกำร
จัดกำรฝึกภำคสนำมตำมหลักสูตร รร.จปร.ด้ำนวิชำทหำร พ.ศ.2558 (หลักสูตร5 ปี)  

- นนร.ช้ันปีท่ี 1 รุ่นท่ี 69 ท ำกำรฝึกภำคสนำม 
 1. กำรฝึกกำรติดต่อส่ือสำรเบื้องต้น จ ำนวน 40 ช่ัวโมง  
 2. กำรฝึกป้อมสนำมฯ วัตถุระเบิดและกำรท ำลำย จ ำนวน 80 ช่ัวโมง  
 3. กำรฝึกยิงอำวุธประจ ำกำย จ ำนวน 120 ช่ัวโมง  
 4. กำรฝึกบุคคลท ำกำรรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 160 ช่ัวโมง 
- นนร.ช้ันปีท่ี 2 รุ่นท่ี 68 ท ำกำรฝึกภำคสนำม  
 1. กำรฝึกยิงอำวุธประจ ำหน่วยหลักยิงและตรวจกำรณ์ จ ำนวน 80 ช่ัวโมง  
 2. กำรฝึกยุทธวิธีทหำรรำบระดับหมู่  จ ำนวน 120 ช่ัวโมง  
 3. กำรฝึกขับรถยนต์ทหำร จ ำนวน จ ำนวน 40 ช่ัวโมง 
 4. กำรฝึกกำรใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่ำทหำรม้ำ จ ำนวน 40 ช่ัวโมง  
 5.  กำรฝึกปืนใหญ่สนำมและปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำน จ ำนวน 120 ช่ัวโมง  
- นนร.ช้ันปีท่ี 3 รุ่น 67 ท ำกำรฝึกภำคสนำม 
 1. กำรฝึกยุทธวิธีทหำรม้ำระดับหมวด จ ำนวน 80 ช่ัวโมง  
 2. กำรฝึกยุทธวิธีทหำรรำบระดับหมวด จ ำนวน 120 ช่ัวโมง  
 3. กำรฝึกหลักสูตรส่งก ำลังทำงอำกำศ 
- นนร.ช้ันปีท่ี 4 รุ่น 66  
 1. ท ำกำรฝึกหลักสูตรกำรรบแบบจู่โจม (เอกสำร 4.1-4 ) 

  ผลกำรประเมิน (D4)      ได้คะแนน 0.5 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
5. มีกำรประเมินผลกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำ (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ในภำคกำรศึกษำ สวท.รร.จปร.มีกำรประเมินผลกำรศึกษำทุกรำยวิชำท่ีท ำกำรเรียนกำรสอน

หลังจบกำรเรียนกำรสอนมีกำรรำยงำนผลกำรศึกษำให้ รร.จปร.ทรำบ (เอกสำร 4.1-5) 
ในกำรฝึกภำคสนำม สวท.รร.จปร.มีกำรประเมินผลกำรศึกษำทุกรำยวิชำท่ีท ำฝึกภำคสนำม 

หลังจบกำรฝึกมีกำรสรุปผลกำรฝึกให้ รร.จปร. ทรำบทุกครั้ง (เอกสำร 4.1-6) 
  ผลกำรประเมิน (D5)      ได้คะแนน 0.5 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

6. มีกำรน ำผลประเมินมำปรับปรุงกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำ (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
หลังจำกเสร็จส้ินกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร สวท.รร.จปร.มีกำรน ำเสนอปัญหำข้อขัดข้องในปีกำร

ฝึกท่ีผ่ำนมำเสนอต่อ รร.จปร. เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนกำรฝึกภำคสนำมในปีต่อไป (เอกสำร 4.1-6)  
  ผลกำรประเมิน (D6)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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 สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1  
 ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 
   หลักฐำนอ้ำงอิง 
4.1-1  - หลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ(ปรับปรุง พ.ศ.2558) ด้ำนวิชำทหำรกิจกรรมกำรฝึก

วิชำทหำร 
   - หลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
 -  ขออนุมัติออกค ำส่ังกำรศึกษำดูงำน ทภ. ของ นนร.ช้ันปีท่ี 5 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 - กำรจัดกำรฝึกภำคสนำมป ี2560 
 - ขอสรุปผลกำรแถลงแผนกำรฝึกภำคสนำม นนร. ช้ันปีท่ี1-4 ประจ ำปีกำร 2560 
 - ขออนุมัติแผนกำรตรวจเย่ียมกำรฝึกภำคสนำม นนร. ช้ันปีท่ี1-4 ประจ ำปีกำร 2560 
 - ขออนุมัติให้ข้ำรำชกำร และ นนรชั้นปีท่ี 1-3 เดินทำงไปรำชกำรต่ำงจังหวัด 
 - ขออนุมัติออกค ำส่ังกำรฝึกภำคสนำมของ นนร.ช้ันปีท่ี 5 ปี 60 
 - ขออนุมัติออกค ำส่ังกำรศึกษำดูงำน ทภ. ของ นนร.ช้ันปีท่ี 5 ประจ ำปีกำรศึกษำ 256 
4.1-2 - จัดต้ัง กอ.ฝึกภำคสนำม ปี 60 
 -  รำยงำนประชุมช้ันเรียน นนร.ช้ันปี 3 
 - ตำรำงกำรศึกษำภำค 1 ปี 60 
 - ค ำส่ังก ำหนดแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 - ค ำส่ังกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเรียน กำรสอนกำรฝึกศึกษำ 
 - ขออนุมัติใช้ตำรำงฝึกวิชำทหำร ภำค1ปี 60 
 - แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
 - แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 - จัดผู้แทนร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร พัฒนำองค์ควำมรู้ 
4.1-3   - จัดต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประเมินผลตนเอง 
 -  หลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ(ปรับปรุง พ.ศ.2558) ด้ำนวิชำทหำร 
 -  แต่งต้ังคณะกรรมกำรประจ ำช้ันเรียน 
 - แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร 
 - สรุปผลกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำช้ันเรียน 1-5 ครั้งท่ี 1ภำค 1 ปี 60 
4.1-4   - แผนกำรฝึกภำคสนำม 
 - อนุมัติออกค ำส่ังกำรฝึกวิชำทหำร ภำค1 ปี 60 
 - สรุปแถลงแผนฝึกภำคสนำม 
4.1-5   - ขออนุมัติแผนกำรตรวจเย่ียมกำรฝึกภำคสนำม นนร. ช้ันปีท่ี1-4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 - รำยงำนผลกำรตรวจเย่ียมกำรฝึกภำคสนำม ของนนร.ประจ ำปี 2560 
 - รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำมวิชำกำรป้องกันเคมี ชีวะ รังสี ของ นนร.ช้ันปีท่ี 1 รุ่น 69 
 - รำยงำนผลสอบประจ ำภำค ปี1-4 ภำค 2 ปี 60 
4.1-6   - สรุปผลกำร ทลป.กำรฝึกภำคสนำม นนร.ช้ัน 1-4 
 - รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำมวิชำกำรฝึกยิงอำวุธประจ ำหน่วย หลักยิงและตรวจกำรณ์ของ   
             นนร.ช้ันปีท่ี 2 รุ่น 68 
 - แถลงแผนกำรฝึกภำคสนำม 
 - สรุปผลกำรประกันคุณภำพกำรฝึก ทบ.ปี 60 
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  ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ครู/อำจำรย์ทำงกำรฝึกศึกษำและอบรมทำงด้ำนวิชำทำงทหำรและภำวะผู้น ำที่มี
คุณภำพ  
  ค ำอธิบำย 
  โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำมีครู/อำจำรย์ทำงกำรฝึกศึกษำและอบรมด้ำนกำรทหำรท่ีมี
ประสบกำรณใ์นกำรปฏิบัติงำนทำงทหำรเคยเป็นผู้บังคับหน่วยทหำร หรือจบกำรศึกษำระดับผู้บังคับกองร้อย
ขึ้นไปผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรวิชำชีพทหำรเฉพำะด้ำน หรือมีคุณวุฒิปริญญำโททำงทหำร หรือส ำเร็จ
กำรศึกษำหลักสูตรเสนำธิกำรเหล่ำทัพขึ้นไป และมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนทำงทหำรเป็นท่ียอมรับของ
กองทัพ 
  เกณฑ์กำรพิจำรณำและผลกำรด ำเนินงำน 

หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
1. มีประสบกำรณ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหำร หรือจบกำรศึกษำระดับผู้บังคับกองร้อยขึ้นไป                

(1 คะแนน) 
   วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 กำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/
ภำวะผู้น ำท่ีมีประสบกำรณเป็นผู้บังคับหน่วยทหำรหรือจบกำรศึกษำระดับผู้บังคับกองร้อยขึ้นไป จ ำนวน    
36  นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด 36  นำย (เอกสำร4.2-1)  คิดเป็น
ร้อยละ 100  

ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนครู /อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำ
ทหำร/ภำวะผู้น ำท่ีมีประสบกำรณเป็นผู้บังคับหน่วยทหำรหรือจบกำรศึกษำระดับผู้บังคับกองร้อยขึ้นไป 
จ ำนวน 27  นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด 27 นำย (เอกสำร4.2-2)  
คิดเป็นร้อยละ100  

เมื่อพิจำรณำผลด ำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนครู/อำจำรย์
ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท่ีมีประสบกำรณเป็นผู้บังคับหน่วยทหำรหรือจบกำรศึกษำระดับผู้บังคับกองร้อย
ขึ้นไป จ ำนวน 27  นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด27  นำย คิดเป็นร้อย
ละ100   
 เกณฑ์กำรให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน 

 

 ผลกำรประเมิน(D1)  = 
 

  

จ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท่ีมีประสบกำรณ์เป็น 
ผู้บังคับหน่วยทหำร หรือจบกำรศึกษำระดับผู้บังคับกองร้อยข้ึนไป 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด 
× 100 
 

ผลร้อยละ = 
 

1 
100 × 100    
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2. มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนทำงทหำร (1 คะแนน) 
  วิธีกำรค ำนวณ 

 
 
 
 
 

กำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/

ภำวะผู้น ำท่ีมีประสบกำรณในกำรปฏิบัติงำนทำงทหำร จ ำนวน36  นำยจำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำ
ทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด36 นำย (เอกสำร 4.2-1)  คิดเป็นร้อยละ100  

ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนครู /อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำ
ทหำร/ภำวะผู้น ำท่ีมีประสบกำรณในกำรปฏิบัติงำนทำงทหำร จ ำนวน 27  นำยจำกจ ำนวนครู/อำจำรย์
ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด 27  นำย (เอกสำร 4.2-2)  คิดเป็นร้อยละ100 

เมื่อพิจำรณำผลด ำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนครู/อำจำรย์
ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท่ีมีประสบกำรณในกำรปฏิบัติงำนทำงทหำร จ ำนวน 27  นำยจำกจ ำนวนครู/
อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด 27  นำย คิดเป็นร้อยละ100  
 เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน 
 

 ผลกำรประเมิน(D2)  = 
 

3. ผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรวิชำชีพทหำรเฉพำะด้ำน (1 คะแนน) 
   วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
  
 

 เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน 
กำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนบุคลำกรทำงด้ำนวิชำทหำรท่ีผ่

ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรวิชำชีพทหำรเฉพำะด้ำน จ ำนวน 36  นำยจำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำ
ทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด 36  นำย (เอกสำร 4.2-1)  คิดเป็นร้อยละ100  

ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนบุคลำกรทำงด้ำนวิชำทหำรท่ี
ผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรวิชำชีพทหำรเฉพำะด้ำน จ ำนวน 27  นำยจำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำน
วิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด27  นำย (เอกสำร 4.2-2)  คิดเป็นร้อยละ100 

เมื่อพิจำรณำผลด ำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนบุคลำกรทำงด้ำน
วิชำทหำรท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรวิชำชีพทหำรเฉพำะด้ำน จ ำนวน27  นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์
ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด 27  นำย (4.2-2)  คิดเป็นร้อยละ100  

 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท่ีมีประสบกำรณ์ 
ในกำรปฏิบัติงำนทำงทหำร 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด 
× 100 
 

ผลร้อยละ = 
 

1 
100 × 100    

จ ำนวนบุคลำกรทำงด้ำนวิชำทหำรท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตร 
วิชำชีพทหำรเฉพำะด้ำน 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำรทั้งหมด 
× 100 
 

ผลร้อยละ = 
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ผลกำรประเมิน(D3)  = 
 

5. มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนทำงทหำร/ภำวะผู้น ำเป็นท่ียอมรับของกองทัพ (1 คะแนน) 
  วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 

 

กำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนครู/อำจำรย์มีควำมเช่ียวชำญ

เฉพำะด้ำนทำงทหำรเป็นท่ียอมรับของกองทัพ จ ำนวน 20  นำยจำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/
ภำวะผู้น ำท้ังหมด 36  นำย(คิดเกณฑ์ 50%) (เอกสำร 4.2-1)  คิดเป็นร้อยละ100  

ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนครู/อำจำรย์มีควำมเช่ียวชำญ
เฉพำะด้ำนทำงทหำรเป็นท่ียอมรับของกองทัพ จ ำนวน14  นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/
ภำวะผู้น ำท้ังหมด 27  นำย(คิดเกณฑ์ 50%) (เอกสำร 4.2-2)  คิดเป็นร้อยละ100 

เมื่อพิจำรณำผลด ำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนครู/อำจำรย์มี
ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนทำงทหำรเป็นท่ียอมรับของกองทัพ จ ำนวน 14  นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์
ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด 27  นำย คิดเป็นร้อยละ100  

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน 
 

ผลกำรประเมิน (D4)  = 
 

5. มีคุณวุฒิปริญญำโททำงทหำรหรือส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรเสนำธิกำรเหล่ำทัพขึ้นไป (1 
คะแนน)  
  วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 

ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนครู/อำจำรย์ด้ำนวิชำทหำร/
ภำวะผู้น ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำโททำงทหำรหรือส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรเสนำธิกำรเหล่ำทัพขึ้นไป จ ำนวน19  
นำยจำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด 36  นำย (คิดเกณฑ์ 10%) (เอกสำร   
4.2-1)  คิดเป็นร้อยละ100  

ปีกำรศึกษำ 2560 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนครู/อำจำรย์ด้ำนวิชำทหำร/
ภำวะผู้น ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำโททำงทหำรหรือส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรเสนำธิกำรเหล่ำทัพขึ้นไป จ ำนวน 
15  นำย จำกจ ำนวนครู /อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด 27 นำย(คิดเกณฑ์ 10%)    
(เอกสำร 4.2-2)  คิดเป็นร้อยละ100  

เมื่อพิจำรณำผลด ำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนครู/อำจำรย์ด้ำน
วิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำโททำงทหำรหรือส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรเสนำธิกำรเหล่ำทัพขึ้นไป 

1 
100 × 100    

จ ำนวนครู/อำจำรย์มีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนทำงทหำร 
เป็นท่ียอมรับของกองทัพ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด 
× 100 
 

ผลร้อยละ = 
 

1 
100 × 100    

จ ำนวนครู/อำจำรย์ด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำโท 
ทำงทหำรหรือส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรเสนำธิกำรเหล่ำทัพขึ้นไป 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด 
× 100 
 

ผลร้อยละ = 
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จ ำนวน 15  นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทำงด้ำนวิชำทหำร/ภำวะผู้น ำท้ังหมด 27  นำย คิดเป็นร้อยละ
100   

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน 
 

ผลกำรประเมิน(D5)  = 
 

สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.2  
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

4.2-1  - บัญชีสรุปข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิชำทหำร 2559 
4.2-2  - บัญชีสรุปข้อมูลบุคลำกรทำงกำรศึกษำวิชำทหำร  2560 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ประสิทธิผลของกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ 
 ค ำอธิบำย  
   โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำมีแผนกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ 
มีหน่วยงำนรับผิดชอบ ก ำกับดูแลกำรฝึกศึกษำให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด มีกำรวัดและประเมินผลกำรฝึก
วิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ รวมท้ังมีกำรน ำผลกำรประเมินน ำมำปรับปรุง พัฒนำกำรฝึก
วิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ ตลอดจนมีกำรประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้ำงสรรค์นวัตกรรม 
เพื่อใช้สนับสนุนกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ 
  เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 

 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
1. มีแผนกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ในปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร.มีกำรจัดท ำแผนกำรฝึกวิชำทหำรกำรด ำเนินกำรโดยเริ่ม

หลังจำกท่ี รร.จปร. อนุมัติปฏิทินกำรศึกษำแล้ว  (เอกสำร 4.3-1) จะวำงแผนจัดกำรศึกษำโดยจัดท ำตำรำง
กำรศึกษำวิชำทหำรท้ัง 2 ภำค (เอกสำร 4.1-2 )ในด้ำนกำรฝึกภำคสนำมจะเริ่มจัดท ำตำรำงกำรฝึก
ภำคสนำมเสนอให้ท่ีประชุม สวท.รร.จปร.พิจำรณำร่วม (เอกสำร 4.3-1)  และเสนอขออนุมัติหลักกำรฯ ถึง 
รร.จปร. เพื่อติดต่อประสำนงำน เสนองบประมำณ และ สป.3 ถึง รร.จปร. ตำมแผนท่ีก ำหนด (เอกสำร 
4.4-4) 
  ผลกำรประเมิน (D1)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

2. มีกำรฝึกตำมแผนท่ีก ำหนด (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ในภำคกำรฝึก/กำรฝึกภำคสนำม มี 5 ภำคกำรฝึก มีกำรฝึกภำคสนำมท้ังส้ิน 22วิชำ ใช้เวลำ

ในภำคกำรฝึกภำคสนำม 2,865 ชม.รวมภำคกำรศึกษำและภำคกำรฝึกตำมหลักสูตรรร.จปร.พ.ศ.2558 
ท้ังส้ิน 3,937 ชม. (เอกสำร 4.1-1) 

กำรจัดกำรฝึกภำคสนำม สวท.รร.จปร. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ต้ังแต่วันท่ี 9 ม.ค.61 ถึง 
29 มี.ค.61  ในหลักสูตร รร.จปร.ด้ำนวิชำทหำร พ.ศ.2558 (หลักสูตร5 ปี) ได้ด ำเนินกำรติดต่อประสำนงำน
กับเหล่ำสำยวิทยำกำรท่ีจะด ำเนินกำรฝึกในแต่ละวิชำจัดท ำควำมต้องกำร งป.และ สป.3 ก ำหนดตำรำงกำร
ฝึก มีกำรจัดกำรฝึกตำมตำรำงกำรฝึกท่ีก ำหนด โดยหน่วยฝึกประจ ำวิชำต่ำงๆท่ีรับผิดชอบกำรฝึกจะ
รำยงำนกำรฝึกประจ ำวันให้ กอ.ฝึกรร.จปร. ทรำบ ผ่ำน กอ.ฝึกสวท.รร.จปร. ทุกวัน  (เอกสำร 4.3-2) 

1 
80 × 80    
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  ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
3. มีกำรประเมินผลกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ตลอดห้วงเวลำท่ีท ำกำรฝึกในวิชำต่ำงๆ จะมีกำรประเมินผลกำรฝึกสนำม โดย ครู /ผช.ครู  

หน่วยฝึกและ สวท.รร.จปร. มีกำรประเมินผลกำรฝึกทุกรำยวิชำท่ีมีกำรท ำกำรฝึกภำคสนำมหลังจบกำรฝึก
มีกำรสรุปผลรำยงำนให้ รร.จปร. ทรำบ (เอกสำร 4.3-3) 
  ผลกำรประเมิน (D3)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

4. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง และพัฒนำกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะ
ผู้น ำ (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
หลังจำกจบภำรกิจกำรฝึกภำคสนำมแต่ละวิชำแล้ว สวท.รร.จปร. จะสรุปผลกำรฝึกเป็น

รำยวิชำให้ รร.จปร. ทรำบ  โดยมีปัญหำข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะเพื่อส่ังกำรแก้ไข และสรุปผลกำรฝึก
ภำคสนำมในภำพรวมเป็นรูปเล่มให้ รร.จปร. ได้รับทรำบ/แก้ไขในกำรฝึกภำคสนำมปีต่อไป (เอกสำร    
4.3-4) 
  ผลกำรประเมิน (D4)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

6. มีนวัตกรรมท่ีใช้สนับสนุนในกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. มีกำรน ำเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง Range 3000มำใช้ท ำกำรฝึกประกอบกำร

ยิงปืนให้กับนนร .อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ นนร. มีทักษะและควำมช ำนำญในกำรใช้อำวุธประจ ำกำยให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้นตำมล ำดับ (เอกสำร4.3-5) 
  ผลกำรประเมิน (D5)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 
เอกสำรอ้ำงอิง 

4.3-1  - ขอส่งผลกำรแถลงแผนกำรฝึกภำคสนำม นนร.ช้ันปีท่ี1-4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 -  ขอสรุปผลกำรแถลงแผนกำรฝึกภำคสนำม นนร. ช้ันปีท่ี1-4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 - ขออนุมัติแนวทำงกำรจัดกำรฝึกให้กับนนร.ท่ีไม่ผ่ำนกำรทดสอบ หลักสูตร สอ.จจ. 
 -  ขอออกค ำส่ังกำรฝึกภำคสนำมอง นนร.ช้ันปีท่ี 5 
 -  ขออนุมัติออกค ำส่ังกำรศึกษำดูงำน ทภ. ของ นนร.ช้ันปีท่ี 5 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 - ปฎิทินกำรศึกษำ 
 - สรุปผลกำร ทลป. กำรฝึกภำคสนำม นนร.ปี 1 - 4 
4.3-2  - ขออนุมัติแผนกำรตรวจเย่ียมกำรฝึกภำคสนำม นนร. ช้ันปีท่ี1-4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 - รำยงำนกำรตรวจเย่ียมกำรฝึกภำคสนำมของ นนร.ประจ ำปี 2561 
 - ขออนุมัติให้ข้ำรำชกำร และ นนรชั้นปีท่ี 1-3 เดินทำงไปรำชกำรต่ำงจังหวัด 
 - รำยงำนกำรตรวจเย่ียมกำรฝึกภำคสนำมของ นนร.ประจ ำปี 2561 
4.3-3   - รำยงำนผลกำรปฏิบัติในกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ช้ันปีท่ี 4 
 - รำยงำนผลกำรปฏิบัติในกำรฝึกภำคสนำมของ นนร 
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4.3-4  - สรุปผลกำร ทลป. กำรฝึกภำคสนำม นนร.ปี 1 - 4 
 - รำยงำนผลกำรฝึกภำคนนำม วิชำส่ือสำร 
 - รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำมวิชำ ป.,ปตอ. 
 - รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำมวิชำกำรฝึกขับรถยนต์ทหำร 
 - รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำมวิชำกำรฝึกสุขศำสตร์ทหำร  
 - รำยงำนผลคะแนนกำรฝึกภำคสนำมวิชำกำรฝึกยิงอำวุธประจ ำหน่วย 
 - รำยงำนผลตรวจเย่ียม นนร.สส.,อำวุธประจ ำหน่วย 
 - รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำมวิชำยุทธวิธีทหำรรำบ มว. 
4.3-5  - กำรใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง(Range-3000) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรฝึกศึกษำ  
 ค ำอธิบำย 
  โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำมีควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรฝึกศึกษำวิชำ
ทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำโดยมีแผนกำรระดมทรัพยำกร และมีกำรระดมทรัพยำกรท้ังใน
และนอกสถำนศึกษำ เป็นผลให้กำรด ำเนินงำนกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ
ประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดในหลักสูตร และก่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรฝึกศึกษำ วิชำ
ทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำอย่ำงต่อเนื่อง 
  เกณฑ์กำรพิจำรณำและผลกำรด ำเนินงำน 
  หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 

1. มีแผนกำรระดมทรัพยำกร (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินกำรของ สวท.รร.จปร. ในกำรจัดท ำแผนระดมทรัพยำกรสนับสนุนกำรฝึกศึกษำ

วิชำทหำร ให้สอดคล้องกับปฏิทินกำรศึกษำ รร.จปร. โดยจัดท ำบัญชีรำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ      
(เอกสำร 4.4-1)  
  ผลกำรประเมิน (D1)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

2. มีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำยในโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินกำรของ สวท.รร.จปร. ในกำรระดมทรัพยำกรสนับสนุนกำรฝึกจำกภำยในรร.จปร.

ให้สอดคล้องกับปฏิทินกำรศึกษำ รร.จปร.  ตำมตำรำงกำรศึกษำภำคกำรศึกษำท่ี 1 และ 2 และกำรฝึก
ภำคสนำมบำงรำยวิชำท่ีมีกำรฝึกภำยใน รร.จปร.(เอกสำร 4.4-2) 
  ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

3. มีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำยนอกโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 

 กำรด ำเนินกำรของ สวท.รร.จปร.ในกำรระดมทรัพยำกรสนับสนุนกำรฝึกจำกภำยนอก รร .
จปร ให้สอดคล้องกับปฏิทินกำรศึกษำ ท้ังภำคกำรศึกษำท่ี 1, 2 และกำรฝึกภำคสนำม จำกภำยนอก
สถำบัน เช่น หนังสือขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร . และ กำรมีหนังสือขอควำม
อนุเครำะห์ถึงหน่วยเหล่ำสำยวิทยำกำรสนับสนุนกำรฝึกในเรื่อง ก ำลังพล  ยุทโธปกรณ์  พื้นท่ีกำรฝึก  และ
ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ให้พร้อมก่อนด ำเนินกำรฝึก (เอกสำร 4.4-3) 
  ผลกำรประเมิน (D3)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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4. ทรัพยำกรกำรฝึกศึกษำสำมำรถท ำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์กำรฝึกศึกษำได้ (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
สำมำรถพิจำรณำได้จำกผลกำรประเมินกำรฝึกศึกษำของ นนร.และรำยงำนผลกำรฝึกของแต่

ละวิชำหลังจำกจบกำรฝึกภำคสนำม (เอกสำร 4.4-4) 
จำกกำรประเมินผลทรัพยำกรกำรฝึกได้มีกำรน ำแผนงำนมำปรับปรุงโดยมีกำรจัดท ำ

งบประมำณล่วงหน้ำ 2 ปี เพื่อให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่ำงๆได้มีกำรเตรียมควำมพร้อมล่วงหน้ำ (เอกสำร 4.4-4) 
กำรฝึกอบรมกำรใช้เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 3000) โดย กสสก.สวท.รร.จปร.

ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยต่ำงๆใน ทบ. ท่ีมีเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ (Range 
3000) และ สวท.รร.จปร.ได้จัดเจ้ำหน้ำท่ีของ สวท.รร.จปร.เข้ำร่วมรับกำรอบรมเพื่อเป็นกำรเพิ่มทักษะกำร
ใช้เครื่องมือ และน ำมำใช้ในกำรฝึก นนร. ซึ่งจะท ำกำรฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 3000) เพื่อช่วยให้
นนร.มีควำมช ำนำญในกำรฝึกเล็ง และกำรยิงปืนได้ดีขึ้น(เอกสำร 4.4-4) 
  ผลกำรประเมิน (D4)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

5. ทรัพยำกรกำรฝึกศึกษำสำมำรถก่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรฝึกศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
(1 คะแนน)                                                                                                        
 กำรด ำเนินงำน 

กำรฝึกอบรมกำรใช้เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 3000) โดย กสสก.สวท.รร.จปร.
ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยต่ำงๆใน ทบ. ท่ีมีเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 
3000) และ สวท.รร.จปร.ได้จัดเจ้ำหน้ำท่ีของ สวท.รร.จปร.เข้ำร่วมรับกำรอบรมเพื่อเป็นกำรเพิ่มทักษะกำร
ใช้เครื่องมือ และน ำมำใช้ในกำรฝึก นนร. ซึ่งจะท ำกำรฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 3000) เพื่อช่วยให้
นนร.มีควำมช ำนำญในกำรฝึกเล็ง และกำรยิงปืนได้ดีขึ้น(เอกสำร 4.4-5) 
  ผลกำรประเมิน (D5)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

หลักฐำนอ้ำงอิง 
   4.4-1 - ขออนุมัติแผนกำรตรวจเย่ียมกำรฝึกภำคสนำม นนร.ช้ันปีท่ี1-4 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 - ขออนุมัติให้ข้ำรำชกำร และ นนรชั้นปีท่ี 1-3 เดินทำงไปรำชกำรต่ำงจังหวัด 
 - งบประมำณ 
4.4-2   - แผนกำรฝึกภำคสนำม 
 - ปฎิทินกำรศึกษำ 
 -  ตำรำงกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำท่ี 1,2 
4.4-3  - หนังสือขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. 
 - ค ำส่ังกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเรียน กำรสอนกำรฝึกศึกษำ 
 - ค ำส่ังก ำหนดแนวทำงปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 -  ขออนุมัติใช้ตำรำงฝึกวิชำทหำร ภำค1ปี 60 
4.4-4   - รำยงำนผลกำรตรวจเย่ียมกำรฝึกภำคสนำม ของนนร.ประจ ำปี 2560 
 -  รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำมวิชำกำรป้องกันเคมี ชีวะ รังสี ของ นนร.ช้ันปีท่ี 1 รุ่น 69 
  -  กำรใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง(Range-3000) 
          -  งบประมำณ 
 สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.4  
 ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 
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  ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  คุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่พึงประสงค์  
 ค ำอธิบำย 
 กำรก ำหนดคุณลักษณะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์ ตำมข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ .ศ.2556 ลง   
1 มี.ค.56 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมมีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข มีทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ
ทหาร มีภาวะผู้น าทางทหาร การเป็นผู้น าหน่วยทหารขนาดเล็กในระดับผู้บังคับหมวด มี วินัย รู้บทบาท
หน้าท่ีของการเป็นทหารอาชีพ รู้แบบธรรมเนียมทหาร บุคลิกลักษณะการวางตนท่ีเหมาะสม ส านึกใน
หน้าท่ีรับผิดชอบของตน สามารถปฏิบัติการทางทหาร ธ ารงเกียรติยศและศักด์ิศรีของทหาร อุทิศตนเพื่อ
ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 
  เกณฑ์กำรพิจำรณำและผลกำรด ำเนินงำน 

 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
1. ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีอุดมกำรณ์จงรักภักดีต่อสถำบัน ชำติ ศำสนำ 

พระมหำกษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5)ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด(1 คะแนน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินงำน 
กำรปฎิบัติในปีกำรศึกษำ 2558 ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเนื่องจำกปรับขยำยหลักสูตร จำก 4 ปี 

เป็น 5  ปี  
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมี

อุดมกำรณจงรักภักดีต่อสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย และยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระ
มหำกษัตริยทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับดีขึ้น ไป (>4.73 จำกคะแนนเต็ม 5) จ ำนวน 176  นำยจำกจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 200  นำย (4.5-1)  คิดเป็นร้อยละ 88   

เมื่อพิจำรณำผลด ำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีมีอุดมกำรณจงรักภักดีต่อสถำบัน ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย และยึดมั่นในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยทรงเป็นประมขุ อยู่ในระดับดีขึ้น ไป (>4.73 จำกคะแนนเต็ม 5) 
จ ำนวน176  นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 200  นำย คิดเป็นร้อยละ 88 C1 
 เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน 
 

ผลกำรประเมิน (D1)  = 
 

2. ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีคุณลักษณะผู้น ำ ทำงทหำรท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรม
และจริยธรรม กล้ำหำญ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี ปฏิบัติตำมแบบธรรมเนียมทหำร 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีอุดมกำรณ์จงรักภักดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
และยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 

× 100 
 

11 
80 × 88    
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มีควำมสำมัคคี ในหมู่คณะ และสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51จำกคะแนนเต็ม 5)
ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด(1 คะแนน) 

 วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 

กำรปฎิบัติในปีกำรศึกษำ 2558 ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเนื่องจำกปรับขยำยหลักสูตร จำก 4 ปี 
เป็น 5  ปี  

ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมี
คุณลักษณะผู้น ำทำงทหำรที่ดี มีวินัยมีคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับดีขึ้นไป (>4.53 จำกคะแนนเต็ม 
5) จ ำนวน 176  นำยจำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด200 นำย (4.5-1)  คิดเป็นร้อยละ 88  

เมื่อพิจำรณำผลด ำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีมีคุณลักษณะผู้น ำทำงทหำรที่ดี มีวินัยมีคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับดีขึ้นไป (>4.53 จำก
คะแนนเต็ม 5) จ ำนวน176  นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 200  นำยคิดเป็นร้อยละ88 C2  
 เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน 

 

ผลกำรประเมิน(D2)  = 
 

3. ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพทหำร เข้ำใจ
บทบำทและหน้ำท่ีของกำรรักษำควำมมั่นคงและกำรป้องกันประเทศอยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด(1 คะแนน) 
  วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 

กำรปฎิบัติในปีกำรศึกษำ 2558 ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเนื่องจำกปรับขยำยหลักสูตร จำก 4 ปี 
เป็น 5  ปี  

ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีควำมรู้
ควำมสำมำรถในวิชำชีพทหำร เข้ำใจบทบำทและหน้ำท่ีของกำรรักษำควำมมั่นคงและกำรป้องกันประเทศ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.22 จำกคะแนนเต็ม 5) จ ำนวน 176  นำยจำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 
200  นำย (4.5-1 )  คิดเป็นร้อยละ70.05 

เมื่อพิจำรณำผลด ำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถในวิชำชีพทหำร เข้ำใจบทบำทและหน้ำท่ีของกำรรักษำควำมมั่นคงและ
กำรป้องกันประเทศ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.22 จำกคะแนนเต็ม 5) จ ำนวน176  นำยจำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท้ังหมด200  นำย คิดเป็นร้อยละ88 C3 
  

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีคุณลักษณะผู้น ำทำงทหำรที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 
× 100 
 

1 
80 × 88    

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในวิชำชีพทหำร 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 
× 100 
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 เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน 
 

ผลกำรประเมิน(D3)  = 
 

4. ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีควำมรู้ในศำสตร์ของวิชำกำรและวิชำชีพของตน 
สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ของตนในกำรปฏิบัติงำนและกำรศึกษำต่อได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด(0.5 คะแนน) 
  วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 

กำรปฎิบัติในปีกำรศึกษำ 2558 ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเนื่องจำกปรับขยำยหลักสูตร จำก 4 ปี 
เป็น 5  ปี  

ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีควำมรู้
ในศำสตร์ของวิชำกำรและวิชำชีพของตน สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ของตนในกำรปฏิบัติงำนและ
กำรศึกษำต่อได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> 4.46 จำกคะแนนเต็ม 5)  จ ำนวน 176  นำยจำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท้ังหมด200  นำย (4.5-1 )  คิดเป็นร้อยละ 88 

เมื่อพิจำรณำผลด ำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีมีควำมรู้ในศำสตร์ของวิชำกำรและวิชำชีพของตน สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ของตนในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรศึกษำต่อได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.46 จำกคะแนนเต็ม 5)  จ ำนวน176  นำยจำก
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 200 นำย คิดเป็นร้อยละ 88 C4 
 เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 0.5 คะแนน 
 

ผลกำรประเมิน(D4)  = 
 

5. ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดริเริ่ม 
สำมำรถวิเครำะห์และประมวลผลควำมรู้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีขึ้นไป (>
3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด(0.5 คะแนน) 

วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินงำน 
กำรปฎิบัติในปีกำรศึกษำ 2558 ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเนื่องจำกปรับขยำยหลักสูตร จำก 4 ปี 

เป็น 5  ปี  
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีทักษะ

กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดริเริ่ม สำมำรถวิเครำะห์และประมวลผลควำมรู้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

1 
80 × 88    

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีควำมรู้ ในศำสตร์ของวิชำกำรและวิชำชีพของตน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 
× 100 
 

0.5 
80 × 88    

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดริเริ่ม สำมำรถวิเครำะห์ 
และประมวลผลควำมรู้  อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 
× 100 
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กำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.35 จำกคะแนนเต็ม 5)  จ ำนวน 176  นำยจำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท้ังหมด 200  นำย (4.5-1)  คิดเป็นร้อยละ88 

เมื่อพิจำรณำผลด ำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีมีทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดริเริ่ม สำมำรถวิเครำะห์และประมวลผลควำมรู้ และ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.35 จำกคะแนนเต็ม 5)  จ ำนวน176  นำย 
จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด200  นำย คิดเป็นร้อยละ88 C5 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 0.5 คะแนน 
 

ผลกำรประเมิน(D5)  = 
 

6. ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมี ทักษะในกำรส่ือสำรท้ังภำษำไทยแล ะ
ภำษำต่ำงประเทศ และสำมำรถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 
จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด(0.5 คะแนน) 
  วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินงำน 
กำรปฎิบัติในปีกำรศึกษำ 2558 ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเนื่องจำกปรับขยำยหลักสูตร จำก 4 ปี 

เป็น 5  ปี  
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีทักษะใน

กำรส่ือสำรท้ังภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ และสำมำรถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติงำน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.39 จำกคะแนนเต็ม 5) จ ำนวน 176  นำยจำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ท้ังหมด200 นำย (4.5-1)  คิดเป็นร้อยละ88 

เมื่อพิจำรณำผลด ำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีมีทักษะในกำรส่ือสำรท้ังภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ และสำมำรถใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.39 จำกคะแนนเต็ม 5) จ ำนวน176  นำย จำกจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 200 นำย คิดเป็นร้อยละ88 C6 
 เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 0.5 คะแนน 
 

 ผลกำรประเมิน (D6)  = 
 

7. ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีสมรรถนะทำงกำยและสุขภำพจิตท่ีดีมี
บุคลิกลักษณะและกำรวำงตัวที่เหมำะสมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5)ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท้ังหมด(0.5 คะแนน) 
  

0.5 
80 × 88    

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีทักษะในกำรส่ือสำรทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ และ 
สำมำรถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน 

 อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 

× 100 
 

0.5 
80 × 88    
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  วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินงำน 
กำรปฎิบัติในปีกำรศึกษำ 2558 ไม่มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเนื่องจำกปรับขยำยหลักสูตร จำก 4 ปี 

เป็น 5  ปี 
ปีกำรศึกษำ 2559 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมี

สมรรถนะทำงกำยและสุขภำพจิตท่ีดีมีบุคลิกลักษณะและกำรวำงตัวท่ีเหมำะสมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (>4.62 
จำกคะแนนเต็ม 5)จ ำนวน 176  นำยจำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด จ ำนวน200  นำย (4.5-1)  คิด
เป็นร้อยละ 88 

เมื่อพิจำรณำผลด ำเนินกำร 2 ปี โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีมีสมรรถนะทำงกำยและสุขภำพจิตท่ีดีมีบุคลิกลักษณะและกำรวำงตัวท่ีเหมำะสม อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป (>4.62 จำกคะแนนเต็ม 5) จ ำนวน 200  นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด176  นำย คิด
เป็นร้อยละ 88 C7 
 เกณฑ์กำรให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 0.5 คะแนน 
 

 ผลกำรประเมิน (D7)  = 
 

สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.5  
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

4.5-1   - แบบสอบถำม ควำมพึงพอใจของหน่วยงำนผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จปร.รุ่นท่ี 64 ประจ ำปี 
2559 

 - สรุปควำมคิดเห็นแบบสอบถำม ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จปร.รุ่นท่ี 64 ประจ ำปี 2559 
        

สรุปผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนด้ำนที่ 4 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
4.1  ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 5 5 25 
4.2  5 5 5 25 

 1 ร้อยละ100 (1) 1  
 2 ร้อยละ100 (1) 1  
 3 ร้อยละ100 (1) 1  
 4 ร้อยละ100 (1) 1  
 5 ร้อยละ100 (1) 1  

4.3  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5 25 
4.4  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5 25 

      

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีทักษะสมรรถนะทำงกำยและสุขภำพจิตท่ีดี มีบุคลิกลักษณะ 
และกำรวำงตัวที่เหมำะสม  อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 
× 100 
 

0.5 
80 × 88    
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ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
4.5   5 5 25 

 1 ร้อยละ 88  (1) 1  
 2 ร้อยละ 88 (1) 1  
 3 ร้อยละ 88 (1) 1  
 4 ร้อยละ 88 (0.5) 0.5  
 5 ร้อยละ 88 (0.5) 0.5  
 6 ร้อยละ 88 (0.5) 0.5  
 7 ร้อยละ 88 (0.5) 0.5  

คะแนนรวม 25 - 125 
คะแนนเฉลี่ย 125 ÷ 25 = 5 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 
 กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่  4 
    จุดเด่น 
 1. รร.จปร.ได้ปรับปรุงหลักสูตรจำก 4 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้ นนร. มีควำมรู้วิชำทหำรสำมำรถ
เป็นผู้น ำหน่วยทหำรระดับหมวด ปฎิบัติกำรรบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมท้ังมีควำมรู้พื้นฐำนของเหล่ำท่ี
เลือกรับรำชกำรอย่ำงกว้ำงๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรรับรำชกำรในช่วงแรก และมีพื้นฐำนในกำรศึกษำต่อเพิ่มเติม
จำกโรงเรียนเหล่ำสำยวิทยำกำร 
 2. ตำมหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.2558 ) หลักสูตร 5 ปี  ส่วนวิชำทหำรได้ปรับปรุง
วิธีกำรสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  โดยให้มีกำรฝึกปฎิบัติเพิ่มมำกขึ้นและแยกกลุ่มกำรสอนเป็นกลุ่มย่อย  
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบกำรเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรำยบุคคลได้อย่ำงชัดเจน รวมท้ังมีกำรฝึก/ทดสอบวิชำ
ทำงหำรและกำรสอบประมวลควำมรู้ 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 1. ด้ำนบุคลำกรในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมหลักสูตร 
  -   จำกกำรปรับปรุงหลักสูตร นนร.จำก 4 ปี เป็น 5 ปี ท ำให้กำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร
ตำมหลักสูตรมีเพิ่มข้ึน รวมท้ังต้องด ำเนินกิจกรรมจำกหน่วยเหนือเพิ่มเติม ท ำให้บุคลำกร  ท้ังอำจำรย์ และ
ครูฝึกไม่เพียงพอ  ท้ังนี้ท่ีผ่ำนมำกำรบรรจุบุคลำกรดังกล่ำว ยังไม่ครบตำมอัตรำกำรจัดอยู่แล้ว 
             2. ด้ำนทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
             - จำกกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีในปัจจุบันมีควำมก้ำวหน้ำไปมำก  โดยเฉพำะอำวุธ
ยุทโธปกรณ์สมัยใหม่  และเครื่องช่วยฝึกต่ำงๆ  หำก สวท.รร.จปร.ได้รับเพิ่มเติมให้ทันสมัยจะช่วยส่งเสริม
ให้กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรมำกขึ้น 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
 1. ด้ำนบุคลำกรในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรตำมหลักสูตร 
            1.1 ด ำเนินกำรปรับปรุงอัตรำกำรจัดเฉพำะกิจใหม่  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ
และบรรจุให้ครบตำมอัตรำ  
   1.2 จัดท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงด้ำนก ำลังพล  เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลนก ำลังพลใน
กำรปฎิบัติหน้ำท่ี  และส่งผลถึงควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินงำนท้ังเชิงปริมำณและคุณภำพ 
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     2. ด้ำนทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
  -  ขอรับกำรสนับสนุนทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้   ท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรฝึกศึกษำตำม
หลักสูตรจำกหน่วยเหนือ  รวมท้ังขอรับกำรสนับสนุนวิทยำกรท่ีมีควำมรู้เฉพำะทำง และทรัพยำกร
สนับสนุนกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง มำจัดกำรบรรยำย/ฝึกอบรม ให้กับ นนร.  เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้  ให้ทันต่อ
ควำมเปล่ียนแปลงด้ำนเทคโนโลยีทำงทหำรในยุคปัจจุบันและควำมก้ำวหน้ำต่อไปในอนำคต 
 
มำตรฐำนท่ี 5 กำรบริหำรและธรรมำภิบำลของ สวท.รร.จปร. 
 โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำมีคณะกรรมกำรสภำโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ/
คณะกรรมกำรบริหำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีซึ่งก ำหนดไว้ใน
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ค ำส่ัง/พระรำชบัญญัติของสถำนศึกษำ ภำยใต้บริบทของเหล่ำทัพ โดยมุ่งเน้นกำร
ก ำหนดนโยบำย ก ำกับ ติดตำม และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยยึดหลัก ธรร
มำภิบำล ผู้บริหำรสถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมนโยบำยที่ก ำหนดโดยสภำโรงเรียนนำยร้อยพระ
จุลจอมเกล้ำ/คณะกรรมกำรบริหำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำเพื่ อให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลท้ังในระยะส้ันและระยะยำวตำมหลักธรรมำภิบำล มีระบบกำรตรวจสอบ ติดตำม และ
ประเมินผล ในกำรบริหำรงำนต้องก ำหนดผลกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกระบวนกำรกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ จัดล ำดับควำมส ำคัญ จัดกำรควบคุม ติดตำมเฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขควำมเ ส่ียงส่งผลให้
ลดสำเหตุและโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต ทรัพย์สิน ช่ือเสียง และสังคม ผู้บริหำรโรงเรียนนำย
ร้อยพระจุลจอมเกล้ำจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนวิชำกำร/ธุรกำรให้ได้รับกำรเพิ่มพนู
ควำมรู้/ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนท้ังในและต่ำงประเทศ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำรสวท.รร.จปร.  
 ค ำอธิบำย 

  คณะกรรมกำรบริหำร สวท.รร.จปร. มีผลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีซึ่งก ำหนดไว้ใน
ค ำส่ัง/พระรำชบัญญัติของสถำบันภำยใต้บริบทของเหล่ำทัพ โดยมุ่งเน้นกำรก ำหนดนโยบำย ก ำกับ ติดตำม
และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 

1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน) 
 1.1  มีกำรก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน 

เอกลักษณ์สถำนศึกษำ และมีผลกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีท่ีทันสมัยและปฏิบัติได้ 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. มีคณะกรรมกำรบริหำร สวท.รร.จปร.  ซึ่งประกอบด้วย ผอ.สวท.รร.จปร., รอง 

ผอ.สวท.รร.จปร.(1), (2), ผอ.กอง สวท.รร.จปร. จ ำนวน 7 กอง, รอง ผอ.กอง สวท.รร.จปร. จ ำนวน 1 กอง 
และ หน.ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ฯรวม 12 นำย ด ำเนินกำรวำงแผน อ ำนวยกำร ด ำเนินงำน
และก ำกับดูแลกำรจัดท ำแผนงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ของ สวท.รร.จปร. (5.1-1และ 5.1-2) เพื่อเป็น
แนวทำงให้แต่ละกองวิชำในกำรปฏิบัติ  โดยให้อยูในกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำนท่ีรองรับแผนกำร
ปฏิบัติงำนประจ ำปีของ รร.จปร. ตำมแผนพัฒนำ รร.จปร.  

ปี 2560 – 2564 (5.1-3) ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรกำรศึกษำ ด ำเนินงำน และก ำกับดูแล
ให้สอดคล้องกับระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.จปร. ตำมแผนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ
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 ผลกำรพิ จำรณำให้ ควำมเห็ นชอบหลักสู ตร ท่ี สอดคล้ องกั บมำตรฐำน ท่ี

กระทรวงศึกษำธิกำร/หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด  
กำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมกำรบริหำร สวท.รร.จปร. ได้มีกำรประชุมพิจำรณำควำมเห็นชอบหลักสูตรท่ี

สอดคล้องกับมำตรฐำน  ท่ีประชุมได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตร รร.จปร. พ.ศ.2558 (5 ปี) (5.1-7) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.40 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

  1.3  มีกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี โดยเน้นกำรก ำกับติดตำม และสนับสนุนผู้บริหำรในกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนท่ีก ำหนด 

กำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมกำรบริหำร สวท.รร.จปร. ได้ร่วมจัดท ำแผนประจ ำปี สวท.รร.จปร. ประจ ำปี 2560 

(5.1-1 และ5.1-2) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรก ำหนดทิศทำงกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และส่งผลให้
กำรปฏิบัติงำนบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยเพื่อให้ สวท.รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในทุกด้ำนท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชำกำรทหำร  นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริหำร ฯ โดย สปค.สวท.รร.จปร. ได้ด ำเนินกำรพัฒนำคู่มือ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 เพื่อให้กำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง 
สวท.รร.จปร. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.40 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

  1.4  มีกำรบริหำรจัดกำรประชุมท่ีดี เช่น มีกำรก ำหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง/ปี 
จัดส่งประเด็นกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ ก ำกับให้กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวน
ครั้งท่ีจัดประชุมท้ังปี 

กำรด ำเนินงำน 
คณะกรรมกำรบริหำร สวท.รร.จปร. ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร ฯ ตลอดปีอย่ำงน้อยเดือนละ 1 

ครั้ง โดยมีกำรจัดส่งประเด็นกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ และกรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 
ของจ ำนวนครั้งท่ีจัดประชุม (5.1-8)  
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.40 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

  1.5  มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบ

ได้ เช่น ฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ (5.1-9)  ฐำนข้อมูลหนังสือเวียนทรำบ (5.1-10) เป็นต้น 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.40 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทียบ โดยก ำหนดปฏิบัติ 5 ข้อเท่ำกับ 2 คะแนน 
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 สวท.รร.จปร. น ำเสนอหลักฐำน ในประเด็นต่อไปนี้  
  2.1 มีกำรเสนอรำยงำนประจ ำปี/รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงำนต้น

สังกัด (1 คะแนน) 
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กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้เสนอรำยงำนกำรประเมินตนเอง สวท.รร.จปร. ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2559(5.1-11) ต่อ รร.จปร. และมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ฉบับนี้ส่ง
ตำมก ำหนด 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

  2.2 มีคะแนนผลกำรประเมินรำยปีโดยหน่วยงำนต้นสังกัด (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน รร.จปร. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 เมื่อ มิ.ย.60 โดยมีคะแนนผลกำรประเมิน
เท่ำกับ 4.29 ซึ่งคิดเป็นคะแนนได้เท่ำกับ 0.86 (5.1-11) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดคะแนนเต็ม เท่ำกับ 1 คะแนน 
ผลกำรประเมิน   ได้คะแนนเท่ำกับ 0.86 คะแนน 
  2.3 สถำนศึกษำน ำเสนอหลักฐำนซึ่งแสดงถึงผลกำรพัฒนำในมิติต่ำงๆ ท่ีเกิดจำกกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (1 คะแนน) โดยพิจำรณำเพิ่มเติมจำก 
1) ผลกำรสัมภำษณ์ประธำนคณะกรรมกำรสถำบัน/คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน 
2)  ผลกำรสัมภำษณ์ผู้แทนหน่วยงำนต้นสังกัด 
3)  ผลกำรสัมภำษณ์ครู/อำจำรย์ จ ำนวน 3 – 4 คน 

กำรด ำเนินงำน 
ในปีกำรศึกษำ 2559  สวท.รร.จปร. ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รร.จปร. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในอยู่ในเกณฑ์ดี  
และ สวท.รร.จปร. ยังได้น ำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รร.จปร. ปี
กำรศึกษำ 2559 มำเป็นกรอบในกำรพิจำรณำก ำหนดแผนกำร สวท.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2560 เพื่อให้เกิด
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงแท้จริง (5.1-9และ5.1-11) 
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

เ ง่ือนไข : คะแนนท่ีได้ในตัวบ่ง ช้ีนี้ จะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำ  มีกำรออกใบ
ประกำศนียบัตรกำรส ำเร็จกำรศึกษำให้กับผู้ท่ีไม่มีคุณสมบัติ 

สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.1  
ได้คะแนน เท่ำกับ 4.86 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

5.1-1 - แผนกำรสอน นนร.ประจ ำป ี
5.1-2 - กำรปฏิบัติงำนพิธีของ สวท.รร.จปร. 
5.1-3 - แผนพัฒนำโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ปี 2560-2564 
5.1-4 - แผนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 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 - สรุปรำยงำนกำรประชุมช้ีแจง/ส่ังกำรของ 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. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  กำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรสวท.รร.จปร. 
ค ำอธิบำย 
ผู้บริหำร สวท.รร.จปร. มีผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริหำร 

สวท.รร.จปร. เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ท้ังในระยะส้ันและระยะยำวตำมหลักธรรมำภิบำล 
มีระบบตรวจสอบกำรท ำงำนตำมภำรกิจ ตลอดจนมีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 

เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (4 คะแนน) 
 1.1 มีคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีของ ผอ.สวท.รร.จปร.  โดยกำร

ประเมินตนเอง (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของ ผอ.สวท.รร.จปร. โดยกำรประเมินตนเอง

ในฐำนผู้บริหำร สวท.รร.จปร. ได้คะแนนเฉล่ียแต่ละด้ำนจำกคะแนนเต็มเท่ำกับ 5 ดังนี้ 
(1) ด้ำนภำวะผู้น ำ เท่ำกับ 5 
(2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำองค์กร เท่ำกับ 5 
(3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำร เท่ำกับ 5 
(4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ เท่ำกับ 5 
คะแนนเฉล่ียรวมทุกด้ำนเท่ำกับ 5 จำกคะแนนเต็มเท่ำกับ 5 (5.2-1) 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดคะแนนเต็มของผลประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ เท่ำกับ 1 

คะแนน 
ผลกำรประเมิน ได้คะแนนเท่ำกับ 1 

 1.2 มีคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง
ทุกหน่วย โดย ผอ.สวท.รร.จปร. (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของ ผอ.กอง สวท.รร.จปร. จ ำนวน 7 กอง 

โดย ผอ.สวท.รร.จปร. ในฐำนะผู้บริหำร สวท.รร.จปร. เป็นผู้ประเมินใน 4 ด้ำน ได้แก่ (1) ด้ำนภำวะผู้น ำ  
(2) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำองค์กร  (3) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรบริหำรจัดกำร และ 
(4) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจ ได้คะแนนเฉล่ียรวมทุกด้ำนทุกกอง ฯ เท่ำกับ 4.99 จำกคะแนนเต็ม
เท่ำกับ 5 (5.2-2) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดคะแนนเต็ม เท่ำกับ 1 คะแนน 
ผลกำรประเมิน ได้คะแนนเท่ำกับ 1 

1.3 มีรำยงำนงบกำรเงินเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
มีรำยงำนงบกำรเงินเสนอ รร.จปร. 

  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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 1.4  มีจ ำนวนอำจำรย์ต่อนักเรียนนำยร้อยตำมเกณฑ์ในทุกหลักสูตร (1 คะแนน) 
วิธีค ำนวณ 
 
 
 
 
กำรด ำเนินงำน 
ในปีกำรศึกษำ 2560 รร.จปร. โดย สวท.รร.จปร. ได้เปิดสอนหลักสูตร นนร. 5 ปี จ ำนวน 

1,068 นำย (5.2-3) และมีอำจำรย์ประจ ำ จ ำนวน 45 นำย (5.2-4) จ ำนวนอำจำรย์ต่อนักเรียนนำยร้อย 
เท่ำกับ 1 ต่อ 23 ทุกหลักสูตรมีจ ำนวนอำจำรย์ต่อนักเรียนนำยร้อยผ่ำนเกณฑ์ของ รร.จปร. ได้ผลร้อยละ
เท่ำกับ 100 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน 
หมำยเหตุ   ใช้เกณฑ์ สกอ. หรือต้นสังกัดในกำรก ำหนดจ ำนวนอำจำรย์ต่อนักเรียนนำยร้อย 
ผลกำรประเมิน ได้คะแนนเท่ำกับ 1 
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
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 - ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของ ผอ.สวท.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2560 
5.2-2 - ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของ ผอ.กอง สวท.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2560 
5.2-3 - ส่งข้อมูล นนร. เพื่อบันทึกในรำยงำนกำรประเมินตนเอง รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2560 
5.2-4 - รำยละเอียดข้อมูลก ำลังพล 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. ไม่มีกำรด ำเนินกำร) 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนนุ  
ค ำอธิบำย    
สวท.รร.จปร. มีกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนวิชำกำร/ธุรกำร เช่น งำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ งำนกำรเงินและงบประมำณ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และงำนธุรกำร เป็นต้น ให้ ได้รับ
กำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนท้ังในและต่ำงประเทศ (ไม่นับรวมทหำรกอง
ประจ ำกำร ลูกจ้ำง เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย พลขับ และเจ้ำหน้ำท่ีประกอบอำหำร) 
  

 
จ ำนวนหลักสูตรที่มีอำจำรย์ต่อนักเรียนนำยร้อยตำมเกณฑ์ 

จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
 
 

× 100 
 

ผลร้อยละ = 
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เกณฑ์กำรประเมิน 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ท่ีมีกำรแลกเปล่ียน

เรียนรู้/ท่ีได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ อย่ำงน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี/นำย ต่อจ ำนวนบุคลำกร
ประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรท้ังหมด 

วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2560 มีบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ท่ีมีกำรแลกเปล่ียน

เรียนรู้/ได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ อย่ำงน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี/คน จ ำนวน 33 นำย  (5.4-1)  
จำกจ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรท้ังหมด 37 นำย(5.4-2)คิดเป็นร้อยละ 89.19 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน 
 

ผลกำรประเมิน  =    
 

สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 5.4   
ได้คะแนนเท่ำกับ  4.46 คะแนน 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

5.4-1  - สรุปรำยช่ือบุคลำกรสำยสนับสนุนของ สวท.รร.จปร.ท่ีได้รับกำรพัฒนำ (1 พ.ค.60-30 เม.ย.61) 
5.4-2  - รำยละเอียดข้อมูลก ำลังพล สวท.รร.จปร. ในห้วงปี พ.ศ.2560 (1 พ.ค.60 -30 เม.ย.61) 

 

สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนด้ำนที่ 5 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
5.1  ปฏิบัติได้ 8 ข้อ 5 4.86 24.30 
5.2  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5 25 
5.3  - - - - 
5.4  ร้อยละ 89.19 5 4.46 22.30 

คะแนนรวม 15  71.60 
คะแนนเฉลี่ย 71.60 ÷ 15 = 4.77 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่  5 
จุดเด่น 
1. ผู้บริหำรสวท.รร.จปร. มีกำรวำงแผนงำนประจ ำปีและมีกำรก ำกับดูแล ติดตำมและ

ประเมินผลกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง ครบตำมวงจรคุณภำพ 

 
จ ำนวนบุคลำกำรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร/ท่ีมีกำรแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ได้รับอบรมเพิ่มพนูควำมรู้/ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 20 ชม./ปี 
จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ทังหมด 

 
 

× 100 
 

ผลร้อยละ = 
 

5 
100 × 89.19    
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2. สวท.รร.จปร. มีบุคลำกรท่ีมีคุณภำพและมีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำย ใน
สำขำวิชำต่ำงๆ จึงท ำให้สำมำรถเป็นองค์กรกำรเรียนรู้ท่ีเข้มแข็ง และสำมำรถจัดกำรอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ควำมรู้ให้กับบุคลำกรภำยใน สวท.รร.จปร.ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 

จุดที่ควรพัฒนำ 
- นขต.สวท.รร.จปร. เป็นเจ้ำภำพจัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนยังไม่ครบทุก 

นขต.ฯ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

- นขต.สวท.รร.จปร. ควรเป็นเจ้ำภำพจัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ให้ครบทุก 
นขต.ฯ ตำมองค์ควำมรู้และควำมเช่ียวชำญของ นขตฯ 

 
มำตรฐำนท่ี 6 ควำมสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
 สวท.รร.จปร. สนับสนุนให้อำจำรย์ได้น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ตำมควำมเช่ียวชำญไป
บริกำรแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพื่อสร้ำงชุมชน/สังคม/กองทัพ ให้เกิดควำมเข้มแข็ง สำมำรถพึ่งตนเองได้ 
นอกจำกนี้อำจำรย์จะได้น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำร/วิชำชีพจำกกำรพัฒนำชุมชน/สังคม/
กองทัพ มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและต่อยอดเป็นผลงำนวิชำกำรลักษณะต่ำงๆ ได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 
 ค ำอธิบำย    
 สวท.รร.จปร. สนับสนุนให้ครู/อำจำรย์ น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ตำมควำมเช่ียวชำญไป
บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีขึ้น สำมำรถพึ่งพำตนเองได้  
 เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
  1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน) 
   1.1  มีเหตุผลในกำรก ำหนดแผนงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อประโยชน์ต่อ
ชุมชน/สังคม/กองทัพ 

กำรด ำเนินงำน 
 สวท.รร.จปร. ได้มีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2559 

โดยสวท.รร.จปร ได้จัดท ำแผนงำนกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพเพื่อก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมกำร
บริกำรวิชำกำร  สวท.รร.จปร ปี 2560   ( 6.1-1) ซึ่งมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ  
สวท.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ  2560 (6.1-2 ) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจำก  นขต. สวท.รร.จปร.  โดยพิจำรณำ
ให้สอดคล้องกับภำรกิจของหน่วยงำนและได้ก ำหนดโครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ จ ำนวน  2  
โครงกำร ดังนี้ 

1. โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก  (6.1- 3 ) 
2. โครงกำรฝึกเสริมสร้ำงลักษณะผู้น ำและควำมรู้ด้ำนวิชำทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก  

(6.1-4 ) 
  ผลกำรประเมิน (D1)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

1.2  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
 กำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร.ก ำหนดตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยในแผนงำน และโครงกำร/
กิจกรรม ระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 โดยก ำหนดเป้ำหมำยใน แผนงำนกำรบริกำร
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพส่วนวิชำทหำร  ปีกำรศึกษำ 2560 (6.1-1 ) 
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  ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. มีแผนกำรด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง ต้ังแต่ปีกำรศึกษำ

2557-25560   และวำงแผนกำรด ำเนินอย่ำงต่อเนื่องตำมแผนเพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน
บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพของส่วนวิชำทหำร  รร.จปร.  อย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีหนังสืออนุมัติให้
ด ำเนินกำร ( 6.1-5) และมีกำรพัฒนำโดยได้สรุปผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรต่ำง ๆ  ตำมวงจรคุณภำพ  
(PDCA)   รวมท้ังปัญหำข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของโครงกำร ( 6.1-6 )  
  ผลกำรประเมิน (D3)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

    1.4 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
 กำรด ำเนินงำน 
 สวท.รร.จปร.ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและส่งเสริมให้ผู้น ำและสมำชิกของหน่วยงำนนั้นๆ 

เข้ำมำมีส่วนร่วมและมีกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  โดยก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินโครงกำร    
( 6.1- 1 ) แต่ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้มีกำรร่วมมือกันด ำเนินงำนจำก คณำจำรย์ และฝ่ำยสนับสนุน  
ดังปรำกฏตำมรำยช่ือผู้ร่วมโครงกำรแต่ละโครงกำร  ( 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 

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร.ได้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

ในทุกโครงกำร/กิจกรรมท่ีได้ด ำเนินกำร โดยประเมินผลควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยได้คะแนนผลกำร
ประเมิน ดังนี้ 

1. โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก  ผลกำรประเมิน 4.25        
(85.00 %)   (6.1- 6 )  

2. โครงกำรฝึกเสริมสร้ำงลักษณะผู้น ำและควำมรู้ด้ำนวิชำทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก   
(6.1- 6 ) 
  ผลกำรประเมิน (D5)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

   2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
   2.1  มีควำมต่อเนื่อง ในกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ 3 ปี (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินโครงกำรอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก ได้รับผิดชอบด ำเนิน

โครงกำรดังกล่ำวเพื่อบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่ นรพ.วพบ.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถและได้แลกเปล่ียนควำมรู้ ประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรและวิชำชีพกับชุมชนสังคม
และหน่วยงำนภำยนอก อย่ำงแท้จริง   โดยได้ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง ต้ังแต่ ปีกำรศึกษำ 2555  เป็น
ต้นมำ (6.1-8 ) 
  ผลกำรประเมิน (D6)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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  2.2  มีควำมยั่งยืน พึ่งพำตัวเองด ำเนินกำรได้โดยไม่ใช้งบประมำณของสถำบัน  
 กำรด ำเนินงำน 
 โครงกำรอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก ได้มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและ
ส่งเสริมให้  กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถพึ่งพำตัวเองได้ด้วยตนเอง โดยกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์โดย
ไม่ได้ใช้งบประมำณของ รร.จปร.  (6.1-8 ) 
  ผลกำรประเมิน (D7)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
       2.3  ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่อง จำกชุมชน/สังคม/กองทัพ  
 กำรด ำเนินงำน 
 โครงกำรอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอกได้ด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ และ
ชุมชน/สังคม/กองทัพ  ได้ให้ควำมไว้วำงใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรบริกำรดังกล่ำวอย่ำงต่อเนื่องโดยดูได้จำก
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจท่ีได้รับ  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  - ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ สวท.รร.จปร. 
6.1-3  - โครงกำรอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 
6.1-4  - โครงกำรฝึกกำรเสริมสร้ำงลักษณะผู้น ำ และ ควำมรู้ด้ำนวิชำทหำรให้แก่หน่วยงำน ภำยนอก  
6.1-5  - หลักฐำนหนังสือ/ค ำส่ัง อนุมัติให้ด ำเนินกำรกำรฝึก นพท.,นรพ.วพบ.,สป.กห. 
6.1-6  - สรุปประเมินผลกำรฝึกวิชำหำร , กำรเตรียมกำรและกำรฝึกสอนกิจกรรมกำรให้บริกำรทำง

วิชำกำร/วิชำชีพ  
6.1-7  - รำยงำนผลกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพ   
6.1-8  - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก ( นรพ.วพบ.) ปี 

58 , 59, 60 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพที่ส่งผลต่อส่วนวิชำทหำร 
 ค ำอธิบำย    

 สวท.รร.จปร. มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำร/วิชำชีพจำกกำรพัฒนำชุมชน/
สังคม/กองทัพ มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและต่อยอดเป็นผลงำนวิชำกำร ลักษณะต่ำง ๆ เช่น งำนวิจัย 
ต ำรำ รำยวิชำและ/หรือหลักสูตร 
                เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
 1.  หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน) 
  1.1  มีเหตุผลในกำรก ำหนดแผนงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำกำรเรียน   
กำรสอน 

 กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร.ได้มีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ปีกำรศึกษำ 2559 

เพื่อก ำหนดโครงกำรและกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ สวท.รร.จปร. ประจ ำปี 2560 (6.2-1) 
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โดยค ำนึงถึงกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดย โครงกำรขออนุมัติเพื่อ
ให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ดังนี้ 

1.  โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก  (6.2-3 ) 
2.  โครงกำรฝึกเสริมสร้ำงลักษณะผู้น ำและควำมรู้ด้ำนวิชำทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

(6.2-4 ) 
  ผลกำรประเมิน (D1)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
   1.2  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

กำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2560 สวท.รร.จปร. ก ำหนดตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำยในแผนงำนและโครงกำร/

กิจกรรม ระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 โดยระบุในเป้ำหมำยของแผนงำนกำรบริกำร
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพ สวท.รร.จปร.ปี 2560 (6.2- 1) 
  ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
กำรด ำเนินงำน 
เพื่อให้เกิดกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพของ  สวท.รร.จปร. 

อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  จึงได้มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนในแต่ละโครงกำร /
กิจกรรมอย่ำงชัดเจน มีกำรประเมินผล (6.2-5 , 6.2-6) 
  ผลกำรประเมิน (D3)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.4  กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย อำจำรย์ และบุคลำกร  
กำรด ำเนินงำน  
กำรด ำเนินงำนบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ กองวิชำได้ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในกำร

ด ำเนินโครงกำร แต่ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้มีกำรร่วมมือกันด ำเนินงำนจำก คณำจำรย์ และฝ่ำย
สนับสนุน รวมท้ังนักเรียนนำยร้อย ดังปรำกฎตำมรำยช่ือผู้ร่วมโครงกำรแต่ละโครงกำร (6.2-2, 6.2-3,   
6.2-4) 
  ผลกำรประเมิน (D4)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
   1.5  มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเอกสำรค ำสอน/รำยวิชำ/ต ำรำ และ/หรือต่อยอดเป็น
ผลงำนลักษณะต่ำงๆ 

กำรด ำเนินงำน 
ในกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ เมื่อผู้รับผิดชอบหลักด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จจะต้องมี

กำรรำยงำนผลกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีได้รับ
จำกกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจัย ซึ่งในปี
กำรศึกษำ 2560  มีโครงกำร/กิจกรรมท่ีสำมำรถน ำมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน/เอกสำรค ำสอน/รำยวิชำ/
ต ำรำ และ/หรือ ต่อยอดเป็นผลงำนลักษณะต่ำงๆ ดังนี้ 

1.  โครงกำรฝึกนักเรียนพยำบำล น ำมำใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนวิชำสุขศำสตร์ทหำร  
  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  มีผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ  
กำรด ำเนินงำน 
ในปีกำรศึกษำ 2559 ส่วนวิชำทหำร  รร.จปร.ได้มีกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำร

ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก คือ   
1. แบบวิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จของโครงกำรกำรฝึกวิชำทหำร(6.2-8)    

  ผลกำรประเมิน (D6)      ได้คะแนน 1.50 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 2.2  มีกำรเผยแพร่และขยำยผลในสถำบันอื่น อย่ำงน้อย 1 แห่ง  
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร.ได้มีกำรเผยแพร่โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพเพื่อเป็นประโยชน์ 

ต่อกำรด ำเนินงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรวิชำชีพแก่วิทยำลัยพยำบำล กองทัพบก ซึ่งเป็นโอกำสพัฒนำท่ีจะ
ด ำเนินกำรต่อไป  
  ผลกำรประเมิน (D7)      ได้คะแนน 1.50 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
   สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 6.2   
   ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 
                 หลักฐำนอ้ำงอิง 

6.2-1  - แผนงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพของ สวท.รร.จปร. 
6.2-2  - ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ สวท.รร.จปร. 
6.2-3  - โครงกำรอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 
6.2-4  - โครงกำรฝึกกำรเสริมสร้ำงลักษณะผู้น ำ และ ควำมรู้ด้ำนวิชำทหำรให้แก่หน่วยงำน ภำยนอก  
6.2-5  - หลักฐำนหนังสือ/ค ำส่ัง อนุมัติให้ด ำเนินกำรกำรฝึก นพท.,นรพ.วพบ.,สป.กห. 
6.2-6  - สรุปประเมินผลกำรฝึกวิชำหำร , กำรเตรียมกำรและกำรฝึกสอนกิจกรรมกำรให้บริกำรทำง

วิชำกำร/วิชำชีพ  
6.2-7  - มคอ.3/แผนกำรสอนวิชำสุขศำสตร์ทหำร FT1101    
6.2-8   - ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำน

ภำยนอก  
6.2-9  - รำยงำนผลกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร 
 

สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนด้ำนที่ 6 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
6.1  ปฏิบัติได้ 8 ข้อ 5 5 25 
6.2  ปฏิบัติได้ 7 ข้อ 5 5 25 

คะแนนรวม 10 - 50 
คะแนนเฉลี่ย 50 ÷ 10 = 5 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 
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 กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่  6  
 จุดเด่น 

1. สวท.รร.จปร. มีบุคลำกรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ช ำนำญในวิชำกำรทำง
วิชำทหำร 

2. มีโครงกำรกิจกรรมส่งเสริมกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพหลำกหลำย และมีควำมเป็น
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
- กำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนยังกระจำยตำมกองวิชำ และไม่ได้ใช้ฐำนข้อมูลในกำรแขวน

ข้อมูล 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1. ควรเก็บเอกสำรหลักฐำนให้เป็นระบบและให้ควำมส ำคัญในกำรแขวนเอกสำรบน

ฐำนข้อมูล 
2. ควรมีเจ้ำหน้ำท่ีรับผิดชอบเพิ่ม 

 
มำตรฐำนท่ี 7 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 สวท.รร.จปร. มีแผนงำนกำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำร มีกำรจัดสรรงบประมำณท้ังภำยในและภำยนอก สวท.รร.จปร. เพื่อส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำนท่ีก ำหนด มีกำรจัดพื้นท่ี เพื่อด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมท้ังส่งเสริมให้
บุคลำกรและผู้เรียนใน สวท.รร.จปร มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร นอกจำกนี้ สวท.รร.จปร. ยังจัดให้มี
โครงกำร เพื่อพัฒนำสุนทรียภำพของ สวท.รร.จปร. มีหน่วยงำน บุคลำกรรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรท่ีก ำหนด โดยบุคลำกรและผู้เรียนของ สวท.รร.จปร. มีส่วนร่วม มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ เพื่อ
ใช้ปรับปรุงโครงกำรตำมสภำพสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ งแสดงให้เห็นได้จำกอำคำร สถำนท่ี และ
สภำพแวดล้อม สะอำด สวยงำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  กำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำง
ทหำร 

ค ำอธิบำย  
 สวท.รร.จปร. มีแผนงำนส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ทำงทหำร มีกำรจัดสรรงบประมำณจำกภำยในและ/หรือได้รับงบประมำณจำกภำยนอก สวท.รร.จปร. 
ส ำหรับกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร มีหน่วยงำน /บุคลำกร
รับผิดชอบ ดูแลให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีก ำหนด มีกำรจัดพื้นท่ีเพื่อกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมท้ังส่งเสริมให้นักเรียนนำยร้อยและบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
 เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
  1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน) 

  1.1 มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำยใน และ/หรือภำยนอกท่ีเกี่ยวกับกำรส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 ของงบด ำเนินกำร 
   กำรด ำเนินงำน 

ในกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมนั้น สวท.รร.จปร. ไม่มีค่ำใช้จ่ำยงบประมำณในกำร 
ด ำเนินกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร แต่จะให้กำรสนับสนุน    
ก ำลังพลในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง  
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  ผลกำรประเมิน (D1)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 1.2 มีหน่วยงำนและบุคลำกรรับผิดชอบดูแล 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้ด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนสวท.รร.จปร. 

( 7.1-1) และด ำเนินกำรแต่งต้ังคณะท ำงำนในกิจกรรมและพิธีต่ำง  ๆ ท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร  โดยจะแบ่งมอบหน้ำท่ีให้ก ำลังพลจำก  นขต .สวท.รร.จปร. ในกำร
สนับสนุนกิจกรรมและพิธีกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตลอดจนสรุปผลกำรด ำเนินงำน  ปัญหำ 
ข้อขัดข้อง  และข้อเสนอแนะหลังจำกจบภำรกิจ   ตัวอย่ำงเช่น  งำนพิธีเทิดเกียรติและอ ำลำชีวิตรำชกำร  
ทหำรชั้นนำยพล (7.1-20) และงำนพิธีเปิดสมัยกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. (7.1-14) 
  ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

1.3 มีแผนงำนเพื่อกำรส่งเสริมสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. มีแผนงำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ทำงทหำร ประจ ำปี 2560 (7.1-2) ประกอบด้วย 4 โครงกำร จ ำนวน 19 กิจกรรม 
 

ล ำดับ โครงกำร หน่วยรับผิดชอบ 
1 โครงกำรสืบสำนประเพณีไทย สวท.รร.จปร. 
2 โครงกำรส่งเสริมพระพุทธศำสนำ คุณธรรม และจริยธรรม สวท.รร.จปร. 
3 โครงกำรเทิดทูนพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ สวท.รร.จปร. 
4 โครงกำรส่งเสริมควำมรู้และสืบสำนประเพณีทำงทหำร สวท.รร.จปร. 

 
  ผลกำรประเมิน (D3)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

  1.4 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีก ำหนด 
   กำรด ำเนินงำน 
 ในปีกำรศึกษำ 2560   สวท.รร.จปร.  ได้ด ำเนินกำรตำมแผนงำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ประจ ำปี 2560 ประกอบด้วย 4 โครงกำร 
จ ำนวน 19 กิจกรรม (7.1-3 ถึง 7.1-21) โดยมีหน่วยขึ้นตรง สวท.รร.จปร. ด ำเนินกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ 
ให้สอดคล้องกับโครงกำรท่ีก ำหนดไว้ และมีผลกำรประเมินบรรลุวัตถุประสงค์ตำมท่ีก ำหนดไว้ทุกโครงกำร/
กิจกรรม  
  ผลกำรประเมิน (D4)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

1.5 มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม/ประชำคม ได้คะแนน 
ผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน 
   กำรด ำเนินงำน 

สวท.รร.จปร.  ได้ปฏิบัติตำมแผนงำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำรที่ได้ก ำหนดไว้  บรรลุเป้ำหมำยทุกโครงกำร/กิจกรรม ตำมเกณฑ์ประเมิน  เช่น  จ ำนวน 
ก ำลังพลท่ีมำเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 ของก ำลังพลท้ังหมด และผลจำกแบบ
ประเมินสอบถำมควำมพึงพอใจ มีคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน (7.1-3 ถึง 7.1-21)  
  ผลกำรประเมิน (D5)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ ( 3 คะแนน ) 
 2.1 มีกำรจัดพื้นท่ีเพื่อกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรอย่ำงต่อเนื่อง ( 1 คะแนน ) 
กำรด ำเนินงำน 
1.  สวท.รร.จปร. ได้มีกำรจัดก ำลังพลร่วมกิจกรรมหรือพิธ ีกำรต่ำงๆ ในพื ้นที่ตำมท่ี 

รร.จปร.ก ำหนด เพื่อสอดคล้องกับประเพณีและงำนพิธีส ำคัญต่ำงๆ  เช่น กิจกรรมเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
มีพิธีตักบำตร ณ ลำนหน้ำ บก.รร.จปร. (7.1-3)  กิจกรรมเนื่องในวันสงกรำนต์ ณ หน้ำ บก.รร.จปร. (7.1-5) 
และมีกำรเชิญชวนก ำลังพลในหน่วยร ่วมกิจกรรม  เพื ่อส่ง เสริมสนับสนุนศิลป วัฒนธรรม  และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรอย่ำงต่อเนื่อง 

2.  สวท.รร.จปร. ได้จัดก ำลังพลเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมของ รร.จปร. ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
80 ของก ำลังพลทั้งหมดตำมพื ้น ที ่ที ่ รร .จปร .  จัดก ิจกรรม เช่น พุทธศำสนสถำน ,  ลำนหน้ำ 
บก.รร.จปร. ,หอประชุม รร.จปร. และพื้นที่อื่นๆ ตำมที่ รร.จปร. ก ำหนดในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 
ในแต่ละครั้ง (7.1-22) 
  ผลกำรประเมิน (D6)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 2.2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนำยร้อยและบุคลำกรในกำรจัดกิจกรรม (1 คะแนน) ใช้
บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน 

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. เป็นส่วนหนึ่งของ รร.จปร. ในกำรจัดก ำลังพลเข้ำร่วมพิธีและแบ่งมอบควำม

รับผิดชอบของก ำลังพลภำยในงำน ซึ่งในส่วนกำรด ำเนินงำนของ สวท.รร.จปร. นั้น เพื่อให้กำรก ำกับดูแล
เป็นไปตำมโครงกำร/กิจกรรม  จึงจัดให้มีนำยทหำร  หน.ชุดและคณะท ำงำนซึ่งเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร 
โดยมีนักเรียนนำยร้อยจัดอยู่ในชุดท ำงำน เช่น งำนพิธีเทิดเกียรติและอ ำลำชีวิตรำชกำรทหำร 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) 

กำรด ำเนินงำน 
กำรได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจำกหน่วยงำนต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/

สังคม/หน่วยงำนภำยนอก สวท.รร.จปร. ได้รับควำมไว้วำงใจในท ำกำรฝึกวิชำทหำรให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ 
เช่น นพท. นรพ. นรช. นำยทหำรสัญญำบัตรของ สป.กห. ที่บรรจุใหม่   ตลอดจนกิจกรรมต่ำง  ๆ 
ของ รร.จปร. ท่ี สวท.รร.จปร. ได้รับค ำขอบคุณจำกบุคคลภำยนอกผู้เข้ำร่วมกิจกรรม เช่น  กิจกรรม
กำรจัดงำนเดิน - วิ่งเขำชะโงกซูเปอร์ฮำล์ฟมำรำธอน (7.1-23 ) 
  ผลกำรประเมิน (D8)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 7.1  
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน  
เง่ือนไข   :   คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนนหำกพบว่ำมีกำรด ำเนินกำรเฉพำะกิจ

เพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอกเท่ำนั้น 
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หลักฐำนอ้ำงอิง 
7.1-1 - แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง สวท.รร.จปร. 
7.1-2 - แผนงำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ประจ ำปี 

2560 
7.1-3 - กิจกรรมร่วมท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 
7.1-4 - กิจกรรมร่วมงำนวันเด็กแห่งชำติ 
7.1-5 - กิจกรรมร่วมท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันสงกรำนต์ ( รดน้ ำด ำหัวผู้ใหญ่ ) 
7.1-6 - กิจกรรมร่วมงำนวันลอยกระทง 
7.1-7 - กิจกรรมร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวนัมำฆบูชำ 
7.1-8 - กิจกรรมร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวนัวิสำขำบูชำ 
7.1-9 - กิจกรรมร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวนัอำสำฬหบูชำ 
7.1-10 - กิจกรรมร่วมพิธีทอดกฐินสำมัคคีโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
7.1-11 - กิจกรรมร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวำยพระพร สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ พระบรมรำชินีนำถ 12 สิงหำ

มหำรำชินี 
7.1-12 - กิจกรรมถวำยเป็นพระรำชกุศลเนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร 5 ธนัวำคม 2560 
7.1-13 - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร 
7.1-14 - กิจกรรมพิธีเปิดสมัยกำรฝึกภำคสนำม นนร. 
7.1-15 - กิจกรรมร่วมพิธีสวนสนำมปฏิญำณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ( วันกองทัพไทย ) 
7.1-16 - กิจกรรมร่วมพิธีถวำยพระพรชัยมงคลเนื่องในวนัคล้ำยวันพระรำชสมภพ พล.อ.หญิง สมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  และงำนเล้ียงปิดสมัยกำรฝึก นนร. 
7.1-17 - กิจกรรมร่วมงำนไหว้ครูและพระรำชทำนเหรียญรำงวัลกำรศึกษำ  
7.1-18 - กิจกรรมร่วมพิธีวนัพระรำชทำนก ำเนิด รร.จปร. ( 5 สิงหำคม )  
7.1-19 - กิจกรรมร่วมพิธีวำงพวงมำลำวันปิยมหำรำช ( 23 ตุลำคม ) 
7.1-20 - กิจกรรมร่วมพิธีเทิดเกียรติและอ ำลำชีวิตรำชกำรของนำยทหำรชั้นนำยพล  
7.1-21 - กิจกรรมร่วมพิธีร ำลึกวันเสด็จฯ ทรงเปิด รร.นำยร้อยช้ันมัธยม ( 26 ธ.ค.2452 ) ครบรอบ 108 ปี   
7.1-22 - สถำนท่ีต่ำงๆ ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 
7.1-23 - เอกสำรขอบคุณกิจกรรมกำรจัดงำนเดิน - วิ่งเขำชะโงกซูเปอร์ฮำล์ฟมำรำธอน 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 กำรพัฒนำสุนทรียภำพ 
ค ำอธิบำย    
สวท.รร.จปร.มีโครงกำรเพื่อพัฒนำสุนทรียภำพของ สวท.รร.จปร.ตำมประเภทโครงกำรท่ี

ก ำหนด มีหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรท่ีก ำหนด มีกำรมีส่วนร่วม
ของนักเรียนนำยร้อย และบุคลำกรในกำรด ำเนินงำน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ัง
มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินโครงกำรตำมสภำพของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็น
ได้จำก อำคำร สถำนท่ี และสภำพแวดล้อม สะอำด สวยงำม เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ประเภทโครงกำร 
1. โครงกำรพัฒนำนักเรียนนำยร้อยและบุคลำกร เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมเช่ือ

สู่วิถีชีวิตควำมมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมท่ีดีงำม 
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2. โครงกำรพัฒนำคณะ/สถำบันท้ังทำงกำยภำพและวิถีกำรอยู่ร่วมในวัฒนธรรมสังคม เพื่อ
เกิดจิตส ำนึกต่อ สวท.รร.จปร. ในฐำนะสถำบันของประเทศท่ีควรเป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อสังคม 

3. โครงกำรสืบสำน ประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดเป็นอย่ำงดีต่อสังคม 
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน) 
 1.1 มีกำรด ำเนินนโยบำย/แผนพัฒนำ เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเหมำะสม ทันสมัย

และสำมำรถปฏิบัติได้ 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ก ำหนดแนวทำงและกำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรประกอบด้วยกิจกรรมต่ำงๆ ในจ ำนวน 4 โครงกำร 19 กิจกรรม (7.1-3 
ถึง 7.1-21)  โดยมีหน่วยขึ้นตรง  สวท.รร.จปร.  ด ำเนินกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ  ให้สอดคล้องกับโครงกำรท่ี
ก ำหนดไว้โดยยึดหลักแนวทำงกำรปฏิบัติท่ีเหมำะสมตำมสภำพของสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน และมี
แผนกำรพัฒนำให้ดียิ่งขึ้นและต่อเนื่อง  
  ผลกำรประเมิน (D1)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.2  มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร (ทุกประเภท อย่ำงน้อยประเภทละ 1 โครงกำรต่อปี ) 
ท่ีเกิดจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นควำมต้องกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภำคส่วน 

กำรด ำเนินกำร 
สวท. รร.จปร. มีกำรด ำเนินงำนตำมประเภทโครงกำร ดังนี้ 
1. โครงกำรพัฒนำนักเรียนนำยร้อยและบุคลำกร เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่ำนิยม ควำมเช่ือ

สู่วิถีชีวิตควำมมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมท่ีดีงำม  
 - กิจกรรมงำนด้ำนเสนำสนเทศ และกำรสร้ำงเสริมอุดมกำรณ์ทำงทหำร  (7.2-1) 
2. โครงกำรพัฒนำคณะ/สถำบันท้ังทำงกำยภำพและวิถีกำรอยู่ร่วมในวัฒนธรรมสังคม เพื่อ

เกิดจิตส ำนึกต่อ สวท.รร.จปร. ในฐำนะสถำบันของประเทศท่ีควรเป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อสังคม 
 -  โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำร (7.2-2) 
3. โครงกำรสืบสำน ประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดเป็นอย่ำงดีต่อสังคม 
 - กิจกรรมพิธีเสด็จฯ ทรงด ำนำ  (7.2-3) 
 -  กิจกรรมพิธีเสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้ำว (7.2-4) 

  ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 1.3  มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบควำมดี ควำมงำม โดยมีผล

กำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร/ประชำคมตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ 80 
จำก 100 คะแนน 

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ท ำกำรประเมินระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ท่ีมีต่อ

ควำมสุนทรียภำพของ รร.จปร. จำกบุคลำกร จ ำนวน 50 นำย  นำยทหำรสัญญำบัตร 25 นำย นำยทหำร
ประทวน 22 นำย และลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร ๓ นำย มีระดับควำมพึงพอใจเฉล่ีย 4.15 จำกคะแนนเต็ม 
5 คิดเป็นร้อยละ 83 อยู่ในเกณฑ์ ดี (7.2-5) 
  ผลกำรประเมิน (D3)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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 1.4  มีกำรปรับปรุงและด ำเนินโครงกำรให้เหมำะสมกับสภำพสังคมอย่ำงต่อเนื่อง 
กำรด ำเนินงำน 
ในปัจจุบันกิจกรรมต่ำง ๆ  มีกำรปรับเปล่ียนแนวทำงไปตำมวิถีของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่ง

กำรปรับปรุงและด ำเนินโครงกำรให้เหมำะสมกับสภำพสังคมด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำรนั้น สวท.รร.จปร. เห็นถึงแบบอันดีงำมตำมประเพณีนิยมมำผสำนกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ 
ตำมสภำพนิยมของสังคมในปัจจุบัน เช่น พิธีเสด็จฯ ทรงด ำนำ (7.2-3)  ซึ่ง สวท.รร.จปร.  เป็นส่วนหนึ่งใน
กำรสนับสนุนก ำลังพลเข้ำร่วมพิธี จะเห็นรูปแบบของกำรน ำเอำรถหว่ำนข้ำวเข้ำมำช่วยในกำรด ำเนิน
กิจกรรม  ซึ่ง ต่ำงจำกในอดีตท่ีกำรด ำเนินโครงกำรได้ใช้วิธีกำรดั้งเดิม ท้ังนี้จะเห็นได้ว่ำเทคโนโลยีท่ีเข้ำมำสู่
สังคมปัจจุบันนั้นส่งผลให้กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ต้องปรับเปล่ียนรูปแบบไปตำมวิถีนิยมโดยยึดหลักควำม
ดีงำม   
  ผลกำรประเมิน (D4)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.5 มีแผนพัฒนำสู่อนำคต หรือโครงกำรเชิงอนำคต ท่ีไ ด้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้อ ำนวยกำร ส่วนวิชำทหำรฯ 

กำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร สวท.รร.จปร. ได้ก ำหนดแผนด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุง

ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ปี 2561 
  ผลกำรประเมิน (D5)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ ( 3 คะแนน ) 
 2.1 อำคำรสถำนท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อกำรใช้งำน (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ด้วยอำคำร  สวท.รร.จปร. เป็นอำคำรสูง  3  ช้ัน  โดยแบ่งสัดส่วนภำยในตัวอำคำรออกอย่ำง

ชัดเจน ช้ันท่ี 3  เป็นห้องประชุม  ช้ันท่ี 2 เป็นส่วนของกองวิชำต่ำงๆ  ช้ันล่ำงเป็นห้องโถงสำมำรถท ำ
กิจกรรมขนำดเล็กได้ ปีกซ้ำยขวำของอำคำรมีห้องน้ ำสะอำดเพียงพอต่อกำรใช้งำน ภำยนอกมีลำน
รอบอำคำรสำมำรถด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  โดย  สวท.รร.จปร.  มีกำรจัดก ำลังพลรับผิดชอบเขตสุขำภิบำล
ในรูปแบบของเวรรับผิดชอบประจ ำเดือน  เพื่อให้มีควำมสะอำด เป็นระเบียบและพร้อมใช้งำน โดย 
สวท.รร.จปร.ได้ใช้อำคำรของหน่วยในกำรรองรับกิจกรรมอย่ำงมำกมำย  เช่น  กำรประชุมกำรฝึก
ภำคสนำมกับส่วนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง, ใช้เป็นห้องเรียนส ำหรับนักเรียนทหำร อำทิ นักเรียนแพทย์ทหำรบก 
นักเรียนพยำบำลทหำรบก กำรฝึกอบรมข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ของ  สป.  หรือ เป็นเส้นทำงผ่ำนของคณะ
ผู้บังคับบัญชำช้ันสูงในกำรเดินทำงจำก บก.รร.จปร. ไปยังโรงเล้ียง นนร. ในงำนพิธีส ำคัญของ รร.จปร. เป็น
ต้น (7.2-6) 
  ผลกำรประเมิน (D6)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 2.2 ภูมิสถำปัตย์ มีควำมสอดคล้องกับธรรมชำติเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่ำงประหยัด  
(1 คะแนน)                                               

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร.มีกำรพัฒนำอำคำรให้เหมำะสมสอดคล้องกับธรรมชำติโดยกำรปลูกต้นไม้

ภำยในและนอกอำคำร  รวมถึงอำคำรเรียนในภูมิประเทศซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วย  ได้มีกำรดูแล 
ให้เหมำะสมตลอดเวลำ อีกท้ังหน่วยมีโครงกำรปลูกต้นกล้วยสองข้ำงทำงบริเวณเส้นทำงเข้ำค่ำยฝึก       
อินวะษำ เพื่อปลูกฝังควำมรักธรรมชำติผ่ำนกำรแบ่งมอบควำมรับผิดชอบต้นกล้วยที่ตนเองปลูก  และส่งผล
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ให้ก ำลังพลของหน่วยมีจิตส ำนึกรักธรรมชำติ และมีอิทธิพลต่อควำมคิดที่จะช่วยพัฒนำอำคำร
หน่วยงำนให้อยู่กับธรรมชำติอย่ำงเป็นมิตร (7.2-7) 
  ผลกำรประเมิน (D7)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 2.3 สภำพแวดล้อมสะอำด สุขลักษณะ สวยงำม (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. มีกำรแบ่งมอบหน้ำท่ีเวรรับผิดชอบอำคำรสถำนท่ีประจ ำเดือน โดยจัดจำก 

ผสน.กตก.สวท.รร.จปร. ดูแลรักษำควำมสะอำด และสุขลักษณะท้ังภำยในและภำยนอกอำคำร เพื่อให้
พร้อมรองรับกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ได้อย่ำงเหมำะสม (7.2-8) 
  ผลกำรประเมิน (D8)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 7.2  
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 
เง่ือนไข : คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนนหำกพบว่ำมีกำรด ำเนินกำรเฉพำะกิจ

เพื่อรองรับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
   หลักฐำนอ้ำงอิง 
7.2-1 - กิจกรรมงำนด้ำนเสนำสนเทศ และกำรสร้ำงเสริมอุดมกำรณ์ทำงทหำร        
7.2-2   - กิจกรรมโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำบุตรข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำร     
7.2-3   - กิจกรรมพิธีเสด็จฯ ทรงด ำนำ   
7.2-4   - กิจกรรมพิธีเสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้ำว  
7.2-5   - จ ำนวนของระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร สวท.รร.จปร. ท่ีมีต่อสุนทรียภำพของ รร.จปร. 
7.2-6   - ภำพอำคำร สวท.รร.จปร. 
7.2-7   - กำรพัฒนำอำคำรให้เหมำะสม สอดคล้องกับธรรมชำติ 
7.2-8   - กำรแบ่งมอบหน้ำท่ีเวรรับผิดชอบอำคำรสถำนท่ีประจ ำเดือน   
 

สรุปผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนที่ 7 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
7.1  ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 5 5 25 
7.2  ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 5 5 25 

คะแนนรวม 10 - 50 
คะแนนเฉลี่ย 50 ÷ 10 = 5 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่  7 
จุดเด่น 
-  มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำรตำมโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร ของ รร.จปร. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
- สวท.รร.จปร. ยังขำดกำรยอมรับในระดับชำติ/ต่ำงชำติ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
- ส่งเสริมให้บุคลำกรของหน่วยเข้ำร่วมกิจกรรมในระดับชำติ/ต่ำงชำติ 
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มำตรฐำนท่ี 8 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 สวท.รร.จปร. ได้มีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง มีกำร
ตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีท่ีหน่วยต้นสังกัด  และสถำบัน
วิชำกำรป้องกันประเทศก ำหนด มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกปีกำรศึกษำ มีกำรบันทึกผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และน ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำผลกำร
ด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำของกองวิชำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น มีกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ กองวิชำ ได้ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้น
สังกัด 

ค ำอธิบำย    
สวท.รร.จปร. มีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีท่ีโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำก ำหนด ผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินย้อนหลัง 3 ปี (ส ำหรับสถำบัน
วิชำกำรป้องกันประเทศใช้ผลกำรประเมินปีล่ำสุด) 
 วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 กำรด ำเนินงำน 
 กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สวท.รร.จปร. ได้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง
และได้มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำจำก  รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยงำนต้น
สังกัด คือ  
            ปีกำรศึกษำ 2557 มีกำรด ำเนินงำน 7 มำตรฐำน 32 ตัวบ่งช้ี ได้ค่ำเฉล่ียคะแนนประเมิน
เท่ำกับ 4.78 (8.1-1)  
            ปีกำรศึกษำ 2558 มีกำรด ำเนินงำน 7 มำตรฐำน 32 ตัวบ่งช้ี ได้ค่ำเฉล่ียคะแนนประเมิน
เท่ำกับ 4.20 (8.1-2)          
            ปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรด ำเนินงำน 10 มำตรฐำน 29 ตัวบ่งช้ี ได้ค่ำเฉล่ียคะแนนประเมิน
เท่ำกับ 4.29 รวมผลกำรด ำเนินงำน 3 ปี คะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 4.42 ดังตำรำง 
(8.1-3) 
            รวมผลกำรด ำเนินงำน 3 ปี คะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 4.42 
  เกณฑ์กำรให้คะแนน 

  ใช้ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดย รร .จปร. 3 ปี 
ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งช้ีนี้ 
 คะแนนประเมินตนเอง    =  4.42 
  

 
ผลรวมคะแนนประเมินกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 

จ ำนวนปี 
 
 

ผลคะแนน = 
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ข้อมูลพื้นฐำน 

ชื่อข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน
รวม 3 ป ี2557 2558 2559 

คะแนนผลประเมินกำรประกันคุณภำกำรศึกษำ
ภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 

4.74 4.81 4.29 4.42 
 

 คะแนนประเมินตนเอง  =  4.42  
   หลักฐำนอ้ำงอิง 
8.1-1 - รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  สวท.รร.จปร.โดยคณะกรรมกำร รร.จปร. ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2557 
8.1-2  - รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  สวท.รร.จปร.โดยคณะกรรมกำร รร.จปร. ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2558 
8.1-3  - รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  สวท.รร.จปร.โดยคณะกรรมกำร รร.จปร. ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2559 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน 
ค ำอธิบำย    
สวท.รร.จปร. มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และมีกำรจัดท ำรำยงำน

กำรประเมินตนเอง อย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ รวมท้ังมีกำรน ำข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ไปปรับปรุงและพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนของกองวิชำ โดยจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ตลอดจนมีกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
หลักฐำนจำกสถำบัน (5 คะแนน) 
1. มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของส่วนวิชำทหำร เป็นประจ ำทุกปี (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
กองวิชำท่ีรับผิดชอบในแต่ละมำตรฐำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง รำยงำน      

สวท.รร.จปร โดยมำตรฐำนด้ำนท่ี 8 รวบรวมสรุปจัดท ำเป็นรูปเล่ม SAR พร้อมท้ังผลกำรปรับปรุงในแต่ละ
มำตรฐำน ในแต่ละตัวบ่งช้ีท่ีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในให้ข้อเสนอแนะ เป็นประจ ำทุกปี (8.2-1) 
  ผลกำรประเมิน (D1)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

2. มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ
ภำยนอกไปจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรมของ ส่วนวิชำทหำร 

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร.ได้น ำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน ปีกำรศึกษำ 2559 มำด ำเนินกำร (8.2-2)  
  ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

3. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/
กิจกรรมของส่วนวิชำทหำร อันเนื่องมำจำกกำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ
ภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ 

รายงานประเมินตนเอง%20สวท.รร.จปร.ปีการศึกษา%202558.pdf
รายงานผลการประเมินคุณภาพำารศึกษา%20สวท.รร.จปร.โดยคณะกรรมการ%20รร.จปร.ประจำปีการศึกษา%202559.pdf
ตารางข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ%20สวท.ประจำปี%202559.docx
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กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร.ได้มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร ติดตำมในกำรน ำแผนพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ของหน่วยโดยได้ออกค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร และอนุกรรมกำร 
โดยให้มีหน้ำท่ีในกำรด ำเนินกำรวำงแผน 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 

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรตรวจสอบ และประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน รร.จปร.โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยใน รร.จปร.ใน
กำรด ำเนินงำน สวท.รร.จปร.ได้จัดต้ังคณะกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ  โดยก ำหนดหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรติดตำม
กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรมของส่วนวิชำทหำร เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติตำมท่ี
คณะกรรมกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำให้ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจเยี่ยมเมื่อ 16 ม.ค.61 โดย
ในแต่ละมำตรฐำนได้มีกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร (8.2-7) 

มำตรฐำนด้ำนท่ี 1   
หน่วยฝึกขับรถยนต์ทหำร สวท.รร.จปร.ได้จัดกิจกรรมโครงกำรบ ำเพ็ญประโยชน์กิจกรรม

พัฒนำวัดสันตคีรี อ.ท่ำม่วง จ.กำญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวไม่ส่งผลกระทบต่อกำรฝึกภำคสนำมของ 
นนร. (8.2-8) 

มำตรฐำนด้ำนท่ี 2  
สวท.รร.จปร.มีก ำลังพลในต ำแหน่งครูฝึกลำไปศึกษำนอกเวลำรำชกำรในระดับปริญญำตรี 

เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ (8.2-9), (8.2-10) 
สวท.มีกำรแต่งต้ังคณะท ำงำนด้ำนกำรวิจัยของหน่วย เพื่อสนับสนุน และให้ค ำแนะน ำแก่

ก ำลังพลในกำรท ำงำนวิจัย นอกจำกนี้ยังมีกำรประสำนขอสนับสนุนผู้เช่ียวชำญงำนวิจัยเพื่อให้ค ำแนะน ำใน
กำรท ำงำนวิจัย (8.2-11) 

มีกำรเตรียมกำรในกำรผลักดันให้บุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีสอนให้มีวิทยะฐำนะโดยจัดส่ง ข้อมูล
ครู-อำจำรย์ และผู้ประสำนงำน และส่งรำยช่ือผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรวิทยะฐำนะ 
รร.จปร. (8.2-12), (8.2-13) 

มำตรฐำนด้ำนท่ี 3 
เสนอขอปรับลดข้อจ ำกัดในกำรบรรจุทดแทนก ำลังพลในต ำแหน่งต่ำง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหำขำด

แคลนอำจำรย์ และบุคลำกรกำรศึกษำของ สวท.รร.จปร. โดย 
- ต ำแหน่ง หน.ผกพ.ฯ , หน.ผฝศ.ฯ และ หน.ผสน.ฯ(อัตรำ พ.ท.) จ ำกัดเหล่ำ สธ.ขอแก้เป็น

ไม่จ ำกัดเหล่ำ 
- ต ำแหน่งเสมียน ผกพ.ฯ (อัตรำ จ.1 นำย อัตรำ ส.อ. 2 นำย) จ ำกัดเหล่ำ สบ.ขอแก้เป็น ไม่

จ ำกัดเหล่ำ 
- กกลร.สวท.รร.จปร. ต ำแหน่งเสมียน (อัตรำ จ.1 นำย และอัตรำ ส.อ.1 นำย)จ ำกัดเหล่ำ 

สบ.ขอแก้ไขเป็นไม่จ ำกัดเหล่ำ 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง%20สวท.รร.จปร.60.pdf
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา%20สวท.รร.จปร..pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหาร.pdf
รายงานการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา%20สวท%20๒%20พ.ค.๖๐.pdf
ตารางข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ%20รร.จปร.ประจำปี%202559.docx
../เอกสารมาตรฐานที่%201/กิจกรรมพัฒนาวัด%20หน่วยฝึกขับรถยนต์ทหาร.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%202/กำลังพลลาไปศึกษาระดับปริญญาตรีนอกเวลาราชการ.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%202/รายงานการสำเร็จการศึกษา.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%202/ส่งรายชื่อกำลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนาการส่งเสริมการวิจัย%20และพัฒนาประจำปีงบประมาณ%202561.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%202/ส่งข้อมูลครูอาจารย์%20เพื่อกำหนดผู้ทรงคุณวุฒิเตรียมการประเมินการขอวิทยฐานะ.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%202/ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา%20และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ.pdf
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- กสพศ.สวท.รร.จปร. ต ำแหน่งเสมียน (อัตรำ จ.1 นำย และอัตรำ ส.อ.1 นำย) จ ำกัดเหล่ำ 
สบ.ขอแก้ไขเป็น ไม่จ ำกัดเหล่ำ 

- กฝอ./ทป.สวท.รร.จปร. ต ำแหน่ง อจ.ผฝอ.ฯ (อัตรำ พ.ท. 3 นำย อัตรำ พ.ต.2 นำย จ ำกัด
เหล่ำ สธ. ขอแก้ไขเป็น ไม่จ ำกัดเหล่ำ(ท้ังนี้ ยังคงให้ต ำแหน่ง อจ.หน.ผฝอ.ฯ จ ำกัดเหล่ำ สธ.ไว้ (8.2-14) 

จัดท ำโครงกำรจัดกำรควำมรู้ รร.จปร.เรื่อง คู่มือกำรฝึกโรยตัว และน ำเสนอผลงำนใน
นิทรรศกำรกำรจัดกำรควำมรู้ รร.จปร.ประจ ำปี 2560 เมื่อ 31 ส.ค.60 ณ สโมสร นนร.รอ (8.2-15),   
(8.2-16) , (8.2-17) 
  เสนอควำมต้องกำรอำวุธยุทโธปกรณ์ ส่ิงอุปกรณ์สนับสนุนกำรฝึกศึกษำของ นนร.ซึ่งก ำลังอยู่
ในระหว่ำงด ำเนินกำร โดยส่งบัญชีควำมต้องกำรฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ รร.จปร.ด ำเนินกำร (8.2-18) 

กำรขอควำมอนุเครำะห์ อจ.พิเศษ มำบรรยำย/เป็นผู้สอน  
ขอรับกำรสนับสนุนวิทยำกรจำก ยก.ทบ.มำบรรยำยในหัวข้อ “กำรปฏิบัติกำรข่ำวสำรของ

ทบ.” (8.2-19) 
กช.จัด อจ.สอนวิชำป้อมสนำม เครื่องกีดขวำง และกำรพรำง วัตถุระเบิด และกำรท ำลำย 

วิชำหลักปฏิบัติกำรรบของทหำรช่ำง (8.2-20) 
มำตรฐำนด้ำนท่ี 4 
ด ำเนินกำรปรับปรุงอัตรำกำรจัดเฉพำะกิจใหม่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรกำรศึกษำ และบรรจุ

ให้ครบตำมอัตรำ โดยขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข อฉก.หมำยเลข 4400 รร.จปร.(สวท.) (8.2-21) 
ขอรับกำรสนับสนุนวิทยำกรท่ีมีควำมรู้เฉพำะทำง โดยเชิญ อจ.พิเศษ บรรยำยให้กับ นนร.  

(8.2-22) 
มำตรฐำนด้ำนท่ี 5 
กำรประเมินผู้บังคับบัญชำระดับสูงขึ้นไป โดยขอให้ ผบ.รร.จปร.ประเมินกำรปฏิบัติงำนของ 

ผอ.สวท.รร.จปร. (8.2-23) 
มำตรฐำนด้ำนท่ี 6 
ในด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เอกสำรค ำสอนรำยวิชำ ได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรม

วิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก เพื่อต่อยอดเป็นผลงำนในลักษณะต่ำงๆ (8.2-24) 
ในกำรมีส่วนร่วมของฝ่ำยสนับสนุน ได้จัดท ำโครงกำรฝึกเสริมสร้ำงลักษณะผู้น ำ และควำมรู้

ด้ำนวิชำทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก (8.2-25) 
มำตรฐำนด้ำนท่ี 7 
ได้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเอกสำรงำนประกันคุณภำพ ในเรื่องกำรแยกเก็บเข้ำแฟ้มในแต่ละ

มำตรฐำน และตรวจสอบเดือนละครั้ง โดยด ำเนินกำรออกค ำส่ัง กสพศ.สวท.รร.จปร. กำรแบ่งมอบหน้ำท่ี
รับผิดชอบ (8.2-26)  

มำตรฐำนด้ำนท่ี 8 
กำรแบ่งมอบงำนด้ำนประกันคุณภำพส ำหรับผู้ ท่ีมีภำระงำนสอน ได้ออกค ำ ส่ัง ต้ัง

คณะกรรมกำรรับผิดชอบ โดยแยกเป็นแต่ละกองวิชำรับผิดชอบในแต่ละมำตรฐำนท่ีเกี่ยวข้องเหมำะสมกับ
งำนในแต่ละกองวิชำ (8.2-27)  

กำรพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูล ได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบกำรประกนัคุณภำพ ระยะเวลำ
ท ำเนินกำร 2560-2561 เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจก ำลังพล (8.2-28) , (8.2-29) 

 
 

../เอกสารมาตรฐานที่%203/ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข%20อฉก.หมายเลข%204400%20รร.จปร%20(ส่วนวิชาทหาร).(ส่วนวิชาทหาร)
../เอกสารมาตรฐานที่%203/ขอส่งเอกสารการจัดการความรู้เรื่อง%20คู่มือการฝึกโรยตัวประจำปีงบประมาณ%202560.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%203/ขออนุมัติจัดงานนิทรรศการจัดการความรู้%20รร.จปร.ประจำปี%2060.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%203/คู่มือการฝึกโรยตัว%20โครงการจัดการความรู้.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%203/ส่งบัญชีเสนอความต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์%20สิ่งอุปกรณ์สนับสนุนการฝึกศึกษา%20นนร.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%203/ยก.ทบ.บรรยาย%20การปฏิบัติการข่าวกรอง.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%203/คำสั่เดินทางไปรับ-ส่ง%20อจ.จาก%20กช..pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%204/ขออนุมัติจัดประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข%20อฉก.4400%20รร.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%203/ขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษ%20ms3005.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%205/แบบประเมิน%20ผอ.สวท.รร.จปร.โดย%20ผบ.รร.จปร..pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%206/โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%206/โครงการฝึกเสริมสร้างลักษณะผู้นำและความรู้วิชาทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%207/รูประบบจัดเก็บเอกสารภายใน%20สวท.รร.จปร..pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเอง%20สวท.รร.จปร.60.pdf
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา%20สวท.รร.จปร.ปี%2060%20.pdf
โครงการพัฒนาระบบระบบจัดเก็บข้อมูล%20สวท.รร.จปร..pdf
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มำตรฐำนด้ำนท่ี 9 
กำรสร้ำงแบบประเมินอัตลักษณ์ท่ีสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของ สวท.รร.จปร.ด้วยกำรสร้ำง

แบบประเมินอัตลักษณ์เพื่อใช้ประเมิน นนร.ทุกครั้งท่ีมีกำรเรียนกำรสอนวิชำทหำร โดยอำจำรย์ผู้สอน 
(8.2-30) , (8.2-31) 

มำตรฐำนด้ำนท่ี 10 
กำรส่งเสริมให้ นนร.ใช้ภำษำอังกฤษ ด้วยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงภำษำอังกฤษส ำหรับ

เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ ภำยในหน่วยงำนด้วยกำรจัดท ำป้ำยส่งเสริมควำมรู้ด้ำนวิชำทหำร โดยมีข้อควำม
ภำษำอังกฤษ โดยเฉพำะค ำศัพท์ และควำมหมำยก ำกับติดไว้ทั้งส่วนของป้ำยประจ ำอำคำร และป้ำยติด
ผนังห้องน้ ำ (8.2-32) 
  ผลกำรประเมิน (D4)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

5. หน่วยงำนต้นสังกัด/หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำส่วนวิชำทหำรในส่วน
ท่ีหน่วยไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้ด้วยตนเอง (8.2-33) 

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร.ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำเป็นวงรอบทุกปี โดยใช้งบ

บริหำรงำนบริหำรหน่วย และงบกองทุนพฒันำ (8.2-34) 
  ผลกำรประเมิน (D5)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8.2  
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 

  หลักฐำนอ้ำงอิง 
8.2-1 - รำยงำนประเมินตนเองประจ ำปีกำรศึกษำ 60 
8.2-2   - ตำรำงข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร รร.จปร.ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
8.2-3  - แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง สวท.รร.จปร.60 
8.2.4   - แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร. 
8.2.5   - แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร 
8.2.6   - รำยงำนกำรประชุมประกันคุณภำพกำรศึกษำ สวท. 2 พ.ค.60 
8.2.7   - ตำรำงข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร รร.จปร.ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
8.2.8   - กิจกรรมพัฒนำวัด  
8.2.9   - ก ำลังพลลำไปศึกษำระดับปริญญำตรีนอกเวลำรำชกำร 
8.2.10  - รำยงำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำ  
8.2.11  - ส่งรำยช่ือก ำลังพลเข้ำร่วมประชุมสัมมนำกำรส่งเสริมกำรวิจัย และพัฒนำประจ ำปีงบประมำณ 

2561  
8.2.12  - ส่งข้อมูลอำจำรย์ เพื่อก ำหนดผู้ทรงคุณวุฒิเตรียมกำรประเมินกำรขอวิทยฐำนะ 
8.2.13 - ประชุมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำ และสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรประเมิน

เพื่อให้มีวิทยฐำนะ 
8.2.14  - ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข อฉก.หมำยเลข 4400 รร.จปร.(ส่วนวิชำทหำร) 
8.2.15  - ขอส่งเอกสำรกำรจัดกำรควำมรู้เรื่อง คู่มือกำรฝึกโรยตัวประจ ำปีงบประมำณ 2560 
8.2.16 - ขออนุมัติจัดงำนนิทรรศกำรจัดกำรควำมรู้ รร.จปร.ประจ ำปี 60 
8.2.17  - คู่มือกำรฝึกโรยตัว โครงกำรจัดกำรควำมรู้ 
8.2.18  - ส่งบัญชีเสนอควำมต้องกำรอำวุธยุทโธปกรณ์ ส่ิงอุปกรณ์สนับสนุนกำรฝึกศึกษำ นนร. 

../เอกสารมาตรฐานที่%209/ขอเชิญประชุมคณะกรรมการศึกษาอัตลักษณ์%20และความเป็นผู้นำของ%20นนร.pdf
../เอกสารมาตรฐานที่%209/แบบประเมิน%20ปม.2
../เอกสารมาตรฐานที่%2010/รูปภาพการส่งเสริมให้%20นนร.ฝึกภาษาอังกฤษ.pdf
ขอรับการสนับสนุนห้องเรียน%20นนร.ชั้น%205.pdf
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ%20สวท.รร.จปร.%20งบกองทุนพัฒนา.pdf


82 
 

8.2.19  - ยก.ทบ.บรรยำย กำรปฏิบัติกำรข่ำวกรอง 
8.2.20  - ค ำส่ังเดินทำงไปรับ-ส่ง อจ.จำก กช.มำท ำกำรสอน 
8.2.21  - ขออนุมัติจัดประชุมหำรือ แนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข อฉก.4400 รร.จปร. 
8.2.22 - ขอควำมอนุเครำะห์อำจำรย์พิเศษเป็นผู้สอน 
8.2.23  - แบบประเมิน ผอ.สวท.รร.จปร.โดย ผบ.รร.จปร. 
8.2.24  - โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 
8.2.25 - โครงกำรฝึกเสริมสร้ำงลักษณะผู้น ำ และควำมรู้วิชำทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 
8.2.26  - รูประบบจัดเก็บเอกสำรภำยใน สวท.รร.จปร. 
8.2.27  - แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง สวท.รร.จปร. 
8.2.28  - โครงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร.ปี 60 
8.2.29  - โครงกำรพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูล สวท.รร.จปร. 
8.2.30  - ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรศึกษำอัตลักษณ์ และควำมเป็นผู้น ำของ นนร. 
8.2.31  - แบบประเมินผู้เรียน ( แบบ ปม.2 ) 
8.2.32  - กำรส่งเสริมให้ นนร.ใช้ภำษำอังกฤษ ด้วยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงภำษำอังกฤษ 
8.2.33  - ขอรับกำรสนับสนุนห้องเรียน ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน ของ นนร.ช้ันปีท่ี 5 
8.2.34  - โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ สวท.รร.จปร. งบกองทุนพัฒนำ 
  

สรุปผลกำรประเมินตนเอง มำตรฐำนด้ำนที่ 8 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
8.1   5 4.42 22.1 
8.2  ปฏิบัติได้ 4  ข้อ 5 5 25 

คะแนนรวม 10 - 47.1 
คะแนนเฉลี่ย 47.1 ÷ 10 = 4.71 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 
กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 8 
จุดเด่น 
1. ผู้บังคับบัญชำให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
2. มีระบบเครือข่ำยเอกสำรข้อมูลภำยใน สวท.รร.จปร. 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ระบบกำรจัดเก็บข้อมูล หลักฐำนอ้ำงอิงงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจงำนประกันคุณภำพของก ำลังพล 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1. ควรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงงำนประกันคุณภำพตลอดปีกำรศึกษำ 
2. จัดอบรมกำรประกันคุณภำพ หรือส่งก ำลังพลเข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกำร

ประกันคุณภำพให้แก่ก ำลังพล สวท.รร.จปร. 
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มำตรฐำนท่ี 9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
  สวท.รร.จปร. ก ำหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนซึ่งเป็น นนร. ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้อง
ตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ  รร.จปร.   สวท.รร.จปร. มี
เอกลักษณ์ท่ีสะท้อนควำมโดดเด่น/ควำมช ำนำญ/ควำมเช่ียวชำญ ตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังและบริบทของ สวท.รร.จปร. 
 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  อัตลักษณ์นักเรียนนำยร้อย 
 ค ำอธิบำย    

 นนร. มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ  
 เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
    1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน) 
                 1.1  มีเหตุผลในกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนท่ีเหมำะสมและปฏิบัติได้ 

 กำรด ำเนินงำน 
 สวท.รร.จปร. ก ำหนดอัตลักษณ์ นนร. ให้มีควำมเป็น “นักรบ ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ

เป็นผู้น ำหน่วยทหำร” ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับภำรกิจของ สวท.รร.จปร. ตำมอัตรำเฉพำะกิจหมำยเลข 
4400 ท่ีก ำหนดให้ สวท.รร.จปร. มีหน้ำท่ี “ฝึกสอนวิชำทหำรขั้นพื้นฐำนทำงยุทธวิธี และเทคนิคของเหล่ำ
ต่ำงๆ กำรฝึกกำรยุทธเคล่ือนท่ีทำงอำกำศ กำรฝึกหลักสูตรส่งทำงอำกำศและกำรฝึกหน่วยทหำรขนำดเล็ก 
กำรยุทธภำยใต้สภำพพิเศษและปฏิบัติกำรพิเศษ” (9.1-1)  ให้กับ นนร. ตำมหลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระ
จุลจอมเกล้ำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 โดยด ำเนินกำรฝึกสอนในภำคกำรศึกษำ จ ำนวน 1,072 ช่ัวโมง และ
ภำคกำรฝึก จ ำนวน 2,865 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 3,937 ช่ัวโมง (9.1-2)  

 กระบวนกำรของ สวท.รร.จปร. ท่ีจะท ำให้ นนร. ปรำกฏอัตลักษณ์ตำมเป้ำหมำยนั้น
ประกอบด้วย กำรฝึกศึกษำในภำคกำรศึกษำโดยจะใช้เวลำในวันรำชกำรตำมตำรำงกำรเรียนกำรสอนของ 
สวท.รร.จปร. (9.1-3) ส่วนกำรฝึกศึกษำในภำคกำรฝึกหรือเรียกว่ำกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. จะใช้เวลำ
ต่อจำกกำรศึกษำภำควิชำกำรภำคกำรศึกษำท่ี 2 ในช่วงเดือนมกรำคมถึงเดือนมีนำคมตำมค ำส่ังกำรฝึก
ภำคสนำมของ นนร. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 (9.1-4) และกำรสอบประมวลผลควำมรู้ นนร. ช้ันปีท่ี 2 
และ 3 ปีกำรศึกษำ 2560 (9.1-5)  
  ผลกำรประเมิน (D1)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
                 1.2  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
  กำรด ำเนินงำน 

     สวท.รร.จปร. ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยเป็นอักษรระดับ (A-N)  ตำมระเบียบ 
รร.จปร. ว่ำด้วยกำรศึกษำและกำรให้รำงวัลกำรศึกษำ นนร. พ.ศ. 2558 (9.1-6) โดยก ำหนดผลกำรศึกษำ 
A=ดีเลิศ  B+=ดีมำก  B=ดี  C+=ค่อนข้ำงดี เป็นต้น และก ำหนดระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยจ ำนวน 
นนร. ได้ผลกำรเรียนหรือกำรฝึกตั้ง C+ ขึ้นไปไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80   
  ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

  1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
  กำรด ำเนินงำน 

            สวท.รร.จปร. มีกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรฝึก
วิชำทหำร โดยได้มีกำรก ำหนดระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน ดังนี้ 
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 1) มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรประจ ำช้ัน นนร.ช้ันปีท่ี 1 - 5  เพื่อรับผิดชอบก ำกับดูแล และ
ให้ค ำปรึกษำแก่ นนร. ในแต่ละช้ันปี (9.1-7) 
 2) มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร (9.1-8) เพื่อตรวจสอบ
ควำมถูกต้องรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) พร้อมท้ังมีกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ
รำยวิชำ (มคอ.5) ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในทุกรำยวิชำ  เพื่อสรุปผลข้อควรปรับปรุง แก้ไขพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ  
 3) มีกำรสรุปรำยงำนผลกำรเรียนวิชำทหำร กำรฝึกภำคสนำม และกำรสอบประมวลผลของ 
นนร. เป็นรำยบุคคลทุกช้ันปี รวมท้ังได้มีกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติในทุกครั้งภำยหลักจำกจบกำรฝึก เพื่อ
น ำปัญหำ ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ไปเป็นข้อมูล ใช้ประโยชน์ส ำหรับกำรพัฒนำ 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. 
  กำรด ำเนินงำน 

สวท.รร.จปร. ได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรขับเคล่ือนอัตลักษณ์ นนร. เพื่อ
เสริมสร้ำงอัตลักษณ์ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และ นนร. ประกอบด้วย 

1)  กำรฝึกผู้ช ำนำญกำรทหำรรำบ ให้กับ นนร.ช้ันปีท่ี 1 ในวันท่ี 18 – 23 เม.ย.60 เพื่อให้
ได้รับควำมรู้พื้นฐำนในวิชำทหำร ก่อนท่ีจะเข้ำรับกำรศึกษำวิชำทหำรในภำคกำรศึกษำต่อไป (9.1-10)    
ผลกำรฝึก นนร. ช้ันปีท่ี 1 รุ่นท่ี 69 มีควำมสนใจ สำมำรถปฏิบัติตำมขั้นตอนได้ ต่ต้องมีกำรพัฒนำให้เกิด
ควำมช ำนำญมำกขึ้นอีก เพื่อให้ผ่ำนมำตรฐำน 

2)  กำรทดสอบประมวลผลควำมรู้ นนร.ช้ันปีท่ี 2 และ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ในวันท่ี 
26 – 29 เม.ย.61 เพื่อประเมินผลควำมรู้ในวิชำทหำร ท่ี นนร. ได้ผ่ำนกำรเรียนกำรฝึกศึกษำมำแล้ว  โดย
ด ำเนินกำรทดสอบท้ังทำงด้ำนทฤษฎีและด้ำนกำรปฏิบัติ ซึ่งผลกำรทดสอบ นนร. ช้ันปีท่ี 2 ได้คะแนนเฉล่ีย 
77.01% นนร. ช้ันปีท่ี 3 ได้คะแนนเฉล่ีย 76.7% (9.1-11) 

3)  กำรฝึกปฏิบัติหน้ำท่ีตำมเหล่ำท่ีเลือกรับรำชกำร ในวันท่ี 31 ต.ค.60 ถึงวันท่ี 24 พ.ย.60 
และกำรศึกษำดูงำนกองทัพภำคของ ในวันท่ี 26 พ.ย.60 ถึงวันท่ี 3 ธ.ค.60 ของ นนร.ช้ันปีท่ี 5 (9.1-12) 

4)  กำรฝึกวิชำทหำรเพิ่มเติมให้กับ นนร.ช้ันปีท่ี 1 – 4  ในช่วงเวลำ 1600 – 1800 หลัง
กำรศึกษำวิชำกำร (9.1-13) 

5)  กำรศึกษำควำมรู้ของเหล่ำท่ีเลือกรับรำชกำร ของ นนร.ช้ันปีท่ี 5 (9.1-14) 
  ผลกำรประเมิน (D4)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
                1.5  มีผลกำรประเมิน นนร. ท่ีปรำกฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 
จำก 100 คะแนน 
   กำรด ำเนินงำน 
   สวท.รร.จปร. ด ำเนินกำรสอนวิชำทหำร กำรฝึกภำคสนำม และสอบประมวลผลให้กับ นนร. 
โดยมีกำรประเมินผลเป็นอักษรระดับ โดยมีกำรก ำหนดให้อักษรระดับ C+ ขึ้นไปถือว่ำ ปรำกฏอัตลักษณ์ 
เป็นนักรบท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเป็นผู้น ำหน่วยทหำร ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
   1)  นนร. ช้ันปีท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ีย 78.75% จ ำนวน นนร. ท่ีได้คะแนน C+ ขึ้นไป 89.93% 
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (9.1-15)  
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2)  นนร. ช้ันปีท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ีย 83.24% จ ำนวน นนร. ท่ีได้คะแนน C+ ขึ้นไป 94.36% 
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (9.1-16) 

3)  นนร. ช้ันปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ีย 85.18% จ ำนวน นนร. ท่ีได้คะแนน C+ ขึ้นไป 93.63% 
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (9.1-17)  

4)  นนร. ช้ันปีท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ีย 85.01% จ ำนวน นนร. ท่ีได้คะแนน C+ ขึ้นไป 95.08% 
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (9.1-18) 

5)  นนร. ช้ันปีท่ี 5 มีคะแนนเฉล่ีย 84.03% จ ำนวน นนร. ท่ีได้คะแนน C+ ขึ้นไป 93.66% 
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (9.1-19) 

6)  ผลรวมวิชำชีพทหำรของ นนร. ช้ันปีท่ี 1 – 5 ปีกำรศึกษำ 2560 มีคะแนนเฉล่ีย 83.24% 
จ ำนวน นนร. ท่ีได้คะแนน C+ ขึ้นไป 93.32% คิดเป็น 995 นำย จำก นนร. ท้ังหมด 1,067 นำย ถือว่ำ
บรรลุเป้ำหมำย (9.1-20)  
  ผลกำรประเมิน (D5)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
            2.  หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

 วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 

 กำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2560 สวท. มีจ ำนวนนักเรียนนำยร้อยท่ีปรำกฏอัตลักษณ์ตำมท่ีก ำหนดจ ำนวน 

995 นำย  จำกจ ำนวนนักเรียนนำยร้อยท่ีได้รับกำรสุ่มตรวจ 1,067 นำย คิดเป็นร้อยละ 93.32 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงค์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 3 คะแนน 

 

ผลกำรประเมิน (D6)  =             93.32    = 2.79 
 

 ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 9.1  
 ได้คะแนนเท่ำกับ 4.79 คะแนน          
   หลักฐำนอ้ำงอิง 
9.1-1  - อัตรำเฉพำะกิจหมำยเลข 4400 (หน้ำท่ีของ สวท.รร.จปร.) 
9.1-2   - หลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (ด้ำนวิชำทหำร) 
9.1-3   - ตำรำงกำรศึกษำวิชำทหำร ปี 2560 
9.1-4   - ค ำส่ังโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ เรื่องกำรฝึกภำคสนำม ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
9.1-5   - ก ำหนดกำรและรำยละเอียดกำรสอบประมวลควำมรู้ นนร.ช้ันปีท่ี 2 ,3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
9.1-6 - ระเบียบโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำว่ำด้วยกำรศึกษำและกำรให้รำงวัล นนร. พ.ศ. 2558 
9.1-7   - ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรประจ ำช้ัน นนร.ช้ันปีท่ี 1 - 5    
9.1-8   - ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร 
9.1-9   - หนังสือรำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
9.1-10 - ค ำส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนในกำรจัดต้ังสถำนีฝึกผู้ช ำนำญกำรทหำรรำบให้กับ  

นนร.ช้ันปีท่ี 1 และรำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำม 

 
จ ำนวน นนร. ท่ีปรำกฏอัตลักษณ์ตำมท่ี รร.จปร. ก ำหนด 

จ ำนวน นนร. ท่ีได้รับกำรสุ่มตรวจ 
 
 

× 100 
 

ผลร้อยละ = 
 

100 
 3 ×      
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9.1-11  - รำยงำนผลกำรสอบประมวลผลควำมรู้ นนร. ช้ันปีท่ี 2 และ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  
9.1-12  - หนังสือกำรฝึกปฏิบัติหน้ำท่ีตำมเหล่ำท่ีเลือกรับรำชกำรและกำรศึกษำดูงำนกองทัพภำคของ 

นนร. ช้ันปีท่ี 5 
9.1-13  - กำรฝึกเพิ่มเติมหลังเวลำศึกษำให้กับ นนร. ช้ันปีท่ี 1-5 
9.1-14  - ตำรำงกำรศึกษำควำมรู้เหล่ำท่ีเลือกรับรำชกำรของ นนร. ช้ันปีท่ี 5 
9.1-15  - ตำรำงผลกำรเรียนกำรฝึก นนร. ช้ันปีท่ี 1  
9.1-16 - ตำรำงผลกำรเรียนกำรฝึก นนร. ช้ันปีท่ี 2 
9.1-17 - ตำรำงผลกำรเรียนกำรฝึก นนร. ช้ันปีท่ี 3 
9.1-18 - ตำรำงผลกำรเรียนกำรฝึก นนร. ช้ันปีท่ี 4 
9.1-19 - ตำรำงผลกำรเรียนกำรฝึก นนร. ช้ันปีท่ี 5 
9.1-20 -  ตำรำงสรุปภำพรวมผลกำรเรียนกำรฝึก นนร. ช้ันปีท่ี 1 - 5 
  ตัวบ่งชี้ที่ 9.2  เอกลักษณ์สถำบัน 
  ค ำอธิบำย    
  สวท.รร.จปร. มีเอกลักษณ์ท่ีสะท้อนควำมโดดเด่น/ควำมช ำนำญ/ควำมเช่ียวชำญ ตำมปรัชญำ 
ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์ กำรจัดต้ัง และบริบทของ รร.จปร. 
  เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
  1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน) 
  1.1  มีเหตุผลในกำรก ำหนดเอกลักษณ์ของ สวท.รร.จปร. 
       กำรด ำเนินงำน 
            สวท.รร.จปร. ได้ก ำหนดเอกลักษณ์ คือ “ควำมเป็นทหำรอำชีพ” ซึ่งมีควำมเหมำะสม
เนื่องจำก รร.จปร. ได้แบ่งส่วนรำชกำรเพื่อท ำหน้ำท่ีต่ำงๆในกำรผลิตนำยทหำรสัญญำบัตรหลักให้กับ
กองทัพบกโดยก ำหนดให้ สวท.รร.จปร. มีหน้ำท่ี “ฝึกสอนวิชำทหำรขั้นพื้นฐำนทำงยุทธวิธี และเทคนิคของ
เหล่ำต่ำงๆ กำรฝึกกำรยุทธเคล่ือนท่ีทำงอำกำศ กำรฝึกหลักสูตรส่งทำงอำกำศและกำรฝึกหน่วยทหำรขนำด
เล็ก กำรยุทธภำยใต้สภำพพิเศษและปฏิบัติกำรพิเศษ” ท้ังนี้ 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  มีกำรก ำหนดตัวบ่งช้ีและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
  กำรด ำเนินงำน 
  สวท.รร.จปร. ก ำหนดตัวบ่งช้ีของเอกลักษณ์ จำกกำรประเมินควำมคิดเห็นของ นนร. ครู
อำจำรย์ ผู้บังคับบัญชำ และนักเรียนหลักสูตรอื่นๆ ท่ี สวท.รร.จปร. ท ำกำรฝึก (9.2-2) และก ำหนดระดับ
ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำย ต้องมีผลประเมินไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80     
  ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
                    1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
  กำรด ำเนินงำน 
 สวท.รร.จปร. มีกำรขับเคล่ือนให้ นนร. ได้มีควำมเป็นทหำรอำชีพ โดยกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนวิชำทหำร จัดกำรฝึกภำคสนำม และจัดกำรสอบประมวลผลควำมรู้ นนร . นอกจำกนี้ ยังมี นนร. 
จ ำนวนหนึ่งท่ีไม่ผ่ำนกำรทดสอบเข้ำเรียนหลักสูตรส่งทำงอำกำศและจู่โจม ดังนั้น สวท.รร.จปร. จึงได้จัดท ำ
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แนวทำงกำรจัดกำรฝึกให้กับ นนร. ดังกล่ำว เพื่อให้ นนร. ได้รับประโยชน์จำกกำรฝึกภำคสนำมมำกท่ีสุด 
(9.2-3)   
  ผลกำรประเมิน (D3)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
   1.4 มีส่วนร่วมของ นนร. อำจำรย์ และบุคลำกร 
    กำรด ำเนินงำน 
  นนร. อำจำรย์ และบุคลำกรของ สวท.รร.จปร. มีส่วนร่วมในกำรเรียนกำรฝึก และร่วมกัน
ประเมิน เพื่อน ำผลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนำให้ นนร. ได้มีควำมรู้ด้ำนกำรทหำร โดย นนร. ท ำกำรประเมิน
กำรเตรียมกำร และกำรสอนของครู ส่วนครูจะประเมินกำรปฏิบัติตัวของ นนร . ส ำหรับผู้บังคับบัญชำจะ
ประเมินกำรสอนของครู (9.2-2) 
  ผลกำรประเมิน (D4)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
   1.5  มีผลประเมินควำมพึงพอใจ ในกำรด ำเนินงำนของ  สวท.รร.จปร. ท่ีสะท้อน
เอกลักษณ์ของ สวท.รร.จปร. ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน 
  กำรด ำเนินงำน 
  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. ด ำเนินกำรฝึกวิชำทหำรให้กับ นนร. นักเรียนแพทย์ทหำร นักเรียนพยำบำล
กองทัพบก นักเรียนผู้ช่วยพยำบำล ข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ช้ันสัญญำบัตรของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กลำโหม และพลเรือนท่ัวไป หลังกำรฝึกได้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ผลคะแนนท่ีได้ เฉล่ีย 91.6 %   
(9.2-5) 
  ผลกำรประเมิน (D5)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  2.  หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
    ผู้ประเมินตรวจหลักฐำน ประเด็นต่อไปนี้ 
    2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรศึกษำดูงำนท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ สวท.รร.จปร. (1 คะแนน) 
 กำรด ำเนินงำน 
 ควำมช ำนำญในวิชำชีพทหำรของ สวท.รร.จปร. ได้รับควำมสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
กำรศึกษำดูงำนของ นนร. จำกต่ำงประเทศ ท้ังกำรดูงำนกำรเรียนกำรสอน และกำรใช้เครื่องช่วยฝึก 
เทคโนโลยีช้ันสูง (Range 3000) และกิจกรรมโดดหอสูง 34 ฟุต (9.1-6) 
  ผลกำรประเมิน (D6)      ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  2.2 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/กำรยกยอ่งในมิติต่ำงๆ (1 คะแนน) 
 กำรด ำเนินงำน 

นนร. ช้ันปีท่ี 3 จ ำนวน 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” วิธีด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ หรือมีกำรถ่ำยโอนควำมรู้ด้ำน
กระบวนกำรสู่สถำบันอื่น  (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
                สวท.รร.จปร. ได้รับกำรยอมรับเป็นต้นแบบในฐำนะหน่วยท่ีให้กำรฝึกวิชำทหำรให้กับ
หลักสูตรต่ำงๆ นอกเหนือจำกฝึกสอนให้กับ นนร. ประกอบด้วย นักเรียนแพทย์ทหำรช้ันปีท่ี 2 และ 3 
นักเรียนพยำบำลกองทัพบก นักเรียนผู้ช่วยพยำบำล นำยทหำรบรรจุใหม่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวง
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. ท่ีไม่ผ่ำนกำรทดสอบเข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรจู่โจมและส่ง

ทำงอำกำศ  
9.2–4  - สรุปผลกำรประเมินควำมคิดเห็นกำรฝึกภำคสนำมและกำรเรียนวิชำทหำร  
9.2–5  - ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรอื่นๆท่ีรับกำรฝึกจำก สวท.รร.จปร. 
9.2–6  - หนังสือกำรเข้ำเย่ียมดูงำนกำรเรียนกำรสอนของ สวท.รร.จปร.  
9.2–7  - เอกสำรกำรได้รับรำงวัลกำรแข่งขันทักษะทำงทหำร (Sandhurst Competition 2017)  
  ณ โรงเรียนนำยร้อยเวสต์พ้อยท์ ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
9.2–8  - ตำรำงกำรฝึกของนักเรียนทหำรอื่นๆท่ีเข้ำท ำกำรฝึกกับ สวท.รร.จปร. 
 

สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 9 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
9.1  ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 5 4.79 23.95 
9.2  ปฏิบัติได้ 8  ข้อ 5 5.0 25 

คะแนนรวม 10 - 48.95 
คะแนนเฉลี่ย 48.95 ÷ 10 = 4.89 
ระดับคุณภำพ ดีมำก  

 
 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 9 
 จุดเด่น 
  1.  สวท.รร.จปร. ประกอบด้วย 6 กองวิชำ และ 1 กองบังคับกำรเตรียมกำร สำมำรถรองรับ
ต่อภำรกิจของหน่วยได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้กำรกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพ ผู้เรียนได้รับควำมรู้เต็มท่ี 
บรรลุผลอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ท่ีต้องกำร 
  2. สวท.รร.จปร. มีกำรก ำหนดแผนงำน/โครงกำร เพื่อด ำเนินกำรให้ นนร. ไปสู่อัตลักษณ์ 
และ เอกลักษณ์ของ สวท.รร.จปร. 
  3. สวท.รร.จปร. มีกิจกรรมทำงกำรทหำรที่เด่นชัด 
  4. สำมำรถเป็นต้นแบบให้กับสถำบันอื่นได้  
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  จุดที่ควรพัฒนำ 
  1. ควรปรับปรุงแบบประเมินผู้เรียนของ สวท.รร.จปร. ให้สำมำรถสะท้อนถึงอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ได้อย่ำงครบถ้วนยิ่งขึ้น 
  2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้ำนวิชำชีพทหำรให้มีควำมเด่นชัด  
  3. กำรสอบประมวลควำมรู้ให้กับ นนร. ทุกช้ันปี  
  4. ด ำเนินกำรทบทวนขีดสมรรถนะหลักของผู้บังคับหมวดท่ีต้องกำรให้ นนร. เป็นและนิยำม
ควำมหมำยของผู้บังคับหมวดให้ชัดเจน   
  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  1. สร้ำงแบบประเมินอัตลักษณ์ ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ สวท.รร.จปร. เพื่อใช้ในกำร
ประเมิน นนร. 
  2. จัดท ำรูปแบบกำรรวบรวมผลกำรประเมินท้ังรำยบุคคล กลุ่ม และภำพรวม  
 
มำตรฐำนท่ี 10 มำตรกำรส่งเสริม 

รร.จปร. ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบไปด้วย มำตรกำรส่งเสริม
ภำยใน และภำยนอก รร.จปร. เพื่อพัฒนำสังคมและประเทศชำติจำกประเด็นช้ีแนะ ป้องกัน หรือแก้ไข
ปัญหำสังคมด้ำนต่ำงๆ ตำมนโยบำยของรัฐ อำทิ กำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ควำมรักชำติ บ ำรุงศำสนำ และเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ กำรน้อมน ำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
มำปฏิบัติเป็นแบบอย่ำง กำรสร้ำงสังคมสันติสุขและควำมปรองดอง กำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกรอบ
ประชำคมอำเซียน กำรส่งเสริมด้ำนส่ิงแวดล้อม พลังงำน เศรษฐกิจ สุขภำพ ค่ำนิยม จิตสำธำรณะ และ
ควำมประหยัด รวมท้ังกำรแก้ปัญหำสังคม ควำมขัดแย้ง อุบัติภัย และส่ิงเสพติด เป็นต้น  

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 มำตรกำรส่งเสริม (ภำยในสถำบัน) 
ค ำอธิบำย    
นนร. มีควำมสำมำรถและทักษะกำรส่ือสำรด้วยภำษำอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อกำรเปล่ียนแปลง

สำมำรถส่ือสำรและสัมพันธ์เช่ือมโยงกับนำนำประเทศ 
เกณฑ์กำรประเมิน (5 คะแนน) 
ร้อยละของจ ำนวน นนร. ช้ันปีสุดท้ำยท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

American Language Course Placement Test (ALCPT) หรือ English Comprehension Level 
Test (ECL) ต่อจ ำนวน นนร. ช้ันปีสุดท้ำยท้ังหมด โดยก ำหนดเกณฑ์ผ่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ดังนี้ 

ในระดับปริญญำตรีไม่ต่ ำกว่ำ 65 คะแนนของกำรสอบ ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเท่ำ 
วิธีกำรค ำนวณ 

 

 
 

กำรด ำเนินงำน 
(สวท.รร.จปร. ไม่มีกำรด ำเนินกำรในข้อนี้) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 10 เท่ำกับ 5 คะแนน = 
ผลกำรประเมิน (D)  =   0 

 

  10 
1 

  5 × C     

 
จ ำนวน นนร. ช้ันปีสุดท้ำยท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ 

จ ำนวน นนร. ช้ันปีสุดท้ำยท้ังหมด 
 
 

× 100 
 

ผลร้อยละ = 
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 สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 10.1  
 ได้คะแนนเท่ำกับ   0   คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่10.2 มำตรกำรส่งเสริม (ภำยนอกสถำบัน) 
ค ำอธิบำย    
สวท.รร.จปร. มีกำรด ำเนินงำนในกำรช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถำบัน  ด้วยกำรจัดท ำ

โครงกำร  เช่น โครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำรบริกำร
ตรวจสุขภำพชุมชน เป็นต้น 

เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน) 

1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดควำมร่วมมือ 
  กำรด ำเนินงำน  
 กำรท ำภำรกิจทำงทหำรจะส ำเร็จได้ต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกประชำชน ดังนั้น  นนร. จึง
จ ำเป็นต้องได้รับกำรปลูกฝังกำรเข้ำถึงประชำชนเพื่อจะได้น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน โดยอำศัยช่วงเวลำใน
ระหว่ำงกำรฝึกภำคสนำม ซึ่งหน่วยฝึกประจ ำวิชำจะน ำ นนร. ไปท ำกิจกรรม และรำยงำนให้ กอ.ฝึก 
สวท.รร.จปร. ทรำบ (10.1 - 1) 
  ผลกำรประเมิน (D1)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.2   มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
  กำรด ำเนินงำน  

(สวท.รร.จปร. ไม่มีกำรด ำเนินกำรในข้อนี้) 
  ผลกำรประเมิน (D2)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
    1.3  มีแนวปฏิบัติและกระบวนกำรท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
 กำรด ำเนินงำน  

สวท.รร.จปร. ไ ด้ก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  2560 โดยมีแผนงำนด้ำน           
มำตรกำรส่งเสริมภำยนอกสถำบัน ประกอบด้วย กิจกรรมกำรพัฒนำวัดและกิจกรรมพัฒนำโรงเรียน    
(10.2 - 2) 
  ผลกำรประเมิน (D3)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.4  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกผู้เกี่ยวข้อง   
กำรด ำเนินงำน  
สวท.รร.จปร. มอบหมำยให้หน่วยฝึกประจ ำวิชำรับผิดชอบในกำรน ำ นนร. ไปท ำกิจกรรม

พัฒนำวัด พัฒนำโรงเรียน สร้ำงควำมสัมพันธ์กับประชำชน ดังนี้  (10.2 - 3) 
1.  เมื่อ 18 ม.ค. 61 หน่วยฝึกประจ ำวิชำกำรฝึกกำรป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์น ำ นนร.

ช้ันปีท่ี 1 มอบส่ิงของให้กับโรงเรียนโยธีรำษฎร์ศรทัธำรำม จ.นครนำยก และบ ำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดเขำ
ชะโงก จ.นครนำยก 

2.  เมื่อ 31 ม.ค.61 หน่วยฝึกประจ ำวิชำกำรติดต่อส่ือสำรเบื้องต้นน ำ นนร.ช้ันปีท่ี 1 มอบ
ส่ิงของให้กับโรงเรียนวัดรำษฎร์บ ำรุง จ.สมุทรสำคร 

3. เมื่อ 1 ก.พ.61 หน่วยฝึกประจ ำวิชำกำรฝึกขับรถยนต์ทหำรน ำ นนร.ช้ันปีท่ี 2 มอบ
อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนให้กับโรงเรียนหมู่บ้ำนเด็ก ต.วังด้ง จ.กำญจนบุรี 

4.  เมื่อ 11 ก.พ.61 หน่วยฝึกประจ ำวิชำกำรฝึกยุทธวิธีทหำรม้ำระดับหมวดน ำ นนร.ช้ันปีท่ี 3 
บ ำเพ็ญประโยชน์และถวำยสังฆทำน ณ วัดบ ำรุงธรรม จ.สระบุรี 
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5.  เมื่อ 18 มี.ค.61 หน่วยฝึกประจ ำวิชำกำรฝึกปืนใหญ่สนำมและปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำนน ำ 
นนร.ช้ันปีท่ี 2 มอบส่ิงของอุปโภคบริโภคให้กับวัดพระพุทธบำทน้ ำพุ จ.ลพบุรี 
  ผลกำรประเมิน (D4)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.5  มีผลประเมินควำมพึงพอใจ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน 
กำรด ำเนินงำน  

(สวท.รร.จปร. ไม่มีกำรด ำเนินกำรในข้อนี้) 
  ผลกำรประเมิน (D5)      ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 2.1  มีผลกำรช่วยเหลือ/ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่นในกำรพัฒนำวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 

แห่ง (1.5 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 

 1.  ผอ.สวท.รร.จปร. ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นคณะกรรมกำรปรับปรุงพัฒนำหลักนิยม และ
ยุทธศำสตร์ของกองทัพบก  เข้ำร่วมประชุมพิจำรณำโครงกำรปรับปรุงพัฒนำหลักนิยม และยุทธศำสตร์ของ
หน่วย/เหล่ำสำยวิทยำกำร  เพื่อน ำผลผลิตของหน่วย/เหล่ำสำยวิทยำกำร ท่ีพัฒนำ แก้ไขปรับปรุงเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  มำใช้ประโยชน์ในพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรฝึกของกองทัพบกต่อไป  (10.2 - 4) 

2.  สวท.รร.จปร. ได้ส่งอำจำรย์เข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำร ดังนี้ (10.2 - 5)   
  2.1  เมื่อวันท่ี 1 มี.ค. 60 พ.อ.นิมิตร ผ่องจิตร์ อจ.หน.สวท.รร.จปร. เข้ำร่วมกำรเสวนำ

เรื่อง “กองทัพบกกับกำรประสำนและกำรควบคุมห้วงอำกำศยำนในยำมปกติและในสนำมรบ” 
  2.2  เมื่อวันท่ี 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
และเล่ือนวิทยฐำนะ                            

  2.4 เมื่อ 28 – 30 พ.ย.60 พ.อ.อำทมำต เนติ อจ.หน.สวท.รร.จปร. เข้ำร่วม
ประชุมสัมมนำเรื่องแนวทำงกำรพัฒนำระบบงำนวิจัยและพัฒนำกำรทำงทหำรของกองทัพบก ในกรอบ
ยุทธศำสตร์กองทัพบก ปี 60 – 79  
  ผลกำรประเมิน (D6)      ได้คะแนน 1.5 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 2.2  มีผลควำมร่วมมือกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หน่วยงำนอื่นในกองทัพในกำร
ป้องกันแก้ปัญหำ และ/หรือกำรพัฒนำตำมบริบทของพื้นท่ี อย่ำงน้อย 1 ประเด็น (1.5 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้รับควำมร่วมมือจำกท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด และหน่วยงำนอื่นๆของ

กองทัพ ในกำรจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ในระหว่ำงกำรฝึกภำคสนำมประจ ำปีของ นนร. อำทิ  กำรมอบ
อุปกรณ์เครื่องเขียน  อุปกรณ์กีฬำ  กำรพัฒนำพื้นท่ีชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ ให้กับโรงเรียน และ ชุมชนใน
พื้นท่ีท่ีท ำกำรฝึกภำคสนำม  (10.2 - 3) 
  ผลกำรประเมิน (D7)      ได้คะแนน 1.5 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

ผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 10.2  
ได้คะแนนเท่ำกับ 4.2 คะแนน 
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หลักฐำนอ้ำงอิง 
10.2-1  - วิทยุรำชกำรทหำรรำยงำนกำรปฏิบัติประจ ำวันของหน่วยฝึกประจ ำวิชำ 
10.2-2  - แผนปฏิบัติรำชกำร สวท.รร.จปร. ประจ ำปี 2560 
10.2-3 - รำยงำนสรุปกำรจัดกิจกรรมระหว่ำงกำรฝึกภำคสนำม ประจ ำปี 2560  
10.2-4  - ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรปรับปรุงพัฒนำหลักนิยม และยุทธศำสตร์ ของกองทัพบก 
10.2-5  - หนังสือกำรส่งก ำลังพลเข้ำร่วมประชุมสัมมนำ  

สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนท่ี 10 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
10.1  n/a - n/a n/a 
10.2   ปฏิบัติได้ 5 ข้อ จำก 7 ข้อ 5 4.2 21 

คะแนนรวม 5 - 21 
คะแนนเฉลี่ย 21 ÷ 5 = 4.2 
ระดับคุณภำพ ดี 

 
 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 10 
จุดเด่น 
1.  สวท.รร.จปร. มีช่วงเวลำระหว่ำงฝึกภำคสนำมของ นนร. จึงเป็นโอกำสท่ีดีในกำรน ำ นนร.

ไปท ำกิจกรรมกับชุมชน 
2.  เป็นกำรฝึกให้ นนร. มีควำมเสียสละ มีควำมรักและช่วยเหลือประชำชน 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1.  กำรท ำกิจกรรมพัฒนำของ นนร. ในแต่ละครั้งมีเวลำน้อยเกินไป 
2.  กำรใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอนวิชำทหำรยังมีน้อย 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1.  กำรท ำกิจกรรมพัฒนำของหน่วยฝึกควรประสำนผู้น ำท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนประชำชนเข้ำ

ร่วมให้มำกขึ้น 
2.  ส่งเสริมให้ครูและ นนร. ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรศึกษำให้มำกขึ้น ด้วยกำรสร้ำง

สภำพแวดล้อมทำงภำษำอังกฤษ  


