ชื่อผลงาน

การเลือกเหลาและการเลือกที่อยูของ นนร.

เจาของผลงาน/สังกัด
ประเภทผลงาน

กสป.รร.จปร.
ดานการบริการการศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับผลงาน

การจัดลําดับความสามารถในการศึกษาทุกปการศึกษา ใหจัดทําบัญชีลําดับความสามารถในการศึกษา
ของนักเรียนนายรอยแตละชั้น จากคะแนนรวมทางวิชาการ วิชาการทหารและคะแนนอื่นๆ โดยใหโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา กําหนดระเบียบหรือหลักเกณฑที่เหมาะสมในการจัดลําดับที่นักเรียนนายรอย เพื่อสิทธิ
ตางๆ เชน การจัดตอนเรียน การใหรางวัล การแตงตั้งหัวหนาตอน การไปศึกษาตอตางประเทศ การเลือก
สาขาวิชาเรียน การแตงตั้งนักเรียนนายรอยบังคับบัญชา ตลอดจนการเลือกเหลาและเลือกที่อยู เปนตน เพื่อให
สอดคลองกับความตองการของทางราชการ

ลักษณะของงาน

เปนงานที่มีการรับ – สง ขอมูล หลักฐาน และเอกสาร เกี่ยวกับผลการศึกษาของนักเรียนนายรอย ซึ่งมี
การติดตอสื่อสารระหวาง กองสถิติและทะเบียนประวัติ สวนการศึกษา สวนวิชาทหาร หรือกรมนักเรียนนาย
รอยรักษาพระองค โดยใชผลการศึกษาครั้งแรกพิจารณาใหสิทธิในการเลือกเหลาเลือกที่อยู

ปจจัยแหงความสําเร็จ
๑.
๒.
๓.
๔.

ผูบริหารใหการสนับสนุนในการดําเนินการ
มีบุคลากรที่มีความชํานาญในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อบันทึกขอมูล และจัดลําดับขอมูล
ไดรับการสนับสนุนขอมูลจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ,/หนวยงานที่เกี่ยวของเปนอยางดี
ไดรับการทบทวนและการอบรมเรียนรูเทคโนโลยีสมัยใหม

ความสัมฤทธิ์

๑. บันทึกผลการศึกษาไวในโปรแกรมคอมพิวเตอร
๒. อํานวยความสะดวก/ลดระยะเวลา ในการจัดลําดับและตรวจสอบสิทธิการรับรางวัลการศึกษา
๓. เกิดระบบจัดเก็บขอมูล มีฐานขอมูล การประมวลผล ทําใหสามารถตรวจสอบสิทธิ และสืบคนผล
การศึกษาไดอยางรวดเร็ว

ความภาคภูมิใจ
๑.
๒.
๓.
๔.

บริการอยางรวดเร็ว/อํานวยความสะดวกใหกับเจาหนาที่
ชวยลดปญหาการจัดลําดับที่ลาชา และผิดพลาด
ชวยพัฒนาความรูความสามารถของเจาหนาที่รับผิดชอบ
พัฒนางานใหทันยุคสมัยปจจุบัน

ขั้นตอนการดําเนินการจัด KM การเลือกเหลา และการเลือกที่อยูของ นนร.
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

วันที่

การดําเนินงาน
เอกสารอางอิง
การบ ง ชี้ ค วามรู : จากระเบี ย บโรงเรี ย นนายร อ ยพระจุ ล จอมเกล า ว า ด ว ย
การศึกษาและการใหรางวัลการศึกษานักเรียนนายรอย พ.ศ.๒๕๕๕
การสรางและแสวงหาความรู : เจาหนาที่รับผิดชอบชั้นปละ ๒ นาย รวบรวม
ขอมูล หลักฐาน เอกสาร และจัดเก็บผลการศึกษา ในโปรแกรมคอมพิวเตอร
ส.ค.
กสป.รร.จปร. รั บ ผลการศึ ก ษาประจํ า ภาคการศึ ก ษาที่ ๑ เจ า หน า ที่ ชั้ น ป
ตรวจสอบ จัดเก็บ และบันทึกผลการศึกษา
ม.ค.
กสป.ฯ รับผลการศึกษาประจําภาคการศึกษาที่ ๒ เจาหนาที่ชั้นป ตรวจสอบ
จัดเก็บ และบันทึกผลการศึกษา
ธ.ค.
กสป.ฯ รับหนังสือจาก กกพ.รร.จปร. ใหดําเนินการตรวจสอบสิทธิการเลือกเหลา
เลือกที่อยูข อง นนร.
ธ.ค. – ม.ค. กสป.ฯ ตรวจสอบสิทธิการรับรางวัลการศึกษา และสงบัญชีรายชื่อ นนร. ให
กกพ.ฯ
ม.ค.
นนร. เลือกเหลาเลือกที่อยู

หมายเหตุ

การเลือกเหลาเลือกที่อยู
1. การเลือกเหลา แบงออกเปน 2 กรณี คือ
หลักเกณฑการคิดคะแนน ใชคะแนนกอนปรับอักษรระดับ
กรณีที่ 1 เหลากําหนดสาขาวิชา (บัญชีตามสาขา)
รวมกัน

1.1 ใชคะแนนคุณภาพ (GP) (ระดับคะแนน x จํานวนหนวยกิต) รวมของแตละชั้นปมา

1.2 คะแนน GP ในแตละชั้นปจะประกอบไปดวย
คะแนนวิชาการ + คะแนนวิชาทหาร + คะแนนพลศึกษา + คะแนนความเหมาะสมในการ
เปนผูนําทหาร (1 หนวยกิต / ปการศึกษา)
1.3 ในกรณีที่ นนร. ถูกตัดคะแนนความประพฤติ เชน ถูกตัดคะแนนความประพฤติในชั้นปที่
175
3 จํานวน 25 คะแนนของ นนร.ที่จะนําไปคิดในปการศึกษานั้น เทากับ
 คะแนน GP ที่ นนร. ผูนั้น
200
ทําไดในชั้นปที่ 3
ตัวอยาง
คะแนนคุณภาพ (GP)
นนร. ก.
นนร. ข.
ชั้นปที่ 1

97

97

ชั้นปที่ 2

121

121

ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม

147
128.625
128.5
475.125

147
128.5
493.5

กรณีที่ 2 เหลาไมกําหนดสาขาวิชา (บัญชีทั่วไป)
2.1 ใชคะแนนคุณภาพ (GP) ที่เปนวิชาเรียนรวม (เรียนเหมือนกันทุกสาขาวิชา) ในชั้นปที่
1, 2, 3 และ 4 มารวมกัน (คะแนนความเหมาะสมในการเปนผูนําทหารคิด 1 หนวยกิต/ปการศึกษา)
2.2 ตัดวิชาเลือกเสรีในชั้นปที่ 4 ออกไมตองนํามาคิด
2.3 ถาถูกตัดคะแนนความประพฤติใชสูตรตามขอ 3.1
2. การเลือกที่อยู ใชบัญชีทั่วไปในการเลือกที่อยู (การดําเนินการในขั้นแรกตองให นนร.ทุกนายมี
เหลากอนโดยเลือกเหลากําหนดสาขาวิชา ใชบัญชีตามสาขาเลือกกอนเมื่อไดครบแลวที่เหลือใชบัญชีทั่วไปเลือก
เหลาไมกําหนดสาขาวิชา สวนการเลือกที่อยูใ ชบัญชีทั่วไปเลือกทั้งหมด)

*****************************

นิยามศัพท
1. ระดับคะแนนเฉลี่ย หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคํานวณจากทุกรายวิชาที่ไดศึกษาในภาค
การศึกษานั้น
2. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยซึ่งคํานวณจากทุกรายวิชาที่ไดศึกษาตั้งแต
เริ่มตนการศึกษาตามหลักสูตร
3. คะแนนคุณภาพ (GP) หมายถึง ระดับคะแนน x จํานวนหนวยกิต

