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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการยกฐานะจาก กองการศึกษา เป็น 
ส่วนการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2521  

ปัจจุบัน ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ด าเนินงานคือ 1) ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิชาการระดับอุดมศึกษาที่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 2) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะความเป็น
ผู้น า มีระเบียบวินัย รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ และ 3) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยเป็นสุภาพบุรุษ
และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

อนึ่ง ผลการประเมินตนเองในครั้งนี้ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้คะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.70  รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
ตาราง สรุปผลการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร.  

มาตรฐาน น้ าหนัก ผลรวมของ
คะแนน× นน. 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1 คุณภาพศิษย์ 15 75.00 5.00 ดีมาก 
2 คุณภาพอาจารย์ 25 103.00 4.12 ดี 
3 หลักสูตรและการเรียนการสอน 20 100.00 5.00 ดีมาก 
4 การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะ

ผู้น า 
- - - - 

5 การบริหารและธรรมาภิบาลของ 
ส่วนการศึกษาฯ 

15 70.95 4.73 ดีมาก 

6 ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 10 45.00 4.50 ดี 
7 การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
10 50.00 5.00 ดีมาก 

8 การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

10 48.00 4.80 ดีมาก 

9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 10 45.00 4.50 ดี 
10 มาตรการส่งเสริม 10 50.00 5.00 ดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ 1-10 125 586.95/125= 4.70 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์ภาพรวมของ สกศ.รร.จปร. 
จุดเด่นในภาพรวมของ สกศ.รร.จปร. 

1. ผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. มีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายทางการบริหาร  ที่เน้น    
การบริหารคุณภาพ ประกอบด้วยการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ การสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตาม
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แผน การควบคุมและติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าสู่การพัฒนา
คุณภาพ สกศ.รร.จปร. อย่างต่อเนื่อง โดยการด าเนินการเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  

2. อาจารย์ สกศ.รร.จปร. เป็นผู้มีศักยภาพทางวิชาการ สามารถผลิตผลงานทางวิชาการ 
และพัฒนางานของ สกศ.รร.จปร. เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน 
1. การสร้างความเข้าใจกับก าลังพล สกศ.รร.จปร. เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพท่ีก าหนดในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน อันประกอบด้วยข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ ผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. ควรต้องพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และการเข้าสู่

ต าแหน่งวิชาการมากข้ึน 
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ คณาจารย์ท างานวิจัยโดยเน้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ให้มากขึ้น 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน โดยเน้นการพัฒนาที่สามารถน ามาใช้ใน

ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานจริงได้ 
6. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนโดยตรง โดยให้ นนร. 

และก าลังพลมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารงานเชิงคุณภาพของ สกศ.รร.จปร. 
2. การพัฒนาการด าเนินงานวิจัยของคณาจารย์ รวมทั้งเน้นการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้

ประโยชน์จริง 
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ส่วนที่ 1 
   

 ข้อมูลพื้นฐานของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

1.1 ปีท่ีให้ข้อมูล  พ.ศ. 2559 

1.2 ที่ตั้ง 
เลขที่ 99 หมู่ 1 ต.พรหมณ ีอ.เมือง จ.นครนายก 26001 

1.3 ประวัติ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จ

พระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช จัดตั้งโรงเรียนส าหรับ
ฝึกสอนวิชาการทหาร  เรียกชื่อเม่ือแรกตั้งว่า “คะเด็ตสกูล”  และเรียกนักเรียนว่า “คะเด็ต” พระองค์
เสด็จฯ ทรงเปิด คะเด็ตสกูล เมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2430 

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2430 กรมยุทธนาธิการได้ตราข้อบังคับส าหรับ “คะเด็ตสกูล” ขึ้น
เป็นครั้งแรก เรียกว่า “บัญญัติโรงเรียนทหารสราญรมย์” ทางโรงเรียนจึงขนานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า 
“โรงเรียนทหารสราญรมย์” ตามชื่อบัญญัติฯ ส่วนนักเรียนยังคงเรียกว่า “คะเด็ต” ตามเดิม ในด้าน
การศึกษาวิชาสามัญได้จัดให้มีอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาสามัญ 1 นาย คือ มิสเตอร์เฮนรี นิโคเล มีอาจารย์
รองส าหรับวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย อีกวิชาละ 1 นาย คือ มิสเตอร์เยมฮิก และ นายสวัสดิ์ 
วิชาสามัญที่ก าหนดให้เรียน เช่น วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ (เลขคณิต พีชคณิต 
เรขาคณิต  ตรีโกณมิติ) วิชายีโอกราฟฟ่ี (ภูมิศาสตร์) และวิชาวาดเขียน เป็นต้น จัดชั้นเรียนออกเป็น  
4 ชั้น คือ ชั้นเอ, บี, ซี, และดี (ชั้นเอเป็นชั้นสูงสุด) การเรียนนั้น คะเด็ตต้องจดลงสมุดไว้ทบทวนเอง
เพราะต าราเรียนมีน้อย 

ต่อมา พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
กรมยุทธนาธิการจัดตั้งกรมยุทธศึกษาเพ่ือท าหน้าที่จัดการศึกษาของ “คะเด็ต” โดยเฉพาะเมื่อคะเด็ตมี
มากขึ้น จ านวนอาจารย์และครูแผนกวิชาสามัญจึงเพ่ิมข้ึนตามส่วนและมีสิทธิได้รับพระราชทานเครื่อง
แต่งกายตามยศ (แต่ไม่ได้รับสัญญาบัตรยศ) โดยปฏิบัติตนตามอย่างนายทหารสัญญาบัตรทุกประการ 
และมีการถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ในงานพระราชพิธีต่างๆ ด้วย  

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2440 เปลี่ยนนามโรงเรียนทหารสราญรมย์เป็น “โรงเรียนสอนวิชา
ทหารบก” เพราะ กรมยุทธนาธิการ รับเอากองโรงเรียนนายสิบมาสมทบด้วย 
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วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 ตราข้อบังคับขึ้นใหม่ เรียกว่า “ข้อบังคับโรงเรียนทหารบก” 
จึงเปลี่ยนนามเป็น “โรงเรียนทหารบก” ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการ ที่ตั้งขึ้นใหม่ ก าหนดแต้มในการสอบ
ระหว่างปีหรือการสอบไล่ใหญ่ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เป็นต้น วิชาละ 100 แต้ม 

พ.ศ. 2442 กรมเสนาธิการ  เปิดโอกาสให้รับบุคคลทั่วไปเข้าเป็นนักเรียน  
พ.ศ. 2445 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียนทหารบก ริมถนนราชด าเนินนอก 

(ต่อมาคือโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม)  
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2446 เปลี่ยนนามเป็น “โรงเรียนนายร้อยทหารบก” และกลับมาขึ้นตรง

ต่อกรมยุทธนาธิการตามเดิม โดยแยกครูและอาจารย์ออกจากกรมยุทธศึกษามาอยู่ในบังคับบัญชาของ
โรงเรียนนายร้อยทหารบก 

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพันเอกพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า
จักรพงษ์ภูวนารถ กรมขุนพิษณุโลกประชานารถ ทรงด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย
ทหารบก มีหน้าที่จัดการการปกครองและการศึกษาด้วยเนื่องจากการยุบกรมยุทธศึกษา ซึ่งเคยมี
หน้าที่จัดการศึกษาของนักเรียนนายร้อย    

26 ธันวาคม พ.ศ. 2452  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ  เปิดโรงเรียน 
นายร้อยชั้นมัธยม ถนนราชด าเนินนอก ในด้านการศึกษามีการแยกวิชาสามัญและวิชาทหารออกจาก
กัน จัดเปลี่ยนแต้มการสอบจากวิชาละ 100 แต้ม เป็น 12  แต้ม เท่ากันทุกวิชา 

27 ธันวาคม พ.ศ. 2452 กรมยุทธนาธิการได้มีค าสั่งยุบเลิกกรมบัญชาการโรงเรียนทหารบก
เปลี่ยนเป็นกรมยุทธศึกษา (ซึ่งเคยยุบเลิกไปเมื่อ 21 ธันวาคม 2448) ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการ          
กรมยุทธศึกษาที่ตั้งใหม่นี้มีอ านาจสิทธิ์ขาดทั้งการปกครองและการศึกษาของทั้งโรงเรียนนายร้อยชั้น
มัธยมและชั้นปฐม 

25 กันยายน พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้เปลี่ยนนามกรมยุทธศึกษา เป็น  “กรมยุทธศึกษาทหารบก” 

พ.ศ. 2467 เปลี่ยนแผนกวิชาสามัญ กรมยุทธศึกษาทหารบก เป็นกองวิชาสามัญ กรมยุทธศึกษา
ทหารบก ให้มีหน้าที่อ านวยการศึกษาวิชาสามัญ 

พ.ศ. 2468 ยุบรวมโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมและโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐมเป็นโรงเรียน
เดียวกัน เปลี่ยนนามโรงเรียนเป็น “โรงเรียนนายร้อยทหารบก” 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 กระทรวงกลาโหมออกข้อบังคับให้กรมยุทธศึกษาทหารบกจัดแผนก
และกอง เช่น แผนกวิชาสามัญ แผนกวิชาทหาร กองโรงเรียนนายร้อย เป็นต้น  
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พ.ศ. 2476 กรมยุทธศึกษาทหารบกได้แก้ไขระบบการศึกษา โดยให้เรียนวิชาสามัญในชั้นปีที่ 1 
เช่น ศีลธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส คณิตศาสตร์ (พีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ)
วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี เมแคนิกส์) ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสุขวิทยา เป็นต้น 

9 ตุลาคม พ.ศ. 2486 กรมยุทธศึกษาทหารบกได้จัดหน่วยขึ้นตรงต่อเจ้ากรมยุทธศึกษา
ทหารบกเป็น 4 แผนกดังนี้  

แผนกที่   1  กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรียกว่า  “ยศ. 1”  สอนวิชาสามัญ  
แผนกที่   2  กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรียกว่า  “ยศ. 2”  สอนวิชาทหาร   
แผนกที่  3  กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรียกว่า “ยศ. 3”  สอนวิชา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  

วิศวกรรมโยธา  และวิศวกรรมเครื่องกล  
แผนกที่   4  กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรียกว่า “ยศ. 4”  สอนวิชากฎหมายทั่วไป 
1 มกราคม พ.ศ. 2489 เปลี่ยนนามกรมยุทธศึกษาทหารบกเป็น “โรงเรียนนายร้อยทหารบก” 

มีผู้บัญชาการโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชา และขึ้นตรงต่อกองทัพบก กองบังคับการกรมยุทธศึกษาทหารบก 
เปลี่ยนเป็นกองบังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบก แผนกที่ 1 และที่ 3 รวมกันเรียกใหม่ว่า “แผนกวิชา
สามัญ”  

พ.ศ. 2490 กระทรวงกลาโหม แก้ไขอัตรากองทัพบก 89 (ครั้งที่ 8) ที่ 7/1069 ลง 22 
มกราคม 2490 จัดหน่วยใหม่ โดยโรงเรียนนายร้อยทหารบกประกอบด้วย กองบังคับการ แผนกศึกษา 
แผนกปกครอง และกองเสนารักษ์ ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยทหารบก  

แผนกศึกษามีหน้าที่อ านวยการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยทหารบก ให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย
ของหลักสูตร แผนกศึกษาประกอบด้วย กองบังคับการ และหมวดวิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาวิศวกรรมโยธา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิชาอักษรศาสตร์ 
วิชาสังคมศาสตร์ วิชาทหารฝ่ายยุทธวิธี และวิชาทหารฝ่ายเทคนิค หมวดวิชาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็นหมู่
วิชา (แผนกวิชาสามัญยุบเป็นหมวดวิชาอักษรศาสตร์) 

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2491 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทาน
นามโรงเรียนนายร้อยทหารบกเป็น “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” ในปีเดียวกันได้ปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา โดยน าแบบอย่างของโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา  (United States 
Military Academy หรือ West Point) มาเป็นแนวทางก าหนดเวลาศึกษา 5 ปี และศึกษาวิชาต่าง ๆ 
เหมือนกันทุกนายในแต่ละชั้นปี  

พ.ศ. 2492  มีการแก้ไขอัตรากองทัพบก 81 (ครั้งที่ 13) โดยให้เปลี่ยนแผนกศึกษาเป็น  กอง
การศึกษา ควบคุมดูแลแผนกวิชาต่าง ๆ เช่น แผนกวิชาอักษรศาสตร์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์ แผนก
วิชาฟิสิกส์และเคมี แผนกวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  แผนกวิชาวิศวกรรมโยธา แผนกวิชาช่างแสงและ
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ประวัติศาสตร์การสงคราม แผนกวิชาสังคมศาสตร์ แผนกวิชาสุขวิทยา เป็นต้น ในด้านการศึกษาได้
แบ่งนักเรียนนายร้อยแต่ละชั้นเป็นตอน ตอนละประมาณ 12 – 18 นาย ในระหว่างการเรียนมีการ
สอบและให้คะแนนทุกสัปดาห์ คะแนนแต่ละวิชาจะรวมสะสมไว้ตั้งแต่ต้นจนจบปีการศึกษา การเลื่อน
ชั้นหรือสอบได้ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   

พ.ศ. 2498  ยกฐานะแผนกวิชาต่าง ๆ ในกองการศึกษาเป็น  “กองวิชา”  
พ.ศ. 2521  ยกฐานะกองการศึกษาเป็น  “ส่วนการศึกษา” 

1.4 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ภารกิจ/พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  
1.4.1 ปรัชญา สกศ.รร.จปร. ใช้ปรัชญาของ รร.จปร. ซึ่งได้อัญเชิญมาจากพระราชด ารัสฯ ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียน
นายร้อย  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2452 ความตอนหนึ่งว่า 

....การทหารนั้น ที่จะส าเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่าเราจะมี
พลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหารเหล่านั้นก็ไม่
สามารถจะได้ไชยช านะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาไศรยนายทหารที่มีความรู้ แลมีสติปัญญาสามารถ 
ที่จะน าไปสู่ไชยช านะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็
ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้านี้เอง  เพราะฉนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้งอุสาหะ  พยายาม
ในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะท าน่าที่ซึ่งส าคัญที่สุด  ซึ่งถ้าพูดในทางท าการให้แก่
เจ้าแผ่นดิน ก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอ่ืน คือน่าที่ป้องกันความ   อิศระภาพ 
ของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา… 

จากแนวพระราชด ารัสฯ ได้น าสู่การก าหนดปรัชญาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กล่าวคือ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้น า ให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
อุดมการณ์ความรักชาติ” 

1.4.2 ปณิธาน ได้รับพระราชทานจาก พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เมื่อ พ.ศ. 2547 ดังนี้  

“ส่วนการศึกษามุ่งมั่นสร้างเสริมให้ นนร . สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้าง
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 

1.4.3 วิสัยทัศน์ สกศ.รร.จปร. 
“รวมศักยภาพของส่วนการศึกษาฯ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ” 
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1.4.4 วัตถุประสงค์  
1) ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิชาการระดับอุดมศึกษาที่เพียงพอ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 
2) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะความเป็นผู้น า มีระเบียบวินัย  รู้แบบ

ธรรมเนียมของกองทัพ 
3) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยเป็นสุภาพบุรุษและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

1.4.5 ภารกิจ/พันธกิจ 
สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษา 

1.4.6 อัตลักษณ์ สกศ.รร.จปร. ยึดถืออัตลักษณ์ของ รร.จปร. ที่ได้ก าหนดให้ นนร.  
“เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้น า ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์”  
1.4.7 เอกลักษณ์ สกศ.รร.จปร. ได้ยึดถือตามท่ี รร.จปร. ก าหนดคือ  

“เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” 
 

1.5 โครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
1.5.1 โครงสร้างองค์กร  ( Organization  Chart) 

สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีการจัดหน่วยตามอัตราเฉพาะกิจที่ 4400 
โครงสร้างการจัดหน่วยประกอบด้วยกองเตรียมการและควบคุมการศึกษากองวิชาต่าง ๆ จ านวน 11 กอง
วิชา สภาอาจารย์ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา และส านักงานวิจัย  ดังนี้ 
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__กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร ์
__กองวิชาฟิสิกส์ 
__กองวิชาเคมี 
__กองวิชาอักษรศาสตร ์
__กองวิชาประวัติศาสตร ์
__กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์

__กองวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

__กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
__กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 

__กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
__กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
 

__แผนกธุรการ 
__แผนกก าลังพล 
__แผนกฝึกศึกษา 
__แผนกบริหารการศึกษา 
__แผนกโครงการและงบประมาณ 

โครงสร้างองค์กร (Organization  Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนการศึกษา 

สภาอาจารย ์ ส านักงานประกันคณุภาพการศึกษา 

ส านักงานวิจัย 

กองวิชา กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 
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1.5.2 โครงสร้างการปฏิบัติงาน ( Activity  Chart ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการสภาอาจารย ์

ผู้อ านวยการกองวิชา ผู้อ านวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 

หัวหน้าแผนกธุรการ 

 
หัวหน้าแผนกฝึกศึกษา 

 
หัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณ

งบประมาณ 

 

หัวหน้าแผนกบรหิารการศึกษา 

 

หัวหน้าแผนกก าลังพล 

 

คณะกรรมการบรหิารการศึกษา 

ผู้อ านวยการกองวิชาคณติศาสตรแ์ละคอมพิวเตอร ์

ผู้อ านวยการกองวิชาฟิสิกส ์

ผู้อ านวยการกองวิชาเคม ี

ผู้อ านวยการกองวิชาอักษรศาสตร ์

ผู้อ านวยการกองวิชาประวตัิศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์

ผู้อ านวยการกองวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 

ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมโยธา 

หัวหน้าศูนย์กรรมวิธีข้อมูล 
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1.6 รายชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร 
พล.ต. วินัฐ  อินทรสุวรรณ  ผอ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. ปราโมทย์  ว่านเครือ  รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. ศุภชัย  ศรีหอม     ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. 
พล.ต.หญิง ปิยนุช  รัตนวิชัย   ผทค.สน.ปล.กห.ปฏิบัติหน้าที ่ 
      ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. 
พ.อ.ผศ. มนัส  ธนวานนท์   ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. เกรียงไกร  นิตยสุทธิ   ผอ.กฟส.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. ธนาวัฒน์  แสงสุวรรณ ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร.  
พ.อ.หญิง ผศ. สุนิสา  วรรณชาติ   ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. ภาณุวัตร  อาด า      ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. จิระ  เหล่าจิรอังกูร   ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. อโณทัย  สุขแสงพนมรุ้ง   ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. ทองค า  ชุมพล ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. สิทธา  สาริบุตรานนท์   ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ.ผศ. ชวน  จันทวาลย ์   ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. พงษ์สันติ์  จันทร์สอน รอง ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. 
พ.อ.หญิง รศ. ชมนาด  เทียมพิภพ     รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. 
พ.อ.ผศ. ภาคภูมิ  รุจิเสนีย์   รอง ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. รุ่งศักดิ์  จิตต์แก้ว รอง ผอ.กฟส.สกศ.รร.จปร 
พ.อ.ผศ.หญิง ศิริวรรณ์  กาญจนโหติ รอง ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. เสรี  วงศ์ชุ่มใจ  รอง ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
พ.อ. นิธิโรจน์  วรชาติธนะสาร รอง ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร. 
พ.อ.ผศ. พิษณุ  พวงสุนทร รอง ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. ปเสฎฐา  สารลักษณ์ รอง ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. ศรราม  แสงวิลัย รอง ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ.รศ. ปรีชา  อภิวันท์ตระกูล รอง ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร.  

 
1.7 รายช่ือคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

ผอ.สกศ.รร.จปร.  ประธานกรรมการ 
รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.  รองประธานกรรมการ 
พล.ต. หญิง ปิยนุช  รัตนวชิัย กรรมการ 
ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
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ผอ.กฟส.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
ผอ.กองเคมี.สกศ.รร.จปร. กรรมการ 
ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
หน.ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
หน.ส านักงานวิจัย  กรรมการ 
ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร.  กรรมการและเลขานุการ 
รอง ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
1.8 จ านวนคณาจารย์ (จ าแนกตามคุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการ) 

1.8.1 จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

กองวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
จ านวน 

อจ.ประจ า 
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร ์ 4 19 0 23 21.5 
กองวิชาฟิสิกส์ 3 10 0 13 11.5 
กองวิชาเคมี 4 10 0 14 12.5 
กองวิชาอักษรศาสตร ์ 2 13 0 15 14 
กองวิชาประวัติศาสตร ์ 2 5 0 7 3.5 
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 6 24 1 31 28.5 
กองวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 3 10 0 13 10 
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 6 1 12 12 
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 1 11 0 12 10.5 
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 11 1 16 15.5 
กองวิชาวิศวกรรมโยธา 3 7 3 13 11 

รวม 37 126 6 169 150.5 

1.8.2 จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2558 
กองวิชา ศ. รศ. ผศ. อจ. รวม 

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร ์ 0 2 4 17 23 
กองวิชาฟิสิกส์ 0 1 1 11 13 
กองวิชาเคมี 0 0 5 9 14 
กองวิชาอักษรศาสตร ์ 0 0 1 14 15 
กองวิชาประวัติศาสตร ์ 0 1 0 6 7 
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กองวิชา ศ. รศ. ผศ. อจ. รวม 
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 0 3 4 24 31 
กองวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 0 1 6 6 13 
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 1 11 12 
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 0 0 3 9 12 
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 0 1 1 14 16 
กองวิชาวิศวกรรมโยธา 0 1 4 8 13 

รวม 0 10 30 129 169 
 

1.9 จ านวนก าลังพลฝ่ายสนับสนุนการศึกษา  
จ านวนก าลังพลฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ประเภทก าลังพล จ านวน (นาย) 
นายทหารสัญญาบัตร 26 
นายทหารชั้นประทวน 61 
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ 47 

รวม 134 

1.10 หลักสูตรสาขาวิชา  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วก.) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วอ.) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (วฟ.) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วย.) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วต.) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ (วผ.) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (สศ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/wp-content/uploads/2015/07/MKO2ME1.pdf
http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/wp-content/uploads/2015/07/MKO2IE.pdf
http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/wp-content/uploads/2015/07/MKO2EE.pdf
http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/wp-content/uploads/2015/07/CE.pdf
http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/wp-content/uploads/2015/07/MKO2CS.pdf
http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/wp-content/uploads/2015/07/MKO2SE.pdf
http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/wp-content/uploads/2015/07/MKO2TS.pdf
http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/wp-content/uploads/2015/07/MKO2SS.pdf
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1.11 จ านวนนักเรียนนายร้อย (แยกตามชั้นปี) 
จ านวนนักเรียนนายร้อยแยกตามชั้นปีและสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2559 

ชั้นปีที่ ตอน  
รวม 

สาขา วก. วอ. วย. วฟ. วต. วผ. วท. สศ. 

1 นนร. เรียนวิชาพ้ืนฐาน ยังไม่แยกสาขา 228 

2 30 28 30 18 25 15 45 30 221 

3 14 25 26 8 26 14 45 52 210 

4 23 44 19 11 18 15 44 22 196 

5 30 33 26 9 24 10 15 53 200 

รวมทั้งสิ้น 1,055 

จ านวนนักเรียนนายร้อยแยกตามชั้นปีและสาขาวิชา ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 
ชั้นปีที่ ตอน  

รวม  
สาขา วก. วอ. วย. วฟ. วต. วผ. วท. สศ. 

1 นนร. เรียนวิชาพ้ืนฐาน ยังไม่แยกสาขา 228 

2 30 28 30 18 25 14 45 30 220 

3 14 25 26 8 26 14 45 52 210 

4 23 44 19 11 18 15 44 22 196 

5 30 33 26 9 24 10 15 53 200 

รวมทั้งสิ้น 1,054 

 
หมายเหตุ.: นนร. ธิตวิุฒิ  แสวงทอง  ชั้นปีที่ 2 ตอน ผท. ลาออกจากการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 
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1.12 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.12.1 เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร มีลักษณะผู้น าดี มีวินัย  รู้แบบธรรมเนียม

ของกองทัพ  อุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน โดยการปลูกฝังวิชาผู้น าและครูทหารเป็นหลัก 
1.12.2 มีความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติทางทหารในระดับหมวดของหน่วย

ก าลังรบ  รู้บทบาทของเหล่าต่างๆ และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
1.12.3 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศตน

เพ่ือเป็นทหารอาชีพ 
1.12.4 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  เป็นสุภาพบุรุษ   มีคุณธรรม  สามารถพัฒนา

และด ารงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่ก าลังพลในหน่วยของตน 
1.12.5 มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอ  ส าหรับเสริมสร้างคุณลักษณะ

ข้างต้น  และเป็นผู้ที่ทันโลกทันเหตุการณ ์
1.12.6 มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา  

1.13 งบประมาณ 
งบประมาณท่ี สกศ.รร.จปร. ได้รับจ าแนกได้ ดังนี้  
1.13.1 งบฝึกศึกษา 5,376,222 บาท 

1. งบวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,149,593 บาท 
2. งบจัดท าต ารา  1,227,029 บาท 
3. งบจัดการเรียนการสอน                           1,999,600  บาท  

1.13.2 งบพัฒนาบุคลากร 1,270,350 บาท  
1. งบสัมมนานอกหน่วย 403,250 บาท 
2. งบการศึกษาดูงาน. 867,100 บาท 

1.13.3 งบบริหารพัฒนาองค์กร 140,000      บาท 
1.13.4 งบสนับสนุนการท าโครงงานวิจัยของ นนร. 510,000 บาท 
1.13.5  งบการประกันคุณภาพการศึกษา 23,000   บาท 
1.13.6  งบสนับสนุนการวิจัย 1,709,918  บาท 

1) กองทุนพัฒนา รร.จปร (โครงการวิจัยของอาจารย์) 1,309,918 บาท 
2) ทุนวิจัย วท.กห. (โครงงานวิจัย นนร.)  400,000 บาท 

 
รวมทั้งสิ้น  9,029,490 บาท 
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ส่วนที่  2 
รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

 
สกศ.รร.จปร.  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก คณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 เมื่อ 23 พ.ค. 59 โดยคณะกรรมการฯ ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา สกศ.รร.จปร. ดังนี้  
 ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ส่วนการศึกษา ด าเนินการได้ 7 ข้อ จาก 7 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 100 รายละเอียดแสดงดังตาราง 
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ตารางผลการพัฒนาคุณภาพ สกศ.รร.จปร.ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ  ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 
(พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559) 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน(ชื่อ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียดผล

ด าเนินการ 

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 ควรส่งเสริมให ้นนร. 
เข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับชาติและ
นานาชาติในทุกกอง
วิชา 

แผนงานพัฒนาผู้เรียน  
/โครงการสนับสนุน 
นนร. ในการเข้าแข่งขัน
ชิงชนะเลิศ 

พ.ค. 59- 
เม.ย. 60 

√   1. โครงการสนับสนุน 
นนร. ในการเข้าแข่งขันชิง
ชนะเลิศ : โครงการ
ประกวดสุนทรพจน ์

8.2-18 
 
 
 
 

กอศ.ฯ 

2. โครงการแข่งขัน 
ฮอนด้าประหยดัเช้ือเพลิง 

8.2-19 
 

กวค.ฯ 

3. โครงการแข่งขัน
หุ่นยนต์รายการ เวิลด์ โร
บอท เกมส ์ไทยแลนด์ 
แชมเปียนชิฟ  

8.2-20 
 
 
 

กวฟ.ฯ 

4. การแข่งขันทักษะทางไซ
เบอร์ และงาน Army Cyber 
contest and Semina 2016  

8.2-21 
 
 

 

กคศ.ฯ 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน(ชื่อ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียดผล

ด าเนินการ 

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

       5. การแข่งขัน การจ าลอง 
สถานการณ ์ครั้งท่ี 6 
(ARENA Simulation 
Contest 2017)  

8.2-22 กวส.ฯ 

6. การแข่งขันกฎหมายว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ ณ ประเทศอิตาล ี

8.2-23 กมส.ฯ 

7. สนับสนุน อาจารย์ เข้า
ร่วมสังเกตการณ์แข่งขัน
ทักษะทางทหารแซนเฮิสต์ 

8.2-24 กวย.ฯ 

 

 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน(ชื่อ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียดผล

ด าเนินการ 

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2 ปริ ม าณผล งาน  และ
ปริมาณการน าผลงานไป
ใช้ประโยชน์ยังมีน้อย  
 
 
 

แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ /
โครงการส่งเสริมเพื่อ
การวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์  

พ.ค. 59- 
เม.ย. 60 

 √  ได้ผลการปฏิบัติ 
12 ช้ินงาน 

8.2-25 กตก.ฯ (3) 
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มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ  

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน(ชื่อ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียดผล

ด าเนินการ 

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3 การจัดกลุ่ม/รวม
โครงการที่ให้บริการ
วิชาการฯ เป็นโครงการ
รวม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ตัวบ่งช้ีในการประเมิน
รอบที่สี ่

แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ/
โครงการสนับสนุนให้
ข้าราชการบริการ
วิชาการแกชุ่มชน สังคม 
และหน่วยงานอ่ืน ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถาบัน 

พ.ค.59-เม.ย. 60 √   จัดกลุ่มโครงการที่
ให้บริการแก่ชุมชน
เป็นโครงการรวม
และประกอบด้วย
โครงการย่อยที่
ตอบสนองต่อ
เกณฑ์บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด 

8.2-26 กตก.ฯ (3) 

4 การน าความรู้จากการ
บริการวิชาการไปใช้
พัฒนาต่อยอดเป็น
งานวิจัยหรือต ารา 
รายวิชา/หลักสตูร 

แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ/
โครงการด าเนินการ
ศูนย์วิจัยและ
ประสานงานเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

ส.ค. 58-ก.ค. 60 √   จัดท าโครงการ
ด าเนินการศูนย์วิจัย
และประสานงาน
เครือข่ายทาง
วัฒนธรรมฯ มีการ
ด าเนินการ
ประสานงานกับ
สถาบันการศึกษา
อื่น สามารถน าผล
การบริการวิชาการ
ไปสู่การวิจัยและ
การพัฒนา
การศึกษาได้ 

8.2-27 กคศ.ฯ 
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ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน(ชื่อ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียดผล

ด าเนินการ 

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

5 ก าหนดโครงการให้มี
ลักษณะ 1.มคีวาม
ต่อเนื่องของโครงการใน
การด าเนินงาน ( ≥๓ ปี ) 
2. ความยั่งยืน พึ่งพา
ตนเองไดโ้ดยไม่ใช้
งบประมาณจากสถาบัน 

แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ/
โครงการสนับสนุนให้
ข้าราชการบริการ
วิชาการแกชุ่มชน สังคม 
และหน่วยงานอ่ืน ทั้ง
ภายในและภายนอก
สถาบัน 

พ.ค.59-เม.ย. 60 √   โครงการสนับสนุน
ให้ข้าราชการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชน สังคมฯ 
สามารถสะท้อนถึง
ความต่อเนื่อง 
ยั่งยืน และการมี
ส่วนร่วมของ นนร. 

8.2-28 กตก.ฯ (3) 

 

มาตรฐานที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน(ชื่อ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียดผล

ด าเนินการ 

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ - - - - - - - - 

มาตรฐานที่ 5  การบริหารจัดการและการพัฒนา กองวิชา  

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน(ชื่อ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียดผล

ด าเนินการ 

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ - - - - - - - - 
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มาตรฐานที่ 6  การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน(ชื่อ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียดผล

ด าเนินการ 

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

6 อาจารย์คณุวุฒิปรญิญา
เอกและต าแหน่งทาง
วิชาการมีจ านวนน้อย 
 
 
 

แผนงานส่งเสรมิและ
พัฒนาขดีความสามารถ
ของก าลังพล/การ
สนับสนุนการจัดท าและ
การรับรองผลงานเพื่อ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
สภาอาจารย์ สกศ.ฯ 

พ.ค.59-เม.ย. 60 √   จ านวน 5 นาย 8.2-29 สภาอาจารย์ฯ 

มาตรฐานที่ 8  การพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน  

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน(ชื่อ
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียดผล

ด าเนินการ 

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

7 การพัฒนาระบบงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษาสู่การ
ปฏิบัติงานประจ า 
 
 
 

 พ.ค.59-เม.ย. 60 √   มีการจัดท าแผนการ
ปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ 
โดยค านึงถึงตัวบ่งช้ีและ
ระดับการบรรลุเป้าหมาย
ตามงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

8.2-6 สปค.สกศ.ฯ 

การประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
การศึกษา 

8.2-4, 
8.2-5 

สปค.สกศ.ฯ 
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จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยช้ันปีสดุทำ้ย ที่มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน ICT หรือเทียบเท่ำ  

จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยช้ันปีสดุทำ้ยทั้งหมด 

ผลร้อยละ = 

ส่วนที่  3 
 

ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

สกศ.รร.จปร. ได้ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมคู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ส่วนกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ จ ำนวน 9 มำตรฐำน 26 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 
มาตรฐานด้านที่ 1  คุณภำพศิษย์ 

คุณภำพศษิย์เป็นผลผลิตของ ส่วนกำรศึกษำฯ ศิษย์เป็นผู้เรียนที่ดีต้องมีคุณลักษณะทำงทหำร 
คุณธรรม และจริยธรรม ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมที่หลักสูตรก ำหนด มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของกองทัพบก และมีผลงำนโครงงำนวิจัยที่ได้รับกำรที่
พิมพ์ เผยแพร่สู่สำธำรณะ หรือน ำไปใช้ประโยชน์ ศิษย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำได้ท ำประโยชน์ให้ส่วน
กำรศึกษำฯ โดยกลับมำช่วยเหลือ และให้ควำมช่วยเหลือในกำรพัฒนำวิชำกำร ให้กำรสนับสนุน
ทรัพยำกร หรือทุนกำรศึกษำตลอดจน ได้สร้ำงชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผู้เรียนเป็นคนด ี

 (ส่วนกำรศึกษำฯ ไม่มีกำรด ำเนินงำนส ำหรับตัวบ่งชี้นี้) 
 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
ค าอธิบาย  นักเรียนนำยร้อย มีควำมสำมำรถตำมที่หลักสูตรก ำหนดและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และกองทัพ 
 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
1. นักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำย มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่ต่ ำกว่ำ

มำตรฐำน ICT หรือเทียบเท่ำ (1 คะแนน)  
   

 

  วิธีการค านวณ 
 
 
 

                                                                                                      X 100 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน 
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การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. มีนักเรียนนำยร้อยชั้นปีที่ 5 ที่มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน ICT หรือเทียบเท่ำ จ ำนวน 179 นำย (1.2-1) จำกจ ำนวนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีที่ 
5 ทั้งหมด จ ำนวน 200 นำย คิดเป็นร้อยละ 89.5           

ข้อมูลพื้นฐาน   

ชื่อข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงาน

รวม 3 ปี 
2557 2558 2559 

1. จ ำนวนนั ก เ รี ยนนำยร้ อยชั้ นปี สุ ดท้ ำ ย          
ที่มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่
ต่ ำกว่ำมำตรฐำน ICT หรือเทียบเท่ำ 

n/a n/a 179 179 

2. จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมด n/a n/a 200 200 
3. ร้อยละของนักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำย     
ที่มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศไม่
ต่ ำกว่ำมำตรฐำน ICT หรือเทียบเท่ำต่อจ ำนวน
นักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมด 

n/a n/a 89.5 89.5 

   
ผลการด าเนินงาน  =                          = 1 

 
 

 
2. มีนักเรียนนำยร้อยที่ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่องที่สะท้อนควำมรู้ควำมสำมำรถ 

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

ผลการด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. มีนักเรียนนำยร้อยที่ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่องที่สะท้อนควำมรู้

ควำมสำมำรถ ในระดับกองทัพ/ระดับชำติ/ระดับนำนำชำติ หรือองค์กรภำยนอก จ ำนวน 4 รำงวัล 
คิดเป็น 1 คะแนน ได้แก่  

1) สมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ได้มอบเกียรติ
บัตร ให้ นนร.เทพพิทักษ์  ตั้นภูมี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษำเฉลิมพระ
เกียรติฯ ครั้งที่17 รอบคัดเลือกภำคกลำง ประจ ำปี 2559 (1.2-2) 

2) กำรแข่งขันฮอนด้ำประหยัดเชื้อเพลิง รุ่น 110 ซีซี. ได้ล ำดับที่ 5 จำกจ ำนวน 25 
ทีม ประเภทอุดมศึกษำ และได้ล ำดับที่ 19 จำกจ ำนวน 265 ทีม จำกทีมแข่งขันท่ัวประเทศ (1.2-3) 

  80 
  1 × 89.5   
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3) วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชนูปถัมภ์ฯ ได้มอบเหรียญรำงวัล
เรียนดีแก่ นนร. สกุลเทียน เทียนทองศิริ ซึ่งมีผลกำรเรียนดี มีควำมประพฤติดี และสอบได้ที่ 1 ของ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ (1.2-4) 

4) สถำบันกฎหมำยว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ (IHL) ณ กรุงชำนเรโม 
ประเทศอิตำลี ได้มอบรำงวัลอันดับที่ 3 ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 2 สำขำ สศ. จ ำนวน 3 นำย ได้แก่ นนร. กวิน   
กสำนติกุล  นนร. พีรณัฐ  พรหมภินันท์ และ นนร. อลงกรณ์ กรุณำ ในกำรแข่งขันกฎหมำยว่ำด้วย
สิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ระหว่ำง โรงเรียนนำยร้อยทหำรนำนำชำติ (1.2-5และ 1.2-6) 
 

คะแนนประเมินตนเอง  

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  
1 1 1 

 2 
2 1 1 

คะแนนประเมินตนเอง  5 

หมายเหตุ : เทียบคะแนนถ่วงน้ ำหนักท่ีได้จำกคะแนนเต็ม 2 เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

หลักฐานอ้างอิง 
1.2-1  รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1.2-2 เกียรติบัตรประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษำเฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือก เขตภำคกลำง 

ครั้งที่ 17   
1.2-3 รำยงำนผลกำรแขงขันฮอนดำประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 19 ปกำรศึกษำ 2559 
1.2-4 ขอให้เสนอชื่อนิสิต นักศึกษำ เพ่ือเข้ำเฝ้ำฯ รับเหรียญรำงวัลเรียนดี ประจ ำปี พ.ศ.2559 
1.2-5 ขอส่งรำยชื่อ นนร. เข้ำร่วมแข่งขันกฎหมำยว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ณ 

ประเทศอิตำลี 
1.2-6 ภำพถ่ำย นนร. ได้รำงวัลกำรแข่งขันกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ อันดับที่ 3 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
ค าอธิบาย ผลงำนของนักเรียนนำยร้อยที่ได้รับกำรตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สำธำรณะ และ/หรือน ำไปใช้
ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในโครงงำน 
 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
ร้อยละของโครงงำนนักเรียนนำยร้อย (Senior Project) ที่มีกำรตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สำธำรณะ

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือน ำไปใช้ประโยชน์ (5 คะแนน) 
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                                                                                                                 X 100 

จ ำนวนโครงงำนนักเรยีนนำยร้อย (Senior Project) ที่มีกำรตีพิมพ/์ 
เผยแพรสู่่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online หรือน ำไปใช้ประโยชน์ 

จ ำนวนโครงงำนนักเรยีนนำยร้อย (Senior Project) ทั้งหมด 

ผลร้อยละ = 

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบร้อยละ 50 เท่ำกับ 5 คะแนน 
 

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. น ำโครงงำนของ นนร. เผยแพร่สู่สำธำรณะโดยกำรจัดแสดงนิทรรศกำรวิชำกำร 

ณ หอสมุด รร.จปร. ในวันที่ 10-11 พ.ย.2559 มี พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ     
สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชด ำเนินมำทรงเป็นประธำนในพิธีเปิดและทอดพระเนตร (1.3-1) 
และ ได้น ำเสนอโครงงำนในงำนวันภูมปัญญำนักรบไทย ประจ ำปี 2559 ในวันที่ 24 ส.ค.59 เวลำ 
0800-1600 ณ สโมสร ทบ. ถ.วิภำวดี ก.ท. เรื่อง “เกรำะเอนกประสงค์เพ่ือลดอัตรำขยำยแรงระเบิด
ของจรวดต่อสู้รถัง” (1.3-26) รวมจ ำนวน 24 โครงงำนจำกโครงงำนนักเรียนนำยร้อยทั้งสิ้นจ ำนวน 
48 โครงงำน คิดเป็นร้อยละ 50 ได้แก่ 

1. กำรศึกษำเกรำะป้องกันจรวด RPG-7 กรณีศึกษำไม้ไผ่ เหล็ก และเซรำมิก (1.3-2) 
2. กำรศึกษำคุณลักษณะของรองเท้ำหนังทรงสูงครึ่งน่องที่มีผลต่อกำรปฏิบัติภำรกิจของ

นักเรียนนำยร้อย (1.3-3) 
3. กำรสร้ำงแบบจ ำลองกำรปล่อยพักบ้ำนของ นักเรียนนำยร้อย (1.3-4) 
4. กำรประยุกต์ใช้ระบบกำรรับรู้ระยะไกลเพ่ือวิเครำะห์พื้นที่ควำมแห้งแล้ง (1.3-5) 
5. กำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรวิเครำะห์หลำยปัจจัยเชิงพ้ืนที่เ พ่ือกำรหำพ้ืนที่รับน้ ำ 

กรณีศึกษำ ชุมชนรอบโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ (1.3-6) 
6. กำรสร้ำงแบบจ ำลองควำมสูงภูมิประเทศรำยละเอียดสูงจำกข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศ

เชิงเลข (1.3-7) 
7. กำรศึกษำระบบปรับอำกำศเพ่ือน ำมำใช้ได้อย่ำงคุ้มค่ำกับอำคำรหอสมุด โรงเรียนนำยร้อย

พระจุลจอมเกล้ำ (1.3-8) 
8. กำรศึกษำและออกแบบเครื่องนับและคัดลอกแยกเหรียญเพ่ือใช้ในหน่วยงำนของกองทัพ 

(1.3-9) 
9. กำรศึกษำและออกแบบโครงสร้ำงรถสูตรของนักศึกษำ (1.3-10) 
10.  กำรทดสอบข้อต่อแบบเชื่อมพอกของข้อต่อเสำคำนเหล็กรูปพรรณรีดร้อนรูปตัว H (1.3-

11) 
11.  กำรพัฒนำมอร์ต้ำผสมน้ ำยำงพรีวัลคำไนซ์ส ำหรับใช้ซ่อมแซมคลองชลประทำน (1.3-12) 
12.  ก ำแพงกันกระสุน (1.3-13) 
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13.  ระบบติดตำมชุดลำดตระเวณ (1.3-14) 
14.  กำรพัฒนำระบบกำรรับ-ส่งข้อมูล (1.3-15) 
15.  โครงกำรอำกำศยำนไร้คนขับ (1.3-16) 
16.  กำรประยุกต์กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง เพ่ือวิเครำะห์หลุมอุกกำบำตบนดวง

จันทร์ (1.3-17) 
17.  กำรพิสูจน์ทรำบวัตถุระเบิดทีเอ็นทีด้วยวิธีทำงเคมี (1.3-18) 
18.  กำรผลิตปุ๋ยหมักจำกขยะอินทรีย์ในโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำโดยใช้ไส้เดือนดิน 

(1.3-19) 
19.  กำรพัฒนำระบบห้องสมุดอิเล้กทรอนิกส์ออนไลน์ กรณีศึกษำ ส ำหรับส่วนวิชำทหำร 

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ (1.3-20) 
20.  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถชุดอุปกรณ์สื่อสำรข้อมูลทำงยุทธวิธีส ำหรับหน่วยทหำรขนำด

เล็ก (1.3-21) 
21.  กำรวิเครำะห์ภูมิประเทศทำงทหำรด้วยกำรวัดภำพถ่ำยทำงอำกำศ (1.3-22) 
22.  ผลกระทบของนโยบำยกำรปรับอักษรระดับต่อพฤติกรรมและประสิทธิภำพในกำรเรียน

ของนักเรียนนำยร้อย (1.3-23) 
23.  ภำรกิจที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพของนักเรียนนำยร้อย (1.3-24) 
24.  ปัจจัยที่มีผลต่อสภำพขวัญและก ำลังใจของลูกจ้ำง สังกัดโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 

กรณีศึกษำ ส่วนกำรศึกษำ ส่วนวิชำทหำร และกรมนักเรียนนำยร้อยรักษำพระองค์ (1.3-25) 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน  

(ปีการศึกษา) 
ผลการด าเนินงาน

รวม 3 ปี 
2557 2558 2559 

1. จ ำนวนโครงงำนนักเรียนนำยร้อย (Senior 
Project) ที่มีกำรตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สำธำรณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือน ำไปใช้ประโยชน์ 

n/a n/a 24 24 

2. จ ำนวนโครงงำนนักเรียนนำยร้อย (Senior 
Project) ทั้งหมด 

n/a n/a 48 48 

3. ร้อยละของจ ำนวนโครงงำนนักเรียนนำยร้อย 
(Senior Project) ที่มีกำรตีพิมพ์/เผยแพร่สู่
สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online หรือน ำไปใช้ประโยชน์ 
ต่อจ ำนวนโครงงำนนักเรียนนำยร้อย (Senior 
Project) ทั้งหมด 

n/a n/a 50 50 
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ผลการด าเนินงาน         =          = 5  
 
คะแนนประเมินตนเอง    =  5 

 

หลักฐานอ้างอิง 

1.3-1  ขอเชิญชมกำรจัดงำนวันนิทรรศกำรวิชำกำร รร.จปร. 2559 
1.3-2  กำรศึกษำเกรำะป้องกันจรวด RPG-7 กรณีศึกษำไม้ไผ่ เหล็ก และเซรำมิก  
1.3-3 กำรศึกษำคุณลักษณะของรองเท้ำหนังทรงสูงครึ่งน่องที่มีผลต่อกำรปฏิบัติภำรกิจของ

นักเรียนนำยร้อย  
1.3-4 กำรสร้ำงแบบจ ำลองกำรปล่อยพักบ้ำนของ นักเรียนนำยร้อย  
1.3-5 กำรประยุกต์ใช้ระบบกำรรับรู้ระยะไกลเพ่ือวิเครำะห์พื้นที่ควำมแห้งแล้ง  
1.3-6 กำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรวิเครำะห์หลำยปัจจัยเชิงพ้ืนที่เ พ่ือกำรหำพ้ืนที่รับน้ ำ 

กรณีศึกษำ ชุมชนรอบโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ  
1.3-7 กำรสร้ำงแบบจ ำลองควำมสูงภูมิประเทศรำยละเอียดสูงจำกข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศ

เชิงเลข  
1.3-8 กำรศึกษำระบบปรับอำกำศเพ่ือน ำมำใช้ได้อย่ำงคุ้มค่ำกับอำคำรหอสมุด โรงเรียนนำยร้อย

พระจุลจอมเกล้ำ  
1.3-9 กำรศึกษำและออกแบบเครื่องนับและคัดลอกแยกเหรียญเพื่อใช้ในหน่วยงำนของกองทัพ  
1.3-10 กำรศึกษำและออกแบบโครงสร้ำงรถสูตรของนักศึกษำ  
1.3-11 กำรทดสอบข้อต่อแบบเชื่อมพอกของข้อต่อเสำคำนเหล็กรูปพรรณรีดร้อนรูปตัว H  
1.3-12 กำรพัฒนำมอร์ต้ำผสมน้ ำยำงพรีวัลคำไนซ์ส ำหรับใช้ซ่อมแซมคลองชลประทำน  
1.3-13 ก ำแพงกันกระสุน  
1.3-14 ระบบติดตำมชุดลำดตระเวณ  
1.3-15 กำรพัฒนำระบบกำรรับ-ส่งข้อมูล  
1.3-16 โครงกำรอำกำศยำนไร้คนขับ  
1.3-17 กำรประยุกต์กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง เพ่ือวิเครำะห์หลุมอุกกำบำตบนดวงจันทร์ 
1.3-18 กำรพิสูจน์ทรำบวัตถุระเบิดทีเอ็นทีด้วยวิธีทำงเคมี  
1.3-19 กำรผลิตปุ๋ยหมักจำกขยะอินทรีย์ในโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำโดยใช้ไส้เดือนดิน
1.3-20 กำรพัฒนำระบบห้องสมุดอิเล้กทรอนิกส์ออนไลน์ กรณีศึกษำ ส ำหรับส่วนวิชำทหำร 

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ  
1.3-21 กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถชุดอุปกรณ์สื่อสำรข้อมูลทำงยุทธวิธีส ำหรับหน่วยทหำรขนำดเล็ก  
1.3-22 กำรวิเครำะห์ภูมิประเทศทำงทหำรด้วยกำรวัดภำพถ่ำยทำงอำกำศ  
1.3-23 ผลกระทบของนโยบำยกำรปรับอักษรระดับต่อพฤติกรรมและประสิทธิภำพในกำรเรียน

ของนักเรียนนำยร้อย 
1.3-24 ภำรกิจที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพของนักเรียนนำยร้อย  

  50 
  5 × 50     



25 
 

 

1.3-25 ปัจจัยที่มีผลต่อสภำพขวัญและก ำลังใจของลูกจ้ำง สังกัดโรงเรียนนำยร้อยพระ
จุลจอมเกล้ำ กรณีศึกษำ ส่วนกำรศึกษำ ส่วนวิชำทหำร และกรมนักเรียนนำยร้อยรักษำ
พระองค์  

1.3-26 ขอเชิญร่วมเสวนำวิชำกำรในงำนวันภูมิปัญญำนักรบไทย ประจ ำปี 2559 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้สถานศึกษา 
ค าอธิบาย ศิษย์เก่ำที่กลับมำช่วยเหลือและให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพ ให้กำร
สนับสนุนทรัพยำกรและ/หรือทุนกำรศึกษำ ตลอดจนสร้ำงชื่อเสียงให้กับ ส่วนกำรศึกษำฯ 
 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
1. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่ำร่วมพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพหรือพัฒนำนักเรียนนำยร้อยร่วมกับสถำนศึกษำ    
(1 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับส่วนการศึกษาฯ : ก ำหนดมีจ ำนวนกจิกรรมด ำเนินงำน ≥ 11 กิจกรรม ต่อปีกำรศึกษำ เท่ำกับ                                
                            1 คะแนน 
ระดับกองวิชา          : ก ำหนดมีจ ำนวนกิจกรรมด ำเนินงำน ≥ 1 กิจกรรม ต่อปีกำรศึกษำ  เท่ำกับ  
                            1 คะแนน 

 

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่ำร่วมพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพหรือพัฒนำนักเรียนนำยร้อย

ร่วมกับสถำนศึกษำ  จ ำนวน 16 กิจกรรม ได้แก่ 
1. กำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรจัดกำรสอนแบบ Active Learning” โดย พล.อ.พอพล   

มณีรินทร์ รอง ปล.กห. ในวันที่ 18 ส.ค.59 เวลำ 0900-1200 ณ ห้อง 209 กปศ.สกศ.รร.จปร.  (1.4-1) 
2. กำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรสนับสนุนงำนวิจัยของส ำนักวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ กรมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกลำโหม กระทรวงกลำโหม” โดย   พล.ต.สมเกียรติ 
สัมพันธ์ ผอ.สปท. กรม วท.กห. ในวันที่ 1 พ.ย.59 เวลำ 1045-1200 ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.  
(1.4-2) 

3. กำรบรรยำยพิเศษวิชำระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เบื้องต้น (ES3301) ให้แก่ นนร.       
ชั้นปีที่ 3 โดย พล.ต.พิจิตร ขจรกล่ ำ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ (1.4-3) 

4. สอนวิชำแคลคูลัส (MA1001) ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 1 โดย พล.ท.ประเสริฐ หวำนฉ่ ำ
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ (1.4-4) 

5. สอนวิชำภำษำโปรแกรม (CS3204) ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 3 โดย พ.ท. ทศเทพ บุญศิลำ
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ (1.4-4) 

6. สอนวิชำกรรมวิธีกำรผลิต (IE3104) ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 3 โดย พล.ต. จุมพล บุตรโปร่ง
จิตข้ำรำชกำรบ ำนำญ (1.4-5) 

7. สอนวิชำปฏิบัติกำรวิศวกรรมอุตสำหกำร (IE4003) ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 4 โดย พล.ต. อ ำนำจ 
จันทรำสินธุ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ (1.4-5) 
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8. สอนวิชำกำรออกแบบ (ME3105) ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 3 โดย พล.ท.สมชำย สิงห์โต
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ (1.4-6) 

9. สอนวิชำเครื่องยนต์สันดำปภำยใน (ME4303) ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 4 โดย พล.ท.เกษม    
จิโนมูล ข้ำรำชกำรบ ำนำญ (1.4-6) 

10.  สอนวิชำกลศำสตร์2 (ME3102) ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 2 โดย พ.ท.ดอน พระภิเภก
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ (1.4-6) 

11.  สอนวิชำกลศำสตร์ของไหล (ME4201) ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 4 โดย พ.ท.สุวัฒน์ เกตุโต
ประกำร อดีต อจ.สกศ.รร.จปร. (1.4-6) 

12.  สอนวิชำสัญญำณและระบบ (EE3301) ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 3 โดย พล.ท.สมพงษ์       
ตุ้มสวัสดิ์ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ (1.4-7) 

13.  สอนวิชำหลักระบบสื่อสำร (EE3701) ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 3 โดย พล.ต.วินัย ค ำทวี 
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ (1.4-7) 

14.  สอนวิชำปฏิบัติกำรชลศำสตร์ (EE3502) ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 3 โดย พ.ต.วิฑูรย์ ทวีสุข       
ข้ำรำชกำรบ ำนำญ (1.4-8) 

15.  สอนวิชำคอนกรีตเทคโนโลยี (CE2603) ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 2 โดย ร.อ.เลิศชำย     
เชื่อมรัตนกุล  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ (1.4-9) 

16.  กำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “ดิจิตอลพลิกโลก” โดย พ.อ.เศรษฐพงค์ มลิสุวรรณ ประธำน
กรรมกำรกิจกำรโทรคมนำคม และ รองประธำนกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ในวันที่ 23 ก.ย.59 เวลำ 1000-1200 ณ หอประชุม รร.จปร.  (1.4-10) 

17.  กำรบรรยำยพิเศษในหัวข้อวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ในวันที่ 21 ก.ค.59 เวลำ 0800-1200 
ให้แก่ นนร.ในสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 (1.4-11) 

18.  ที่ปรึกษำโครงงำนวิจัย เรื่อง “เครื่องมือส ำหรับกำรวัดระยะเบรค กรณีศึกษำรถยนต์
บรรทุกขนำด 1 ¼ ตัน” พ.อ.อนุรักษ์   ชั้นโรจน์ รอง ผอ.กปช.สพ.ทบ. (1.4-12) 
 

ผลการด าเนินงาน       =                    =   1.45     

 
คะแนนประเมินตนเอง =  5  

หมายเหตุ: เทียบคะแนนถ่วงน้ ำหนักที่ได้จำกคะแนนเต็ม 1 เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

หลักฐานอ้างอิง 
1.4-1  ขออนุมัติจัดกำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรจัดกำรสอนแบบ Active Learning” 
1.4-2  ขอเชิญเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษแก่ข้ำรำชกำร 
1.4-3  ขอเชิญเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ   
1.4-4  ขออนุมัติอำจำรย์พิเศษเป็นผู้สอน 
1.4-5  ขออนุมัติอำจำรย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2559 

  11 
  1 × 18     
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1.4-6 ขออนุมัติอำจำรย์พิเศษเป็นผู้สอน 
1.4-7 ขออนุมัติอำจำรย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2559   
1.4-8 ขออนุมัติอำจำรย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. 
1.4-9 ขออนุมัติอำจำรย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. 
1.4-10 กำรบรรยำยพิเศษให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 1-5 
1.4-11 ขอควำมอนุเครำะห์ข้ำรำชกำรเป็นวิทยำกรพิเศษ 
1.4-12 ขออนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษำโครงงำนวิจัย นนร. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานด้านที่ 1 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน น้ าหนัก คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน×น้ าหนัก 

1.2   5 5.00 25.00 
 1 ร้อยละ 89.50 (1) (1)  
 2 4 รำงวัล (1) (1)  
 เทียบคะแนนถ่วงน้ ำหนักท่ีได้จำกคะแนนเต็ม 2 เป็นคะแนนเต็ม 5 

1.3  ร้อยละ 50.00 5 5.00 25.00 
1.4   5 5.00 25.00 

 1 16 กิจกรรม (1) (1)  
 เทียบคะแนนถ่วงน้ ำหนักท่ีได้จำกคะแนนเต็ม 1 เป็นคะแนนเต็ม 5 

คะแนนรวม 15  75.00 
คะแนนเฉลี่ย   75.00/15=5.00 
ระดับคุณภำพ   ดีมำก 

 

จุดแข็ง 
1. สกศ.รร.จปร. มีศักยภำพสูงทำงด้ำนวิชำกำร ทั้งทำงด้ำนบุคลำกร  อุปกรณ์สื่อกำรเรียน

กำรสอน และผู้เรียน 
2. กฎระเบียบที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน เช่น ระเบียบวินัย  ห้วงเวลำ

ที่ผู้เรียนอยู่ในกำรก ำกับดูแลของ สกศ.รร.จปร. 
3. มีศิษย์เก่ำท่ีมีศักยภำพต่ำงๆ จ ำนวนมำก  

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. เนื่องจำก นนร. เข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงวิชำกำรในระดับสถำนบัน/ชำติ/นำนำชำติ ยังมี
จ ำนวนน้อย ควรให้ นนร. ได้มีโอกำสในกำรแสดงออกถึงศักยภำพขีดควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ให้
เป็นที่ประจักษ์สู่สังคมภำยนอกให้มำกขึ้น 

2. เนื่องจำกมีจ ำนวนศิษย์เก่ำที่ท ำประโยชน์ให้ สกศ.รร.จปร. ยังมีจ ำนวนน้อย ควรให้มี
ควำมร่วมมือระหว่ำงศิษย์เก่ำ กับ สกศ.รร.จปร. ในกำรพัฒนำ สกศ.รร.จปร. ในด้ำนต่ำง ๆ ให้มำกข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรจัดส่ง นนร.  เข้ำร่วมกำรแข่งขันทำงวิชำกำรในระดับสถำนบัน/ชำติ/นำนำชำติ ให้
มำกขึ้น 

2. ควรจัดท ำโครงกำรศิษย์เก่ำท ำประโยชน์ให้สถำนศึกษำให้มำกข้ึน 
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มาตรฐานด้านที่ 2 คุณภาพอาจารย์ 
คุณภาพอาจารย์พิจารณาได้จากคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

และวิชาชีพในสาขาที่สอน อาจารย์มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ อาจารย์ ควรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการเรียน
การสอน นอกจากนี ้อาจารย์ ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ   
ค าอธิบาย     อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน 
สามารถพัฒนานักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
  

ก าหนดค่าน  าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี  

                    วุฒกิารศึกษา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 11 

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุน การพัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของ

อาจารย์ และต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ น ตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจ าปี 2559 

 
ดัชนีคุณภาพ = ผลรวมถ่วงน  าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดในปีการศึกษานั น 
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ส าหรับปีการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร. ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนการจัดท าและการ
รับรองผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยให้ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. เป็นผู้รับผิดชอบ  (2.1-
1) และได้รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเป็นการประเมินผล และเป็น
ข้อเสนอแนะส าหรับการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป (2.1-2) 

ในปีการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ประจ า จ านวน 150.5 คน ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน อาจารย์ประจ า
คุณวุฒิปริญญาเอก ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 10 คน อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญา
เอกที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 19.5 คน อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทที่ด ารงต าแหน่ง รอง
ศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 16 คน อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 90 คน อาจารย์
ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 6 คน (2.1-3, 2.1-4) สรุปผลรวมถ่วง
น  าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจ าเท่ากับ  439.5 จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด  150.5 
คน คิดเป็นดัชนีคุณภาพเท่ากับ 2.92  

ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อข้อมูล (ระดับคุณภาพ) 
จ านวนอาจารย์ (นาย) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 2557 2558 2559 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ (0) 

n/a n/a 6 0 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และด ารงต าแหน่ง ผศ. (1) 

n/a n/a 0 0 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และด ารงต าแหน่ง รศ. (3) 

n/a n/a 0 0 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี 
และด ารงต าแหน่ง ศ. (6) 

n/a n/a 0 0 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ (2) 

n/a n/a 90 180 

6. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และด ารงต าแหน่ง ผศ. (3) 

n/a n/a 16 48 

7. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และด ารงต าแหน่ง รศ. (5) 

n/a n/a 6 30 
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ชื่อข้อมูล (ระดับคุณภาพ) 
จ านวนอาจารย์ (นาย) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 2557 2558 2559 

8. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท 
และด ารงต าแหน่ง ศ. (8) 

n/a n/a 0 0 

9. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก 
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ (5) 

n/a n/a 19.5 97.5 

10. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก
และด ารงต าแหน่ง ผศ. (6) 

n/a n/a 10 60 

11. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก
และด ารงต าแหน่ง รศ. (8) 

n/a n/a 7 24 

12. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก
และด ารงต าแหน่ง ศ. (11) 

n/a n/a 0 0 

13. ผลรวมถ่วงน  าหนักระดับคุณภาพของ
อาจารย์ประจ า 

n/a n/a  439.5 

14. จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด n/a n/a  150.5 
 

คะแนน        =   439.5      =   2.92 
                      150.5 
ผลการด าเนินงาน        = 5 x 2.92  = 2.43                

                                                  6 
คะแนนประเมินตนเอง = 2.43 

 

หลักฐานอ้างอิง 
2.1-1 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจ าปี 2559 
2.1-2       สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงานเพ่ือข า

ต าแหน่งทางวิชาการ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร ประจ าปี 2559 
2.1-3  คุณภาพอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2559 
2.1-4        คุณภาพอาจารย์ ปีการศึกษา 2559 แยกตามกองวิชา 

 

  



32 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่   
ค าอธิบาย     อาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับสากล หรือผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการและมีการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

  การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้น ับอาจารย์ประจ าที ่ปฏิบ ัต ิงานจริง โดยมี
ระยะเวลา การท างานในปีการศึกษานั น ซึ่งรวบรวมเม่ือสิ นสุดปีการศึกษาตามเงื่อนไข ดังนี  

 - กรณีมีระยะเวลาท างาน 9 เดือนขึ นไป ให้นับเป็น 1 คน 
 - กรณีมีระยะเวลาท างาน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
 - กรณีมีระยะเวลาท างานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 
 อาจารย์ประจ าที่ท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้นับเฉพาะผู้ปฏิบัติงานจริง ไม่นับ

อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ และไม่นับซ  าแม้ว่าอาจารย์ผู้นั นจะท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หลาย
เรื่องในปีการศึกษานั น 
เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 

1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และ/
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (2 คะแนน)  

วิธีการค านวณ 
 

 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 50 เท่ากับ 2 คะแนน 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร.  มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

ที่ได้รับการตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ จ านวนทั งสิ น 21 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั งสิ น 150.5 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.95 โดยมีรายละเอียดโครงการวิจัยดังต่อไปนี  

1. โครงการป้อมกันกระสุน โดยมีรายนายผู้วิจัยได้แก่ 1. พ.อ.วสันต์ฯ 2. พ.อ.ณัฐพรฯ 3. 
ร.อ.ธนกรฯ 4. พ.อ.ณัฐภูมิฯ 5. พ.อ.พิษณุฯ 6. ร.อ.ต้องการฯ รวมเป็น 6 นาย ของ กวย.ฯ ทุนวิจัย 
กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2559 (2.2-1) 

2. โครงการอิทธิพลของลมที่ขับเคลื่อนด้วยสนามไฟฟ้าต่อการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อนที่
ส่งผลต่อผิวหน้าของวัสดุในท่อหน้าตัดสี่เหลี่ยม โดย พ.ท.หญิง สุวิมลฯ จ านวน 1 นาย ของ กวค.ฯ 
ทุนวิจัย สกว. และ กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2557 - 2559 (2.2-2) 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดในปีการศึกษานั น 
 

จ านวนอาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับ
การตีพิมพ์และ/หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ X 100 ผลร้อยละ= 
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3. โครงการหุ่นยนต์ตรวจสอบท่อภาคในหม้อน  า โดย พ.ท.อาศิสฯ จ านวน 1 นาย ของ 
กวค.ฯ ทุนวิจัย Fibo ประจ าปี 2556 (2.2-3) 

4. โครงการวัดการสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเป้าเฉพาะ ภายใต้ระบบเรดาร์ SAR 
ภาคพื นดิน โดย พ.อ.นราเทพฯ จ านวน 1 นาย ของ กวฟ.ฯ ประจ าปี 2560 (2.2-4) 

5. โครงการการพัฒนาการวางแผนการสื่อสารทางยุทธวิธีในส่วนของกองทัพบก โดย 
พ.ต.กนกฯ จ านวน 1 นาย ของ กวฟ.ฯ ประจ าปี 2560 (2.2-5)  

6. โครงการแนวทางการจัดการความมั่นคงเพ่ือเตรียมรับความท้าทายต่อการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 กรณีของกองทัพบก โดย พ.อ.หญิง พิมลพรรณฯ จ านวน 1 
นาย ของ กมส.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2559 (2.2-6) 

7. โครงการบทบาทของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: 
กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดย พ.อ.หญิง วิลาสินีฯ 
จ านวน 1 นาย ของ กมส.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2559 (2.2-7) 

8. โครงการจัดตั งศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พ.อ.สุรัตน์ฯ จ านวน 1 นาย ของ กคศ.ฯ ทุนวิจัย 
สกว.ฯ ประจ าปี 2558 - 2560 (2.2-8) 

9. โครงการการพัฒนาต้นแบบห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและวิธีการสมัยใหม่ด้านเกษตรกรรม และวิจัยหารูปแบบเทคนิควิธารจัดการและถ่ายทอด
ความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ โดย พ.อ.ปรัชญาฯ และ พ.ต.
เมธีฯ จ านวน 2 นาย ของ กคศ.ฯ ทุนวิจัยประจ าปี 2559 (2.2-9) 

10. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการผสมผสานการใช้พืชร่วมกับกระบวนการ เฟ
นตันออกซิเดชั่นในการบาบัดน้าปนเปื้อนสารไตรไนโตรโทลูอีน โดย พ.อ.หญิง พนิตตาฯ จ านวน 1 
นาย ของ กองเคมี ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2559 (2.2-10)  

11.  โครงการการยับยั งเชื อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรที่พบบริเวณ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อเชื อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า  โดย พ.ต.หญิง ปวีณาฯ 
จ านวน 1 นาย ของ กองเคมี ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2558 (2.2-11)  

12. โครงการการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและยุทธวิธีของวรรณกรรมสามก๊กกับ
เอกสารประกอบการสอนตามหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย ร.อ.หญิง บุษดีฯ 
จ านวน 1 นาย ของ กอศ.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2558 - 2559 (2.2-12) 

13. โครงการการศึกษาวิเคราะห์บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราช
กุมารี โดย ร.อ.หญิง ณัฐรภรณ์ฯ จ านวน 1 นาย ของ กอศ.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจ าปี  2559  
(2.2-13) 

14. โครงการการผลิตน  ามันเชื อเพลิงเหลวจากเศษชีวมวลเหลือทิ งด้วยเครื่องปฏิกรณ์   
ไพโรไลซิสและหอกลั่นล าดับส่วน โดย พ.ต.กิตติภพฯ จ านวน 1 นาย ของ กวล.ฯ ทุนวิจัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2559 – 2562 (2.2-14) 

15. โครงการการปฏิรูปกองทัพกับการออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทย  โดย 
พ.อ.สรศักดิ์ฯ จ านวน 1 นาย ของ กปศ.ฯ ทุนวิจัย สกว. ประจ าปี 2558 – 2559 (2.2-15) 
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ข้อมูลพื้นฐาน   

ชื่อข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 2557 2558 2559 

1. จ านวนอาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และ/หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ 

n/a n/a 21 21 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด n/a n/a 150.5 150.5 

3. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ ามีผลงาน 
วิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และ/
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

n/a n/a 13.95 13.95 

 
  ผลการด าเนินงาน      =              
 

       คะแนนประเมินตนเอง = 0.56 
 
  2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ/หรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (3 คะแนน) 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลงานวิจัย 
การตีพิมพ์งานวิจัย ค่าน้ าหนัก 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ 0.20 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40 
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-
Journal  Centre (TCI) กลุ่ม 2 หรือ 

0.60 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  
Thai-Journal  Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago  
Journal  Rank : www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
หรือ Scopus Q3,Q4  หรือเทียบเท่า 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

0.80 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลISI หรือ Scopus Q1,Q2หรือเทียบเท่า 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00 
 
 

        50 
       2 × 13.95  = 0.56   

http://www.scimagojr.com/
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ผลงานสร้างสรรค์ 
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 

มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 0.20 
มีการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 
มีการเผยแพร่ในระดับกองทัพ/ชาติ 0.60 
มีการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 
มีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 

หมายเหตุ : แหล่งเผยแพร่และรายชื่อวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
เงื่อนไข : คะแนนในตัวบ่งชี นี จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีอาจารย์คัดลอกผลงาน แต่สถาบันมิได้
ด าเนินการลงโทษ 
 
วิธีการค านวณ 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 3 คะแนน 
 

การด าเนินงาน 
ในปี 2559 สกศ.รร.จปร. มีจ านวนบทความจากงานวิจัย จ านวนทั งสิ น 32 บทความ จาก

จ านวนอาจารย์ประจ า 150.5 นายคิดเป็นร้อยละ 10.50 โดยมีรายละเอียดดังนี  
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ จ านวน  8   

ผลงาน คือ 
1. การทดสอบแปเหล็กขึ นรูปเย็นลักษณะรูปหมวกในโครงหลังคา เพ่ือหาความสามารถ

ในการรับน  าหนักบรรทุก (การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั งที่ 21) ของ ร.อ.ธนกรฯ พ.อ.ณัฐพรฯ 
และ พ.อ.วสันต์ฯ (กวย.ฯ) (2.2-16) 

2. การออกแบบและพัฒนารถธุรการทางทหารโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือความคุ้มค่า
ทางด้านต้นทุนการผลิต (การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั งที่ 30) 
ของ พ.ท.หญิง สุวิมลฯ ร.ต.ธีรภัทร์ฯ และ พ.อ.อโณทัยฯ (กวค.ฯ) (2.2- 17) 

3. Experimental Analysis of Angle between Electrode and Ground on 
Electric Field Cooperating Hot-Airflow in Drying Process (การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั งที่ 30) ของ ร.ต.ธีรภัทร์ฯ และ พ.ท.หญิง สุวิมลฯ (กวค.ฯ) 
(2.2-18) 

 
ผลร้อยละ = 

ผลรวมถ่วงน  าหนักของงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร่ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดในปีการศึกษานั น 
X 100 
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4. หลักการวางแผนการจัดตั งระบบสื่อสารและการประมาณการสื่อสารของกองพัน
ทหารสื่อสารระดับกองพล (การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย) (2.2-1) ของ พ.ต.กนกฯ (กวฟ.ฯ) (2.2-19) 

5. การวัดขนาดสัดส่วนมือของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (การ
ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติปี 2559) ของ พ.ต.พิสิฐฯ (กวส.ฯ) (2.2-20) 

6. บทบาทของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : 
กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต.พรหมณี อ.เมือง จ. นครนายก (วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์ รร.จปร.) ของ พ.อ.หญิง วิลาสินีฯ (กมส.ฯ) (2.2-21) 

7. การยุทธ์ด้วยวิธีรุกในวรรณกรรมสามก๊ก : ศึกครั งแรกของขงเบ้ง ณ ทุ่งพกบ๋อง 
(เผยแพร่ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Innovation for competitiveness and quality 
of life) ของ ร.อ.หญิง บุษดีฯ (กอศ.ฯ) (2.2-22) 

8. การออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยใหม่เพ่ือการผลิตทหารอาชีพ-ทหาร
วิชาการและการปฏิรูปกองทัพ ของ พ.อ.สรศักดิ์ฯ (กปศ.ฯ) (2.2-23) 

การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 13 ผลงาน 
คือ 
 1. Bulletproof Prefabricated Steel Wall (The 3rd Asian Conference on 
Defence Technology) ของ ร.อ.ธนกรฯ พ.อ.วสันต์ฯ พ.อ.ณัฐพรฯ และ พ.อ.ชวนฯ (กวย.ฯ) (2.2-
24) 
 2. A Study of the Fabrication of M4 Military Bridge Aluminum Floor Joists 
Using Domestic Materials (3rd ACDT) (The 3rd Asian Conference on Defence 
Technology) ของ ร.ท.ชลิตฯ และ พ.อ.ณัฐพรฯ (กวย.ฯ) (2.2-25) 
 3. Developing Conceptual Framework of Yothi Innovation District for 
Sustainable Competitive Metropolitan Area (The 13th International Conference 
ASIALICS 2016) ของ ร.อ.ต้องการฯ (กวย.ฯ) (2.2-26) 
 4. Numerical Investigation of Electrohydrodynamics: Enhanced Heat 
Transfer in a Solid Sample (International Conference on Advanced Motion Control 
and Mechanical Systems (ICAMCMS 2016)) ของ พ.ท.หญิง สุวิมลฯ (กวค.ฯ) (2.2-27) 
 5. Biological Pest Control Using Synergetic Controller with Ant Colony 
Optimization (The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and 
International Conference (TSB 2016)) ของ พ.ท.อาศิสฯ และ พ.ต.สัญญาฯ (กวค.ฯ) (2.2-28) 
 6. Synergetic Control for Double Inverted Pendulum on a Cart (TSME 
International Conference on Mechannical Engineering) ของ พ.ท.อาศิสฯ และ พ.ต.สัญญาฯ 
(กวค.ฯ) (2.2-29) 

7. Backscatter Power Measurement of Canonical Targets under GB-SAR 
Environment (11th European Conference on Synthetic Aperture Radar) ของ พ.อ.นรา
เทพฯ (กวฟ.ฯ) (2.2-30) 
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8. Polarimetric RCS Signature of Canonical Target in Dense Grass Area Using 
GB-SAR Environment (5th International Electrical Engineering Congress) ของ พ.อ.นรา
เทพฯ (กวฟ.ฯ) (2.2-31) 

9. Measurement of Polarimetric RCS Characteristics of Canonical Targets 
under GB-SAR Environment (The 3rd Asian Conference on Defence Technology) ของ 
พ.อ.นราเทพฯ (กวฟ.ฯ) (2.2-32) 

10. Concept of Using Geographic Information System in Combat Signal 
Planning (The 3rd Asian Conference on Defence Technology) (2.2-5) ของ พ.ต.กนกฯ 
(กวฟ.ฯ) (2.2-33) 

11. A mixed-integer linear program for supply chain management 
problem: case study of dairy department, the Thai Vet Army School (ตีพิมพ์ในวารสาร
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ชื่อ KKU ENGINEERING JOURNAL 2016;43(S2):346-349) 
ของ พ.ต.เสกสรรฯ (กวส.ฯ) (2.2-34) 

12. Modeling Thailand Power Market: Mathematical Program with 
Equilibrium Constraints (Proceedings of the 2016 IEEE IEEM) ของ พ.ต.เสกสรรฯ (กวส.ฯ) 
(2.2-35) 

13. An Application Program of Fingerprint Detection using Wavelet 
Transform for Authentication ของ พ.อ.ปรัชญาฯ (กคศ.ฯ) (2.2-36) 

  มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  TCI กลุ่ม 2 
จ านวน 1 ผลงาน คือ 

1. โรงเรียนนายร้อยเอกชนของสหรัฐอเมริกากับความเป็นไปได้ของ “นายร้อยเอกชน” 
และ “นายร้อยหญิง” ในประเทศไทย ของ พ.อ.สรศักดิ์ฯ (กปศ.ฯ) (2.2-37) 

 
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus Q3, Q4 หรือเทียบเท่า หรือผลงานที่ได้รับการจด
สิทธิบัตร จ านวน 8 ผลงาน คือ 

1. กรอบการท างานของระบบการจัดการความรู้ฟาร์มอัจฉริยะ  (วารสารวิชาการ 
รร.จปร.) TCI1 โดย พ.อ.ปรัชญาฯ (กคศ.ฯ) (2.2-38) 

2. แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะทางทหารตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือยกระดับเกษตรกรรมไทยด้วยนวัตกรรม (วารสารวิชาการ รร.จปร.) TCI1 โดย พ.อ.
ปรัชญาฯ (กคศ.ฯ) (2.2-39) 

3. การประเมินก าลังเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Modified Compression 
Field Theory (MCFT) โดยพิจารณาถึง Loading Effect (ภาษาญี่ปุ่น) Q3 โดย พ.ต. อมรเทพฯ 
(กองเคมี) (2.2-40)  
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4.  การยับยั งเชื อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร ที่พบบริเวณโรงเรียน นาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อเชื อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า (วารสารวิชาการ รร.จปร.) TCI1 โดย พ.ต.
หญิง ปวีณาฯ (กองเคมี) (2.2-41)  
 5. การปฏิบัติการจิตวิทยาในวรรณกรรมสามก๊ก (วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ
ภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) พ.ศ. 
2560) TCI 1 โดย ร.อ.หญิง บุษดีฯ (กอศ.ฯ) (2.2-42) 

6. Combination of FTIR and SEM for Identifying Freshwater-Cultured Pearls 
from Different Quality (วารสาร Optics and Spectroscopy, 2016, Vol. 120, No. 3, pp. 
500–504) Q3 โดย พ.ต.กิตติภพฯ (กวล.ฯ) (2.2-43) 

7. Structural Analysis of Freshwater-Cultured Pearls with Different Lusters 
Using the Extened X-Ray Absorption Fine Structure Technique Structural Analysis of 
Freshwater-Cultured Pearls with Different Lusters Using the Extened X-Ray Absorption 
Fine Structure Technique (Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 83, No. 2, May, 2016, 
pp. 298 – 301) Q4 โดย พ.ต.กิตติภพฯ (กวล.ฯ) (2.2-44) 

8. Catalytic Cracking of Used Lubricating Oil Over Fe/ And Fe/Sio2-Al2O3 
(Petroleum and Coal (2016); 58 (1): 83-94) Q3 โดย พ.ต.กิตติภพฯ (กวล.ฯ) (2.2-45) 

 
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus Q1,Q2 หรือเทียบเท่า หรือผลงานที่ได้รับการ
จดสิทธิบัตร จ านวน 2 ผลงาน คือ 

1.  Panama Canal Expansion: Will Panama Canal Be a Game-Changer for 
Liquefied Natural Gas Exports to Asia? (ASCE Journal of Energy Engineering) Q2 ของ 
พ.ต.เสกสรรฯ (กวส.ฯ) (2.2-46) 

2.  GreenC5: An adaptive, energy-aware collection for green software 
development (Sustainable Computing: Informatics and Systems) ของ พ.อ.จรรยาฯ (กคศ.ฯ) 
(2.2-47) 
 
ข้อมูลพื้นฐาน   

ชื่อข้อมูล (ค่าน้ าหนัก) 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงานรวม 

3 ปี 2557 2558 2559 

1. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ (0.20)  

n/a n/a 8 1.6 

2. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

n/a n/a 13 5.2 
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ชื่อข้อมูล (ค่าน้ าหนัก) 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 2557 2558 2559 

3. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Centre (TCI) กลุ่ม 2 
หรือเทียบเท่า (0.60) 

n/a n/a 1 0.6 

4. งานวิจยัที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ ชาติที่มี
ชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal  Centre (TCI) 
กลุ่ม 1 หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago  Journal  Rank : www.scimagojr.com) 
หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus Q3,Q4  
หรือเทียบเท่า 
– ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (0.80) 

n/a n/a 8 6.4 

5. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลISI หรือ Scopus Q1,Q2 หรือ
เทียบเท่า 
– ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) 

n/a n/a 2 2 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

n/a n/a 0 0 

7. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ในระดับสถาบัน(0.40) n/a n/a 0 0  
8. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ในระดับกองทัพ/ชาติ (0.60) n/a n/a 0 0 
9. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (0.80) 

n/a n/a 0 0 

10. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ (1.00) 

n/a n/a 0 0 

11. ผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

n/a n/a 15.80 15.80 

12. จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดในปีการศึกษานั น n/a n/a 150.50 150.50 
13. ร้อยละของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

n/a n/a 10.50 10.50 

 
 

http://www.scimagojr.com/
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ผลการด าเนินงาน        =                                                   
                 

  คะแนนประเมินตนเอง    =  3 
 
คะแนนประเมินตนเอง  

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  
1 2 0.56 

 3.56 
2 3 3.00 

คะแนนประเมินตนเอง  3.56 

 
 
หลักฐานอ้างอิง 
2.2-1 โครงการป้อมกันกระสุน ผู้วิจัยได้แก่ 1.พ.อ.วสันต์ฯ 2.พ.อ.ณัฐพรฯ 3.ร.อ.ธนกรฯ 4.พ.อ.ณัฐ

ภูมิฯ 5.พ.อ.พิษณุฯ 6. ร.อ.ต้องการฯ รวมเป็น 6 นาย ของ กวย.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. 
ประจ าปี 2559 

2.2-2 โครงการอิทธิพลของลมที่ขับเคลื่อนด้วยสนามไฟฟ้าต่อการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อนที่ส่งผล
ต่อผิวหน้าของวัสดุในท่อหน้าตัดสี่เหลี่ยม โดย พ.ท.หญิง สุวิมลฯ จ านวน 1 นาย ของ กวค.ฯ 
ทุนวิจัย สกว. และ กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2557 - 2559  

2.2-3 โครงการหุ่นยนต์ตรวจสอบท่อภาคในหม้อน  า โดย พ.ท.อาศิสฯ จ านวน 1 นาย ของ กวค.ฯ 
 ทุนวิจัย Fibo ประจ าปี 2556  
2.2-4 โครงการวัดการสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของเป้าเฉพาะ ภายใต้ระบบเรดาร์ SAR 

ภาคพื นดิน โดย พ.อ. นราเทพฯ จ านวน 1 นาย ของ กวฟ.ฯ ประจ าปี 2560  
2.2-5 โครงการการพัฒนาการวางแผนการสื่อสารทางยุทธวิธีในส่วนของกองทัพบก โดย พ.ต.กนกฯ 

จ านวน 1 นาย ของ กวฟ.ฯ ประจ าปี  
2.2-6 โครงการแนวทางการจัดการความมั่นคงเพ่ือเตรียมรับความท้าทายต่อการเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 กรณีของกองทัพบก โดย พ.อ.หญิง พิมลพรรณฯ จ านวน 1 
นาย ของ กมส.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2559  

2.2-7 โครงการ บทบาทของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: 
กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดย พ.อ.หญิง
วิลาสินีฯ จ านวน 1 นาย ของ กมส.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2559  

2.2-8 โครงการจัดตั งศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พ.อ.สุรัตน์ฯ จ านวน 1 นาย ของ กคศ.ฯ ทุนวิจัย 
สกว.ฯ ประจ าปี 2558 - 2560  

2.2-9 โครงการ “การพัฒนาต้นแบบห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และวิธีการสมัยใหม่ด้านเกษตรกรรม และวิจัยหารูปแบบเทคนิควิธารจัดการและถ่ายทอด

           3 
           10 

   × 10.50  =  3.15      
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ความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ” โดย พ.อ.ปรัชญาฯ 
และ พ.ต.เมธีฯ จ านวน 2 นาย ของ กคศ.ฯ ทุนวิจัยประจ าปี 2559  

2.2-10 โครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการผสมผสานการใช้พืชร่วมกับกระบวนการ เฟนตันอ
อกซิเดชั่นในการบาบัดน้าปนเปื้อนสารไตรไนโตรโทลูอีน โดย พ.อ.หญิง พนิตตาฯ จ านวน 1 
นาย ของ กองเคมี ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2559  

2.2-11  โครงการการยับยั งเชื อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรที่พบบริเวณโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อเชื อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า  โดย พ.ต.หญิง ปวีณาฯ 
จ านวน 1 นาย ของ กองเคมี ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2558  

2.2-12 โครงการการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและยุทธวิธีของวรรณกรรมสามก๊กกับเอกสาร
ประกอบการสอนตามหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย ร.อ.หญิง บุษดีฯ 
จ านวน 1 นาย ของ กอศ.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2558 - 2559  

2.2-13 โครงการการศึกษาวิเคราะห์บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี โดย 
ร.อ.หฐิง ณัฐรภรณ์ฯ จ านวน 1 นาย ของ กอศ.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2559   

2.2-14 โครงการการผลิตน  ามันเชื อเพลิงเหลวจากเศษชีวมวลเหลือทิ งด้วยเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิส
และหอกลั่นล าดับส่วน โดย พ.ต.กิตติภพฯ จ านวน 1 นาย ของ กวล.ฯ ทุนวิจัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2559 – 2562  

2.2-15 โครงการการปฏิรูปกองทัพกับการออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทย  โดย พ.อ.สร
ศักดิ์ฯ จ านวน 1 นาย ของ กปศ.ฯ ทุนวิจัย สกว. ประจ าปี 2558 – 2559  

2.2-16 การทดสอบแปเหล็กขึ นรูปเย็นลักษณะรูปหมวกในโครงหลังคา เพ่ือหาความสามารถในการ
รับน  าหนักบรรทุก (การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติครั งที่ 21) ของ ร.อ.ธนกรฯ พ.อ.ณัฐพร
ฯ และ พ.อ.วสันต์ฯ (กวย.ฯ 

2.2-17 การออกแบบและพัฒนารถธุรการทางทหารโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือความคุ้มค่า
ทางด้านต้นทุนการผลิต (การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย
ครั งที่ 30) ของ พ.ท.หญิง สุวิมลฯ ร.ต.ธีรภัทร์ฯ และ พ.อ.อโณทัยฯ (กวค.ฯ)  

2.2-18 Experimental Analysis of Angle between Electrode and Ground on Electric 
Field Cooperating Hot-Airflow in Drying Process (การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั งที่ 30) ของ ร.ต.ธีรภัทร์ฯ และ พ.ท.หญิง สุวิมลฯ 
(กวค.ฯ)  

2.2-19 หลักการวางแผนการจัดตั งระบบสื่อสารและการประมาณการสื่อสารของกองพันทหาร
สื่อสารระดับกองพล (การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย) (2.2-1) ของ พ.ต.กนกฯ (กวฟ.ฯ)  

2.2-20  การวัดขนาดสัดส่วนมือของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  (การ
ประชุมวิชาการทางการยศาสตร์แห่งชาติปี 2559) ของ พ.ต.พิสิฐฯ (กวส.ฯ)  

2.2-21 บทบาทของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษา
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต.พรหมณี อ.เมือง จ. นครนายก  (วารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์ รร.จปร.) ของ พ.อ.หญิง วิลาสินีฯ (กมส.ฯ)  
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2.2-22 การยุทธ์ด้วยวิธีรุกในวรรณกรรมสามก๊ก: ศึกครั งแรกของขงเบ้ง ณ ทุ่งพกบ๋อง (เผยแพร่ใน
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Innovation for competitiveness and quality of 
life) ของ ร.อ.หญิง บุษดีฯ (กอศ.ฯ)  

2.2-23 การออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยใหม่เพ่ือการผลิตทหารอาชีพ-ทหารวิชาการ
และการปฏิรูปกองทัพ ของ พ.อ.สรศักดิ์ฯ (กปศ.ฯ)  

2.2-24 Bulletproof Prefabricated Steel Wall (The 3rd Asian Conference on Defence 
Technology) ของ ร.อ.ธนกรฯ พ.อ.วสันต์ฯ พ.อ.ณัฐพรฯ และ พ.อ.ชวนฯ (กวย.ฯ) 

2.2-25 A Study of the Fabrication of M4 Military Bridge Aluminum Floor Joists Using 
Domestic Materials (3rd ACDT) (The 3rd Asian Conference on Defence 
Technology) ของ ร.ท.ชลิตฯ และ พ.อ.ณัฐพรฯ (กวย.ฯ) 

2.2-26 Developing Conceptual Framework of Yothi Innovation District for Sustainable 
Competitive Metropolitan Area (The 13th International Conference ASIALICS 
2016) ของ ร.อ.ต้องการฯ (กวย.ฯ)  

2.2-27 Numerical Investigation of Electrohydrodynamics: Enhanced Heat Transfer in a 
Solid Sample (International Conference on Advanced Motion Control and 
Mechanical Systems (ICAMCMS 2016))  ของ พ.ท.หญิง สุวิมลฯ (กวค.ฯ)  

2.2-28 Biological Pest Control Using Synergetic Controller with Ant Colony Optimization 
(The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International 
Conference (TSB 2016)) ของ พ.ท.อาศิสฯ และ พ.ต.สัญญาฯ (กวค.ฯ)  

2.2-29 Synergetic Control for Double Inverted Pendulum on a Cart (TSME 
International Conference on Mechannical Engineering) ของ พ.ท.อาศิสฯ และ พ.ต.
สัญญาฯ (กวค.ฯ)  

2.2-30 Backscatter Power Measurement of Canonical Targets under GB-SAR 
Environment (11th European Conference on Synthetic Aperture Radar) ของ 
พ.อ.นราเทพฯ (กวฟ.ฯ)  

2.2-31 Polarimetric RCS Signature of Canonical Target in Dense Grass Area Using GB-
SAR Environment (5th International Electrical Engineering Congress) ของ พ.อ.
นราเทพฯ (กวฟ.ฯ)  

2.2-32 Measurement of Polarimetric RCS Characteristics of Canonical Targets under 
GB-SAR Environment (The 3rd Asian Conference on Defence Technology) ของ 
พ.อ.นราเทพฯ (กวฟ.ฯ)  

2.2-33 Concept of Using Geographic Information System in Combat Signal Planning (The 
3rd Asian Conference on Defence Technology) (2.2-5) ของ พ.ต.กนกฯ (กวฟ.ฯ)  

2.2-34 A mixed-integer linear program for supply chain management problem: case 
study of dairy department, the Thai Vet Army School (ตีพิมพ์ในวารสารการประชุม
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วิชาการระดับนานาชาติ ชื่อ KKU ENGINEERING JOURNAL 2016;43(S2):346-349) ของ 
พ.ต.เสกสรรฯ (กวส.ฯ)  

2.2-35 Modeling Thailand Power Market: Mathematical Program with Equilibrium 
Constraints (Proceedings of the 2016 IEEE IEEM) ของ พ.ต.เสกสรรฯ (กวส.ฯ)  

2.2-36 An Application Program of Fingerprint Detection using Wavelet Transform for 
Authentication ของ พ.อ.ปรัชญาฯ (กคศ.ฯ)  

2.2-37 โรงเรียนนายร้อยเอกชนของสหรัฐอเมริกากับความเป็นไปได้ของ “นายร้อยเอกชน” และ 
“นายร้อยหญิง” ในประเทศไทย ของ พ.อ.สรศักดิ์ฯ (กปศ.ฯ)  

2.2-38 กรอบการท างานของระบบการจัดการความรู้ฟาร์มอัจฉริยะ (วารสารวิชาการ รร.จปร.) TCI1 
โดย พ.อ.ปรัชญาฯ (กคศ.ฯ)  

2.2-39 แนวทางการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะทางทหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือยกระดับเกษตรกรรมไทยด้วยนวัตกรรม (วารสารวิชาการ รร.จปร.) TCI1 โดย พ.อ.
ปรัชญาฯ (กคศ.ฯ)  

2.2-40 การประเมินก าลังเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Modified Compression Field 
Theory (MCFT) โดยพิจารณาถึง Loading Effect (ภาษาญี่ปุ่น) Q3 โดย พ.ต. อมรเทพฯ 
(กองเคมี)  

2.2-41 การยับยั งเชื อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร ที่พบบริเวณโรงเรียน นายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ต่อเชื อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า (วารสารวิชาการ รร.จปร.) TCI1 โดย 
พ.ต.หญิง ปวีณาฯ (กองเคมี)  

2.2-42 การปฏิบัติการจิตวิทยาในวรรณกรรมสามก๊ก (วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย 
สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) พ.ศ. 
2560) TCI 1 โดย ร.อ.หญิง บุษดีฯ (กอศ.ฯ)  

2.2-43 Combination of FTIR and SEM for Identifying Freshwater-Cultured Pearls from 
Different Quality (วารสาร Optics and Spectroscopy, 2016, Vol. 120, No. 3, pp. 
500–504) Q3 โดย พ.ต.กิตติภพฯ (กวล.ฯ)  

2.2-44 Structural Analysis of Freshwater-Cultured Pearls with Different Lusters Using 
the Extened X-Ray Absorption Fine Structure Technique Structural Analysis of 
Freshwater-Cultured Pearls with Different Lusters Using the Extened X-Ray 
Absorption Fine Structure Technique (Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 
83, No. 2, May, 2016, pp. 298 – 301) Q4 โดย พ.ต.กิตติภพฯ (กวล.ฯ)  

2.2-45 Catalytic Cracking of Used Lubricating Oil Over Fe/ And Fe/Sio2-Al2O3 
(Petroleum and Coal (2016); 58 (1): 83-94) Q3 โดย พ.ต.กิตติภพฯ (กวล.ฯ)  

2.2-46 Panama Canal Expansion: Will Panama Canal Be a Game-Changer for 
Liquefied Natural Gas Exports to Asia? (ASCE Journal of Energy Engineering) Q2 
ของ พ.ต.เสกสรรฯ (กวส.ฯ)  



44 
 

 

2.2-47 GreenC5: An adaptive, energy-aware collection for green software development 
(Sustainable Computing: Informatics and Systems) ของ พ.อ.จรรยาฯ (กคศ.ฯ)  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์มีผลงานน าไปใช้ประโยชน์   
ค าอธิบาย     อาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์หรือ
ข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  
 
เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด (5 คะแนน) 
วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
หมายเหตุ : กรณีที่การน าผลงานวิจัย และ/หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในปีที่ไม่ได้ท าผลงาน 
ให้น าจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานฯ เพ่ิมเท่ากับจ านวนผลงานวิจัย และ/หรืองานสร้างสรรค์ 
เงื่อนไข : คะแนนในตัวบ่งชี นี จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีอาจารย์ประจ าละเมิด ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร/คัดลอกผลงาน แต่สถาบันมิได้ด าเนินการลงโทษ 
 
การด าเนินงาน 

สกศ.รร.จปร.  มีจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์จ านวนทั งสิ น 12    
ชิ นงาน โดยมีอาจารย์ประจ าที่ท าผลงานจ านวน 10 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดที่มีผลงาน 
21 คน คิดเป็นร้อยละ 47.62 โดยมีรายละเอียด ดังนี  
     1. A Study of the Febrication of M4 Military Bridge Aluminium Floor Joists 
Using Domestic Materials เป็นการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ของกองร้อยสะพานผสม ช.ร้อย 18 
โดย พ.อ.ณัฐพรฯ ของ กวย.ฯ (2.3-1) 
     2. การทดสอบแปเหล็กขึ นรูปเย็นลักษณะรูปหมวกในโครงหลังคาเพ่ือหาความสามารถ
ในการรับน  าหนักบรรทุก เป็นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ของ Ns Bluescope Lysaght (Thailand) 
Limited โดย พ.อ.ณัฐพรฯ ของ กวย.ฯ (2.3-2) 

 
 

ผลร้อยละ = 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดที่มีผลงาน 

 

X 100 
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  3. Bulletproof Prefabricated Steel Stud Wall เป็นการใช้ประโยชน์ของหน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 โดย พ.อ.วสันต์ฯ ของ กวย.ฯ (2.3-3) 

  4. อิทธิพลของลมที่ขับเคลื่อนด้วยสนามไฟฟ้าต่อการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อนที่ส่งผลต่อ
ผิวหน้าของวัสดุในท่อหน้าตัดสี่เหลี่ยม เป็นการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและเชิงสาธารณะ ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม โดย พ.ท.หญิง สุวิมลฯ ของ กวค.ฯ (2.3-4) 

5. หลักการวางแผนการจัดตั งระบบการสื่อสารและการประมาณการสื่อสารของกองพัน
ทหารสื่อสารระดับกองพล เป็นการใช้ประโยชน์ทางอ้อม ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดย พ.ต.กนกฯ ของ กวฟ.ฯ (2.3-5) 

6. Concept of Using Geographic Information System in Combat Signal 
Planning โดย พ.ต.กนกฯ ของ กวฟ.ฯ (2.3-6) 

  7. บทบาทของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : 
กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต. พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก เป็นการใช้ประโยชน์เชิง
นโยบาย โดย พ.อ.หญิง วิลาสินีฯ ของ กมส.ฯ (2.3-7) 
 8. แบบรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเรื่อง “ผลการด าเนินงานของศูนย์วิจัยเฉลิม
พระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รร.จปร.” โดย 
พ.อ.สุรัตน์ฯ ของ กคศ.ฯ (2.3-8) 
 9. การศึกษาเบื องต้นเกี่ยวกับฤทธิ์ในการยับยั งเชื อแบคทีเรียที่ก่อให้โรคเท้าเหม็นของ
สารสกัดหยาบจากสมุนไพรพื นบ้าน เป็นการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลตอไม้แดง โดย พ.ต.หญิง ปวีณาฯ ของกองเคมี (2.3-9) 
 10. การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและยุทธวิธีของวรรณกรรมสามก๊กกับเอกสาร
ประกอบการสอนตามหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
ของมหาวิทยาลัยรังสิต โดย ร.อ.หญิง บุษดีฯ ของ กอศ.ฯ (2.3-10) 
 11. Catalytic Cracking of Used Lubricating Oil Over Fe/ And Fe/Sio2-Al2O3 
เป็นการใช้ประโยชน์ทางอ้อม ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดย พ.ต.กิตติภพฯ ของ กวล.ฯ (2.3-11) 
 12. นักรบสันติวิธี เป็นการใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนส าหรับ นทน.หลักสูตร
ประจ ารุ่นที่ 95 ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดย พ.อ.สรศักดิ์ฯ ของ กปศ.ฯ (2.3-12) 
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ข้อมูลพื้นฐาน   

ชื่อข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงานรวม  

3 ปี 2557 2558 2559 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

n/a n/a 10 10 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

n/a n/a 0 0 

3. ผลรวมของจ านวนอาจารย์ประจ าที่มี
ผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไป 
ใช้ประโยชน์ 

n/a n/a 10 10 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดที่มีผลงาน n/a n/a 21 21 
5. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่มี
ผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั งหมดที่มีผลงาน 

n/a n/a 47.62 47.62 

 
ผลการด าเนินงาน        =                 
 
คะแนนประเมินตนเอง   = 4.76 

 
หลักฐานอ้างอิง 
2.3-1  A Study of the Febrication of M4 Military Bridge Aluminium Floor Joists Using 

Domestic Materials โดย พ.อ.ณัฐพรฯ ของ กวย.ฯ  
2.3-2   การทดสอบแปเหล็กขึ นรูปเย็นลักษณะรูปหมวกในโครงหลังคาเพ่ือหาความสามารถในการรับ 

น  าหนักบรรทุก โดย พ.อ.ณัฐพรฯ ของ กวย.ฯ  
2.3-3   Bulletproof Prefabricated Steel Stud Wall โดย พ.อ.วสันต์ฯ ของ กวย.ฯ  
2.3-4   อิทธิพลของลมที่ขับเคลื่อนด้วยสนามไฟฟ้าต่อการเพ่ิมการถ่ายเทความร้อนที่ส่งผลต่อผิวหน้า

ของวัสดุในท่อหน้าตัดสี่เหลี่ยม โดย พ.ท.หญิง สุวิมลฯ ของ กวย.ฯ (2.3-4) 
2.3-5  หลักการวางแผนการจัดตั งระบบการสื่อสารและการประมาณการสื่อสารของกองพันทหาร

สื่ อ ส า ร ร ะดั บกองพล  เ ป็ นก าร ใช้ ป ร ะ โ ยชน์ ท า ง อ้ อม  ของมหาวิ ทย าลั ยภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย พ.ต.กนกฯ ของ กวฟ.ฯ 

2.3-6  Concept of Using Geographic Information System in Combat Signal Planning 
โดย พ.ต.กนกฯ ของ กวฟ.ฯ  

            5 
            50 

   ×  47.62 = 4.76 
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2.3-7  บทบาทของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ต. พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก เป็นการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 
โดย พ.อ.หญิง วิลาสินีฯ ของ กมส.ฯ  

2.3-8   แบบรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเรื่อง “ผลการด าเนินงานของศูนย์วิจัยเฉลิมพระ
เกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รร.จปร.” โดย 
พ.อ.สุรัตน์ฯ ของ กคศ.ฯ  

2.3-9  การศึกษาเบื องต้นเกี่ยวกับฤทธิ์ในการยับยั งเชื อแบคทีเรียที่ก่อให้โรคเท้าเหม็นของสารสกัด
หยาบจากสมุนไพรพื นบ้าน เป็นการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต าบลตอไม้แดง โดย พ.ต.หญิง ปวีณาฯ ของกองเคมี  

2.3-10 การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและยุทธวิธีของวรรณกรรมสามก๊กกับเอกสารประกอบการ
สอนตามหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นการใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ร.อ.หญิง บุษดีฯ ของ กอศ.ฯ  

2.3-11 Catalytic Cracking of Used Lubricating Oil Over Fe/ And Fe/Sio2-Al2O3 เป็นการ
ใช้ประโยชน์ทางอ้อม ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดย พ.ต.กิตติภพฯ ของ กวล.ฯ  

2.3-12  นักรบสันติวิธี เป็นการใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนส าหรับ นทน.หลักสูตรประจ ารุ่นที่ 
95 ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดย พ.อ.สรศักดิ์ฯ ของ กปศ.ฯ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์   
ค าอธิบาย      อาจารย์ประจ าที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั งในและ/หรือต่างประเทศ และได้น า
ความรู้กลับมาขยายผล และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/

น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด (5 คะแนน) 

วิธีการค านวณ 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผลร้อยละ = 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่เพ่ิมพูนความรู้ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ชม./ปี และมี
การขยายผล และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดในปีการศึกษานั น 

 

X 100 
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เงื่อนไข : 1. การน าความรู้กลับมาขยายผล ตรวจสอบจากรายงานสรุปผลการประชุมวิชาการ/อบรม/
ศึกษาดูงานฯ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย ที่น าความรู้ที่ได้รับมาขยายผล 
 2. คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี นี จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีครู/อาจารย์ละทิ งการสอน 
 

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. ได้ส่งเสริมให้ อาจารย์ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ในหลายๆด้าน 

และได้ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจ าปี 2559 (2.4-1) ไม่ว่าเป็นการ การศึกษา
เพ่ิมเติมตามแนวทางรับราชการ การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ(2.4-2, 2.4-3, 2.4-4)  การประชุมสัมมนาและกิจกรรมทางวิชาการ (2.4-5, 2.4-6) การ
ทัศนศึกษาและการศึกษาดูงาน (2.4-7, 2.4-8) และการน าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั งในและ/
หรือต่างประเทศ (2.4-9) การประชุมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (2.4-10, 2.4-11) รวมถึงการ
จัดท ากิจกรรมพัฒนาอาจารย์ภายใน รร.จปร. เช่นโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการ 
รร.จปร.(2.4-12) หรือ การประชุมสัมมนางานวันนิทรรศการ รร.จปร. (2.4-13) เป็นต้น 

ปีการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร.  ได้มอบนโยบายให้ กองวิชาฯ จัดทัศนศึกษาและการศึกษา
ดูงานส าหรับนายทหารสัญญาบัตร นายสิบ และลูกจ้าง ที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาของ สก
ศ.รร.จปร.  ตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. และได้ก าหนดช่วงเวลาการดูงานให้อยู่ในห้วงวันที่ 
24 – 27 ต.ค. 2559 ตามปฏิทินการศึกษา ซึ่งห้วงเวลาดังกล่าว อาจารย์ไม่มีภารกิจในการสอนหรือ
ช่วยสอน จากการประชุมร่วมโดย กตก.สกศ.รร.จปร.กับกองวิชาฯ  ได้แบ่งเส้นทางออกเป็น 8 
เส้นทาง ในพื นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และได้ก าหนดสถานที่ศึกษาดูงาน ในแต่ละเส้นทางเทื่อ
ให้ครอบคลุมเนื อหา ส าหรับการไปดูงานในครั งนี  ได้มีการประเมินความพึงพอใจ ในสถานที่การดูงาน 
รูปแบบการดูงาน ปัญหาข้อขัดข้อง รวมถึงให้กองวิชา เสนอแนะการน าความรู้จากการศึกษาดูงานมา
ใช้ประโยชน์ ในด้านตนเองและด้านการเรียนการสอน เพ่ือเสนอแนะเป็นนโยบายในอนาคตต่อไป 
(2.4-1 และ 2.4-2) 

ในปี 2559 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ไม่น้อยกว่า 30 ชม. และมีการ
ขยายผลและหรือพัฒนาการเรียนการสอน  จ านวนทั งสิ น 125 คน จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั งสิ น 
150.5 คน คิดเป็นร้อยละ 83.06 โดยมีรายละเอียด ดังนี  

 

กองวิชา 
จ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนอาจารย์ประจ า % อาจารย์ประจ า 

ที่ศึกษาดูงานเกิน 30 ชม. ทั งหมด ที่ศึกษาดูงาน 
กองวิชาคณิตศาสตร์และ
คอมพิวเตอร ์

21.5 21.5 100.0 

กองวิชาฟิสิกส์ 8.5 11.5 73.9 

กองวิชาเคมี 11 12.5 88.0 
 



49 
 

 

กองวิชา 
จ านวนอาจารย์ประจ า จ านวนอาจารย์ประจ า % อาจารย์ประจ า 

ที่ศึกษาดูงานเกิน 30 ชม. ทั งหมด ที่ศึกษาดูงาน 

กองวิชาอักษรศาสตร ์ 13 14 92.9 

กองวิชาประวัติศาสตร ์ 3.5 3.5 100.0 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 23 28.5 80.7 

กองวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 9 10 90.0 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 8 12 66.7 

กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 10.5 10.5 100.0 

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 11 15.5 71.0 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 6 11 54.5 

รวม 125 150.5 83.06 
 

สรุปผลอาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  การคิดเป็นร้อยละ 83.06 
ข้อมูลพื้นฐาน   

ชื่อข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงานรวม 3 

ปี 2557 2558 2559 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่เพ่ิมพูนความรู้ฯ 
ไม่น้อยกว่า 30 ชม./ปี และมีการขยายผล 
และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

n/a n/a 125 125 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดในปี
การศึกษานั น 

n/a n/a 150.5 150.5 

3. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่เพ่ิม 
พูนความรู้ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ชม./ปี และมี
การขยายผล และ/หรือพัฒนาการเรียนการ
สอน ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดในปี
การศึกษานั น 

n/a n/a         83.06 

 
ผลการด าเนินงาน      =                           = 5.19 = 5 
 
คะแนนประเมินตนเอง = 5 

    5 
    80 

   ×  83.06 
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หลักฐานอ้างอิง 

2.4-1 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจ าปี 2559 
2.4-2  ขออนุมัติให้ ข้าราชการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ. ต่างประเทศ ทุน ทบ.(ปริญญาโท)   
2.4-3 ขออนุมัติให้ ข้าราชการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ. ต่างประเทศ ทุน ทบ.(ปริญญาเอก)  
2.4-4  ขออนุมัติให้ ข้าราชการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ. ต่างประเทศ (ปริญญาเอก ทุนส่วนตัว) 
2.4-5 ขออนุมัติให้ข้าราชการ และ นนร. เข้าร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ 
2.4-6 ขออนุมัติส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันปฏิบัติทักษะทางไซเบอร์ 
2.4-7 แบบรายงานการทัศนศึกษาและการศึกษาดูงาน 
2.4-8  ค าสัง รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 179059 เรื่อง ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างจังหวัด ลง 13  
 ต.ค.59 
2.4-9 ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการเพ่ือร่วมประชุมวิชาการ 
2.4-10 ขอส่งรายชื่อคณะกรรมการร่วมบริหารหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา 
2.4-11 รายงานผลการด าเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
2.4-12 รายงานผลการฝึกอบรม โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการ รร.จปร 
2.4-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร.  ครั งที่ 11/2559 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 อาจารย์ ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณอาจารย์ 
ค าอธิบาย  ส่วนการศึกษาฯ มีการก าหนดจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มี
กระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการก ากับ ดูแลการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการด าเนินการ
วางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 

1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร           
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด (2 คะแนน)  

วิธีการค านวณ 

 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 2 คะแนน 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 
 

 

X 100 ผลร้อยละ = 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดในปกีารศึกษานั น 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร  
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การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. มีนโยบายให้ก าลังพลทุกระดับชั น ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียม

ทหารอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือปฏิบัติเป็น รปจ.ของหน่วย มีการฝึกทบทวนท่ามือเปล่าเป็นรายบุคล 
ส าหรับอาจารย์ชั นยศ ร.ต. – พ.ต. (2.5-1) นอกจากนี  สกศ.รร.จปร. ยังให้กองวิชาฯ รายงาน ก าลัง
พลทุกระดับชั นที่ประพฤติ/ปฏิบัติ ผิดระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร ประจ าเดือน เพ่ือให้ 
แผนกก าลังพล พิจารณาโทษ และรายงานให้ ผอ.สกศ.รร.จปร. ทราบ ในด้านการเรียนการสอน ผอ.
สกศ.รร.จปร. ได้มอบนโยบายให้มีการตั งแต่คณะกรรมการตรวจระเบียบและก ากับดูแลอาจารย์ นนร. 
และอาคารเรียน และให้รายงานผลการปฏิบัติทุกเดือน (2.5-2) 

ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 
จ านวน 150.50 คน จากจ านวนอาจารย์ทั งหมด 150.50 คน คิดเป็นร้อยละ100 (2.5-3) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน   

ชื่อข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 2557 2558 2559 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบ 
วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 

n/a n/a 150.5 150.5 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด n/a n/a 150.5 150.5 

3. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหารต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

n/a n/a 100 100 

 
ผลการด าเนินงาน      =                          =   2 

 
2. มีคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ (1 คะแนน)  

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. ได้จัดท าคู่มือบุคลากรทางการศึกษา สกศ.รร.จปร. ประจ าปี 2559 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. (2.5-4) คู่มือนี 
ประกอบไปด้วย ระเบียบค าสั่ง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานประจ าวัน นอกจากนี  ทาง 

 100 
 2 × 100    
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สกศ.รร.จปร. ได้จัดท าคู่มือจรรยาบรรณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่ งด าเนินการโดย
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดจรรยาบรรณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2.5-5)  

ข้อ 2 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
√ 

1 
1  คะแนน 

 
3. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ และมีการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ

อาจารย์ อย่างน้อย 2 ครั ง/ปี (1 คะแนน)  

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. มีการแต่งตั งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ สกศ.รร.จปร. เพ่ือก ากับดูแล

การปฏิบัติงานของอาจารย์ วางแผนป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณ และประเมิน
จรรยาบรรณอาจารย์ ตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. (2.5-6) โดยการด าเนินการของคณะกรรมการ
ฯ ได้มอบหมายให้ ประธานสภาอาจารย์  สกศ.รร.จปร. เป็นประธาน และรอง ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็น
กรรมการ และได้ด าเนินการประชุม เพ่ือก าหนดแนวทางการประเมิน และสรุปผลการประเมินผล 
(2.5-7)  

ผลการด าเนินงาน  

ข้อ 3 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
√ 

1 
1 

 
4. ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์อยู่ในระดับดี - 

ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด (1 คะแนน)  

วิธีการค านวณ 

 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 
 

 

X 100 ผลร้อยละ = 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดในปกีารศึกษานั น 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีผ่่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับดี-ดีมาก 
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
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การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอยู่ในระดับดี -ดีมาก 

จ านวน 122.5 คน จากจ านวนอาจารย์ทั งหมด 150.5 คน คิดเป็นร้อยละ 74.75 และมีอาจารย์
ประจ าที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจรรยาบรรณ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 24.25 (2.5-8) 

ข้อมูลพื้นฐาน   

ชื่อข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 2557 2558 2559 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมิน
จรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับดี-ดีมาก (> 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

n/a n/a 122.5 122.5 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด n/a n/a 150.5 150.5 

3. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่ผ่านการ
ประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับดี-ดี
มาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

n/a n/a 74.75 74.75 

 
ผลการด าเนินงาน        =              

     
 = 0.93 

คะแนนประเมินตนเอง  

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  
1 2 2 

 4.93 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 0.93 

คะแนนประเมินตนเอง  4.93 

หลักฐานอ้างอิง 
2.5-1  รายงานผลการประเมินผลการฝึกทบทวนท่ามือเปล่าเป็นรายบุคคล 
2.5-2  รายงานการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจระเบียบก ากับดูแลอาจารย์ 

  80 
  1 × 74.75    
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2.5-3    สรุปผลอาจารย์ประจ าประพฤติ/ปฏิบัติ ผิดระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 
2.5-4  คู่มือบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
2.5-5 คู่มือจรรยาบรรณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
2.5-6    ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการจรรยาบรรณ สกศ.รร.จปร 
2.5-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 
2.5-8    สรุปผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานด้านที่ 2 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน น้ าหนัก คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน×น้ าหนัก 

2.1  ผลรวมถ่วง นน. = 2.92 5 2.43 12.15 
2.2   5 3.56 17.80 

 1 ร้อยละ 13.95 (2) (0.56)  
 2 ร้อยละ 10.50 (3) (3)  

2.3  ร้อยละ 47.62 5 4.76 23.80 
2.4  ร้อยละ 83.06 5 5.00 25.00 
2.5   5 4.93 24.65 

 1 ร้อยละ 100 (2) (2)  
 2 1 (1) (1)  
 3 1 (1) (1)  
 4 ร้อยละ 74.75 (1) (0.93)  

คะแนนรวม 25  103.40 
คะแนนเฉลี่ย   103.40/25=4.12 
ระดับคุณภาพ   ดี 

จุดแข็ง 
1. สกศ.รร.จปร. มีนโยบายส่งเสริมให้ อาจารย์ได้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 

เพ่ือมาพัฒนาการเรียนการสอน 
2. สกศ.รร.จปร. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในด้านงานวิจัย และ

งานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับทั งในระดับชาติและนานาชาติ 
3. สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างพื นฐานที่พร้อมต่อการด าเนินการวิจัย เช่น ทุนวิจัย ระเบียบ 

บุคลากร ระบบสารสนเทศ วารสารวิชาการ ความร่วมมือกับสถาบันภายนอก และความสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. สกศ.รร.จปร. ควรต้องพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการมากขึ น 

2. สกศ.รร.จปร. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย โดยให้คลอบคลุมในทุกสาขาวิชา 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรลดความยุ่งยากของกระบวนการขอทุนจากกองทุนพัฒนาฯ ส าหรับโครงการที่ใช้

งบประมาณไม่มาก เพ่ือจูงใจให้อาจารย์ สนใจท างานวิจัยมากยิ่งขึ น 
2. ส่งเสริมให้โครงการวิจัยมีโอกาสได้รับงบประมาณส าหรับท าวิจัย จากทุนภายนอก 
3. ส่งเสริมให้ประจ าให้มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และการเข้าสู่ต าแหน่ง

วิชาการมากขึ น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



57 

มาตรฐานด้านที่ 3 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตาม
ความต้องการของกองทัพบก และนโยบายหน่วยเหนือ มีการประเมินหลักสูตร น าผลประเมินความพึง
พอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจากหน่วยงานผู้ใช้มาปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท าแผนการ
สอนรายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดให้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน และวิชาที่สอนเพ่ือปรับปรุง
แผนการสอนมีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลที่ได้รับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด มี
การปรับปรุงพัฒนาข้อสอบ การตรวจสอบการวัดผล และประเมินผล เพ่ือความโปร่งใสและความ
ยุติธรรม มีการจัดท าแผนงานทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้แก่นักเรียน    
นายร้อยอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินและน าผล
การประเมินไปปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
ค าอธิบาย   สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ความต้องการของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกการเปิด - ปิดหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนดทุกหลักสูตร มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความร่วมมือในการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่
ก าหนด มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
1 .  หลั ก สู ต ร เ ป็ น ไปต าม เ กณฑ์ ม า ต ร ฐ าน หลั ก สู ต ร ขอ งหน่ ว ย ง านต้ น สั ง กั ด /

กระทรวงศึกษาธิการ/สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (1 คะแนน)  
2. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี               

(1 คะแนน)  
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน (1 คะแนน)  
4. มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3- 6 ปี ( 1 คะแนน)  
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษามาปรับปรุง

หลักสูตร (1 คะแนน)  

การด าเนินงาน 
1. หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/สภา
วิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สกศ.รร.จปร. รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนนายร้อย



 58 

พระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) (3.1-1) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 (3.1-2) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (3.1-3)  อีกท้ังสภาการศึกษาวิชาการทหารได้มีมติอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนเหล่า
ทัพ 5 ปีของเหล่าทัพ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2558  (3.1-4) นอกจากนั้น มีการจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามระเบียบสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (3.1-5) นอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องตามข้อบังคับสภาการศึกษาวิชา
ทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของโรงเรียนทหาร พ.ศ.2559 (3.1-6) เป็นไป
ตามแนวทางข้อก าหนดของนโยบายการศึกษากองทัพไทย พ.ศ.2551 (3.1-7) และนโยบายการศึกษา
ของกองทัพบก พ.ศ.2555-2559 (3.1-8) 

2. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี       
 สกศ.รร.จปร.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและในปีการศึกษา 2559 ได้มีการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เป็นจ านวน 2 ครั้ง (3.1-9) 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือประชาคมอาเซียน  
 สกศ.รร.จปร.ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนการ

พัฒนาผลการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้านตามหลักสูตร (3.1-10) จัดให้มีวิชาท าการสอน 2 ภาษา (3.1-11) 
นอกจากนั้น สภาวิศวกรได้รับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมวิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (3.1-12), สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (3.1-13) และก าลังขอรับรอง
หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา (3.1-14) และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (3.1-15) 

4. มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 - 6 ปี  
 สกศ.รร.จปร. มีการประเมินหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.

2558) อย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนดโดยมีผลการประเมินอยู่ใน มคอ.7 หมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่อง
สรุปการประเมินหลักสูตร (3.1-16) 

5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษามาปรับปรุงหลักสูตร  
 สกศ.รร.จปร. ได้น าผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มี

ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. ประจ าปี 2558 (จปร.รุ่นที่ 63) โดย กสป.รร.จปร.(3.1-17) และน า
ผลส ารวจดังกล่าวไปปรับปรุงหลักสูตรของกองวิชาฯ พบว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีข้อด้อยในการใช้
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น สกศ.รร.จปร.จึงไดจ้ัดให้มีการสอน 2 ภาษาขึ้นมา (3.1-18) 
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ผลการด าเนินงาน  

ข้อ 1.1 
(1 คะแนน) 

ข้อ 1.2 
(1 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
(1 คะแนน) 

ข้อ 1.4 
(1 คะแนน) 

ข้อ 1.5 
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

√ √ √ √ √ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 1 คะแนน  1 คะแนน  1 คะแนน  1 คะแนน  1 คะแนน 5.00 
 
คะแนนประเมินตนเอง =  5.00 

หลักฐานอ้างอิง 
3.1-1   หลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
3.1-2 ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
3.1-3  ประกาศการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
3.1-4  ประกาศสภาการศึกษาวิชาการทหารให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

(ปรับปรุง พ.ศ.2558) (สภาการศึกษาวิชาการทหาร)   
3.1-5 คู่มือการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 
3.1-6 ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาทหารฯ พ.ศ.2559 (สภาการศึกษาวิชาทหาร) 
3.1-7 นโยบายการศึกษากองทัพไทย พ.ศ.2551 (กองทัพไทย) 
3.1-8 นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.2555-2559 (ทบ.(54)) 
3.1-9 สรุปผลการด าเนินงานแต่ละหลักสูตร 
3.1-10 การปรับปรุงแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานหลักสู่รายวิชา 
3.1-11 สรุปผลการศึกษาของวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ 2 ภาษา ประจ าปีการศึกษา 

2559 
3.1-12 การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 
3.1-13 การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ 
3.1-14 การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา

วิศวกรรมโยธา 
3.1-15 การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา

วิศวกรรมไฟฟ้า 
3.1-16 มคอ.7 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร หลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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3.1-17 รายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 
3.1-18 สรุปรายวิชาที่เปิดสอน 2 ภาษา 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบาย   สกศ.รร.จปร. ด าเนินการให้อาจารย์จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน
รายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
 1. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธ รรม 
จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ านวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของจ านวนรายวิชาทั้งหมด (1 คะแนน)  

การด าเนินงาน 
  สกศ.รร.จปร. มีการจัดท า มคอ. 3 ในทุกรายวิชาของทุกกองวิชา ที่ท าการสอนตาม

หลักสูตรการศึกษาโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหลักสูตรทุกรายวิชา (3.2-1 ) 
 
  ผลการด าเนินงาน 

ข้อ 1 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
√ 

  1.00 
1 คะแนน 

 
 2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ก าหนด (1 คะแนน)   

การด าเนินงาน 
  สกศ.รร.จปร.มีการจัดท า มคอ.5 ในทุกรายวิชาของทุกกองวิชา เพ่ือแสดงถึงการจัดการ

เรียนการสอนตามแผนการสอนของรายวิชาที่ก าหนดในหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาคณะกรรมการ
หลักสูตรทุกรายวิชา (3.2-2) 
 

ผลการด าเนินงาน  
ข้อ 2 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 

√ 
1.00 

1 คะแนน 
  

 3. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก 
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนรายวิชาทั้งหมด (1 คะแนน)  
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วิธีการค านวณ 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

 
 การด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร.  มีจ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมิน
การเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 238 วิชา จาก
จ านวนรายวิชาทั้งหมด 250 วิชา  (3.2-3) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละกองวิชาดังนี้ กองวิชากฏหมายและ
สังคมศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี -ดีมาก (≥ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 41 วิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด 41 วิชา  กองวิชาคณิตศาสตร์มี
จ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี -ดีมาก (≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) จ านวน 34 วิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด 35 วิชา  กองวิชาเคมีมีจ านวนรายวิชาที่
มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 
12 วิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด 12 วิชา  กองวิชาประวัติศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่มีผลการ
ประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 3 วิชา 
จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด 3 วิชา  กองวิชาฟิสิกส์มีจ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการ
สอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 14 วิชา จากจ านวนรายวิชา
ทั้งหมด 14 วิชา  กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีจ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการ
สอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 18 วิชา จากจ านวนรายวิชา
ทั้งหมด 18 วิชา  กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีจ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอน
รายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 21 วิชา จากจ านวนรายวิชา
ทั้งหมด 21 วิชา  กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีจ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอน
รายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 29 วิชา จากจ านวนรายวิชา
ทั้งหมด 29 วิชา  กองวิชาวิศวกรรมโยธา (แผนที่) มีจ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการ
สอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 11 วิชา จากจ านวนรายวิชา
ทั้งหมด 22 วิชา กองวิชาวิศวกรรมโยธามีจ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา
อยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 23 วิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด 23 
วิชา  กองวิชาสรรพวุธมีจ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดี
มาก (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 20 วิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด 20 วิชา  กองวิชา
อักษรศาสตร์มีจ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี -ดีมาก (≥ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 12 วิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด 12 วิชา   
 

 
ผลร้อยละ = 

จ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรยีนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก  
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
 จ านวนรายวิชาทั้งหมด 

X 100 
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ข้อมูลพื้นฐาน   

ชื่อข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 2557 2558 2559 

1. จ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียน
การสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก  
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

n/a n/a 238 238 

2. จ านวนรายวิชาทั้งหมด n/a n/a 250 250 
3. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีผลการ
ประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ 
ดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวน
รายวิชาทั้งหมด 

n/a n/a 95.2 95.20 

 

ผลการประเมิน = 1.00 

4. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 

วิธีการค านวณ 
 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

การด าเนินงาน  ปีการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร. มีจ านวนอาจารย์ที่มีผลการประเมิน
การเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 149 คน จาก
จ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 150.5 คน (3.2-4) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละกองวิชาดังนี้ กองวิชา
กฏหมายและสังคมศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ 
ดี-ดีมาก (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 28.5 คน จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 28.5 คน 
กองวิชาคณิตศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี -ดี
มาก (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 20 คน จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 21.5 คน กอง
วิชาเคมีมีจ านวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี -ดีมาก (≥ 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 12.5 คน จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 12.5 คน  กองวิชา
ประวัติศาสตร์มีจ านวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (≥ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 3.5 คน จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 3.5 คน กองวิชาฟิสิกส์ มี

 

ผลร้อยละ = 
จ านวนอาจารยผ์ู้สอนที่มผีลประเมินอยู่ในระดับ ด-ีดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเตม็ 5) 
 
 จ านวนอาจารยผ์ู้สอนทั้งหมด 

X 100 
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จ านวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี -ดีมาก (≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) จ านวน 11.5 คน จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 11.5 คน กองวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมมีจ านวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี -ดีมาก (≥ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 10 คน จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 10 คน กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลมีจ านวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก 
(≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 12 คน จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 21 คน  กองวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้ามีจ านวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (≥ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 15.5 คน จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 15.5 คน  กองวิชา
วิศวกรรมโยธามีจ านวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี -ดีมาก (≥ 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 11 คน จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 11 คน  กองวิชาสรรพวุธ
มีจ านวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี -ดีมาก (≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) จ านวน 10.5 คน จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 10.5 คน  กองวิชาอักษรศาสตร์มี
จ านวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี -ดีมาก (≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) จ านวน 14 คน จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 14 คน  

ข้อมูลพื้นฐาน   

ชื่อข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 2557 2558 2559 

1. จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผลประเมินอยู่ใน
ระดับ ดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

n/a n/a 149 149 

2. จ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด n/a n/a 150.5 150.5 
3. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผล
ประเมินอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 

n/a n/a 99 99 

ผลการประเมิน     =    1.00 
 
5. มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน            

(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน  สกศ.รร.จปร. ได้มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาซึ่งแสดงใน มคอ.5 มาปรับปรุงแผนการสอนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ซึ่งอยู่ใน
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในทุกรายวิชา 

  



 64 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ 5 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
√ 

1.00 
1 คะแนน 

คะแนนประเมินตนเอง  

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  
1 1 1 

5  
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 1 1 

คะแนนประเมินตนเอง  5.00 

หลักฐานอ้างอิง 
3.2-1 มคอ.3 ปีการศึกษา 2559 
3.2-2 มคอ.5 ปีการศึกษา 2559 
3.2-3 ประเมินการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2559 
3.2-4 ประเมินอาจารย์ที่ท าการสอน ปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบาย   สกศ.รร.จปร. ด าเนินการให้อาจารย์ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมและหลากหลาย ตลอดจนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
1. มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด และอาจารย์แจ้ง

หลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
1. มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด และอาจารย์

แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน   
สกศ.รร.จปร. จัดท า มคอ. 3 ในทุกรายวิชาที่ท าการสอน(3.3-1) และได้มีการก าหนด

วิธีการประเมินผลในแต่ละด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อย ซึ่งอยู่ในหมวดที่ 4 การ
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พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อย และหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล โดย
หลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการหลักสูตรก่อน
จัดท าการสอนในทุกภาคการศึกษา (3.3-2, 3.3-3) 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อ 1 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
√ 

1.00 
1 คะแนน 

 
2. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/

แผนการสอน (1 คะแนน)  

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. จัดท า มคอ. 5 ในทุกรายวิชาที่ท าการสอน และได้มีการประเมินผลการ

เรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของวิชา ซึ่งอยู่ในหมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบ
กับแผนการสอน และหมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ซึ่งได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการหลักสูตรทุกรายวิชา(3.3-4 ) 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อ 2 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
√ 

1.00 
1 คะแนน 

 

 3. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือความโปร่งใส 
และยุติธรรม (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
  สกศ.รร.จปร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนนายร้อย  เพ่ือความโปร่งใสและยุติธรรม 
(3.3-5) และในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาได้ด าเนินการตามค าสั่งทั้ง
สองภาคการศึกษา (3.3-6) 
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ผลการด าเนินงาน  

ข้อ 3 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
  

1.00 
1 คะแนน 

 
4. มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. จัดท า มคอ. 5 ในทุกรายวิชาที่ท าการสอน และได้มีการน าผลที่ได้จากการ

วัดและการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการสอน รวมทั้งการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของ
นักเรียนนายร้อยซึ่งระบุไว้ในหมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง (3.3-4) 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อ 4 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
√ 

1.00 
1 คะแนน 

 
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ (0.5 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
- คณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษากองวิชา มีหน้าที่การตรวจสอบและให้

ข้อคิดเห็นต่อคุณภาพของข้อสอบ และวิธีการประเมินผลการศึกษาของนักเรียนนายร้อย ทั้งการสอบ
ระหว่างภาค และการสอบประจ าภาคการศึกษา (3.3-7) 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อ 5 (0.5 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
√ 

0.50 
0.5 คะแนน 
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คะแนนประเมินตนเอง  

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  

1 1.00 1.00 

4.50 
2 1.00 1.00 
3 1.00 1.00 
4 1.00 1.00 
5 0.50 0.50 

คะแนนประเมินตนเอง  
5.00 

        
หมายเหตุ : เทียบคะแนนถ่วงน้ าหนักที่ได้จากคะแนนเต็ม 4.5 เป็นคะแนนเต็ม 5 

หลักฐานอ้างอิง 
3.3-1   มคอ.3 ปีการศึกษา 2559 
3.3-2  ระเบียบ รร.จปร.ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลฯ พ.ศ.2558 
3.3-3  แก้ไขระเบียบ รร.จปร.ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลฯ พ.ศ.2558   
3.3-4  มคอ.5 ปีการศึกษา 2559 
3.3-5 คณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาของกองวิชา 
3.3-6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 
3.3-7 การปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย   สกศ.รร.จปร. มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
การให้บริการ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนนายร้อยอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลการประเมินที่ได้
ไปพัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
1. มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ

รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. ได้จัดท าแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจ าปี 2559   
(3.4-1) 
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ผลการด าเนินงาน 

ข้อ 1 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
√ 

1.00 
1 คะแนน 

 
   2. มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. ก าหนดความรับผิดชอบในการด าเนินงานไว้อย่างชัดเจนในแผนปฏิบัติ

ราชการ สกศ.รร.จปร. ประจ าปี 2559   (3.4-1) 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ 2 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
√ 

1.00 
1 คะแนน 

 
   3. มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. มีแผนกจัดหางบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน อ้างถึง

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  สกศ.รร.จปร. ประจ าปี 2559 (4.3-2) 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ 3 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
√ 

1.00 
1 คะแนน 

 
4. มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี               

การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี  

การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ โดยให้นักเรียนนายร้อย จ านวน 1,585 คน ประเมินผล
การให้บริการของ สกศ.รร.จปร. พบว่ามีระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  (3.4-3) 
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ผลการด าเนินงาน 

ข้อ 4 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
√ 

1.00 
1 คะแนน 

 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น    

(1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
- สกศ.รร.จปร. มีการน าผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาใช้เป็นข้อมูลใน

การพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการโดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560 ต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ 5 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
√ 

1.00 
1 คะแนน 

คะแนนประเมินตนเอง 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ รวมผลการด าเนินงาน  
1 1.00 1.00 

5.00 
2 1.00 1.00 

3 1.00 1.00 

4 1.00 1.00 

5 1.00 1.00 

คะแนนประเมินตนเอง 5.00 

หลักฐานอ้างอิง 
 3.4-1   แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจ าปี 2559 
 3.4-2   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร.ประจ าปี 2559 
 3.4-3   สรุปผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สกศ.รร.จปร. ประจ าปี 2559 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานด้านที่ 3 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน น้ าหนัก คะแนน 

การประเมิน 
คะแนน×น้ าหนัก 

3.1  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5.00 25.00 
3.2   5 5.00 25.00 

 1 ร้อยละ 100 (1) (1)  
 2 - (1) (1)  
 3 ร้อยละ 95.2 (1) (1)  
 4 ร้อยละ 93.48 (1) (1)  
 5 - (1) (1)  

3.3  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5.00 25.00 
3.4  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5.00 25.00 

คะแนนรวม 20  100.00 
คะแนนเฉลี่ย   100/20 = 5.00 
ระดับคุณภาพ   ดีมาก 

 
จุดแข็ง 
 

1. สกศ.รร.จปร. มีนโยบายที่ชัดเจนในการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการบริหารหลักสูตร 
และคณาจารย์ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

2. สกศ.รร.จปร. มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในแขนงวิชาต่างๆ มี
ประสบการณ์สอนมากซ่ึงสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ นนร. ได้เป็นอย่างด ี

จุดที่ควรพัฒนา 
 

- 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

- 
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มาตรฐานด้านที่ 5 การบริหารและธรรมาภิบาลของ ส่วนการศึกษาฯ 
 สกศ.รร.จปร. มีคณะกรรมการสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบันด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับ/ระเบียบ/ค าสั่ง/พระราชบัญญัติของสถานศึกษา ภายใต้บริบท
ของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยยึดหลัก  ธรรมาภิบาล ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดโดยสภา
สถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในระยะสั้นและระยะ
ยาวตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ในการบริหารงานต้องก าหนด
ผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการการประเมินสถานการณ์ จัดล าดับความส าคัญ จัดการควบคุม 
ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขความเสี่ยงส่งผลให้ลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม ผู้บริหารสถาบันจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรประจ าสายสนับสนุนวิชาการ/
ธุรการให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การด าเนินงานของ คณะกรรมการบริหารการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ 

ค าอธิบาย   คณะกรรมการบริหารการศึกษาฯ มีผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ใน
ค าสั่ง โดยมุ่งเน้นการก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เกณฑ์การประเมิน 
1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

1.1 มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน 
เอกลักษณ์สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้  

1.2 มีผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสู ตรที่ สอดคล้องกับมาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  

1.3 มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเน้นการก ากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารในการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด  

1.4 มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี เช่น มีการก าหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 
จัดส่งประเด็นการพิจารณาล่วงหน้า ก ากับให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปี  

1.5 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติ 5 ข้อเท่ากับ 2 คะแนน 
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การด าเนินงาน 
1.1 มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้ เรียน 

เอกลักษณ์สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ 
สกศ.รร.จปร. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร สกศ.รร.จปร. (5.1-1) ซึ่ง

ประกอบด้วย ผอ.สกศ.รร.จปร. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. จ านวน 11 กอง รอง 
ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. จ านวน 2 กอง หน.ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ และ หน.ส านัก
งานวิจัยฯ เพ่ือด าเนินการจัดการและการพัฒนา สกศ.รร.จปร. โดยวางแผน อ านวยการ ด าเนินงาน 
และก ากับดูแล การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. ประจ าปี 2555-2559 (5.1-2) เพ่ือเป
นแนวทางใหแตละกองวิชาฯ ในการปฏิบัติ โดยใหอยูในกรอบทิศทางการด าเนินงานที่รองรับแผน
แม่บทการพัฒนา รร.จปร. ประจ าปี 2555-2559 (5.1-3) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา
ของกองทัพบกประจ าปี 2555-2559 (5.1-4)   

1.2 มี ผลการ พิจา รณาให้ ค วาม เห็ นชอบหลั กสู ต รที่ สอดคล้ อ งกั บมาตรฐ านที่
กระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  

คณะกรรมการบริหาร สกศ.รร.จปร. ได้มีการประชุมพิจารณาความเห็นชอบหลักสูตรที่
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2558 (5 ปี) (5.1-5) 

1.3  มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเน้นการก ากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารในการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 

 - คณะกรรมการบริหาร สกศ.รร.จปร. ได้ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ สกศ.ฯ
ประจ าปี 2559 (5.1-6) และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และกรรมการแต่ละ
ท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (5.1-7) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยเน้น 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่ พึ งประสงค์ของกองทัพบก และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 สร้ างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้ สกศ.รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในทุกด้านที่
เกี่ยวข้องกับวิชาการ 

1.4 มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี เช่น มีการก าหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 
จัดส่งประเด็นการพิจารณาล่วงหน้า ก ากับให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปี 
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รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 (5.1-8) 
และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. ท าการประชุมพิจารณา
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของปี 2560 (5.1-9) 
ต่อไป  นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังได้ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองตาม
แบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร สกศ.รร.จปร. (5.1-10) ซึ่ง
ผลการประเมินได้คะแนน 4.54 จาก 5 คะแนน (5.1-11) 

1.5 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ 
สกศ.รร.จปร.  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และ

ตรวจสอบได ้เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ฐานข้อมูลหนังสือเวียน
ทราบ เป็นต้น (5.1-12 และ 5.1-13) 

 ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ 1.1 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.2 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.4 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.5 
(0.4 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

√ √ √ √ √ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 2.00 

 
  ผลการด าเนินงาน =  2.00           

 
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

 ส่วนการศึกษาฯ น าเสนอหลักฐาน ในประเด็นต่อไปนี้  
2.1 มีการเสนอรายงานประจ าปี/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงานต้น

สังกัด (1 คะแนน) 
2.2 มีคะแนนผลการประเมินรายปีโดยหน่วยงานต้นสังกัด (1 คะแนน) 

   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็ม เท่ากับ 1 คะแนน 
2.3 สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานซึ่งแสดงถึงผลการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่เกิดจากการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (1 คะแนน) โดยพิจารณาเพ่ิมเติมจาก 
  1) ผลการสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
  2) ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด    
   3) ผลการสัมภาษณ์ครู/อาจารย์ จ านวน 3 – 4 คน 
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า  มีการออกใบประกาศนียบัตรการ
ส าเร็จการศึกษาให้กับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ 
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การด าเนินงาน 
2.1 มีการเสนอรายงานประจ าปี/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงานต้น

สังกัด  
สกศ.รร.จปร. ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สก

ศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 (5.1-8) และรายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 
2558 (5.1-13) ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

2.2 มีคะแนนผลการประเมินรายปีโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
สกศ.รร.จปร. ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาโดย คณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อ 23 พ.ค. 59 การ
ประเมินเท่ากับ 4.65 ซึ่งคิดเป็นคะแนนได้เท่ากับ 0.93 (5.1-14) 

2.3 สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานซึ่งแสดงถึงผลการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่เกิดจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ในปีการศึกษา 2558 สกศ.รร.จปร. ได้รับการประเมินคุณภาพภายในจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร.  ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และ สกศ.รร.จปร. ยังได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 มาเป็นกรอบในการพิจารณาก าหนดแผนปฏิบัติราชการ 
สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริง 

ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ 2.1 (1 คะแนน) ข้อ 2.2 (1 คะแนน) ข้อ 2.3 (1 คะแนน) การด าเนินงาน 
√ √ √ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

1.00 คะแนน 0.93 คะแนน 1.00 คะแนน 2.93 

ผลการด าเนินงาน  =  2.93 

คะแนนประเมินตนเอง 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน (D) 
1 2.00 2.00 

4.93 
2 3.00 2.93 

คะแนนประเมินตนเอง  4.93 

หลักฐานอ้างอิง 
5.1-1 ค าสั่ง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 7/59 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
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 สกศ.รร.จปร. ลง 11 ก.พ.59 
5.1-2  แผนแม่บทการพัฒนาส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2555-2559 
5.1-3 แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2555-2559   
5.1-4 นโยบายด้านการศึกษาของกองทัพบก ปี 2555-2559 
5.1-5 หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2558 (5 ปี) 
5.1-6 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 
5.1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 
5.1-8 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 
5.1-9 ผลการประชุมผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. ในการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการปี 2560 
5.1-10 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร สกศ.ฯ 
5.1-11 ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.ฯ 
5.1-12 ระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา ฯลฯ 
5.1-13 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 
5.1-14  รายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 
5.1-15 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 
5.1-16 ภาพการสัมภาษณ์ผอ.สกศ.ฯ ผู้แทน ผอ.กอง สกศ.ฯ และ ผู้แทนครู/อาจารย์ สกศ.ฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ค าอธิบาย   ผู้บริหารส่วนการศึกษาฯ มีผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดโดย คณะกรรมการ
บริหารการศึกษาฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีระบบตรวจสอบการท างานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (4 คะแนน) 
 1.1 มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของผู้อ านวยการ ส่วนการศึกษาฯ 
โดยการประเมินตนเอง (1 คะแนน) 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็มของผลประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 
เท่ากับ 1 คะแนน 
  1.2 มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทุก
หน่วย โดยผู้อ านวยการ ส่วนการศึกษาฯ (1 คะแนน) 
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็ม เท่ากับ 1 คะแนน 
  1.3 มีรายงานงบการเงินเสนอหน่วยงานต้นสังกัด (1 คะแนน) 
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การด าเนินงาน 
1.1 มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของผู้อ านวยการ ส่วนการศึกษาฯ 

โดยการประเมินตนเอง  
คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของผู้อ านวยการ ส่วนการศึกษาฯ 

โดยการประเมินตนเอง โดยได้คะแนนเฉลี่ยด้านภาวะผู้น า เท่ากับ 5.0 ด้านการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาองค์กร เท่ากับ 4.6 ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ เท่ากับ 5.0 และด้าน
การบริหารจัดการตามภารกิจ เท่ากับ 4.6 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับ 4.8 จากคะแนนเต็ม 
เท่ากับ 5.0 (5.2-1) (5.2-2) 

1.2 มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทุก
หน่วย โดยผู้อ านวยการ ส่วนการศึกษาฯ  

ผู้อ านวยการ ส่วนการศึกษาฯ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้อ านวยการกอง สกศ.ฯ จ านวน 12 กอง ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 จากคะแนนเต็ม เท่ากับ 5.0 
(5.2-3) (5.2-4) 

1.3 มีรายงานงบการเงินเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  
มีรายงานงบการเงินเสนอ รร.จปร. 

ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ 1.1 
(1 คะแนน) 

ข้อ 1.2 
(1 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

√ √ √ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

0.96 คะแนน 0.90 คะแนน 1.00 คะแนน 2.86 

ผลการด าเนินงาน = 2.86 

1.4 มีจ านวนอาจารย์ต่อนักเรียนนายร้อยตามเกณฑ์ในทุกหลักสูตร (1 คะแนน) 

วิธีค านวณ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 

หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์ สกอ. หรือต้นสังกัดในการก าหนดจ านวนอาจารย์ต่อนักเรียน
นายร้อย 

 
ผลร้อยละ = 

จ านวนหลักสตูรที่มีอาจารยต์่อนักเรียนนายร้อยตามเกณฑ ์
 
 
 
 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 
X 100 
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การด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2559 ส่วนการศึกษาฯ ได้เปิดสอนทั้งหมด 8 หลักสูตร โดยมี

นักเรียนนายร้อย จ านวน 1,055 นาย และมีอาจารย์ประจ า จ านวน 150.5 นาย คิดเป็นอัตราส่วน 
เท่ากับ 1 ต่อ 7 ซ่ึงทุกหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ต่อนักเรียนนายร้อยผ่านเกณฑ์ สกอ. (5.2-5) 

ข้อมูลพื้นฐาน   

ชื่อข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 2557 2558 2559 

1. จ านวนหลักสูตรที่มีอาจารย์ต่อนักเรียนนาย
ร้อยตามเกณฑ์ 

n/a n/a 8 8 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด n/a n/a 8 8 

3. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีอาจารย์ต่อ
นักเรียนนายร้อยตามเกณฑ์ต่อจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมด 

n/a n/a 100 100 

 
ผลการด าเนินงาน = 1         

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (1 คะแนน) 
 มีผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา (1 คะแนน) 

เงื่อนไข : คะแนนในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนนหากพบว่ามีการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และไม่ผ่านการอนุมัติหรือรับทราบจากต้นสังกัด 

การด าเนินงาน 
   มีผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
    - สปค.รร.จปร. ได้สัมภาษณ์ ผอ.สกศ.ฯ (5.2-6) 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อ 2 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
√ 

1 คะแนน 1 คะแนน 
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คะแนนประเมินตนเอง 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน (D) 
1 3.00 2.86 

4.86 2 1.00 1.00 
3 1.00 1.00 

คะแนนประเมินตนเอง 4.86 

หลักฐานอ้างอิง 
5.2-1  แบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของ ผู้อ านวยการ ส่วนการศึกษา โรงเรียน  
 นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559  
5.2-2  ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของ ผู้อ านวยการ ส่วนการศึกษา 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559 
5.2-3  แบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของ ผู้อ านวยการกอง ส่วนการศึกษา 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559  
5.2-4  ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของ ผู้อ านวยการกอง ส่วนการศึกษา 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559 
5.2-5  ข้อมูลก าลังพล สกศ.รร.จปร. ปีก ารศึกษ า 2559 
5.2-6 ภาพการสัมภาษณ์ ผอ.สกศ.ฯ  

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การบริหารความเสี่ยง 

(ส่วนการศึกษาฯ ไม่มีการด าเนินการ) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ค าอธิบาย   ส่วนการศึกษาฯ มีการพัฒนาบุคลากรประจ าสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ เช่น  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานธุรการ 
เป็นต้นให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ 
(ไม่นับรวมทหารกองประจ าการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจ้าหน้าที่ประกอบ
อาหาร) 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
ร้อยละของจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/นาย ต่อจ านวน
บุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 
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วิธีการค านวณ 
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร. มีจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ 

ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 20 ชม. จ านวนทั้งสิ้น 116 คน จากจ านวน
บุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น 132 คน คิดเป็นร้อยละ 87.88 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง เมื่อ 18 พ.ค.59 เวลา 1000 – 
1500 ณ กวส.สกศ.รร.จปร. (5.4-1) 

 - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เมื่อ 8 มิ.ย.59 
เวลา 0900 – 1600 ณ กคศ.สกศ.รร.จปร. (5.4-2) 

 - การฝึกอบรมการซ่อมและปรนนิบัติบ ารุงเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กแบบสะพาย         
เมื่อ 23 ส.ค.59 เวลา 0900 – 1530 ณ กวค.สกศ.รร.จปร. (5.4-3) 

 - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เมื่อ 25 ส.ค.59 เวลา 0800 – 1200 
ณ กวส.สกศ.รร.จปร. (5.4-4) 

 - การทัศนศึกษาและดูงานภายนอก รร.จปร. ของ นนร. ประจ าปีการศึกษา 2559     
เมื่อ 24 – 27 ต.ค.59 เวลา 0800 – 1600 (5.4-5) 

 - การอบรมการฝึกปฏิบัติการปรนนิบัติบ ารุงและการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เมื่อ 17 ม.ค.
60 เวลา 0830 – 1200 ณ กคศ.สกศ.รร.จปร. (5.4-6) 

 - การอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นายทหารสัญญาบัตร รร.จปร. เมื่อ 9 ม.ค. 60 – 13 ก.พ. 60 
เวลา 1000 – 1200 ณ กอศ.สกศ.รร.จปร. (5.4-7) 

 - การฝึกอบรมการล้างเครื่องปรับอากาศ เมื่อ 9 ก.พ.60 เวลา 0900 – 1600             
ณ กวค.สกศ.รร.จปร. (5.4-8) 

 
 
 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ/ท่ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ได้รับอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชม./ปี 

 
จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธรุการทั้งหมด 

X 100 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 2557 2558 2559 

1. จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/
ธุรการ/ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชม./ปี 

n/a n/a 116 116 

2. จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้าน
วิชาการ/ธุรการทั้งหมด 

n/a n/a 132 132 

3. ร้อยละของจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน
ด้านวิชาการ/ธุรการ/ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ได้รับอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 
20 ชม./ปี 
ต่อจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้าน
วิชาการ/ธุรการทั้งหมด 

n/a n/a 87.88 87.88 

 

ผลการด าเนินงาน  =  4.39 
 

คะแนนประเมินตนเอง  =  4.39 

หลักฐานอ้างอิง 
5.4-1   เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ เครื่องดับเพลิง         

 ชนิดเคมีแห้ง 
5.4-2   เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้และการปรนนิบัติบ ารุง

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
5.4-3   เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการฝึกอบรมการซ่อมและปรนนิบัติบ ารุงเครื่องตัดหญ้า

ขนาดเล็กแบบสะพาย 
5.4-4   เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
5.4-5   เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการทัศนศึกษาและดูงานภายนอก รร.จปร. ของ นนร. 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.4-6   เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการอบรมการฝึกปฏิบัติการปรนนิบัติบ ารุงและการดูแล

รักษาคอมพิวเตอร์ 
5.4-7   เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นายทหารสัญญาบัตร 

รร.จปร. 
5.4-8   เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการฝึกอบรมการล้างเครื่องปรับอากาศ 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานด้านที่ 5 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน น้ าหนัก คะแนน 

การประเมิน 
คะแนน×น้ าหนัก 

5.1   5 4.93 24.65 
 1 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ (2) (2)  
 2 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ (3) (2.93)  

5.2   5 4.86 24.30 
 1 ปฏิบัติได้ 4 ข้อ (4) (3.86)  
 2 - (1) (1)  

5.3 - - - - - 
5.4  ร้อยละ 87.88 5 4.39 21.95 

คะแนนรวม 15  70.90 
คะแนนเฉลี่ย   70.90/15 = 4.73 
ระดับคุณภาพ   ดีมาก 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีการวางแผนงานประจ าปีและมีการก ากับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่อง 
2. มีก าลังพลที่มีประสิทธิภาพและมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถเป็นองค์กร

การเรียนรู้ที่เข้มแข็งได้ 
3. หน่วยงานในส่วนการศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆ อยู่แล้ว     

จึงท าให้สามารถสลับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ให้บุคลากรใน
องค์กรได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

4. กองวิชามีแผนการศึกษาดูงานทุกปีอยู่แล้วท าให้การเตรียมการและการศึกษาดูงานเป็นไป
อย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

5. บุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้ารับการอบรมเพราะคัดเฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
มาอบรมเท่านั้น 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน (E-learning) ประสบปัญหาเรื่องความยากใน

การด าเนินการและไม่ได้รับความสนใจจาก นนร. 
2. ระบบสารสนเทศ สกศ.รร.จปร. มีปัญหาในการเชื่อมต่อบ่อยครั้ง และบางกองวิชาไม่

สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศ 
3. คะแนนผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/นาย นั้นต่ าเกินไปส าหรับบุคลากรสาย

สนับสนุนเพราะแค่จ านวนชั่วโมงการไปศึกษาดูงานกับ นนร. ที่มีทุกปีก็มีถึง 32 ชั่วโมงแล้ว ท าให้
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หน่วยงานต้นสังกัดไม่จ าเป็นต้องส่งหรือสนับสนุนบุคลากรให้ไปรับการอบรมอันอ่ืนอีกเลยก็ได้และยัง
ท าให้ไม่มีการน าชั่วโมงการศึกษาเพ่ิมเติมของก าลังพลนอกเวลาราชการมายื่นคิดค านวณชั่วโมงการ
เพ่ิมพูนความรู้เพราะจ านวนชั่วโมงรวมต่อนายมีอยู่ก็ผ่านเกณฑ์อยู่แล้ว ท าให้ไม่ได้จ านวนชั่วโมงรวม
ต่อนายที่สะท้อนความเป็นจริง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรปรับปรุงระบบการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน (e-learning) ให้ง่ายต่อการ

ด าเนินงานและกระตุ้นให้ นนร. ใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
2. ทุกกองวิชา สกศ.รร.จปร. ควรเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เช่น         

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานธุรการ 
เป็นต้น ให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ 
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มาตรฐานด้านที่ 6 ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
 สกศ.รร.จปร. สนับสนุนให้อาจารย์ได้น าความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญไป
บริการแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพ่ือสร้างชุมชน/สังคม/กองทัพ ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงตนเองได้ นอกจากนี้อาจารย์จะได้น าความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนา
ชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่างๆได้ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 
ค าอธิบาย   สกศ.รร.จปร. สนับสนุนให้ครู/อาจารย์ น าความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญ
ไปบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้  

เกณฑ์การประเมิน 

1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพ่ือประโยชน์ต่อ

ชุมชน/สังคม/กองทัพ 
1.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
1.5 มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/สถาบัน ได้คะแนนผลประเมิน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก 100 คะแนน 

  เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

การด าเนินงาน 
1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อ

ชุมชน/สังคม/กองทัพ 
สกศ.รร.จปร. ได้มีการทบทวนผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 

2558 (6.1-1) เพ่ือก าหนดโครงการและกิจกรรมการบริการวิชาการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 
ปีการศึกษา 2559 (6.1-2) ก าหนดโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการ ดังนี้ 
  1) โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และหน่วยงาน
อ่ืน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (6.1-3) 

1.1) โครงการค่ายเสริมทักษะคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (6.1-4) 
1.2) โครงการพัฒนาภาษาสู่ชุมชน (6.1-5) 
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1.3) โครงการบริการชุมชนรอบค่าย รร.จปร. (6.1-6) 
1.4) การบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง (6.1-7) 
1.5) โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน (6.1-8) 

  2) โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ (6.1-9) 
  3) โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของ นนร.ชั้นปีที่ 3 สาขาสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา (6.1-10) 
  4) การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. (6.1-11) 

5) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/
กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (6.1-12) 
  6) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น (6.1-13) 
  7) การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ 
  8) การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

1.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 ปีการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร. ก าหนดตัวชี้วัด คือ จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่
บรรลุวัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมายในแผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จของ
เป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยระบุใน กลยุทธ์ที่ 14 แผนงานที่ 26 แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 (6.1-2) 

1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานตามแผนงานบริการทางวิชาการและวิชาชีพของ สกศ.รร.จปร. 

อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่าง
ชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้ ดังปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี
การศึกษา 2559 (6.1-2)  

1.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง   
การด าเนินงานบริการทางวิชาการและวิชาชีพ สกศ.รร.จปร. ได้ก าหนดให้มี

ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินโครงการ แต่ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันด าเนินงาน
จาก คณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุน รวมทั้งนักเรียนนายร้อย ดังปรากฏตามรายชื่อผู้ร่วมโครงการแต่
ละโครงการ (6.1-3 ถึง 6.1-10) 



85 
 

1.5 มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/สถาบัน ได้คะแนนผล
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก 100 คะแนน 

สกศ.รร.จปร. ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ ในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ โดยประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้
คะแนนผลการประเมิน ดังนี้ โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และ
หน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

1) การบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ผลการประเมิน 4.10 (6.1-11) 
2) โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน ผลการประเมิน 4.72 (6.1-12) 

ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ 1.1 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.2 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.4 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.5 
(0.4 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

√ √ √ √ √ ปฏิบัติได้ 5  ข้อ 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 2 คะแนน 

  ผลการด าเนินงาน  =   2          

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความส าเร็จที่สุด อย่างน้อย 1 โครงการ ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
 2.1 มีความต่อเนื่อง ในการด าเนินการตั้งแต่ 3 ปี (1 คะแนน) 
 2.2 มีความยั่งยืน พึ่งพาตัวเองด าเนินการได้โดยไม่ใช้งบประมาณของสถาบัน (1 คะแนน) 
 2.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (1 คะแนน) 
หมายเหตุ : อาจเป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ 6.2 หรือไม่ก็ได้ 

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. ได้รับผิดชอบด าเนินโครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่

ชุมชน สังคม และหน่วยงานอ่ืน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาแก่พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงโดย 

2.1 มีความต่อเนื่อง ในการด าเนินการตั้งแต่ 3 ปี  
การบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ด าเนินการโดย คณาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

บริการความรู้ให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดนครนายกและพ้ืนที่ใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่อง ณ สถานี
วิทยุกระจายเสียงกองทัพบก รร.จปร.  FM 89.75 MHZ  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบัน 
(6.1-7) 
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2.2 มีความยั่งยืน พึ่งพาตัวเองด าเนินการได้โดยไม่ใช้งบประมาณของสถาบัน  
สกศ.รร.จปร. ได้ด าเนินโครงการบริการทางวิชาการ แต่อย่างไรก็ตาม โครงการต่างๆ 

ยังต้องอาศัยงบประมาณของสถาบัน   
    2.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ  

โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานอ่ืน 
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่ง สกศ.ฯ ได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ และชุมชน/สังคม/กองทัพ 
โดยโครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบค่ายว่าเป็น
โครงการที่ดี โดยดูได้จากผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับ(6.1-11) 

ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ 2.1 (1 คะแนน) ข้อ 2.2 (1 คะแนน) ข้อ 2.3 (1 คะแนน) การด าเนินงาน 
 ×  ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 

1 คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 

ผลการด าเนินงาน   =   2.00 

คะแนนประเมินตนเอง 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  
1 2.00 2.00 

 4.00 
2 3.00 2.00 

คะแนนประเมินตนเอง  4.00 

หลักฐานอ้างอิง 
6.1-1    ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2558 
6.1-2  แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 
6.1-3 โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานอ่ืน ทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 
6.1-4   โครงการค่ายเสริมทักษะคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
6.1-5  โครงการพัฒนาภาษาสู่ชุมชน  
6.1-6 โครงการบริการชุมชนรอบค่าย รร.จปร.  
6.1-7  การบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
6.1-8 โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน  
6.1-9 โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ 
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6.1-10 โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของ นนร.ชั้นปีที่ 3 สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการ

พัฒนา 
6.1-11 รายงานการสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร

ข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 
6.1-12 รายงานผลการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/

กรรมการวิชาชีพ กรรมการวิทยานิพนธ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
6.1-13 รายงานผลการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/

ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 
6.1-14 สรุปผลการประเมินการบริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
6.1-15 ผลประเมินความพึงพอใจโครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.2 การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อส่วนการศึกษาฯ 

ค าอธิบาย   ส่วนการศึกษาฯ มีการน าความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนา
ชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะ ต่าง ๆ เช่น 
งานวิจัย ต ารา รายวิชาและ/หรือหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน 
1.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.4 การมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร 
1.5 มีการพัฒนาการเรียนการสอนเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็น

ผลงานลักษณะต่างๆ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

การด าเนินงาน 
1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน สกศ.รร.จปร. ได้มีการทบทวนผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2558 (6.2-
1) เพ่ือก าหนดโครงการและกิจกรรมการบริการวิชาการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี
การศึกษา 2559 (6.2-2) ก าหนดโครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการ โดยค านึงถึงการน าความรู้
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และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ได้แก่ โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ดังนี้ 

1.1) โครงการค่ายเสริมทักษะคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (6.2-3) 
1.2) โครงการบริการชุมชนรอบค่าย รร.จปร. (6.2-4) 
1.3) โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน (6.2-5) 

 
1.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ปีการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร. ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแผนงาน และ
โครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยระบุใน กลยุทธ์ที่ 14 
แผนงานที่ 26 แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี
การศึกษา 2559 (6.2-2) 

 
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานตามแผนงานบริการทางวิชาการและวิชาชีพของ สก
ศ.รร.จปร. อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมอย่างชัดเจน (6.2-2)  

 
1.4 การมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร  

การด าเนินงานบริการทางวิชาการและวิชาชีพ สกศ.รร.จปร. ได้ก าหนดให้มี
ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินโครงการ แต่ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันด าเนินงาน
จาก คณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุน รวมทั้งนักเรียนนายร้อย ดังปรากฏตามรายชื่อผู้ร่วมโครงการแต่
ละโครงการ (6.2-4 ถึง 6.2-5) 

 
1.5 มีการพัฒนาการเรียนการสอนเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอด

เป็นผลงานลักษณะต่างๆ 
ในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เมื่อผู้รับผิดชอบหลักด าเนินโครงการแล้วเสร็จ

จะต้องมีการรายงานผลการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีโครงการ/กิจกรรมที่สามารถน ามาพัฒนาการเรียนการ
สอน/เอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
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โครงการ กองวิชา รายวิชา ผู้รับบริการ 
รหัส

เอกสาร 
โครงการค่ายเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 

กคศ.ฯ แคลคูลัส 1 (MA 1001) 
พ้ืนฐานวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (CS 2001) 

บุตรหลาน 
ก าลังพลฯ 

6.2-3 

โครงการพัฒนาภาษาสู่ชุมชน กอศ.ฯ ภาษาไทยเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ (LG 
5004) 

โรงเรียน 
วัดวังปลาจีด 

6.2-6 

โครงการบริการชุมชนรอบค่าย 
รร.จปร. 

กวล.ฯ ปฏิบัติการชีววิทยา
พ้ืนฐาน (ES 2102) 

โรงเรียน 
วัดโคกล าดวน 

6.2-7 

โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน  เคมีฯ เคมีในชีวิตประจ าวัน 
(CH 5603) 

ชุมชน รพ.ส่งเสริม
สุขภาพ  
ต.ตอไม้แดง 

6.2-8 

โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาชุมชนของ นนร.ชั้นปีที่ 
3 สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 

กมส.ฯ พัฒนาชุมชน (SS 3306) โรงเรียนวัดหนองรี 
โรงเรียนวัด 
สันตยาราม 
โรงเรียนปิยชาติ
พัฒนา 
โรงเรียนวัด 
สุตธรรมาราม 

6.2-9 

 ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ 1.1 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.2 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.4 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.5 
(0.4 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

√ √ √ √ √ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 2 คะแนน 
 

  ผลการด าเนินงาน  =  2           
 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
  ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความส าเร็จที่สุดอย่างน้อย 1 โครงการ ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
 2.1 มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ (1.5 คะแนน) 
 2.2 มีการเผยแพร่และขยายผลในสถาบันอ่ืน อย่างน้อย 1 แห่ง (1.5 คะแนน) 
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หมายเหตุ : อาจเป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ 6.1 หรือไม่ก็ได้ 

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. ได้รับผิดชอบด าเนินโครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่

ชุมชน สังคม และหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยสกศ.รร.จปร. มีโครงการที่ประสบ
ผลส าเร็จมากท่ีสุด คือ โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน  

2.1 มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ  
 ในปีการศึกษา 2559 สกศ.ฯ ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของโครงการ
สนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน คือ แบบวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จโครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชนโครงการเคมีรอบตัวสู่
ชุมชน (6.2-10)   

2.2 มีการเผยแพร่และขยายผลในสถาบันอ่ืน อย่างน้อย 1 แห่ง  
 สกศ.ฯ ได้มีการเผยแพร่โครงการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่สถาบันอ่ืน ได้แก่ โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน (6.2-
11)  

ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ 2.1 (1.5 คะแนน) ข้อ 2.2 (1.5 คะแนน) การด าเนินงาน 
√ √ ปฏิบัติได ้2 ข้อ 

1.50 คะแนน 1.50 คะแนน 3.00 

ผลการด าเนินงาน  =   3.00 

คะแนนประเมินตนเอง  

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  
1 2.00 2 

 5.00 
2 3.00 3 

คะแนนประเมินตนเอง  5.00 

หลักฐานอ้างอิง 
6.2-1    ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2558 
6.2-2  แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 
6.2-3   โครงการค่ายเสริมทักษะคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
6.2-4 โครงการบริการชุมชนรอบค่าย รร.จปร.  
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6.2-5 โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน  
6.2-6 รายงานสรุปผลการด าเนินงานและปิดโครงการพัฒนาภาษาสู่ชุมชน 
6.2-7 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการบริการชุมชนรอบค่าย รร.จปร. 
6.2-8 รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน 
6.2-9 มคอ.3 วิชาพัฒนาชุมชน   
6.2-10  แบบวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จโครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน 
6.2-11 ภาพการน าการบริการวิชาการไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของ

โรงเรียนวัดสันตยาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานด้านที่ 6 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน น้ าหนัก คะแนน 

การประเมิน 
คะแนน×น้ าหนัก 

6.1   5 4.00 20.00 
 1 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ (2) (2)  
 2 - (3) (2)  

6.2   5 5.00 25.00 
 1 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ (2) (2)  
 2 - (3) (3)  

คะแนนรวม 10  45.00 
คะแนนเฉลี่ย   45/10 = 4.50 
ระดับคุณภาพ   ดี 

 
จุดแข็ง 
 

สกศ.รร.จปร. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 

1. สกศ.รร.จปร. ยังมีโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อชุมชนโดยตรงน้อยอยู่ 
2. โครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพต่างๆ ยังไม่มีการมีส่วนร่วมของฝ่ายสนับสนุนและ นนร. 

มากเท่าที่ควร 
3. โครงการต่างๆ ยังไม่มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
4. โครงการต่างๆยังไม่สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

1. ควรส่งเสริมให้มีโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อชุมชนโดยตรงมากขึ้น 
2. ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของฝ่ายสนับสนุนและ นนร. มากข้ึน 
3. ควรด าเนินการโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
4. ควรด าเนินการโครงการต่างๆโดยค านึงความสามารถในการพ่ึงพาตัวเองได้ 
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มาตรฐานด้านท่ี 7 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สกศ.รร.จปร. มีแผนงานการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณทั้งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด มีการจัดพื้นที่ เพื่อด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรและผู้เรียนในสถาบันมีส่วนร่วมในการด าเนินการ นอกจากน้ี สกศ.รร.จปร. ยังจัดให้มี
โครงการ เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบัน มีหน่วยงาน บุคลากรรับผิดชอบการด าเนินงานตาม
โครงการที่ก าหนด โดยบุคลากรและผู้เรียนของ สกศ.รร.จปร. มีส่วนร่วม มีการประเมินความพึงพอใจ 
เพื่อใช้ปรับปรุงโครงการตามสภาพสังคมอย่างต่อเน่ือง ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากอาคาร สถานที่ และ
สภาพแวดล้อม สะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 7.1  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
ค าอธิบาย  สกศ.รร.จปร. มีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณจากภายในและ/หรือได้รับงบประมาณจากภายนอกสถาบัน 
ส าหรับการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีหน่วยงาน/บุคลากร
รับผิดชอบ ดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด มีการจัดพื้นที่เพื่อการด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเน่ือง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
   1.1 มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ  
  1.2 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
  1.3 มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 
  1.4 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
  1.5 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ เข้าร่วมกิจกรรม/ประชาคม ได้คะแนน 
ผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 4 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

การด าเนินงาน 

1.1  สกศ.รร.จปร. มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน/ภายนอกที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร แต่ไม่ได้แยกเป็นรายการเฉพาะไว้ท าให้ไม่
ทราบยอดงบประมาณที่แท้จริง 
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1.2 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
สกศ.รร.จปร. ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการ

ส่งเสริมศิลปะ วัฒธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี
การศึกษา 2559 (7.1-1 ) 

1.3 มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ 
สกศ.รร.จปร. ได้ก าหนดแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และจัดท า โครงการ/

กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารในแผนปฏิบัติ
ราชการ สกศ.รร.จปร. ในทุกปีการศึกษา (7.1-1) 

1.4  มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
สกศ.รร.จปร. ได้มีการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม และมีการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามราย โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
1) โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (7.1-2) 
2) โครงการการพัฒนาต้นแบบห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีและวิธีการสมัยใหม่ด้านเกษตรกรรม (7.1-3) 
3) โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา (7.1-4) 
4) โครงการทัศนศึกษาดูงานของนนร. (7.1-5) 
5) กิจกรรมการทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์และพระบรมมหาราชวัง (7.1-6) 
6) กิจกรรมการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร (7.1-7) 
7) กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแก่อดีตอาจารย์ (วันไหว้ครู) (7.1-8) 

1.5 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ เข้าร่วมกิจกรรม/ประชาคม ได้คะแนน 
ผลประเมินไม่น้อยกว่า  80 จาก 100 คะแนน 

ในการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม สกศ.รร.จปร. ได้ประเมินผลความพึงพอใจของผู้
ที่เข้าร่วมกิจกรรม/ประชาคม สรุปผลดังน้ี 

1) รายงานสรุปผลโครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (7.1-9) 

2)  รายงานสรุปผลโครงการการพัฒนาต้นแบบห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการสมัยใหม่ด้านเกษตรกรรม (7.1-10) 

3)  รายงานสรุปผลโครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา (7.1-11) 
4) รายงานสรุปผลโครงการทัศนศึกษาดูงานของนนร. (7.1-12) 
5)  ราย งานสรุปผลกิจกรรมการทัศนศึกษา โครงการส่ วนพระองค์และ

พระบรมมหาราชวัง (7.1-13) 
6)  รายงานสรุปผลกิจกรรมการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร   

(7.1-14) 
7)  รายงานสรุปผลกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่อดีตอาจารย์ (วันไหว้ครู) (7.1-15) 
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ผลการประเมินตนเอง 
ข้อ 1.1 

 
ข้อ 1.2 

(0.5 คะแนน) 
ข้อ 1.3 

(0.5 คะแนน) 
ข้อ 1.4 

(0.5 คะแนน) 
ข้อ 1.5 

(0.5 คะแนน) 
การด าเนินงาน 

× √ √ √ √ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 

× 0.5 คะแนน 0.5 คะแนน 0.5 คะแนน 0.5 คะแนน 2 
 

ผลการด าเนินงาน = 2      
 

  2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
   2.1 มีการจัดพื้นที่เพื่อการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างต่อเน่ือง (1 คะแนน) 
  2.2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (1 คะแนน) 
  2.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจากหน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/
สังคม/หน่วยงานภายนอก (1 คะแนน) 
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้น้ีจะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีการด าเนินการเฉพาะกิจเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอกเท่าน้ัน 

การด าเนินงาน 
2.1 มีการจัดพื้นที่เพื่อการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม  และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างต่อเน่ือง 
สกศ.รร.จปร. จัดการใช้พื้นที่ภายใน สกศ.รร.จปร. กล่าวคือ ในห้องเรียน และ ห้อง

ประชุมต่างๆ เพื่อการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหารมาอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 

2.2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการจัดกิจกรรม 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 
การด า เนิน โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเส ริมศิลปะ  วัฒธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารของ สกศ.รร.จปร. ได้รับความร่วมมือจาก นักเรียนนายร้อย และ
ก าลังพลของ สกศ.รร.จปร. ในการด าเนินการทุกโครงการ ดังรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ/
กิจกรรม (7.1-5 , และ 7.1-6) 

2.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจากหน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/
สังคม/หน่วยงานภายนอก 

สกศ.รร.จปร. ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจากหน่วยงานต้นสังกัด/
กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หน่วยงานภายนอก ในการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการส่งเสริม
ศิลปะและ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร คือ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานและปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา     
(7.1-11) 
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ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ 2.1 (1 คะแนน) ข้อ 2.2 (1 คะแนน) ข้อ 2.3 (1 คะแนน) การด าเนินงาน 
√ √ √ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 3 

ผลการด าเนินงาน =   3 

คะแนนประเมินตนเอง 
ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ รวมผลการด าเนินงาน 
1 2 2 

5.00 
2 3 3 

คะแนนประเมินตนเอง 5.00 

หลักฐานอ้างอิง 
7.1-1   แผนปฏิบัติราชการ สกศ. รร. จปร. 
7.1-2  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ส.ค.58 – ก.ค. 60 
7.1-3   โครงการการพัฒนาต้นแบบห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ เพื่อการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ

วิธีการสมัยใหม่ด้านเกษตรกรรม และวิจัยหารูปแบบเทคนิควิธารจัดการและถ่ายทอดความรู้ 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

7.1-4  โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา 
7.1-5 โครงการทัศนศึกษาดูงานของนนร. 
7.1-6  กิจกรรมการทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์และพระบรมมหาราชวัง 
7.1-7  กิจกรรมการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 
7.1-8  กิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตแก่อดีตอาจารย์ (วันไหว้ครู) 
7.1-9 รายงานสรุปผลความก้าวหน้าโครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติฯ 5 รอบ 

ในห้วง ส.ค.58 - ก.ค.60 
7.1-10 รายงานสรุปผลความก้าวหน้าโครงการการพัฒนาต้นแบบห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ เพื่อ

การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการสมัยใหม่ด้านเกษตรกรรม และวิจัยหารูปแบบเทคนิควิ
ธารจัดการและถ่ายทอดความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

7.1-11 รายงานสรุปผลการด าเนินงานและปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา 
7.1-12 รายงานสรุปผลโครงการทัศนศึกษาดูงานของนนร. 
7.1-13 รายงานสรุปผลกิจกรรมการทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ และพระบรมมหาราชวัง 
7.1-14 รายงานสรุปผลกิจกรรมการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 
7.1-15 รายงานสรุปผลกิจกรรมมุทิตาจิตแก่อดีตอาจารย์ (วันไหว้ครู) 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 7.2 การพัฒนาสุนทรียภาพ 

ค าอธิบาย   สกศ.รร.จปร. มีโครงการเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของ สกศ.รร.จปร. ตามประเภทโครงการ
ที่ก าหนด มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบให้มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด มีการมี
ส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการด าเนินงาน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินโครงการตามสภาพของสังคมอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งแสดงให้เห็นได้จาก อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย     ถูกสุขลักษณะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเภทโครงการ 
 1. โครงการพัฒนานักเรียนนายร้อยและบุคลากร เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความ
เชื่อสู่วิถีชีวิตความมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 2. โครงการพัฒนาคณะ/สถาบันทั้งทางกายภาพและวิถีการอยู่ร่วมในวัฒนธรรมสังคม เพื่อ
เกิดจิตส านึกต่อสถาบันในฐานะสถาบันของประเทศที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
 3. โครงการสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดเป็นอย่างดีต่อสังคม 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
   1.1 มีการด าเนินนโยบาย/แผนพัฒนา เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เหมาะสม ทันสมัย
และสามารถปฏิบัติได้ 
  1.2 มีการด าเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภท อย่างน้อยประเภทละ 1 โครงการต่อปี) 
ที่เกิดจากการส ารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
  1.3 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดยมีผล
การประเมินความพึงพอใจผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/ประชาคมตามเป้าหมายที่ก าหนดได้คะแนนไม่น้อย
กว่า 80 จาก 100 คะแนน 
  1.4 มีการปรับปรุงและด าเนินโครงการให้เหมาะสมกับสภาพสังคมอย่างต่อเน่ือง 
  1.5 มีแผนพัฒนาสู่อนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการ สกศ.รร.จปร. 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

การด าเนินงาน 
1.1 มีการด าเนินนโยบาย/แผนพัฒนา เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่ เหมาะสม 

ทันสมัยและสามารถปฏิบัติได้ 
สกศ.รร.จปร. ก าหนด แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในกลยุทธ์ที่ ๑๐ 

โดยมีเป้าประสงค์เพื่อจัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากร อีกทั้งยังแทรกอยู่ในกลยุทธ์อื่นๆ 
ในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 (7.2-1) 
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1.2 มีการด าเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภท อย่างน้อยประเภทละ 1 โครงการต่อปี) 
ที่เกิดจากการส ารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

สกศ.รร.จปร. มีการด าเนินงานตาม โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
1) โครงการพัฒนานักเรียนนายร้อยและบุคลากร เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม 

ความเชื่อสู่วิถีชีวิตความมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมที่ดีงาม ดังน้ี 
1.1)  แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. (7.2-1) 
1.2)  กิจกรรม “พบพี่เก่าเล่าเร่ืองใหม่”(7.2-2) 
1.3)  กิจกรรมภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย (7.2-3) 
1.4)  โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา (7.2-4) 

2) โครงการพัฒนาคณะ/สถาบันทั้งทางกายภาพและวิถีการอยู่ร่วมในวัฒนธรรม
สังคม เพื่อเกิดจิตส านึกต่อสถาบันในฐานะสถาบันของประเทศที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ดังน้ี 

2.1) กิจกรรมการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร (7.2-5) 
2.2) กิจกรรมการปฐมนิเทศ นนร. (7.2-6) 
2.3) กิจกรรม การฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า (7.2-7) 

3) โครงการสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดเป็นอย่างดีต่อสังคม  
ดังน้ี 

- กิจกรรมภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย (7.2-3) 
1.3 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดยมีผล

การประเมินความพึงพอใจผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/ประชาคมตามเป้าหมายที่ก าหนดได้คะแนนไม่น้อย
กว่า 80 จาก 100 คะแนน 

ในการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าบรรลุ
เป้าหมายในทุกโครงการ/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง และได้มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ/ประชาคมตามเป้าหมายที่ก าหนด สรุปผล ดังน้ี 

1) รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนฯ กมส.( โครงการพบพี่เก่าเล่าเร่ืองใหม่, 
กิจกรรมวัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย, การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย (7.2-8) 

2) รายงานสรุปผลกิจกรรมภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย (7.2-9) 
3) รายงานสรุปผลกิจกรรมการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร (7.2-9) 
4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานและปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา 

(7.2-10) 
5) รายงานสรุปผลกิจกรรมการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร (7.2-11) 
6) รายงานสรุปผลรายงานสรุปผลกิจกรรมปฐมนิเทศ นนร. (7.2-12) 
7) รายงานสรุปผลกิจกรรมการฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า (7.2-13) 

1.4 มีการปรับปรุงและด าเนินโครงการให้เหมาะสมกับสภาพสังคมอย่างต่อเน่ือง 
สกศ.รร.จปร. มีการประเมินผลการด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ทุก

โครงการ/กิจกรรม (7.2-1 ถึง 7.2-13) 
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1.5 มีแผนพัฒนาสู่อนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการ สกศ.รร.จปร. 

การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในปี
การศึกษา 2559 ได้มีการพิจารณาข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเน่ืองทุกปี (7.2-1 ถึง 7.2-13) 

ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ 1.1 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.2 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.4 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.5 
(0.4 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

√ √ √ √ √ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 2 
 

ผลการด าเนินงาน =  2 
 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
  2.1  อาคารสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการใช้งาน (1 คะแนน) 
   2.2 ภูมิสถาปัตย์ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด 
              (1 คะแนน) 
  2.3 สภาพแวดล้อมสะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม (1 คะแนน) 
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้ น้ีจะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า มีการด าเนินการเฉพาะกิจเพื่อ
รองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

การด าเนินงาน 
2.1 อาคารสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการใช้งาน 

สกศ.รร.จปร. ได้จัดอาคารสถานที่ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้ออ านวยต่อ
การจัดการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย (7.2-14) 

2.2 ภูมิสถาปัตย์ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างประหยั ด 
(7.2-15) 

สกศ.รร.จปร. มีแผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยโดยก าหนดกิจกรรมปรับ
ภูมิทัศน์ และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และได้มีการด าเนินการท าให้ภูมิสถาปัตย์ และสภาพแวดล้อม 
เอื้ออ านวยต่อการจัดการศึกษา (7.2-16) 

 
2.3 สภาพแวดล้อมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม 

สกศ.รร.จปร. ได้มีการจัดกิจกรรม 5 ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, ถูกสุขลักษณะ 
และสร้างนิสัย) ภายใน สกศ.รร.จปร. ส่งผลให้สภาพแวดล้อม สกศ.รร.จปร. มีความสะอาด ถูก
สุขลักษณะ และสวยงาม (7.2-17) 
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ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ 2.1 (1 คะแนน) ข้อ 2.2 (1 คะแนน) ข้อ 2.3 (1 คะแนน) การด าเนินงาน 
√ √ √ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 

1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 3 

ผลการด าเนินงาน =   3 

คะแนนประเมินตนเอง 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ รวมผลการด าเนินงาน 
1 2 2 

5.00 
2 3 3 

คะแนนประเมินตนเอง 5.00 

หลักฐานอ้างอิง 
7.2-1   แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 
7.2-2  กิจกรรมพบพี่เก่าเล่าเร่ืองใหม่ 
7.2-3  กิจกรรมภูมิปัญญาไทย: วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย 
7.2-4  โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา 
7.2-5 กิจกรรมการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 
7.2-6  กิจกรรมปฐมนิเทศ นนร. 
7.2-7  กิจกรรมการฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า 
7.2-8  รายงานสรุปผลกิจกรรมพบพี่เก่าเล่าเร่ืองใหม่ 
7.2-9  รายงานสรุปผลกิจกรรมภูมิปัญญาไทย: วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย 
7.2-10  รายการสรุปผลโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา 
7.2-11  รายงานสรุปผลกิจกรรมการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 
7.2-12  รายงานสรุปผลกิจกรรมปฐมนิเทศ นนร. 
7.2-13 รายงานสรุปผลกิจกรรมการฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานด้านท่ี 7 
 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน น้ าหนัก คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน×น้ าหนัก 

7.1   5 5.00 25.00 
 1 ปฏิบัติได้ 4 ข้อ (2) (2)  
 2 ปฏิบัติได้ 3 ข้อ (3) (3)  

7.2   5 5.00 25.00 
 1 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ (2) (2)  
 2 ปฏิบัติได้ 3 ข้อ (3) (3)  

คะแนนรวม   50.00 
คะแนนเฉลี่ย   50/10 = 5.00 
ระดับคุณภาพ   ดีมาก 

 
จุดแข็ง 
 

สกศ.รร.จปร. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการด าเนินโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อปลูกฝังความเป็นผู้น า รวมทั้งลักษณะทางทหารให้แก่ นนร. ได้เป็นอย่างดี 
 
จุดท่ีควรพัฒนา   

แผนงบประมาณในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา   
ควรมีการก าหนดแผนงบประมาณในการด าเนินงาน โครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนาธรรม ในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 
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มาตรฐานด้านท่ี 8 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สกศ.รร.จปร. มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยต้นสังกัด  และสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศก าหนด มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด มีการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงาน
การจัดการศึกษาของกองวิชา มีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ กองวิชา ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.1  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
ค าอธิบาย   สกศ.รร.จปร. มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก าหนด ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี (ส าหรับ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศใช้ผลการประเมินปีล่าสุด) 

วิธีการค านวณ 
 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย รร.จปร. 3 ป ี

ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้น้ี 

การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง
และได้มีการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาจาก  รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัด คือ ปีการศึกษา 2556 มีการด าเนินงาน 7 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.55 (8.1-1) และปีการศึกษา 2557 มีการด าเนินงาน 7 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ย
คะแนนประเมินเท่ากับ 4.56 (8.1-2) ปีการศึกษา 2558 มีการด าเนินงาน 7 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ ได้
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินเท่ากับ 4.65 (8.1-3) รวมผลการด าเนินงาน 3 ปี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.59 
ดังตาราง 
 

 

 

 

 

 
ผลคะแนน = 

จ านวนปี 

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ช่ือข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 2556 2557 2558 

คะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

4.55 4.56 4.65 4.59 

คะแนนประเมินตนเอง  =  4.59  

หลักฐานอ้างอิง 
8.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 2556 
8.1-2  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 2557 
8.1-3  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8.2  การพัฒนา กองวิชา จากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ค าอธิบาย   กองวิชา มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองวิชา และมีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง อย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา รวมทั้งมีการน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานของกอง
วิชา โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
 1. มีรายงานการประเมินตนเองของ กองวิชา เป็นประจ าทุกปี (1 คะแนน) 
 2. มีการน าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของกองวิชา (1 คะแนน) 
 3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรม ของสถาบันอันเน่ืองมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปสู่การปฏิบัติ (1 คะแนน) 
 4. มีการพัฒนาสถานศึกษาอันเน่ืองมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก (1 คะแนน) 
 5. หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนา กองวิชา ในส่วนที่ 
กองวิชา ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้โดย กองวิชาเอง (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
1. มีรายงานการประเมินตนเองของ กองวิชา เป็นประจ าทุกปี  
 สกศ.รร.จปร.  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง รายงาน รร.จปร. เป็นประจ าทุกปี (8.2-1) 
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2. มีการน าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไป
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของกองวิชา  
 สกศ.รร.จปร. ได้น าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา  2558 มาพิจารณาก าหนดกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ โดยมีการประชุมคณะอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ .รร.จปร. ปี
การศึกษา 2559 เพื่อพิจารณาสรุปความรับผิดชอบในการด าเนินงานตามมาตรฐานตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 (8.2-3) ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
สกศ.รร.จปร. เพื่อพิจารณาก าหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม โดยให้กองวิชามีส่วนร่วมให้ การ
ก าหนดแผน (8.2-4 และ 8.2-5) เพื่อน าข้อสรุปจากการประชุมมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 (8.2-6) 

3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม 
ของสถาบันอันเน่ืองมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไปสู่การ
ปฏิบัติ  
 - สกศ.รร.จปร. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 

พ.ศ. 2559 (8.2-7) เพื่อปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สก
ศ.รร.จปร. ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษาของ สปท. และ สมศ. 
(พ.ศ. 2559-2563) (8.2-8)  
 - สกศ.รร.จปร. ได้ก าหนดแผนด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (8.2-9) ในกลยุทธ์ที่ 

6 พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา แผนงานที่ 10 แผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 (8.2 -6) เพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใน สกศ.รร.จปร.  
 -  ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร. 

ก าหนดให้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. (ระดับกองวิชา) ประจ าปี
การศึกษา 2559 (8.2-10) มีหน้าที่ในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม ของกองวิชาและ สกศ.รร.จปร. ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ  และ
ก าหนดให้มีหน้าที่ติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 
ตามรายโครงการ/กิจกรรม ก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยมกองวิชาเพื่อติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ในความรับผิดชอบของกองวิชา คร้ังที่ 1 เมื่อ 21 พ.ย. 59 (8.2-11) 
และ คร้ังที่ 2 เมื่อ 1 ก.พ. 60 (8.2-12) อีกทั้งได้มีการติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 
2559 ก าหนด โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน
ทั้งสิ้น 5 คร้ัง (8.2-13 ถึง 8.2-17) 
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4. มีการพัฒนาสถานศึกษาอันเน่ืองมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก  
 สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาการจัดการศึกษาอันเน่ืองมาจากการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. โดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อ 23 พ.ค. 59 (8.2-2) ดังน้ี 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  
ข้อเสนอของคณะกรรมการ – ควรส่งเสริมให้ นนร. เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติและ

นานาชาติในทุกกองวิชาไม่มี 
ผลการปฏิบัติ – สกศ.รร.จปร. ได้ส่งเสริมให้ นนร. เข้าแข่งในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ ดังน้ี 
1) โครงการสนับสนุน นนร. ในการเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ : โครงการประกวดสุนทรพจน์ 

(8.2-18) 
2) โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง (8.2-19) 
3) โครงการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ เวิลด์ โรบอท เกมส์ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิฟ (8.2-20) 
4) การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ และงาน Army Cyber contest and Semina 2016 

(8.2-21) 
5) การแข่งขัน การจ าลองสถานการณ์ คร้ังที่ 6 (ARENA Simulation Contest 2017) 

(8.2-22) 
6) การแข่งขันกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ณ ประเทศอิตาลี (8.2-23) 
7) สนับสนุน อาจารย์ เข้าร่วมสังเกตการณ์แข่งขันทักษะทางทหารแซนเฮิสต์ (8.2-24) 

 
มาตรฐานที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

ข้อเสนอของคณะกรรมการ - ปริมาณผลงาน และปริมาณการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ยัง
มีน้อย  

ผลการปฏิบัติ – ถึงแม้ สกศ.รร.จปร. จะมีนโยบายส่งเสริมเร่ืองการด าเนินงานวิจัย
ภายใน สกศ.รร.จปร. ซึ่งส่งผลให้ภาพรวมของการด าเนินงานการวิจัยของ สกศ.รร.จปร. พัฒนามาก
ขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจ านวนงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์มีเพียง 12 ชิ้นงาน (8.2-25) 

มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการและวิชาชีพ  
ข้อเสนอของคณะกรรมการ- 1) การจัดกลุ่ม/รวมโครงการที่ให้บริการวิชาการฯ เป็น

โครงการรวม เพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในการประเมินรอบที่สี่ 
2) การน าความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้พัฒนาต่อ

ยอดเป็นงานวิจัยหรือต ารา รายวิชา/หลักสูตร 
3) ก าหนดโครงการให้มีลักษณะ 1.มีความต่อเน่ืองของ

โครงการในการด าเนินงาน ( ≥3 ปี ) 2. ความยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้โดยไม่ใช้งบประมาณจากสถาบัน 
3. การมีส่วนร่วมของ นนร.  
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ผลการปฏิบัติ – สกศ.รร.จปร. ได้ก าหนดแผนงานบริการวิชาการ ในแผนปฏิบัติราชการ
และมีผลด าเนินการดังน้ี 

1. จัดกลุ่ม โครงการที่ ให้บ ริการแก่ชุมชนเป็นโครงการรวมและ
ประกอบด้วยโครงการย่อยที่ตอบสนองต่อเกณฑ์บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด (8.2-26) 

2. จัดท าโครงการด าเนินการศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมฯ มีการด าเนินการประสานงานกับสถาบันการศึกษาอื่น สามารถน าผลการบริการวิชาการ
ไปสู่การวิจัยและการพัฒนาการศึกษาได้ (8.2-27) 

3. โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมฯ 
สามารถสะท้อนถึงความต่อเน่ือง ยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของ นนร. (8.2-28) 

มาตรฐานที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  
ข้อเสนอของคณะกรรมการ- ไม่มี 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนา สกศ.รร.จปร.  
ข้อเสนอของคณะกรรมการ- ไม่มี 

มาตรฐานที่ 6 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ข้อเสนอของคณะกรรมการ- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการมี

จ านวนน้อย 

ผลการปฏิบัติ – สกศ.รร.จปร. มีนโยบายส่งเสริมให้ อาจารย์ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและ
ท าผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาเพิ่มขึ้น ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีคณาจารย์ที่เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการทั้งสิ้น 5 นาย (8.2-29) 

มาตรฐานที่ 8 การพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ-การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสู่การ

ปฏิบัติงานประจ า  
ผลการปฏิบัติ – มีการจัดท าแผนการปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ โดยค านึงถึงตัวบ่งชี้และ

ระดับการบรรลุเป้าหมายตามงานการประกันคุณภาพการศึกษา (8.2-6) 
- การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพื่อก าหนดแนวทางในการ

ด าเนินงานให้การปฏิบัติราชการประจ า คืองานประกันคุณภาพการศึกษา (8.2-4 และ 8.2-5 ) 
นอกจากการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

แล้ว สกศ.รร.จปร. ยังได้มีการพฒันาการประกันคณุภาพการศกึษา ดงันี ้
1) พฒันาแบบรายงานการประเมินตามรายตวับ่งชี ้ (8.2-29) 
2)  อบรมบุคลากรเ พ่ือเสริมสร้างความรู้เ ก่ียวกับการด าเ นินงานประกันคุณภาพ 

ประกอบด้วยการจัดอบรมภายใน รร.จปร. และภายนอก รร.จปร. ดงันี ้
ภายใน รร.จปร. – 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายนอกรอบสี่ สมศ. จัดโดย สปค.รร.จปร. เมื่อ -31 ม.ค. 60 (8.2-31) 
2. อบรมการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ปีการศึกษา 2560 จัดโดย 

สปค.สกศ.รร.จปร. เมื่อ  5  เม.ย. 60 (8.2-32) 
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ภายนอก รร.จปร. – อบรมผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2560 จัดโดย ยศ.ทบ. ระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ. 60 (8.2-33) 

3) ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจ าปี
งบประมาณ 2559 (8.2-34) 

 
5. หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนา กองวิชา ในส่วนที่ กองวิชา 
ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้โดย สกศ.เอง  
 สกศ.รร.จปร.  ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาจาก รร.จปร. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วน

ที่ สกศ.รร.จปร. ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้โดย  สกศ.รร.จปร. เอง เช่น การสนับสนุน
งบประมาณกองทุนพัฒนาเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา สกศ.รร.จปร. ด้านต่างๆ (8.2-35) 

 

ผลการด าเนินงาน (D8.2)   

ข้อ 1 
(1 คะแนน) 

ข้อ 2 
(1 คะแนน) 

ข้อ 3 
(1 คะแนน) 

ข้อ 4 
(1 คะแนน) 

ข้อ 5 
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

√ √ √ √ √ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 5.00 
 

คะแนนประเมินตนเอง =  5.00 

หลักฐานอ้างอิง 
8.2-1 รายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. 
8.2-2 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 
8.2-3 สรุปผลการพิจารณาความรับผิดขอบในการด าเนินงานตามมาตรฐานตัวบ่งชี้การประกัน

คุณภาพ 
8.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
8.2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. คร้ังที่ 2 
8.2-6 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 
8.2-7 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 

2559 
8.2-8 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2559 
8.2-9 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. และโครงการประกอบแผนฯ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
8.2-10 ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. ประจ าปี

การศึกษา 2559 
8.2-11 สรุปผลการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษากองวิชา สกศ.รร.จปร. คร้ังที่ 1/59 
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8.2-12 สรุปผลการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษากองวิชา สกศ.รร.จปร. คร้ังที่ 2 /59 
8.2-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ คร้ังที่ 1 
8.2-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ คร้ังที่ 2 
8.2-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ คร้ังที่ 3 
8.2-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ คร้ังที่ 4 
8.2-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ คร้ังที่ 5 
8.2-18 เกียรติบัตรประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง 

คร้ังที่ 17 
8.2-19 รายงานผลการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 19 ประจ าปี 2559 
8.2-20 ขออนุมัติให้ข้าราชการและ นนร. เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์ เวิลด์ โรบอท 

ไทยแลนด์ 
8.2-21 ขออนุมัติส่งทีม นนร. เข้าร่วมการทดสอบคัดเลือกเป็นทีมในการแข่งขันปฏิบัติทักษะทาง

ไซเบอร์ 
8.2-22 รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขัน "การจ าลองสถานการณ์ คร้ังที่ 6 
8.2-23 ขอส่งรายชื่อ นนร. เข้าร่วมการแข่งขันกฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ณ 

ประเทศอิตาลี 
8.2-24 ขออนุมัติส่งนายทหารสัญญาบัตรเข้าร่วมสังเกตการณ์และ ส่ง นนร. เข้าร่วมแข่งขัน

ทักษะทางทหารเซนเฮิสต์ ณ รร. นายร้อยสหรัฐฯ ประเทศสหรัฐอเมริการ และขอรับการ
สนับสนุน 

8.2-25 รายชื่อผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีการศึกษา 2559 
8.2-26 รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 (มาตรฐานที่ 6) 
8.2-27 รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 
8.2-28 โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่ ชุมชน สังคม และหน่วยงานอื่น ทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 
8.2-29 โครงการสนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ สภา

อาจารย์ สกศ.รร.จปร. (งบประมาณ 209,000 บาท) 
8.2-30 ขออนุมัติใช้แบบรายงานและแบบประเมิน ตามตัวบ่งชี้รายมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2559 
8.2-31 สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษา ปี

การศึกษา 2559 
8.2-32 สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 ปีการศึกษา 2560 
8.2-33 รายงานผลการอบรมผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
8.2-34 ขอขอบคุณหน่วยที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ของ ทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2559 
8.2-35 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร กทพ.รร.จปร. พิจารณางบประมาณ ประจ าปี 

2559 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานด้านท่ี 8 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน น้ าหนัก คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน×น้ าหนัก 

8.1   5 4.59 22.95 
8.2  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5.00 25.00 

คะแนนรวม 10  47.95 
คะแนนเฉลี่ย   47.95/10 = 4.80 
ระดับคุณภาพ   ดีมาก 

จุดแข็ง 
 

1. สกศ.รร.จปร. มีการก าหนดแผนปฏิบัติราชการโดยกองวิชามีส่วนร่วมท าให้การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานส าคัญในการบริหารการศึกษา 

2. ก าลังพล สกศ.รร.จปร. ให้ความร่วมมือต่องานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

3. สกศ.รร.จปร. มีคณาจารย์ที่มีความรู้ในหลายสาขา ท าให้มีผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการได้ครอบคลุมตามมาตรฐาน และตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

ระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

สกศ.รร.จปร. ควรประสาน กทท.รร.จปร. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพให้
สามารถตอบสนองต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกศ.รร.จปร. อย่างมี
คุณภาพ 
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มาตรฐานด้านท่ี 9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 สกศ.รร.จปร. ก ำหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนซึ่งเป็นนักเรียนนำยร้อยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนำยร้อย  
พระจุลจอมเกล้ำ สกศ.รร.จปร. มีเอกลักษณ์ที่สะท้อนควำมโดดเด่น ควำมช ำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ 
ตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังและบริบทของ       
สกศ.รร.จปร. 
 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9.1  อัตลักษณ์นักเรียนนายร้อย 
ค าอธิบาย   นักเรียนนำยร้อยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ 
ภำรกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถำบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
   1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนนำยร้อยที่เหมำะสมและปฏิบัติได้ 
   1.2 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
   1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเน่ือง 
   1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย คณำจำรย์ บุคลำกร และผู้บริหำรของสถำบัน 
  1.5 มีผลกำรประเมินนักเรียนนำยร้อยที่ปรำกฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย
กว่ำ 80 จำก 100 คะแนน (กองวิชำไม่มีกำรด ำเนินกำร) 

  เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน 

การด าเนินงาน 
1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนที่เหมำะสมและปฏิบัติได้ 

สกศ.รร.จปร. มีภำรกิจในกำรจัดกำรศึกษำอบรมนักเรียนนำยร้อย ตำมหลักสูตร 
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ปรับปรุง พ.ศ. 2558 เพื่อให้นักเรียนนำยร้อย มีควำมรู้วิทยำกำร
ระดับอุดมศึกษำ เพียงพอส ำหรับกำรเป็นนำยทหำรสัญญำบัตรที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ผู้บังคับหน่วยทหำร
ขนำดเล็ก ที่มุ่งสร้ำงอัตลักษณ์ของนักเรียนนำยร้อย ตำมที่ รร.จปร. ก ำหนด คือ “เป็นสุภำพบุรุษ 
นักรบ นักพัฒนำ ที่มีควำมเป็นผู้น ำ ยึดมั่นอุดมกำรณ์ เทิดทูนชำติ ศำสน์ กษัตริย์” นอกจำกควำมรู้
ด้ำนวิชำกำรตำมหลักสูตรที่ก ำหนด สกศ.รร.จปร. ยังได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควำมเป็นผู้น ำ 
ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ทักษะวิชำชีพทำงทหำรในกำรศึกษำแต่ละรำยวิชำ (9.1 -1) อีกทั้ง
ได้ก ำหนด โครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 (9.1 -2) ที่มีผล
ต่อกำรสร้ำงเสริมอัตลักษณ์ของก ำลังพลและนักเรียนนำยร้อย ดังน้ี 

1) โครงกำรสำรคดีเทิดพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
2) โครงกำรสำรคดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
3) โครงกำรขอตำมรอยพระยุคลบำทเศรษฐกิจพอเพียง 
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4) โครงกำรรวบรวมและจัดพิมพ์พระรำชนิพนธ์เน้ือร้องเพลงไทยใน พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกำสทรงเจริญ
พระชนมำยุ 5 รอบ 

5) กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุพระรำชกรณียกิจใน พล.อ.หญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เกี่ยวกับ รร.จปร. และจังหวัดนครนำยก 

6) โครงกำรจัดพิมพ์พระรำชนิพนธ์ค ำสอน (Lecture notes) ใน พล.อ.หญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

7) กำรทัศนศึกษำโครงกำรส่วนพระองค์ และพระบรมมหำรำชวัง 
8) กำรบริกำรกำรเยี่ยมชมหอรัฐสีมำคุณำกร 
9) กำรร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวำยพระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

10) กำรบริจำคโลหิตถวำยเป็นพระรำชกุศล 
11) งำนตรวจสอบเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนกำรล่วงละเมิดสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
12) โครงกำรกำรปลูกฝังและเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ทหำรของกองทัพบกให้ก ำลังพล สก

ศ.รร.จปร. 
13) โครงกำรลด ละ เลิก กำรสูบบุหร่ี ของ นนร. 
14) โครงกำรพัฒนำต้นแบบห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้ เพื่อกำรวิจัยพัฒนำ

เทคโนโลยีและวิธีกำรสมัยใหม่ด้ำนเกษตรกรรมและวิจัยหำรูปแบบเทคนิควิธีกำรจัดกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จำกทฤษฎีสู่ภำคปฏิบัติ 

15) โครงกำรฝึกปฏิบั ติงำนด้ำนกำรพัฒนำชุมชนของ นนร. ชั้นปีที่  3 สำขำ
สังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 

16) โครงกำรสนับสนุน นนร. ในกำรเข้ำแข่งขันชิงชนะเลิศ 
17) กำรทัศนศึกษำของคณำจำรย์และ นนร. 
18) โครงกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำแก่ นนร. สำขำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 
19) กำรรับแถว นนร. 
20) กำรปฐมนิเทศ นนร. 
21) กำรปัจฉิมนิเทศ นนร. 
22) กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย นนร. 

1.2 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 ที่

สะท้อนถึงกำรสร้ำงเสริมอัตลักษณ์ให้แก่ ก ำลังพลและนักเรียนนำยร้อย ได้มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและ
ระดับควำมส ำเร็จไว้อย่ำงชัดเจน (9.1-3 – 9.1-13) 

1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเน่ือง 
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรสอน และแผนปฏิบัติรำชกำรได้มี

กำรก ำหนดระบบและกลไกกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน อำทิ 
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1) มีคณะกรรมกำรหลักสูตร ตรวจสอบควำมถูกต้องรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ. 
3) ในทุกรำยวิชำ พร้อมทั้งมีกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ (มคอ. 5) ว่ำเป็นไป
ตำมที่ก ำหนด ในทุกรำยวิชำเพื่อสรุปผลข้อควรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ืองทุกปีกำรศึกษำ 

2) กำรด ำเนิน โครงกำร/กิจกรรม ที่สร้ำงเสริมอัตลักษณ์ ของ ก ำลังพลและนักเรียน
นำยร้อย โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มีกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรปฏิบัติโดยมีกำรติดตำมผลกำร
ปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 โดยคณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ 
สกศ.รร.จปร. ประเมินและติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 
(9.1-14) อย่ำงต่อเน่ืองตลอดปีกำรศึกษำ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม เมื่อจบปีกำรศึกษำ 
(9.1-15) เพื่อน ำไปก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของ สกศ.รร.จปร. ต่อไป 

1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย คณำจำรย์ บุคลำกร และผู้บริหำรของสถำบัน 
สกศ.รร.จปร. ได้มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ในกำรเสริมสร้ำงอัตลักษณ์ โดยกำร

มีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย คณำจำรย์ บุคลำกร และผู้บริหำร เช่น 
1) โครงกำรค่ำยอำสำคอมพิวเตอร์ รร.จปร. – มข. เพื่อกำรรู้เท่ำทันสื่อสังคม

ออนไลน์ในยุคปัจจุบัน 
2) โครงกำร ลด ละ เลิก กำรสูบบุหร่ีของ นนร. 
3) โครงกำรกำรพัฒนำต้นแบบห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้  เพื่อกำรวิจัยพัฒนำ

เทคโนโลยีและวิธีกำรสมัยใหม่ด้ำนเกษตรกรรม และวิจัยหำรูปแบบเทคนิควิธีกำรจัดกำรและถ่ำยทอด
ควำมรู้ ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จำกทฤษฎีสู่ภำคปฏิบัติ (9.1-5) 

4) โครงกำรสนับสนุน นนร. ในกำรเข้ำแข่งขันชิงชนะเลิศ 
5) กำรทัศนศึกษำของคณำจำรย์ และ นนร. 
6) โครงกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำแก่ นนร. สำขำสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 

1.5 มีผลกำรประเมินนักเรียนนำยร้อยที่ปรำกฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย
กว่ำ 80 จำก 100 คะแนน 

สกศ.รร.จปร. ไม่มีกำรประเมินในข้อน้ี 

ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ 1.1 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.2 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.4 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.5 
(0.4 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 

√ √ √ √ × ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0 คะแนน 1.6 คะแนน 

ผลการด าเนินงาน =  1.6 
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2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

วิธีการค านวณ 
 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 3 คะแนน 

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. ไม่มีกำรประเมินส ำหรับข้อน้ี 

คะแนนประเมินตนเอง  

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ รวมผลการด าเนินงาน (D) 
1 2 1.6 

1.60 
2 3 n/a 

คะแนนประเมินตนเอง  4.00 

หลักฐานอ้างอิง 
9.1-1  หลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ปรับปรุง พ.ศ. 2558 
9.1-2  แผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 
9.1-3  รำยงำนผลกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร กปศ.สกศ.รร.จปร. 
9.1-4  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร กคศ.สกศ.รร.จปร. 
9.1-5  รำยงำนขออนุมัติด ำเนินโครงกำรกำรพัฒนำต้นแบบห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้ 
9.1-6  รำยงำนผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ รร.จปร. 
9.1-7  รำยงำนสรุปผลกำรประชุมกำรจัดกำรควำมรู้ สกศ.รร.จปร 
9.1-8  เอกสำรขออนุมัติและรำยงำนผลกำรทัศนศึกษำและดูงำนภำยนอก รร.จปร. ของ นนร. 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
9.1-9   ขออนุมัติเดินทำงเข้ำร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ เวิร์ด โรบอท ไทยแลนด์ 
9.1-10  ขออนุมัติเข้ำร่วมกำรทดสอบคัดเลือกเป็นทีมในกำรแข่งขันปฏิบัติทักษะทำงไซเบอร์ 
9.1-11  รำยงำนผลกำรแข่งขันฮอนด้ำประหยัดเชื้อเพลิง คร้ังที่ 19 ปีกำรศึกษำ 2559 
9.1-12  รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมแข่งขัน กำรจ ำลองสถำนกำรณ์ คร้ังที่ 6 
9.1-13  ชี้แจงกำรไม่เข้ำร่วมแข่งขันคอนกรีตมวลเบำ ระดับอุดมศึกษำ คร้ังที่ 10 
9.1-14 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. 
9.1-15 รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ประจ ำปี 2559 
 
 

 
ผลร้อยละ = 

จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยที่ปรำกฏอัตลักษณ์ตำมที่ ส่วนกำรศึกษำฯ ก ำหนด 
 

จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยทีไ่ด้รับกำรสุ่มตรวจ 
X 100 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 9.2  เอกลักษณ์สถาบัน 
ค าอธิบาย   กองวิชำ มีเอกลักษณ์ที่สะท้อนควำมโดดเด่น/ควำมช ำนำญ/ควำมเชี่ยวชำญ ตำมปรัชญำ 
ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์ กำรจัดต้ัง และบริบทของโรงเรียนนำยร้อย        
พระจุลจอมเกล้ำ 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
  1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดเอกลักษณ์ของ สกศ.รร.จปร. ที่เหมำะสมและปฏิบัติได้ 
  1.2 มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
  1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเน่ือง 
  1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย อำจำรย์ และบุคลำกร 
  1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจ ในกำรด ำเนินงำนของ กองวิชำ ที่สะท้อนเอกลักษณ์      
สกศ.รร.จปร. ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน 

  เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน 
การด าเนินงาน 
1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดเอกลักษณ์ของ กองวิชำ ที่เหมำะสมและปฏิบัติได้ 

สกศ.รร.จปร. ได้ยึดถือเอกลักษณ์ของ รร.จปร. คือ “เป็นสถำบันผลิตนำยทหำร
สัญญำบัตรหลักของกองทัพบก” และ ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 
(9.2-1) โดยมี โครงกำร/กิจกรรม ที่สะท้อนให้เห็นถึง เอกลักษณ์ของ รร.จปร. คือ โครงกำรกำร
จัดกำรควำมรู้ สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 (9.2-2 – 9.2-3) และโครงกำรกำรพัฒนำต้นแบบ
ห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้ เพื่อกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและวิธีกำรสมัยใหม่ด้ำนเกษตรกรรม 
และวิจัยหำรูปแบบเทคนิควิธีกำรจัดกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. 
จำกทฤษฎีสู่ภำคปฏิบัติ (9.2-4) 

1.2 มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 ที่

สะท้อนถึงกำรสร้ำงเสริมเอกลักษณ์ของ รร.จปร. ได้มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จไว้
อย่ำงชัดเจน  

1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเน่ือง 
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม แผนปฏิบัติรำชกำรได้มีกำรก ำหนดระบบ และ

กลไกกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน กำรด ำเนิน โครงกำร/กิจกรรม ที่สร้ำงเสริมเอกลักษณ์ของ รร.จปร
และมีกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรปฏิบัติโดยมีกำรติดตำมผลกำ รปฏิบัติตำมแผนปฏิบั ติรำชกำร          
สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 โดยคณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. ประเมินและ
ติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 (9.2-5) อย่ำงต่อเน่ือง
ตลอดปีกำรศึกษำ และสรุปผลกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. เมื่อจบปีกำรศึกษำ 
(9.2-6) เพื่อน ำไปก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม ที่ส่งเสริมกำรสร้ำงเอกลักษณ์ของ รร.จปร. ต่อไป 
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1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย อำจำรย์ และบุคลำกร 
สกศ.รร.จปร  ได้มีกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม ในกำรเสริมสร้ำงเอกลักษณ์โดยกำร

มีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย คณำจำรย์ บุคลำกร และผู้บริหำร ได้แก่ โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 
สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 (9.2-2 – 9.2-3) และโครงกำรกำรพัฒนำต้นแบบห้องปฏิบัติกำร
ศูนย์กำรเรียนรู้ เพื่อกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและวิธีกำรสมัยใหม่ด้ำนเกษตรกรรม และวิจัยหำ
รูปแบบเทคนิควิธีกำรจัดกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จำกทฤษฎีสู่
ภำคปฏิบัติ (9.2-4) 

1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจ ในกำรด ำเนินงำนของ กองวิชำ ที่สะท้อนเอกลักษณ์ กอง
วิชำ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน 

มีกำรประเมินผลกำรด ำเนิน โครงกำร/กิจกรรม ที่เสริมสร้ำงเอกลักษณ์ของ รร.จปร. 
คือ โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 มีผลกำรกำรจัดกำรควำมรู้จ ำนวน 
12 เรื่อง จำกค่ำเป้ำหมำยจ ำนวนเรื่องในกำรจัดกำรควำมรู้ 12 เรื่องที่ต้ังไว้ (9.2-3) 

 ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ 1.1 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.2 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.4 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.5 
(0.4 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 

√ √ √ √ √ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 2 คะแนน 
 

  ผลการด าเนินงาน =  2             
 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
  ผู้ประเมินตรวจหลักฐำน ประเด็นต่อไปน้ี 
  2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรศึกษำดูงำนที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ กองวิชำ (1 คะแนน) 
  2.2 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/กำรยกย่องในมิติต่ำงๆ (1 คะแนน) 
  2.3 มีควำมเป็น “ต้นแบบ” วิธีด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ หรือมีกำรถ่ำยโอนควำมรู้ด้ำน
กระบวนกำรสู่สถำบันอื่น (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
1) เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรศึกษำดูงำนที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ กองวิชำ  

-สกศ.รร.จปร. เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยรวบรวมผลของโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของแต่
ละกองวิชำไว้ที่เว็บไซต์ http://kmlo.crma.ac.th/km (9.2-7) เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่บุคคลทั่วไป
ได้ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้และน ำไปเผยแพร่ได้ 

- สกศ.รร.จปร. จัดให้มีสถำนที่ให้ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ ที่ปรับปรุงข้อมูลทำง
ประวัติศำสตร์ให้ทันสมัยและน่ำสนใจอย่ำงต่อเน่ือง ณ หอเฉลิมรัฐสีมำคุณำกร กองวิชำประวัติศำสตร์  

http://kmlo.crma.ac.th/km
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ซึ่งมีบุคคลกลุ่มต่ำงๆ ติดต่อขอเข้ำเยี่ยมชมอย่ำง โดยกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้เข้ำเยี่ยมชม
ตลอดปีกำรศึกษำอยู่ในระดับดีมำก (4.73) (9.2-8) 

2) ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/กำรยกย่องในมิติต่ำงๆ  
สกศ.รร.จปร. มีนักเรียนนำยร้อยที่ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่องที่สะท้อนควำมรู้

ควำมสำมำรถ ในระดับกองทัพ/ระดับชำติ/ระดับนำนำชำติ หรือองค์กรภำยนอก จ ำนวน 4 รำงวัล 
ได้แก่  

- สมำคมนิสิตเก่ำจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ได้มอบเกียรติ
บัตร ให้ นนร.เทพพิทักษ์  ต้ันภูมี ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษำเฉลิมพระ
เกียรติฯ คร้ังที่17 รอบคัดเลือกภำคกลำง ประจ ำปี 2559 (9.2-9) 

- กำรแข่งขันฮอนด้ำประหยัดเชื้อเพลิง รุ่น 110 ซีซี. ได้ล ำดับที่ 5 จำกจ ำนวน 25 
ทีม ประเภทอุดมศึกษำ และได้ล ำดับที่ 19 จำกจ ำนวน 265 ทีม จำกทีมแข่งขันทั่วประเทศ (9.2-10) 

- วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชนูปถัมภ์ฯ ได้มอบเหรียญรำงวัล
เรียนดีแก่ นนร. สกุลเทียน เทียนทองศิริ ซึ่งมีผลกำรเรียนดี มีควำมประพฤติดี และสอบได้ที่ 1 ของ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ (9.2-11) 

- สถำบันกฎหมำยว่ำด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ( IHL) ณ กรุงชำนเรโม 
ประเทศอิตำลี ได้มอบรำงวัลอันดับที่ 3 ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 2 สำขำ สศ. จ ำนวน 3 นำย ได้แก่ นนร. กวิน   
กสำนติกุล  นนร. พีรณัฐ  พรหมภินันท์ และ นนร. อลงกรณ์ กรุณำ ในกำรแข่งขันกฎหมำยว่ำด้วย
สิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ ระหว่ำง โรงเรียนนำยร้อยทหำรนำนำชำติ (9.2-12) 

3) มีควำมเป็น “ต้นแบบ” วิธีด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ หรือมีกำรถ่ำยโอนควำมรู้ด้ำน
กระบวนกำรสู่สถำบันอื่น  

สกศ.รร.จปร. จัดท ำโครงกำรพัฒนำต้นแบบห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้ เพื่อกำร
วิจัยพัฒนำเทคโนโลยี และวิธีกำรสมัยใหม่ด้ำนเกษตรกรรม และวิจัยหำรูปแบบเทคนิควธีกำรจัดกำร
และถ่ำยทอดควำมรู้ ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จำกทฤษฎีสู่ภำคปฏิบัติ (9.2-13) โครงกำร
น้ีจะสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ให้แก่นักเรียนนำยร้อย และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรให้บริกำรชุมชน
ด้ำนวิชำกำร 

คะแนนประเมินตนเอง  

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ รวมผลการด าเนินงาน (D) 
1 2 2 

5 
2 3 3 

คะแนนประเมินตนเอง  5 

หลักฐานอ้างอิง 
9.2-1  แผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 
9.2-2  รำยงำนผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรควำมรู้ รร.จปร. 
9.2-3  รำยงำนสรุปผลกำรประชุมกำรจัดกำรควำมรู้ สกศ.รร.จปร. 



 117 

9.2-4  รำยงำนขออนุมัติด ำเนินโครงกำรกำรพัฒนำต้นแบบห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้ 
9.2-5  ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. 
9.2-6   รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 
9.2-7 http://kmlo.crma.ac.th/km 
9.2-8 ขอส่งรำยงำนผลกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติรำชกำร กปศ.สกศ.รร.จปร. 
9.2-9 เกียรติบัตรประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษำเฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือก เขตภำคกลำง คร้ัง

ที่ 17   
9.2-10 รำยงำนผลกำรแขงขันฮอนดำประหยัดเชื้อเพลิง คร้ังที่ 19 ปกำรศึกษำ 2559 
9.2-11 ขอให้เสนอชื่อนิสิต นักศึกษำ เพื่อเข้ำเฝ้ำฯ รับเหรียญรำงวัลเรียนดี ประจ ำปี พ.ศ.2559 
9.2-12 ภำพถ่ำย นนร. ได้รำงวัลกำรแข่งขันกฎหมำยสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ อันดับที่ 3 
9.2-13 ขออนุมัติด ำเนินโครงกำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kmlo.crma.ac.th/km
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานด้านท่ี 9 
ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน น้ าหนัก คะแนน 

การประเมิน 
คะแนน×น้ าหนัก 

9.1   5 4.00 20.00 
 1 ปฏิบัติได้ 4 ข้อ (2) (1.6) - 
 2 n/a (3) (n/a) - 

9.2   5 5.00 25.00 
 1 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ (2) (2)  
 2 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ (3) (3)  

คะแนนรวม 10  45.00 
คะแนนเฉลี่ย   45.00/10 = 4.50 
ระดับคุณภำพ   ดี 

 
จุดแข็ง 

สกศ.รร.จปร. มีกำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. น ำมำสู่กำรพิจำรณำถึงอัตลักษณ์ 
และ เอกลักษณ์ของ สกศ.รร.จปร. 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 

ควรมีกำรพัฒนำแบบประเมินอัตลักษณ์ของผู้เรียน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
สร้ำงแบบประเมินอัตลักษณ์ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ สกศ.รร.จปร. เพื่อใช้ในกำร

ประเมิน นักเรียนนำยร้อย 
- 
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มาตรฐานด้านท่ี 10 มาตรการส่งเสริม 
สกศ.รร.จปร. ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบไปด้วย มำตรกำร

ส่งเสริมภำยในและภำยนอก ส่วนกำรศึกษำฯ เพื่อพัฒนำสังคมและประเทศชำติจำกประเด็นชี้แนะ 
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหำสังคมด้ำนต่ำงๆ ตำมนโยบำยของรัฐ อำทิ กำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำร
อันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ ควำมรักชำติ บ ำรุงศำสนำ และเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ กำรน้อมน ำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติเป็นแบบอย่ำง กำรสร้ำงสังคมสันติสุขและควำมปรองดอง กำร
ส่งเสริมควำมร่วมมือในกรอบประชำคมอำเซียน กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม พลังงำน เศ รษฐกิจ 
สุขภำพ ค่ำนิยม จิตสำธำรณะ และควำมประหยัด รวมทั้งกำรแก้ปัญหำสังคม ควำมขัดแย้ง อุบัติภัย 
และสิ่งเสพติด เป็นต้น  

ตัวบ่งช้ีท่ี 10.1 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) 
ค าอธิบาย   นักเรียนนำยร้อยมีควำมสำมำรถและทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสำมำรถสื่อสำรและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนำนำประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำยที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์

มำตรฐำน American Language Course Placement Test (ALCPT) หรือ English 
Comprehension Level Test (ECL) ต่อจ ำนวนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมด โดยก ำหนด
เกณฑ์ผ่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ดังน้ี 

ในระดับปริญญำตรีไม่ต่ ำกว่ำ 65 คะแนนของกำรสอบ ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเท่ำ 

วิธีการค านวณ 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 10 เท่ำกับ 5 คะแนน 

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. มีนักเรียนชั้นปีที่ 5 ที่ผ่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษในระดับปริญญำตรี ไม่ต่ ำ

กว่ำ 65 คะแนน ของกำรสอบ ALCPT จ ำนวน 90 นำย (10.1-1) จำกจ ำนวนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีที่ 
5 ทั้งหมด จ ำนวน 200 นำย คิดเป็นร้อยละ 45 นอกจำกน้ียังมีโครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
กำรท ำป้ำยนิเทศภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะภำษำอังกฤษตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

X 100 

 
ผลร้อยละ = 

จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำยท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ 

จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมด 
X 100 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 มุ่งผลิตนำยทหำรสัญญำบัตรหลักให้เป็นผู้น ำทำงทหำรที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก (10.1-2) 

ข้อมูลพ้ืนฐาน   

ช่ือข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 2557 2558 2559 

1. จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำยที่ผ่ำน
เกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ 

n/a n/a 90 90 

2. จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมด n/a n/a 200 200 

3. ร้อยละของนักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำยที่
ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษต่อจ ำนวน
นักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมด 

n/a n/a 45 45 

   
ผลการด าเนินงาน =   45 

 
คะแนนประเมินตนเอง =  5 

หลักฐานอ้างอิง 
10.1-1  สรุปผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษแบบอเมริกัน (ALCPT) 
10.1-2  แผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 มำตรกำรส่งเสริม (ภำยนอกสถำบัน) 
ค าอธิบาย   ส่วนกำรศึกษำฯ มีกำรด ำเนินงำนในกำรช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถำบัน ด้วยกำร
จัดท ำโครงกำร  เช่น โครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำรบริกำรตรวจสุขภำพชุมชน เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 
1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

  1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดควำมร่วมมือ  
  1.2 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ80  
  1.3 มีแนวปฏิบัติและกระบวนกำรที่ชัดเจนและต่อเน่ือง 
  1.4 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกผู้เกี่ยวข้อง   
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  1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน 

  เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน 

การด าเนินงาน 
1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดควำมร่วมมือ  

สกศ.รร.จปร.  มีกำรด ำเนินงำนในกำรช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถำบัน ด้วยกำร
จัดท ำโครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้ (10.2-1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรวิจัยพัฒนำ
เทคโนโลยีและวิธีกำรสมัยใหม่ด้ำนเกษตรกรรม และวิจัยหำรูปแบบเทคนิควิธีกำรจัดกำรและถ่ำยทอด
ควำมรู้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ  

1.2  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
 โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้ เพื่อกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและ
วิธีกำรสมัยใหม่ด้ำนเกษตรกรรม และวิจัยหำรูปแบบเทคนิควิธีกำรจัดกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ตำม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ (10.2-1) ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร.  
ปีกำรศึกษำ 2559 ได้มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จของค่ำเป้ำหมำยไว้ ที่ระดับควำม    
พึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรมมำกกว่ำร้อยละ 80 (10.2-2 ) 

1.3  มีแนวปฏิบัติและกระบวนกำรที่ชัดเจนและต่อเน่ือง 
กำรด ำเนินกำรช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบ รร.จปร. สกศ.รร.จปร. ได้ก ำหนด  

โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้ เพื่อกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและวิธีกำรสมัยใหม่ด้ำน
เกษตรกรรม และวิจัยหำรูปแบบเทคนิควิธีกำรจัดกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของ นนร. จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ ในแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 ซึ่งได้มีกำร
ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำงชัดเจน  

1.4  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกผู้เกี่ยวข้อง   
กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรได้มีกำรก ำหนดระบบ และกลไก

กำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน กำรด ำเนิน โครงกำร/กิจกรรม มีกำรด ำเนินงำนในกำรช่วยเหลือชุมชน 
สังคม รอบ รร.จปร.  และมีกำรขับเคลื่อนให้เกิดกำรปฏิบัติโดยมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 โดยมีคณะกรรมกำรภำยนอกจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมหลักในโครงกำรคือ สถำนีพัฒนำที่ดินนครนำยก กรมพัฒนำที่ดิน และ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำทรำย อ ำเภอเมือง จังหวัดนครนำยก มีติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (10.2-3) อย่ำง
ต่อเน่ืองตลอดปีกำรศึกษำ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมเพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติรำชกำร  สกศ.รร.จปร. เมื่อจบปีกำรศึกษำ (10.2-4) เพื่อน ำไปก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม 
ที่ส่งเสริมในกำรช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบ รร.จปร. ต่อไป 
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1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน 
มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้ เพื่อกำร

วิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและวิธีกำรสมัยใหม่ด้ำนเกษตรกรรม และวิจัยหำรูปแบบเทคนิควิธีกำรจัดกำร
และถ่ำยทอดควำมรู้ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ ผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจเท่ำกับ 88.2 (10.2-4) 

ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ 1.1 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.2 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.4 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.5 
(0.4 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 

√ √ √ √ √ √ 

0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 2.00 
 

ผลการด าเนินงาน  =   2.00 

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
  2.1 มีผลกำรช่วยเหลือ/ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่นในกำรพัฒนำวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 แห่ง 
(1.5 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. มีกำรช่วยเหลือและให้ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่นในกำรพัฒนำวิชำกำร

โดย กคศ.ฯ มีกำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือ (MOU) กับ มหำวิทยำลัยขอนแก่นมำอย่ำงต่อเน่ือง (10.2-
5) และมีกำรประชุมเพื่อแสวงหำควำมร่วมมือกับสถำบันอื่น อำทิเช่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
มหำวิทยำลัยลำดกระบัง มหำวิทยำลัยแม่โจ้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
โครำช กรมพัฒนำที่ดิน (10.2-6 ) 
  2.2 มีผลควำมร่วมมือกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หน่วยงำนอื่นในกองทัพในกำร
ป้องกันแก้ปัญหำ และ/หรือกำรพัฒนำตำมบริบทของพื้นที่ อย่ำงน้อย 1 ประเด็น (1.5 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. ได้มีควำมร่วมมือกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หน่วยงำนอื่นใน

กองทัพในกำรป้องกันแก้ปัญหำ และ/หรือกำรพัฒนำตำมบริบทของพื้นที่ โดยเลือกเอำพื้นที่ต ำบลท่ำ
ทรำยในกำรด ำเนินกิจกรรม เพื่อเผยแพร่และยกระดับควำมรู้ทำงเกษตรแก่เกษตรกร และจัดต้ัง
วิสำหกิจชุมชน อบต.ท่ำทรำย อ ำเภอเมือง จังหวัดนครนำยกขึ้น เพื่อรวมกลุ่มและช่วยเหลือกันและ
กันในกำรด ำเนินกิจกรรมทำงกำรเกษตร (10.2-7) 

หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นโครงกำรเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ 6.1 และ ตัวบ่งชี้ 6.2 
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ผลการประเมินตนเอง 

ข้อ 2.1 (1.5 คะแนน) ข้อ 2.2 (1.5 คะแนน) กำรด ำเนินงำน 
√ √ ปฏิบัติได้  2 ข้อ 

1.5 คะแนน 1.5 คะแนน 3 

ผลการด าเนินงาน  =   3 

คะแนนประเมินตนเอง 
ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน 
1 2.00 2 

 5.00 
2 3.00 3 

คะแนนประเมินตนเอง 5.00 

หลักฐานอ้างอิง 
10.2-1 โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้ เพื่อกำรวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและวิธีกำร

สมัยใหม่ด้ำนเกษตรกรรม และวิจัยหำรูปแบบเทคนิควิธีกำรจัดกำรและถ่ำยทอดควำมรู้ตำม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จำกทฤษฎีสู่กำรปฏิบัติ 

10.2-2 แผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 2559 
10.2-3 ค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรและที่ปรึกษำจำกภำยนอกในกำรช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบ 

รร.จปร. 
10.2-4  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรและผลกำรประเมินโครงกำร 
10.2-5  กำรด ำเนินกำรควำมร่วมมือ (MOU) กับมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
10.2-6  กำรช่วยเหลือและให้ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่นในกำรพัฒนำวิชำกำร 
10.2-7  ผลควำมร่วมมือกับท้องถิ่น ชุมชน สังคม จังหวัด และหน่วยงำนอื่น ในกำรป้องกันแก้ปัญหำ 
 หรือพัฒนำ ตำมบริบทของพื้นที่จังหวัดนครนำยก 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานด้านท่ี 10 
ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน น้ าหนัก คะแนน 

การประเมิน 
คะแนน×น้ าหนัก 

10.1  ร้อยละ 45 5 5.00 25.00 
10.2   5 5.00 25.00 

 1 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ (2) (2)  
 2 ปฏิบัติได้ 2 ข้อ (3) (3)  

คะแนนรวม 10  50.00 
คะแนนเฉลี่ย   50.00/10 = 5.00 
ระดับคุณภำพ   ดีมำก 

จุดแข็ง 

สกศ.รร.จปร.มีกำรด ำเนินมำตรกำรด้ำนกำรส่งเสริมทั้งกำรส่งเสริมภำยในสถำบันและ
มำตรกำรส่งเสริมภำยนอกสถำบัน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ด้ำนมำตรกำรส่งเสริมภำยในสถำบัน นนร.ที่ผ่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษแบบอเมริกัน 
(ALCPT)  ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินแต่ยังได้คะแนนต่ ำและจ ำนวน นนร. ที่ผ่ำนเกณฑ์จ ำนวนน้อย 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ส่งเสริมให้ นนร. ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอนเพิ่มขึ้น  
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สรุปผลการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. 

มาตรฐาน น ้าหนัก ผลรวมของ
คะแนน× นน. 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1 คุณภาพศิษย์ 15 75.00 5.00 ดีมาก 
2 คุณภาพอาจารย์ 25 103.00 4.12 ดี 
3 หลักสูตรและการเรียนการสอน 20 100.00 5.00 ดีมาก 
4 การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะ

ผู้น า 
- - - - 

5 การบริหารและธรรมาภิบาลของ 
ส่วนการศึกษาฯ 

15 70.95 4.73 ดีมาก 

6 ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 10 45.00 4.50 ดี 
7 การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
10 50.00 5.00 ดีมาก 

8 การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

10 48.00 4.80 ดีมาก 

9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 10 45.00 4.50 ดี 
10 มาตรการส่งเสริม 10 50.00 5.00 ดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานท่ี 1-10 125 586.95/125= 4.70 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์ภาพรวมของ สกศ.รร.จปร. 

จุดเด่นในภาพรวมของ สกศ.รร.จปร. 

1. ผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. มีความชัดเจนในการก าหนดนโยบายทางการบริหาร ที่เน้น    
การบริหารคุณภาพ ประกอบด้วยการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ การสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตาม
แผน การควบคุมและติดตามการด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าสู่การพัฒนา
คุณภาพ สกศ.รร.จปร. อย่างต่อเน่ือง โดยการด าเนินการเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  

2. อาจารย์ สกศ.รร.จปร. เป็นผู้มีศักยภาพทางวิชาการ สามารถผลิตผลงานทางวิชาการ 
และพัฒนางานของ สกศ.รร.จปร. เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพที่ก าหนดได้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเร่งด่วน 
1. การสร้างความเข้าใจกับก าลังพล สกศ.รร.จปร. เกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ก าหนดในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน อันประกอบด้วยข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบันเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ ผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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3. ควรต้องพัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ และการเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการมากขึ้น 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ คณาจารย์ท างานวิจัยโดยเน้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ให้มากขึ้น 

5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน โดยเน้นการพัฒนาที่สามารถน ามาใช้ใน
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานจริงได้ 

6. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนโดยตรง โดยให้ นนร. 
และก าลังพลมีส่วนร่วมในการด าเนินงานให้มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารงานเชิงคุณภาพของ สกศ.รร.จปร. 
2. การพัฒนาการด าเนินงานวิจัยของคณาจารย์ รวมทั้งเน้นการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้

ประโยชน์จริง 



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                    
                         ค ำสั่ง ส่วนกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 

                                                         (เฉพำะ) 

                                                    ที่     ๓๙      /๕๙ 

    เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

                                      --------------------------------------- 

  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ สกศ.รร.จปร. จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  สกศ.รร.จปร. 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เพื่อรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน ดังน้ี 
   ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร.  รำยชื่อและหน้ำที่
รับผิดชอบ  ผนวก ก 
  ๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  สกศ.รร.จปร.  รำยชื่อและหน้ำที่
รับผิดชอบ  ผนวก ข 
  ๓. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  สกศ.รร.จปร.  รำยชื่อและหน้ำที่
รับผิดชอบ  ผนวก ค 
  ๔. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำรำยมำตรฐำน สกศ.รร.จปร. 
รำยชื่อและหน้ำที่รับผิดชอบ ผนวก ง 
 

  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

   สั่ง    ณ    วันที่    ๒๐       มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

 พล.ต.  

           ( วินัฐ  อินทรสุวรรณ ) 
     ผอ.สกศ.รร.จปร. 



ผนวก ก  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. 
ประกอบค ำสั่ง สกศ.รร.จปร. (เฉพำะ) ที่     ๓๙     /๕๙  ลง   ๒๐      มิ.ย. ๕๙ 

--------------------------------------- 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๑ ผอ.สกศ.รร.จปร.  ประธำนกรรมกำร 
  ๑.๒ รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.  รองประธำนกรรมกำร 
  ๑.๓ ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.  กรรมกำร 
  ๑.๔ ผอ.เคมี สกส.รร.จปร.  กรรมกำร 
  ๑.๕ ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร.  กรรมกำร 
  ๑.๖ ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร.  กรรมกำร 
  ๑.๗ ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร.  กรรมกำร 
  ๑.๘ ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.  กรรมกำร 
  ๑.๙ ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร.  กรรมกำร 
  ๑.๑๐ ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. กรรมกำร 
  ๑.๑๑ ผอ.กฟส.สกศ.รร.จปร. กรรมกำร 
  ๑.๑๒ ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. กรรมกำร 
  ๑.๑๓ พล.ต.หญิง ปิยนุช  รัตนวิชัย กรรมกำร 
  ๑.๑๔ ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. กรรมกำร และเลขำนุกำร 
  ๑.๑๕ รอง ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. กรรมกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร (๑) 
  ๑.๑๖ หน.สปค.สกศ.รร.จปร. กรรมกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำร (๒) 
 

๒. หน้ำที่รับผิดชอบ 
  ๒.๑ ก ำหนดนโยบำย และอ ำนวยกำรให้กำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สกศ.รร.จปร. 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ 
  ๒.๒ ปรับปรุงพัฒนำมำตรฐำน  ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินให้มีควำมเหมำะสม สอดคล้องกับเกณฑ์
มำตรฐำนของ รร.จปร. 

 

                                                                    ตรวจถูกต้อง 

  พ.ท.  
       ( นพดล  วำรีเวทย์ ) 

            ประจ ำห้องปฏิบัติกำร สกศ.รร.จปร.   
           

 

 

 

 

 

 



 
ผนวก ข  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. 
ประกอบค ำสั่ง สกศ.รร.จปร. (เฉพำะ) ที่     ๓๙      /๕๙  ลง     ๒๐    มิ.ย. ๕๙ 

--------------------------------------- 
๑. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๑  พ.อ. ปรำโมทย์ ว่ำนเครือ  ประธำนกรรมกำร 
  ๑.๒  พ.อ. ศุภชัย ศรีหอม รองประธำนกรรมกำร 
  ๑.๓  พ.อ.ผศ. ชวน จันทวำลย์ รองประธำนกรรมกำร 
  ๑.๔  พ.อ.ผศ. ภำคภูมิ รุจิเสนีย์ กรรมกำร/หน.มำตรฐำนที่ ๑  
  ๑.๕  พ.อ.ผศ. อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง กรรมกำร/หน.มำตรฐำนที่ ๒ 
  ๑.๖  พ.อ. ศรรำม แสงวิลยั กรรมกำร/หน.มำตรฐำนที่ ๓ 
  ๑.๗  พ.อ. ปเสฏฐำ สำรลักษณ์ กรรมกำร/หน.มำตรฐำนที่ ๕ 
  ๑.๘  พ.อ.หญิง พนิตตำ ปัญญำดิลก กรรมกำร/หน.มำตรฐำนที่ ๖ 
  ๑.๙  พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณ์ กำญจนโหติ กรรมกำร/หน.มำตรฐำนที่ ๗ 
  ๑.๑๐  พ.อ. รุ่งศักด์ิ จิตต์แก้ว กรรมกำร/หน.มำตรฐำนที่ ๙ 
  ๑.๑๑  พ.อ.หญิง ประภำรัตน์ จันทวำลย์ กรรมกำร/หน.มำตรฐำนที่ ๑๐ 
  ๑.๑๒  พ.อ. ขัตติยพงศ์ ภักดีชน กรรมกำร กมส.สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๑๓  พ.อ.หญิง ประภำรัตน์ จันทวำลย์ กรรมกำร เคมี สกศ.รร.จปร. 
    ๑.๑๔  ร.ท. อุกฤษณ์ อินทพิษ กรรมกำร กวค.สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๑๕  พ.ท. วีระพงศ์ ต้ันเจริญ กรรมกำร กคศ.สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๑๖  พ.ต. พงศกร แก้วกรเมือง กรรมกำร กวล.สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๑๗  พ.ต. กิตติมศักด์ิ นิลผ่องอ ำไพ กรรมกำร กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๑๘  พ.ต. วิโรจน์ อรุณแจ้ง กรรมกำร กวส.สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๑๙  พ.ท.หญิง งำมนิจ สุขเกษม กรรมกำร กอศ.สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๒๐  ร.อ. วรกำร สุปินะเจริญ กรรมกำรชุดอ ำนวยกำรศึกษำหลักสูตร 
     วิศวกรรมแผนที่ 
  ๑.๒๑  ร.อ. ภูวเดช สูติปัญญำ กรรมกำร กฟส.สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๒๒  ร.อ. ธนำกร งำมจรุงจิต กรรมกำร กวย.สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๒๓  ร.อ. อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉำย กรรมกำร กปศ.สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๒๔  พ.อ.หญิง รศ. อโณมำ คงตะแบก หน.สปค.สกศ.ฯ/หน.มำตรฐำนที่ ๘ 
  ๑.๒๕  พ.อ.หญิง ผศ. ภัทรียำ ตัณฑิกุล รอง หน.สปค.สกศ.ฯ/เลขำนุกำร 
  ๑.๒๖  พ.ท. นพดล วำรีเวทย์ น.ปฏิบัติกำร สปค.สกศ.ฯ/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๒. หน้ำที่รับผิดชอบ 
  ๒.๑ ด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. 
  ๒.๒ พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในกำรควบคุม ติดตำม 
ตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำของ สกศ.รร.จปร. 
 
 
 



  ๒.๓ ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร แผนงำน แนวทำงกำรปฏิบัติ ก ำกับดูแลและควบคุมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน สกศ.รร.จปร. เพื่อพร้อมรับกำรประเมินจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และประเมินภำยนอก
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
  ๒.๔ จัดท ำฐำนข้อมูล หลักฐำนเอกสำรต่ำงๆ ให้เป็นระบบและทันสมัย เพื่อรับกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก 
  ๒.๕ ด ำเนินงำนตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. พร้อมรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนให้ ผอ.สกศ.รร.จปร. ทรำบอย่ำงต่อเน่ือง 
 
                                                                   ตรวจถูกต้อง 
 

  พ.ท.  
       ( นพดล  วำรีเวทย์ ) 

                                                                      ประจ ำห้องปฏิบัติกำร สกศ.รร.จปร. 



 
ผนวก ค. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. 

ประกอบค ำสั่ง สกศ.รร.จปร. (เฉพำะ) ที่     ๓๙      /๕๙  ลง    ๒๐     มิ.ย. ๕๙ 

--------------------------------------- 
 

๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๑ พล.ต.ศ. ศรศักร ชูสวัสด์ิ ผชก.สป. ช่วยรำชกำร สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๒ พ.อ.ผศ. ชวน จันทวำลย์ ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร.   
  ๑.๓ พ.อ. จิระ เหล่ำจิรอังกูร ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร./ประธำนสภำอำจำรย์ฯ 
  ๑.๔ พ.อ.รศ. ผเดิม หนังสือ รศ.สกศ.รร.จปร. 
  ๑.๕ พ.อ.หญิง รศ. สมพร ค ำเคร่ือง รศ.สกศ.รร.จปร.  
 

๒. หน้ำที่รับผิดชอบ 
  ๒.๑ ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ 
สกศ.รร.จปร. 
  ๒.๒ ให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำต่ำงๆ แก่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
สกศ.รร.จปร. ในกำรรวบรวมข้อมูล หลักฐำน ตำมตัวบ่งชี้ที่ สกศ.รร.จปร. รับผิดชอบ 
  ๒.๓ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. ให้เป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อย 

 

                                                                   ตรวจถูกต้อง 
 

 พ.ท. 
      ( นพดล  วำรีเวทย ์) 

                 ประจ ำห้องปฏิบัติกำร สกศ.รร.จปร.  
  

 



ผนวก ง  คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำรำยมำตรฐำน สกศ.รร.จปร. 
ประกอบค ำสั่ง สกศ.รร.จปร. (เฉพำะ) ที่      ๓๙       /๕๙  ลง    ๒๐     มิ.ย. ๕๙ 

--------------------------------------- 

๑. คณะอนุกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำรำยมำตรฐำน สกศ.รร.จปร. 
 มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพศิษย์ 
  ๑. พ.อ.ผศ. ภำคภูมิ รุจิเสนีย์ ประธำนอนุกรรมกำร 
  ๒. พ.อ.หญิง บุษยะมำส ทรรทรำนนท์ อนุกรรมกำร กอศ.สกศ.ฯ 
  ๓. พ.อ.ผศ. วสันต์ พัฒนวิชัยโชติ อนุกรรมกำร กวย.สกศ.ฯ 
  ๔. พ.อ.หญิง สำธนี แก้วสืบ อนุกรรมกำร กมส.สกศ.ฯ 
  ๕. พ.ท.หญิง ผศ. อัญพัชร์ คงวัฒนำนันทน์ อนุกรรมกำร กวส.สกศ.ฯ 
  ๖. พ.ท. ภัทรพล แว่วสอน อนุกรรมกำร กฟส.สกศ.ฯ 
  ๗. พ.ต. ตุลยวัตร ชุณห์วิจิตร อนุกรรมกำร กคศ.สกศ.ฯ 
  ๘. พ.ต. กิตติภพ พรหมดี อนุกรรมกำร กวล.สกศ.ฯ 
  ๙. พ.ต.หญิง ผศ. พนมวรรณ ปำนสีทำ อนุกรรมกำร เคมี สกศ.ฯ 
  ๑๐. ร.อ. สัญญำ เล้ำอรุณ อนุกรรมกำร กวค.สกศ.ฯ 
  ๑๑. พ.ต.หญิง ชรัญพร พำนิกุล อนุกรรมกำร กวฟ.สกศ.ฯ และเลขำนุกำร 
 มำตรฐำนที่ ๒ ด้ำนคุณภำพอำจำรย์ 
  ๑. พ.อ.ผศ. อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง ประธำนอนุกรรมกำร 
  ๒. พ.อ.หญิง รศ. ชมนำด เทียมพิภพ อนุกรรมกำร กปศ.สกศ.ฯ 
  ๓. พ.อ.หญิง รศ. พิมลพรรณ อุโฆษกิจ อนุกรรมกำร กมส.สกศ.ฯ 
  ๔. พ.อ.รศ. ผเดิม หนังสือ อนุกรรมกำร กวฟ.สกศ.ฯ 
  ๕. พ.อ.หญิง ผศ. ภมร จินดำมณี อนุกรรมกำร กวล.สกศ.ฯ 
       ๖. พ.อ. ผศ. วสันต์ พัฒน์วิชัยโชติ อนุกรรมกำร กวย.สกศ.ฯ 
       ๗. พ.ท.หญิง ผศ. สุวิมล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยำ  อนุกรรมกำร กวค.สกศ.ฯ 
       ๘. พ.ต.หญิง ณัฐมณฑน์ สมรำชลี้จินดำ อนุกรรมกำร เคมี สกศ.ฯ 
       ๙. ร.อ. เปนไท ปิ่นม่วง อนุกรรมกำร กฟส.สกศ.ฯ 
       ๑๐. ร.อ. เสกสรร หมอยำดี อนุกรรมกำร กวส.สกศ.ฯ 
       ๑๑. ร.อ.หญิง บุษดี อรสิริวรรณ อนุกรรมกำร กอศ.สกศ.ฯ 
  ๑๒. ร.ท. ณรงค์ ภูมิสุข อนุกรรมกำร กคศ.สกศ.ฯ และเลขำนุกำร 
 มำตรฐำนที่ ๓ ด้ำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
  ๑. พ.อ. ศรรำม แสงวิลัย ประธำนอนุกรรมกำร 
       ๒. พ.อ. สรศักด์ิ งำมขจรกุลกิจ อนุกรรมกำร กปศ.สกศ.ฯ 
       ๓. พ.อ.ผศ. พิษณุ พวงสุนทร อนุกรรมกำร กวย.สกศ.ฯ 
       ๔. พ.อ. วิวัต เรืองมี อนุกรรมกำร กวฟ.สกศ.ฯ 
       ๕. พ.ท. อภิรักษ์ แสงกระสิทธ์ อนุกรรมกำร กฟส.สกศ.ฯ 
       ๖. พ.อ.หญิง ประภำรัตน์ จันทวำลย์ อนุกรรมกำร เคมี สกศ.ฯ 
       ๗. พ.อ.หญิง ผศ. เยำวภำ ทองอร่ำม อนุกรรมกำร กวล.สกศ.ฯ 
       ๘. พ.อ.หญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม อนุกรรมกำร กมส.สกศ.ฯ 
       ๙. พ.ท. อำศิส บุณยะประภัศร อนุกรรมกำร กวค.สกศ.ฯ 
       ๑๐. พ.ท.หญิง วันทนำ ปิยะพิสุทธิ ์ อนุกรรมกำร กอศ.สกศ.ฯ 
       ๑๑. พ.ต. ปิยะ มิตรรักษ์ อนุกรรมกำร กคศ.สกศ.ฯ 



       ๑๒. ร.อ.หญิง ณฐิณี เทียนน้อย อนุกรรมกำร กวส.สกศ.ฯ และเลขำนุกำร 
 มำตรฐำนที่ ๕ ด้ำนกำรบริหำรและธรรมำภิบำลของสถำนศึกษำ 
       ๑. พ.อ. ปเสฏฐำ สำรลักษณ์ ประธำนอนุกรรมกำร 
       ๒. พ.อ. นิธิโรจน์ วรชำติธนะสำร อนุกรรมกำร กวล.สกศ.ฯ 
       ๓. พ.อ. ช ำนำญ ส ำเภำพ่อค้ำ  อนุกรรมกำร กฟส.สกศ.ฯ 
       ๔. พ.อ. พลพัต รัตนอนันต์ อนุกรรมกำร กมส.สกศ.ฯ 
       ๕. พ.อ. โสภณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ อนุกรรมกำร กวค.สกศ.ฯ 
       ๖. พ.ท. มนตรี อินทรสูต อนุกรรมกำร กปศ.สกศ.ฯ 
       ๗. พ.ท.หญิง จิตติมำ หิรัญรัศมี อนุกรรมกำร เคมี สกศ.ฯ 
       ๘. พ.ต.หญิง ชื่นหทัย สุริยโสภำพันธุ์ อนุกรรมกำร กอศ.สกศ.ฯ 
        ๙. พ.ต. เมธี พลพันธ์  อนุกรรมกำร กคศ.สกศ.ฯ 
       ๑๐. พ.ต. วิโรขน์ อรุณแจ้ง อนุกรรมกำร กวส.สกศ.ฯ 
       ๑๑. ร.อ. พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข อนุกรรมกำร กวฟ.สกศ.ฯ 
       ๑๒. ร.อ. ธนกร งำมจรุงจิต อนุกรรมกำร กวย.สกศ.ฯ และเลขำนุกำร 
 มำตรฐำนที่ ๖ ด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
       ๑. พ.อ.รศ. ปรีชำ อภิวันท์ตระกูล  ประธำนอนุกรรมกำร 
       ๒. พ.อ. ธัญญะ โพธิ์รัง อนุกรรมกำร กฟส.สกศ.ฯ 
       ๓. พ.อ. วิชิต ซ้ำยเกล้ำ อนุกรรมกำร กวฟ.สกศ.ฯ 
       ๔. พ.ท.หญิง ผศ. วำสนำ รุจิเสนีย์ อนุกรรมกำร กวล.สกศ.ฯ 
       ๕. พ.ท. บุญอนันต์ อนันต์เสำวภำคย์ อนุกรรมกำร กวค.สกศ.ฯ 
       ๖. พ.ท.หญิง พัดชำ เพิ่มพิพัฒน์ อนุกรรมกำร เคมี สกศ.ฯ 
       ๗. พ.ท.หญิง อำรีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์ อนุกรรมกำร กมส.สกศ.ฯ 
       ๘. พ.ต. อ ำพล พำจรทิศ อนุกรรมกำร กคศ.สกศ.ฯ 
       ๙. ร.อ. ต้องกำร แก้วเฉลิมทอง อนุกรรมกำร กวย.สกศ.ฯ 
  ๑๐. ร.อ. สมโชติ วีรภัทรเวธ อนุกรรมกำร กปศ.สกศ.ฯ 
  ๑๑. ร.ท.หญิง ฉัฐรภรณ์ ยศสุนทร อนุกรรมกำร กอศ.สกศ.ฯ 
       ๑๒. ร.ท. บดินทร์ สงิห์ไพร อนุกรรมกำร กวส.สกศ.ฯ และเลขำนุกำร 
 มำตรฐำนที่ ๗ ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัมนธรรม 
       ๑. พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณ์ กำญจนโหติ ประธำนอนุกรรมกำร 
      ๒. พ.อ. สรศักด์ิ งำมขจรกุลกิจ อนุกรรมกำร กปศ.สกศ.ฯ 
       ๓. พ.อ. แดนชัย กองแก้ว อนุกรรมกำร กวฟ.สกศ.ฯ 
       ๔. พ.อ.หญิง พิมพ์วิศยำ ศิริโสม อนุกรรมกำร กคศ.สกศ.ฯ 
       ๕. พ.อ.หญิง ผศ. จิตรลดำ ปำนะวิภำต อนุกรรมกำร กวส.สกศ.ฯ 
       ๖. พ.ท. จิรภัทร กุลพันธ์ภู อนุกรรมกำร กฟส.สกศ.ฯ 
       ๗. พ.ท.หญิง ผศ.กฤตยำภรณ์ เจริญผล อนุกรรมกำร กวล.สกศ.ฯ 
       ๘. พ.ท.หญิง มนทิรำ ยิ้มสมบุญ อนุกรรมกำร กอศ.สกศ.ฯ 
     ๙. พ.ต. วนชำติ บริสุทธิ์ อนุกรรมกำร กวค.สกศ.ฯ 
       ๑๐. พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ ยิ้มสมบุญ อนุกรรมกำร กวย.สกศ.ฯ 
       ๑๑. พ.ต. ฐนัส มำนุวงศ์ อนุกรรมกำร กมส.สกศ.ฯ 
       ๑๒. ร.ท.หญิง ชลิตำ เมฆมุกดำ อนุกรรมกำร เคมี สกศ.ฯ และเลขำนุกำร 
 มำตรฐำนที่ ๘ ด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
       ๑. พ.อ.หญิง รศ. อโณมำ คงตะแบก ประธำนอนุกรรมกำร 



      ๒. พ.อ. ขัตติยพงศ์ ภักดีชน อนุกรรมกำร กมส.สกศ.ฯ 
       ๓. พ.อ. ณัฐภูมิ ศรีเพ็ชร อนุกรรมกำร กวย.สกศ.ฯ 
       ๔. พ.ท.หญิง จิดำภำ ธรรมวิหำร อนุกรรมกำร กอศ.สกศ.ฯ 
       ๕. พ.ท.หญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนำ อนุกรรมกำร กวฟ.สกศ.ฯ 
       ๖. พ.ต. พงศกร แก้วกรเมือง อนุกรรมกำร กวล.สกศ.ฯ 
       ๗. ร.อ. อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉำย อนุกรรมกำร กปศ.สกศ.ฯ 
       ๘. ร.อ. ภูวเดช สูติปัญญำ อนุกรรมกำร กฟส.สกศ.ฯ 
     ๙. ร.อ. กิตติชัย ช้ำงน้อย อนุกรรมกำร กวส.สกศ.ฯ 
       ๑๐. ร.อ. อรรฆพร ประชำนุรักษ์ อนุกรรมกำร กคศ.สกศ.ฯ 
       ๑๑. ร.อ.หญิง ปวีณำ วัดบัว อนุกรรมกำร เคมี สกศ.ฯ 
       ๑๒. ร.ท. อุกฤษ อันทพิษ อนุกรรมกำร กวค.สกศ.ฯ และเลขำนุกำร 
 มำตรฐำนที่ ๙ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
       ๑. พ.อ. รุ่งศักด์ิ จิตต์แก้ว ประธำนอนุกรรมกำร 
      ๒. พ.อ.หญิง รศ. ชมนำด เทียมพิภพ อนุกรรมกำร กปศ.สกศ.ฯ 
       ๓. พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณ์ กำญจนโหติ อนุกรรมกำร กอศ.สกศ.ฯ 
  ๔. พ.ท.หญิง ผศ. อัญพัชร์ คงวัฒนำนันทน์ อนุกรรมกำร กวส.สกศ.ฯ 
  ๕. พ.ต. ขินภัทร เชี่ยวชิตบุญ อนุกรรมกำร กวล.สกศ.ฯ 
  ๖. ร.อ.หญิง เพ็ญพรรณ เสนำรักษ์ อนุกรรมกำร กมส.สกศ.ฯ 
       ๗. ร.อ. ธนิตเชษฐ์ ดวงโสมำ อนุกรรมกำร กวย.สกศ.ฯ และเลขำนุกำร 
 มาตรฐานท่ี ๑๐ มาตรการส่งเสริม 
       ๑. พ.อ. นิธิโรจน์ วรชำติธนะสำร ประธำนอนุกรรมกำร 
      ๒. พ.อ.หญิง ผศ. ขัตติยำพร ค ำอำจ อนุกรรมกำร กวส.สกศ.ฯ 
       ๓. พ.อ.ผศ. ณัฐพร นุตยะสกุล อนุกรรมกำร กวย.สกศ.ฯ 
       ๔. พ.อ.หญิง ฉัตรแก้ว บุลสุข อนุกรรมกำร กมส.สกศ.ฯ 
       ๕. พ.อ.หญิง จินตนำ แสนวงศ์ อนุกรรมกำร กวล.สกศ.ฯ 
       ๖. พ.อ.ผศ. ปรัชญำ อำรีกุล อนุกรรมกำร กคศ.สกศ.ฯ 
  ๗. พ.ท. บุญอนันต์ อนันต์เสำวภำคย์ อนุกรรมกำร กวค.สกศ.ฯ และเลขำนุกำร 
๒. หน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรฯ มีดังน้ี 
 ๒.๑ ประธำนอนุกรรมกำร ฯ มีหน้ำที่อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับดูแลให้คณะอนุกรรมกำร ฯ 
ด ำเนินงำนในกำรรวบรวมข้อมูล  จัดท ำเอกสำรหลักฐำน ตำมตัวบ่งชี้  และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
สกศ.รร.จปร.  ในมำตรฐำนที่รับผิดชอบ 
 ๒.๒ อนุกรรมกำร ฯ  มีหน้ำที่ประสำนงำนกับประธำนอนุกรรมกำร/เลขำนุกำร ในกำรรวบรวม
ข้อมูลหลักฐำนต่ำง ๆ ตำมตัวบ่งชี้ให้เป็นแนวทำงเดียวกัน ในมำตรฐำนที่รับผิดชอบของกองวิชำ 
 ๒.๓ เลขำนุกำร ฯ  มีหน้ำที่รวบรวมข้อมูล จัดท ำหลักฐำน และช่วยเหลือประธำนอนุกรรมกำร 
ตำมที่ได้รับมอบหมำยในกำรจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ในมำตรฐำนที่รับผิดชอบ 
 

                                                                 ตรวจถูกต้อง 

พ.ท.  
     ( นพดล  วำรีเวทย์ ) 

           ประจ ำห้องปฏิบัติกำร สกศ.รร.จปร.  
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