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คํานาํ 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report) ประจําปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีวงรอบของการศึกษาต้ังแต่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2558 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2559 ขึ้น เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

สําหรับการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษาน้ี ส่วนการศึกษาฯ ได้ยึด
แนวทางตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งมีความสอดคล้องกับคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2554 และเกณฑ์ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

มาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ส่วนการศึกษาฯ ได้จัดทําในรายงานฉบับน้ีมีทั้งหมด 7 มาตรฐาน 
32 ตัวบ่งช้ี คือ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา 3 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานด้านงานวิจัยและ          
งานสร้างสรรค์ 5 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 3 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานด้าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 4 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานด้าน
การบริหารจัดการและการพัฒนาส่วนการศึกษาฯ 7 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานด้านการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน 8 ตัวบ่งช้ี และมาตรฐานด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2 ตัวบ่งช้ี 

ส่วนการศึกษาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อย่างต่อเน่ืองและเต็มศักยภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของ          
ส่วนการศึกษาฯ อันนําไปสู่การพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไป 
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                                           ผู้อํานวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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สวนท่ี  1 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

 

1.1 ช่ือ  สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (สกศ.รร.จปร.) 

1.2 ท่ีตั้ง เลขท่ี 99 หมู 1 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001 

1.3 ประวัติความเปนมา 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให สมเด็จ
พระเจานองยาเธอเจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ กรมพระภาณุพันธุวงศวรเดช จัดตั้งโรงเรียนสําหรับ
ฝกสอนวิชาการทหาร  เรียกชื่อเม่ือแรกตั้งวา “คะเด็ตสกูล”  และเรียกนักเรียนวา “คะเด็ต” พระองค
เสด็จฯ ทรงเปด คะเด็ตสกูล เม่ือ วันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2430 

วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2430 กรมยุทธนาธิการไดตราขอบังคับสําหรับ “คะเด็ตสกูล” ข้ึน
เปนครั้งแรก เรียกวา “บัญญัติโรงเรียนทหารสราญรมย” ทางโรงเรียนจึงขนานนามโรงเรียนข้ึนใหมวา 
“โรงเรียนทหารสราญรมย” ตามชื่อบัญญัติฯ สวนนักเรียนยังคงเรียกวา “คะเด็ต” ตามเดิม ในดาน
การศึกษาวิชาสามัญไดจัดใหมีอาจารยใหญฝายวิชาสามัญ 1 นาย คือ มิสเตอรเฮนรี นิโคเล มีอาจารย
รองสําหรับวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย อีกวิชาละ 1 นาย คือ มิสเตอรเยมฮิก และ นายสวัสดิ์ 
วิชาสามัญท่ีกําหนดใหเรียน เชน วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร (เลขคณิต พีชคณิต 
เรขาคณิต  ตรีโกณมิติ) วิชายีโอกราฟฟ (ภูมิศาสตร) และวิชาวาดเขียน เปนตน จัดชั้นเรียนออกเปน  
4 ชั้น คือ ชั้นเอ, บี, ซี, และดี (ชั้นเอเปนชั้นสูงสุด) การเรียนนั้น คะเด็ตตองจดลงสมุดไวทบทวนเอง
เพราะตําราเรียนมีนอย 

ตอมา พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
กรมยุทธนาธิการจัดตั้งกรมยุทธศึกษาเพ่ือทําหนาท่ีจัดการศึกษาของ “คะเด็ต” โดยเฉพาะเม่ือคะเด็ตมี
มากข้ึน จํานวนอาจารยและครูแผนกวิชาสามัญจึงเพ่ิมข้ึนตามสวนและมีสิทธิไดรับพระราชทานเครื่อง
แตงกายตามยศ (แตไมไดรับสัญญาบัตรยศ) โดยปฏิบัติตนตามอยางนายทหารสัญญาบัตรทุกประการ 
และมีการถือน้ําพระพิพัฒนสัตยา ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
ในงานพระราชพิธีตางๆ ดวย  

วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2440 เปลี่ยนนามโรงเรียนทหารสราญรมยเปน “โรงเรียนสอนวิชา
ทหารบก” เพราะ กรมยุทธนาธิการ รับเอากองโรงเรียนนายสิบมาสมทบดวย 

วันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 ตราขอบังคับข้ึนใหม เรียกวา “ขอบังคับโรงเรียนทหารบก” 

จึงเปลี่ยนนามเปน “โรงเรียนทหารบก” ข้ึนตรงตอกรมเสนาธิการ ท่ีตั้งข้ึนใหม กําหนดแตมในการสอบ
ระหวางปหรือการสอบไลใหญ เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร เปนตน วิชาละ 100 แตม 
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พ.ศ. 2442 กรมเสนาธิการ  เปดโอกาสใหรับบุคคลท่ัวไปเขาเปนนักเรียน  
พ.ศ. 2445 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสรางโรงเรียนทหารบก ริมถนนราชดําเนินนอก 

(ตอมาคือโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม)  
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2446 เปลี่ยนนามเปน “โรงเรียนนายรอยทหารบก” และกลับมาข้ึนตรง

ตอกรมยุทธนาธิการตามเดิม โดยแยกครูและอาจารยออกจากกรมยุทธศึกษามาอยูในบังคับบัญชาของ
โรงเรียนนายรอยทหารบก 

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายพันเอกพระเจาลูกยาเธอเจาฟา
จักรพงษภูวนารถ กรมขุนพิษณุโลกประชานารถ ทรงดํารงตําแหนงผูบัญชาการโรงเรียนนายรอย
ทหารบก มีหนาท่ีจัดการการปกครองและการศึกษาดวยเนื่องจากการยุบกรมยุทธศึกษา ซ่ึงเคยมี
หนาท่ีจัดการศึกษาของนักเรียนนายรอย    

26 ธันวาคม พ.ศ. 2452  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จฯ เปดโรงเรียน 

นายรอยชั้นมัธยม ถนนราชดําเนินนอก ในดานการศึกษามีการแยกวิชาสามัญและวิชาทหารออกจาก
กัน จัดเปลี่ยนแตมการสอบจากวิชาละ 100 แตม เปน 12  แตม เทากันทุกวิชา 

27 ธันวาคม พ.ศ. 2452 กรมยุทธนาธิการไดมีคําสั่งยุบเลิกกรมบัญชาการโรงเรียนทหารบก
เปลี่ยนเปนกรมยุทธศึกษา (ซ่ึงเคยยุบเลิกไปเม่ือ 21 ธันวาคม 2448) ข้ึนตรงตอกรมเสนาธิการ          
กรมยุทธศึกษาท่ีตั้งใหมนี้มีอํานาจสิทธิ์ขาดท้ังการปกครองและการศึกษาของท้ังโรงเรียนนายรอยชั้น
มัธยมและชั้นปฐม 

25 กันยายน พ.ศ. 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหเปลี่ยนนามกรมยุทธศึกษา เปน  “กรมยุทธศึกษาทหารบก” 

พ.ศ. 2467 เปลี่ยนแผนกวิชาสามัญ กรมยุทธศึกษาทหารบก เปนกองวิชาสามัญ กรมยุทธศึกษา
ทหารบก ใหมีหนาท่ีอํานวยการศึกษาวิชาสามัญ 

พ.ศ. 2468 ยุบรวมโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยมและโรงเรียนนายรอยชั้นปฐมเปนโรงเรียน
เดียวกัน เปลี่ยนนามโรงเรียนเปน “โรงเรียนนายรอยทหารบก” 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2475 กระทรวงกลาโหมออกขอบังคับใหกรมยุทธศึกษาทหารบกจัดแผนก
และกอง เชน แผนกวิชาสามัญ แผนกวิชาทหาร กองโรงเรียนนายรอย เปนตน  

พ.ศ. 2476 กรมยุทธศึกษาทหารบกไดแกไขระบบการศึกษา โดยใหเรียนวิชาสามัญในชั้นปท่ี 1 

เชน ศีลธรรม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส คณิตศาสตร (พีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ)
วิทยาศาสตร (ฟสิกส เคมี เมแคนิกส) ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร และสุขวิทยา เปนตน 

9 ตุลาคม พ.ศ. 2486 กรมยุทธศึกษาทหารบกไดจัดหนวยข้ึนตรงตอเจากรมยุทธศึกษา
ทหารบกเปน 4 แผนกดังนี้  

แผนกท่ี   1  กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรียกวา  “ยศ. 1”  สอนวิชาสามัญ  
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แผนกท่ี   2  กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรียกวา  “ยศ. 2”  สอนวิชาทหาร   
แผนกท่ี  3  กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรียกวา “ยศ. 3”  สอนวิชา วิทยาศาสตร วิศวกรรมไฟฟา  

วิศวกรรมโยธา  และวิศวกรรมเครื่องกล  
แผนกท่ี   4  กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรียกวา “ยศ. 4”  สอนวิชากฎหมายท่ัวไป 

1 มกราคม พ.ศ. 2489 เปลี่ยนนามกรมยุทธศึกษาทหารบกเปน “โรงเรียนนายรอยทหารบก” 

มีผูบัญชาการโรงเรียนเปนผูบังคับบัญชา และข้ึนตรงตอกองทัพบก กองบังคับการกรมยุทธศึกษาทหารบก 
เปลี่ยนเปนกองบังคับการโรงเรียนนายรอยทหารบก แผนกท่ี 1 และท่ี 3 รวมกันเรียกใหมวา “แผนกวิชา
สามัญ”  

พ.ศ. 2490 กระทรวงกลาโหม แกไขอัตรากองทัพบก 89 (ครั้งท่ี 8) ท่ี 7/1069 ลง 22 
มกราคม 2490 จดัหนวยใหม โดยโรงเรียนนายรอยทหารบกประกอบดวย กองบังคับการ แผนกศึกษา 
แผนกปกครอง และกองเสนารักษ ข้ึนตรงตอผูบัญชาการ โรงเรียนนายรอยทหารบก  

แผนกศึกษามีหนาท่ีอํานวยการศึกษาแกนักเรียนนายรอยทหารบก ใหเปนไปตามความมุงหมาย
ของหลักสูตร แผนกศึกษาประกอบดวย กองบังคับการ และหมวดวิชาตาง ๆ ไดแก วิชาคณิตศาสตร 
วิชาวิทยาศาสตร วิชาวิศวกรรมโยธา วิชาวิศวกรรมไฟฟา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิชาอักษรศาสตร 
วิชาสังคมศาสตร วิชาทหารฝายยุทธวิธี และวิชาทหารฝายเทคนิค หมวดวิชาหนึ่ง ๆ แบงออกเปนหมู
วิชา (แผนกวิชาสามัญยุบเปนหมวดวิชาอักษรศาสตร) 

เม่ือวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2491 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทาน
นามโรงเรียนนายรอยทหารบกเปน “โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา” ในปเดียวกันไดปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา โดยนําแบบอยางของโรงเรียนนายรอยทหารบกสหรัฐอเมริกา (United States 

Military Academy หรือ West Point) มาเปนแนวทางกําหนดเวลาศึกษา 5 ป และศึกษาวิชาตาง ๆ 
เหมือนกันทุกนายในแตละชั้นป  

พ.ศ. 2492  มีการแกไขอัตรากองทัพบก 81 (ครั้งท่ี 13) โดยใหเปลี่ยนแผนกศึกษาเปน  กอง
การศึกษา ควบคุมดูแลแผนกวิชาตาง ๆ เชน แผนกวิชาอักษรศาสตร แผนกวิชาคณิตศาสตร แผนก
วิชาฟสิกสและเคมี แผนกวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  แผนกวิชาวิศวกรรมโยธา แผนกวิชาชางแสงและ
ประวัติศาสตรการสงคราม แผนกวิชาสังคมศาสตร แผนกวิชาสุขวิทยา เปนตน ในดานการศึกษาได
แบงนักเรียนนายรอยแตละชั้นเปนตอน ตอนละประมาณ 12 – 18 นาย ในระหวางการเรียนมีการ
สอบและใหคะแนนทุกสัปดาห คะแนนแตละวิชาจะรวมสะสมไวตั้งแตตนจนจบปการศึกษา การเลื่อน
ชั้นหรือสอบได ตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60   

พ.ศ. 2498  ยกฐานะแผนกวิชาตาง ๆ ในกองการศึกษาเปน  “กองวิชา”  

พ.ศ. 2521  ยกฐานะกองการศึกษาเปน  “สวนการศึกษา” 
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1.4 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค ภารกิจ นโยบาย 

1.4.1 ปรัชญา  
สกศ.รร.จปร. ใชปรัชญาของ รร.จปร. ซ่ึงไดอัญเชิญมาจากพระราชดํารัสฯ ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทานแกนักเรียน
นายรอย  เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2452 ความตอนหนึ่งวา 

....การทหารนั้น ท่ีจะสําเร็จไปไดก็โดยท่ีมีผูบังคับบัญชาควบคุมใหพอแกการ ถึงแมวา
เราจะมีพลทหารมากมายเทาใดก็ดี แตไมมีผูท่ีจะควบคุมทหารเหลานั้นเขาสนามรบ ทหารเหลานั้นก็
ไมสามารถจะไดไชยชํานะแกขาศึกไดเลย ยอมตองอาไศรยนายทหารท่ีมีความรู แลมีสติปญญา
สามารถ ท่ีจะนําไปสูไชยชํานะได แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะไดมาจาก
ไหนเลา ก็ตองไดมาจากโรงเรียนนายรอย คือจากพวกเจานี้เอง  เพราะฉนั้นเจาท้ังหลายจงตั้งอุสาหะ  
พยายามในการเลาเรียนวิชาของตนใหดีเถิด เตรียมการท่ีจะทํานาท่ีซ่ึงสําคัญท่ีสุด  ซ่ึงถาพูดในทางทํา
การใหแกเจาแผนดิน ก็เปนการฉลองพระเดชพระคุณดีท่ีสุดยิ่งกวาอยางอ่ืน คือนาท่ีปองกันความ   

อิศระภาพ ของบานเกิดเมืองนอนของเรา… 

จากแนวพระราชดํารัสฯ ไดนําสูการกําหนดปรัชญาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
กลาวคือ “เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีสรางผูนํา ใหมีความรู มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
อุดมการณความรักชาติ” 

1.4.2 ปณิธาน 

ไดรับพระราชทานจาก พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือ 
พ.ศ. 2547 ดังนี้  

“สวนการศึกษามุงม่ันสรางเสริมให นนร. สามารถกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ
เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผูอุทิศตนสราง
คุณประโยชนตอประเทศชาติ” 

1.4.3 วิสัยทัศน 
สรางนักเรียนนายรอยใหเขาสูสังคมแหงการเรียนรู ใหมีความรูความสามารถในระดับ

สากล มีความเปนผูนํา ท่ีโดดเดน มีความรับผิดชอบท่ีสูงสง กอรปดวยคุณธรรม โดยสราง
สภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรูดวยองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทันสมัยสรุปสั้น ๆ คือ 

“สังคมเรียนรู มุงสูโลกกวาง สรรคสรางผูนํา คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และ
ประเทศชาติ” 

1.4.4 วัตถุประสงค 
1) ผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีพ้ืนฐานความรูดานวิชาการระดับอุดมศึกษาท่ีเพียงพอ

ตอการปฏิบัติหนาท่ีนายทหารสัญญาบัตร 
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2) สงเสริมใหนักเรียนนายรอยมีคุณลักษณะความเปนผูนํา มีระเบียบวินัย รูแบบ

ธรรมเนียมของกองทัพ 

3) สงเสริมใหนักเรียนนายรอยเปนสุภาพบุรษุและเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม 

1.4.5 ภารกิจ  
สกศ.รร.จปร. เปนหนวยข้ึนตรงของ รร.จปร. มีหนาท่ีใหการศึกษาวิทยาการข้ันอุดมศึกษา 

1.4.6 นโยบาย 

1) ดานการผลิตนักเรียนนายรอยเปนนายทหารสัญญาบัตร ใหการศึกษาแกนักเรียน 

นายรอยตามหลักสูตรของ รร.จปร. เพ่ือใหนักเรียนนายรอยเปนบัณฑิตท่ีรอบรู มีสติปญญา สามารถคิด
วิเคราะหและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของเหลาทหารทุกเหลา ปลูกฝงอุดมการณรักชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะผูนําท่ีมีระเบียบ
วินัย ซ่ึง สกศ.รร.จปร. จะตองดํารงรักษาความพรั่งพรอมขององคประกอบในการผลิตทุก ๆ ดาน เชน 
บุคลากร สิ่งอุปกรณ งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากรทางการศึกษาท้ังปวง เปนตน 

2) ดานการวิจัยและงานสรางสรรค สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและนักเรียน
นายรอยสามารถนําความรูไปประยุกตใชโดยกระบวนการวิจัย ในการแกปญหาตาง ๆ หรือสรางสรรค
ผลงานท่ีเปนประโยชนตอกองทัพบกและประเทศชาติอยางเปนรูปธรรม โดยจัดใหมีความพรอมท้ัง
ดานทุนวิจัย บุคลากร และสิ่งอุปกรณตาง ๆ พัฒนากฎระเบียบท่ีสงเสริมการดําเนินงานวิจัย กําหนด
ระบบและกลไกในการกํากับดูแลกระบวนการจัดทํางานวิจัย เพ่ือใหเกิดการยอมรับ รวมท้ังเผยแพร
ผลงานใหเปนท่ีประจักษแกสังคม 

3) ดานการบริการวิชาการ สนับสนุนใหบุคลากรไดบริการวิชาการ โดยยึดหลักของ
ความเปนประโยชน สามารถเปนท่ีพ่ึงและแหลงอางอิงทางวิชาการและวิชาชีพทหารได โดยสามารถ
เสนอแนวทางท่ีเหมาะสมเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงและความเข็มแข็งของกองทัพ ชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ และนานาชาติ นอกจากนั้นสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการชวยเหลือและพัฒนา
สังคมเรียนรู และสังคมความรูตอสาธารณะ 

4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนใหบุคลากรและนักเรียนนายรอยมี
สวนรวมในกิจกรรม เพ่ืออนุรักษ สืบสาน สงเสริม พัฒนา และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ศาสนาและภาษาอันเปนเอกลักษณของชาติ ธํารงรักษาแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหารท่ีดีงามโดย
สามารถประยุกตใชและบูรณาการ เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีความภูมิใจในอาชีพทหาร และความ
เปนไทย นอกจากนั้นยังสนับสนุนให นนร. ไดมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ เพ่ือเปน
รากฐานในการพัฒนาใหเกิดความรอบรูเก่ียวกับวัฒนธรรมสากลสามารถนําไปประยุกตใชไดอยาง
เหมาะสม ในการปฏิบัติงานและดํารงชีวิตอยูในสังคมโลกปจจุบัน 
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5) ดานการพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหคณาจารยมีการพัฒนาองคความรูในสาขาวิชา 

โดยการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน เขารวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ รวมท้ังมีการจัดการประชุม
วิชาการ เพ่ือใหคณาจารยของ สกศ.รร.จปร. มีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนใหบุคลากร
มีความกาวหนาในตําแหนงวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีสูงข้ึน มีการจัดอบรมความรู และ
ทักษะตาง ๆ ใหแกกําลังพลทุกระดับชั้น เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบได
อยางมีประสิทธิภาพ เปดโอกาสใหบุคลากรศึกษาตอในแนวทางการรับราชการเพ่ือความกาวหนาใน
วิชาชีพ 

6)  ดานกิจกรรมพัฒนานักเรียนนายรอยมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนายรอยท่ี
หลากหลาย เพ่ือพัฒนานักเรียนนายรอยใหเปนนายทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพและสังคม โดยการ
ดําเนินกิจกรรมท้ังภายใน รร.จปร. และการดําเนินกิจกรรมรวมกับสถาบันการศึกษาหรือหนวยงาน
ภายนอก 

7)  ดานบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรใน สกศ.รร.จปร. และพัฒนาระบบฐานขอมูลของ สกศ.รร.จปร. 
ใหมีความสมบูรณ จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน งบประมาณ วัสดุเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปจจัยเก้ือหนุนตาง ๆ ใหสามารถเอ้ือตอการดําเนินงานตามภารกิจของ สกศ.รร.จปร. 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8) ดานการจัดการเรียนการสอน ใหการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ปลูกฝงให
ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง โดยมีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดศึกษาคนควา
ท้ังในรูปแบบของการจัดสัมมนา การทําโครงการหรืองานวิจัย การฝกปฏิบัติทดลองใหได
ประสบการณจริง การศึกษาดูงาน การเรียนรูเปนรายวิชาดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสในระบบเปด รวมท้ัง
สงเสริมให สกศ.รร.จปร. เปนองคกรแหงการเรียนรู 

9) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ใหความสําคัญตอการประกัน
คุณภาพการศึกษาและใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือความเปนเลิศในการผลิตนักเรียน  
นายรอยใหเปนนายทหารสัญญาบัตรท่ีดีของกองทัพ จึงไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว ดังนี้ 

(1) ใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดถือคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. เปนหลัก ในการรักษามาตรฐานการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. 
ภายใตปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงคของสถาบัน 

(2) ใหหนวยข้ึนตรงตั้งแตระดับกองวิชาข้ึนไปของ สกศ.รร.จปร. รวมกันจัดทําระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาและดําเนินการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบัน 
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(3) ใหทุกหนวยงานไดดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง 

ใหมีการจัดทํารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกป เพ่ือรองรับการประเมินภายใน
จากหนวยงานตนสังกัดและการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 

(4) ใหทุกหนวยงานมีการนําผลการตรวจสอบและประเมินผลมาใชในการพัฒนา  
การทํางาน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(5) ใหมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 

(6) สนับสนุนและส งเสริมให มีความรวมมือกับหนวยงานและสถาบันทาง        
การศึกษาตาง ๆ ในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

(7) พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
(8) การจัดทําฐานขอมูลของเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหเปนระบบและทันสมัย   

เพ่ือรับการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก รวมท้ังเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ 

(9) ใหมีการเตรียมพรอมในทุก ๆ ดานเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ใน
เวลาท่ีกําหนด 

1.5 โครงสรางองคกรและการปฏิบัติงาน 

สกศ.รร.จปร. เปนหนวยข้ึนตรงของ รร.จปร. มีการจัดหนวยตามอัตราเฉพาะกิจท่ี 4400  
โครงสรางการจัดหนวยประกอบดวยกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา กองวิชาตาง ๆ จํานวน 11 
กองวิชา สภาอาจารย สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา และสํานักงานวิจัย  ดังนี้ 
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__กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 
__กองวิชาฟสิกส 
__กองวิชาเคมี 
__กองวิชาอักษรศาสตร 
__กองวิชาประวัติศาสตร 
__กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร 
__กองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
__กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

__กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
__กองวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
__กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
 

__แผนกธุรการ 

__แผนกกําลังพล 

__แผนกฝกศึกษา 

__แผนกบริหารการศึกษา 

__แผนกโครงการและงบประมาณ 

1.5.1  โครงสรางองคกร (Organization  Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

สวนการศึกษา 

สภาอาจารย สํานักงานประกันคณุภาพการศึกษา 

สํานักงานวิจัย 

กองวิชา กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 
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1.5.2 โครงสรางการปฏิบัติงาน (Activity  Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการสวนการศึกษา โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการสภาอาจารย 

ผูอํานวยการกองวิชา ผูอํานวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 

หัวหนาแผนกธุรการ 

 
หัวหนาแผนกฝกศึกษา 

 
หัวหนาแผนกโครงการและงบประมาณ

 

 

หัวหนาแผนกบรหิารการศึกษา 

 

หัวหนาแผนกกําลังพล 

 

คณะกรรมการบรหิารการศึกษา 

ผูอํานวยการกองวิชาคณติศาสตรและคอมพิวเตอร 

 
ผูอํานวยการกองวิชาฟสิกส 

 
ผูอํานวยการกองวิชาเคม ี

 
ผูอํานวยการกองวิชาอักษรศาสตร 

 ผูอํานวยการกองวิชาประวัติศาสตร 

 
ผูอํานวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร 

 
ผูอํานวยการกองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

 
ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 

 
ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 

 
ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

 
ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมโยธา 
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1.6 รายช่ือผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร 

พล.อ.หญิง ศ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ผบ.รร.จปร. พิเศษ, ศ.สกศ.รร.จปร.  
สยามบรมราชกุมารี  

พล.ต. วินัฐ  อินทรสุวรรณ  ผอ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. อัครวัฒน  ซ่ือสัตย  รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. ศุภชัย  ศรีหอม     ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. 
พล.ต.หญิง ปยนุช  รัตนวิชัย   ผทค.สน.ปล.กห.ปฏิบัติหนาท่ี  
      ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. 
พ.อ.ผศ. มนัส  ธนวานนท   ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. เกรียงไกร  นิตยสุทธิ   ผอ.กฟส.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. ธนาวัฒน  แสงสุวรรณ ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร.  
พ.อ.หญิง ผศ. สุนิสา  วรรณชาติ   ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. ภาณุวัตร  อาดํา      ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. จิระ  เหลาจิรอังกูร   ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. ปราโมทย  วานเครือ   ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร.  

พ.อ. ทองคํา  ชุมพล ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. สิทธา  สาริบุตรานนท   ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ.ผศ. ชวน  จันทวาลย   ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. พงษสันติ์  จันทรสอน รอง ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. 
พ.อ.หญิง รศ. ชมนาด  เทียมพิภพ   รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. 
พ.อ.ผศ. ภาคภูมิ  รุจิเสนีย   รอง ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. รุงศักดิ์  จิตตแกว รอง ผอ.กฟส.สกศ.รร.จปร 

พ.อ.หญิง บงกช  เจริญศรี รอง ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร. 
พ.อ.ผศ.หญิง ศิริวรรณ  กาญจนโหติ รอง ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. เสรี  วงศชุมใจ  รอง ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
พ.อ. นิธิโรจน  วรชาติธนะสาร รอง ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร. 
พ.อ.ผศ. อโณทัย   สุขแสงพนมรุง รอง ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. ปเสฎฐา  สารลักษณ รอง ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ. ศรราม  แสงวลิัย รอง ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.  
พ.อ.รศ. ปรีชา  อภิวันทตระกูล รอง ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร.  
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1.7 รายช่ือคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

ผอ.สกศ.รร.จปร.  ประธานกรรมการ 

รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.  รองประธานกรรมการ 

ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
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 
พล.ต. หญิง ปยนุช  รัตนวชิัย กรรมการ 

หน.สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 

หน.สํานักงานวิจัย  กรรมการ 

ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร.  กรรมการและเลขานุการ 
รอง ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

1.8 จํานวนคณาจารย  

1.8.1 จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2558 

กองวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
จํานวน 

อจ.ประจํา 

กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 2 18 0 20 19.0 

กองวิชาฟสิกส 3 10 0 13 11.5 

กองวิชาเคมี 5 9 1 15 12.5 

กองวิชาอักษรศาสตร 2 13 0 15 14.0 

กองวิชาประวัติศาสตร 4 5 0 9 9.0 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร 6 21 1 28 24.5 

กองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 3 9 0 12 12.0 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 7 8 1 16 12.0 
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กองวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี รวม 
จํานวน 

อจ.ประจํา 
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 2 11 0 13 11.5 

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟา 5 8 2 15 14.0 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 3 6 1 10 7.0 

รวม 41 119 6 166 147.0 

1.8.2 จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2558 

กองวิชา ศ. รศ. ผศ. อจ. รวม 

กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 0 2 2 16 20 

กองวิชาฟสิกส 0 1 0 12 13 

กองวิชาเคมี 1 1 3 10 15 

กองวิชาอักษรศาสตร 0 0 0 15 15 

กองวิชาประวัติศาสตร 2 1 0 6 9 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร 0 3 4 21 28 

กองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 0 1 4 7 12 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 0 0 1 15 16 

กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 0 0 3 10 13 

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟา 0 1 2 12 15 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 0 0 4 6 10 

รวม 3 10 23 130 166 

 

1.9 จํานวนกําลังพลฝายสนับสนุนการศึกษา  

จํานวนกําลังพลฝายสนับสนุนการศึกษา ปการศึกษา 2558 

ประเภทกําลังพล จํานวน (นาย) 

นายทหารสัญญาบัตร 29 

นายทหารชั้นประทวน 64 

ลูกจาง/พนักงานราชการ 49 

รวม 142 
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1.10 หลักสูตรการศึกษา  

สกศ.รร.จปร. จัดการศึกษาตามหลักสูตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2558  

ดังนี้ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วต.) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วก.) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วย.) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี (วผ.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (วฟ.) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วอ.) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา (สศ.) 

1.11 จํานวนนักเรียนนายรอย (แยกตามชั้นป/สาขาวิชา) 
จํานวนนักเรียนนายรอยแยกตามชั้นปและสาขาวิชา ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 

ช้ันปท่ี ตอน  
รวม 

สาขา วก. วย. วฟ. วอ. วผ. วต. วท. สศ. 

1 นนร. เรียนวิชาพ้ืนฐาน ยังไมแยกสาขา 227 

2 15 26 8 25 14 25 45 55 213 

3 23 19 11 44 15 18 44 22 196 

4 30 26 9 33 10 24 15 53 200 

รวมท้ังส้ิน 836 

จํานวนนักเรียนนายรอยแยกตามชั้นปและสาขาวิชา ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 

ช้ันปท่ี ตอน  
รวม  

สาขา วก. วย. วฟ. วอ. วผ. วต. วท. สศ. 

1 นนร. เรียนวิชาพ้ืนฐาน ยังไมแยกสาขา 217 

2 15 26 8 25 14 25 45 55 213 

3 23 19 11 44 15 18 44 22 196 

4 30 26 9 33 10 24 15 53 200 

รวมท้ังส้ิน 826 

 

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/MKO2TS.pdf
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/CE.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/MKO2EE.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/MKO2SS.pdf
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1.12 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 

1.12.1 เปนแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร มีลักษณะผูนําดี มีวินัย รูแบบธรรมเนียมของ
กองทัพ อุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน โดยการปลูกฝงวิชาผูนําและครูทหารเปนหลัก 

1.12.2 มีความรูความสามารถข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติทางทหารในระดับหมวดของหนวยกําลัง
รบ  รูบทบาทของเหลาตาง ๆ และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการชวยพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ 

1.12.3 มีความมุงม่ันในการพัฒนาวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศ
ตนเพ่ือเปนทหารอาชีพ 

1.12.4 มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ เปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและ
ดํารงความเขมแข็งของสมรรถภาพรางกายท้ังในตนเองและเสริมสรางใหแกกําลังพลในหนวยของตน 

1.12.5 มีพ้ืนฐานความรูวิทยาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอ สําหรับเสริมสรางคุณลักษณะ
ขางตน และเปนผูท่ีทันโลกทันเหตุการณ 

1.12.6 มีความสามารถในการฝกสอนอบรมผูใตบังคับบัญชา  

1.13 งบประมาณ 

งบประมาณท่ี สกศ.รร.จปร. ไดรับจําแนกได ดังนี้  
1.13.1 งบฝกศึกษา 4,381,597 บาท 

1) งบวัสดุวิทยาศาสตร 1,566,150 บาท 

2) งบจัดทําตํารา  1,060,017 บาท 

3) งบจัดการเรียนการสอน                                  -  บาท  

4) งบพัฒนาบุคลากร  บาท  

4.1) งบสัมมนานอกหนวย  378,242 บาท 

4.2) งบการศึกษาดูงานของ นนร. 867,188 บาท 

5) งบบริหารพัฒนาองคกร      - บาท 

6) งบสนับสนุนการทําโครงงานวิจยัของ นนร. 510,000 บาท 

1.13.2  งบการประกันคุณภาพการศึกษา 23,000   บาท 

1.13.3  งบสนับสนุนการวิจัย 1,492,400  บาท 

1) กองทุนพัฒนา รร.จปร./วท.กห 

1.1)  โครงการวิจัยของอาจารย  1,092,400  บาท 

1.2)  โครงงานวิจัยของนักเรียนนายรอย  400,000 บาท 

2)  มูลนิธิ รร.จปร.      - บาท 

รวมท้ังส้ิน 5,896,997 บาท 
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 สวนท่ี  2 

รายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
 

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.จปร. เม่ือ 17 กุมภาพันธ 2558 มีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
แก สกศ.รร.จปร. ซ่ึง สกศ.รร.จปร. ไดนํามาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ สกศ.รร.จปร. ดังนี้  

   

มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
(จากการประเมินครั้งท่ีแลว) 

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิ

คุณภาพภายใน รร.จปร. ปการศึกษา 2557 

การปฏิบัติ 
(เมื่อดําเนินการแลว) 

 ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

      - สงเสริมการสง นนร. เขา
รวมการแขงขันในระดับชาติและ
นานาชาติ  
     - พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ในสาขาวิชาท่ีศึกษาให นนร. 
สามารถเขาสูการแขงขัน
ระดับชาติ/นานาชาติได 

√   กลยุทธท่ี 5 แผนพัฒนา
ผูเรยีน กําหนดใหมี  
การสง นนร. เขารวม
แขงขันในระดับชาติ 
จํานวน 5 โครงการ 

 

มาตรฐานท่ี 2  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
(จากการประเมินครั้งท่ีแลว) 

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิ

คุณภาพภายใน รร.จปร. ปการศึกษา 2557 
การปฏิบัติ 

(เมื่อดําเนินการแลว) 
 ดําเนินการ

แลว 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

จํานวนผลงานท่ีไดรับการตีพิมพ 
และจํานวนผลงานท่ีไดนําไปใช
ประโยชนยงัมีนอย 

√   จัดทําระเบียบ สกศ.รร.จปร. 
วาดวยหลักเกณฑการ
พิจารณาสนับสนุน
คาตอบแทนผูมผีลงาน
วิชาการและงานสรางสรรค 
และมีการดําเนินการตาม
ระเบียบ 
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มาตรฐานท่ี 3  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  

จุดท่ีควรปรับปรุง 
(จากการประเมินครั้งท่ีแลว) 

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิ

คุณภาพภายใน รร.จปร. ปการศึกษา 2557 
การปฏิบัติ 

(เมื่อดําเนินการแลว) 
 ดําเนินการ

แลว 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

การนําความรูและประสบการณ
จากการบริการวิชาการ/วิชาชีพ  
มาใชในการทําวิจัยยังมีนอย 

√   มีการสงเสริมใหมีการนํา
ความรูใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพตอชุมชน
ตางๆ 

 

มาตรฐานท่ี 6  มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
(จากการประเมินครั้งท่ีแลว) 

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิ

คุณภาพภายใน รร.จปร. ปการศึกษา 2557 
การปฏิบัติ 

(เมื่อดําเนินการแลว) 
 ดําเนินการ

แลว 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและ
อาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนนอย  
 

√   นําผลการศึกษาตาม
แนวทางรับราชการทุก
ระดับช้ันยศมาประกอบ  

การพิจารณาใหความดี
ความชอบและความกาวหนา
ในการรบัราชการมโีครงการ
สงเสริมใหกําลังพลเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการให
มากข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 8  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
(จากการประเมินครั้งท่ีแลว) 

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิ

คุณภาพภายใน รร.จปร. ปการศึกษา 2557 

การปฏิบัติ 
(เมื่อดําเนินการแลว) 

 ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

ความเร็วของระบบฐานขอมูล  
 

√   มีการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและเว็ปไซต 
สปค.สกศ.รร.จปร. อยาง
ตอเน่ือง ทําใหเกิดความ
สะดวกในการดําเนินงาน
บนระบบฐานขอมลูมาก
ข้ึน 
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ส่วนที่  3 
ผลการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา 
ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ

ทหารตามมาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีระดับอุดมศึกษาของชาติ และมาตรฐานสภาการศึกษาวิชา
ทหารกระทรวงกลาโหม มีภาวะผู้นําและคุณลักษณะทางทหารที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพต้องการ มี
ความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถใน
การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
(สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินงานสําหรับตัวบ่งช้ีน้ี) 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในด้านวิชาการของ
ผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

คําอธิบาย ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในด้านวิชาการหมายถึง ระดับ
คะแนนเฉล่ียสะสมในด้านวิชาการตามรายวิชาที่ สกศ.รร.จปร. เปิดสอน ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้
ศึกษาต้ังแต่ช้ันปีที่ 1 จนถึงช้ันปีสุดท้ายจนครบหลักสูตร 

การหาค่าเฉล่ียของระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในด้านวิชาการ ให้นําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน
ด้านวิชาการตลอดหลักสูตรของผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละคนมารวมกัน แล้วหารด้วยจํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษา 

วิธีการคํานวณ 

 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบโดยกําหนดคะแนนเฉล่ีย 2.75 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 ไม่มีนักเรียนนายร้อยสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) เน่ืองจากตามหลักสูตรดังกล่าวได้ขยายเวลา
การศึกษาของนักเรียนนายร้อยเพิ่มขึ้นอีก 1 ปี ซึ่งนักเรียนนายร้อยต้องทําการศึกษาให้ครบตามที่

 

 ผลรวมของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในด้านวิชาการตลอดหลักสูตรของผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละคน 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษาน้ัน 
ผลค่าเฉลี่ย = 
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หลักสูตรที่ได้กําหนดไว้ ดังน้ันจึงไม่สามารถใช้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละ
นาย เพ่ือหาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ได้ 

ผลการดําเนินการรวม 2 ปี เฉลี่ย ปี 2556 ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 2.94 (1.2-1) ปี 2557 
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 2.83 (1.2-2) และปี 2558 ไม่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม พบว่าค่าเฉล่ียของ
ระดับคะแนนสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) เท่ากับ 2.88 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ช่ือข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการ
ดําเนินงาน
รวม 3 ปี 

2556 2557 2558 

1. ผลรวมระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมตลอด
หลักสูตรในด้านวิชาการของผู้สําเร็จการศึกษา
แต่ละคนในปีการศึกษานั้น 

569.39 528.68 - 1098.07 

2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 194 187 - 381 
3. ค่าเฉล่ียของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX) ของผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษา 

2.94 2.83 - 2.88 

คะแนนประเมนิตนเอง  =  5      

ผลการประเมินตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง 
1.2-1 ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556  
1.2-2 ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ตัวบ่งชี้ 1.3 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีระดับคะแนนการฝึกวิชาชีพทหารอยู่ในเกณฑ์     
ดี – ดีมาก ตามที่สถาบันกําหนด  
(สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินงานสําหรับตัวบ่งช้ีน้ี) 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

GPAX ≥2.80 2.88 √  5.00 
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ตัวบ่งชี้ 1.4 ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่มีระดับคะแนนคุณลักษณะผู้นําทหารอยู่ในเกณฑ์      
ดี – ดีมาก ตามที่สถาบันกําหนด 
(สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินงานสําหรับตัวบ่งช้ีน้ี) 

ตัวบ่งชี้ 1.5* ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ของ
สถาบันในด้านวิชาการ 

คําอธิบาย    ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาในด้านวิชาการ ซึ่งทํางาน
มาแล้วประมาณ 1 ปี โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน 

หน่วยงานผู้ใช้ หมายถึง หน่วยงานของกองทัพโดยมีผู้บังคับบัญชาของผู้สําเร็จการศึกษาเป็น
ผู้ประเมินความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ได้จากแบบสํารวจความพึงพอใจ โดยใช้คะแนน 5 ระดับ แล้วนําผลที่
ได้มาหาค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจ ผลรวมของค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของผู้สําเร็จ
การศึกษาในด้านวิชาการ/จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 

วิธีการคํานวณ 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สําเร็จการศึกษาในด้านวิชาการ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ผลการดําเนนิงาน 
ปีการศึกษา 2558 รร.จปร. ไม่ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของ

หน่วยงานในด้านวิชาการ เน่ืองจากไม่มีนักเรียนนายร้อยสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อย 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สําเร็จ
การศึกษาในด้านวิชาการ ประจําปี 2556 (1.5-1) 2557 (1.5-2) และ2558 (1.5-3) ซึ่งเท่ากับ 4.51  
4.52 และ 4.54 ตามลําดับ มีผลการประเมินเป็นไปตามตารางต่อไปน้ี 
  

 ผลรวมของค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สําเร็จการศึกษาในด้านวิชาการ 
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินในปีการศึกษาน้ัน 

ผลค่าเฉลี่ย = 
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ช่ือข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการ
ดําเนินงาน
รวม 3 ปี 

2556 2557 2558 

1. ผลรวมของค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้สําเร็จการศึกษาในด้าน
วิชาการ 

608.85 629.28 594.74 1832.87 

2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน
ในปีการศึกษานั้น 

 135 138 131 404 

3. ค่าเฉ ล่ียของคะแนนความพึงพอใจของ
หน่วยงานผู้ ใ ช้ต่อผู้สําเร็จการศึกษาในด้าน
วิชาการ 

4.51 4.56 4.54 4.54 

คะแนนประเมนิตนเอง   =   4.54  
     
 

 
หลักฐานอ้างอิง 
1.5-1 หนังสือราชการ  กสป.รร.จปร.ที่ กห 0460.1.6/50  ลง 31 ม.ค. 57 เรื่องรายละเอียด

ผลการสํารวจความคิดเห็นเรื่องความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษา จปร. รุ่นที่ 61 

1.5.2 หนังสือราชการ กสป.รร.จปร.ที่ กห 0460.1.6/724  ลง 18 ธ.ค. 57 เรื่อง ส่ง
รายละเอียดผลการสํารวจความคิดเห็นเรื่องความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษา รร.จปร. รุ่นที่ 62 

1.5-3 หนังสือราชการ กสป.รร.จปร.ที่ กห 0460.1.6/182  ลง 20 เม.ย. 59 เรื่อง ส่ง
รายละเอียดผลการสํารวจความคิดเห็นเรื่องความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษา รร.จปร. รุ่นที่ 63 ประจําปีการศึกษา 2558 

  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

≥4.51 4.54 √  4.54 
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ตัวบ่งชี้ 1.6* ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
(สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินงานสําหรับตัวบ่งช้ีน้ี) 

ตัวบ่งชี ้1.7* ระดับคณุภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

(สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินงานสําหรับตัวบ่งช้ีน้ี) 

ตัวบ่งชี้ 1.8+  จํานวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลยกย่องด้าน
วิชาการ วิชาชีพทหาร คุณธรรม จริยธรรม ในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

คําอธิบาย    จํานวน นนร. ที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณยกย่องของต่างหน่วยงาน เช่น 
หน่วยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด หรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นองค์กร
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ/นานาชาติ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสร้างช่ือเสียงให้แก่สถาบัน 
ซึ่งมีลายลักษณ์อักษรปรากฏโดยให้นับรวมในรอบ 3 ปี ติดกัน และสามารถนับซ้ําได้หาก นนร. หรือศิษย์
เก่าได้รับรางวัลหลายครั้งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา  

วิธีการคํานวณ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 1 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2556                                                                                     
สกศ.รร.จปร. ได้ส่ง นนร. 6 นาย เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย 
1. กอศ.ฯ ส่ง นนร. จํานวน 1 นาย ได้แก่ นนร.ฉัตรณรงค์  เรืองพุก เข้าร่วมประกวดอ่าน

ทํานองเสนาะระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลการประกวด  ได้รับรางวัล
ชมเชย 1 รางวัล (1.8-1)  

2. กอศ.ฯ ส่ง นนร. จํานวน 1 นาย นนร.กฤษณะรักษ์  บุญศรี เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับภูมิภาค ได้รับรางวัลชมเชยระดับภูมิภาค จํานวน 1 รางวัล (1.8-2) 

3. กมส.ฯ ส่ง นนร. จํานวน 1 นาย ได้แก่ นนร.ณัฐพงศ์ธร เรืองกลัด  เข้าร่วมแข่งขันประกวด
เรียงความ ประเภทอุดมศึกษา ในหัวข้อ “ความรู้...ความประทับใจ จากนิทรรศการโครงการอัน

 จํานวนนักเรียนนายร้อยที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษานั้น 

จํานวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณฯ    
 X 100 ผลร้อยละ = 
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เน่ืองมาจากพระราชดําริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยกองทัพบก เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 
56 ณ กองบัญชาการกองทัพบก ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ ประเภทอุดมศึกษา (1.8-3)  

4. กวย.ฯ ส่ง นนร. จํานวน 3 นาย ได้แก่ นนร.สรวิศ  เดชแพ  นนร.อธิมุตติ  คนมั่น  และ 
นนร.รักนิรันดร์  เพ็ชรหนู  เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ “คอนกรีตพลังช้าง”ครั้งที่ 14 จัดโดยภาควิชา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 29-
30 ส.ค. 56 ได้รับรางวัลชมเชยลําดับที่ 2 ประเภทคอนกรีตกําลังสูงตามเป้าหมาย (1.8-4) 

ปีการศึกษา 2557                                                                                     
สกศ.รร.จปร. ได้ส่ง นนร. 1 นาย เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย 
1. กอศ.ฯ ส่ง นนร. จํานวน 1 นาย ได้แก่ นนร.สรณัฐ พุทธสอน เข้าร่วมการประกวด

สุนทรพจน์อุดมศึกษา งาน “จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด” จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผลการประกวด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1.8-5) 

2. กอศ.ฯ ส่ง นนร. จํานวน 1 นาย ได้แก่ นนร.สรณัฐ พุทธสอน เข้าร่วมการการประกวด
การประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ปี 2557 หัวข้อ “แผนที่แห่งอัจฉริยกษัตริย์ สร้างสุข
สวัสด์ิสู่ปวงชน” จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการประกวด  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  (1.8-6) 

ปีการศึกษา 2558 

สกศ.รร.จปร. ได้ส่ง นนร. 20 นาย เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ประกอบด้วย 
1. กวย.ฯ ส่ง นนร. จํานวน 4 นาย ได้แก่ นนร.ทศพล  จงปัตนา นนร.ณัฐพล  วงษ์อินตา 

นนร.กันต์  แก้วประดิษฐ์ และนนร.พิสิฐศักด์ิ  สืบสะอาด เข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ประเภทเบาที่สุด ซึ่งจัดโดยสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จว.ป.ข. ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 
จากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 19 ทีม (1.8-7) 

2. กวย.ฯ ส่ง นนร. จํานวน 10 นาย ได้แก่ นนร.ภัททิยะ  พ่ึงวงศ์ นนร.รักนิรันดร์  
เพ็ชรหนู นนร.พัชร  อังเกิดโชค นนร.ศุภกร  โพธ์ิกาศ นนร.ชาญยุทธ์  ต๊ิดเหล็ง นนร.สกุลเทียน  
เทียนทองศิริ นนร.กฤษด์ิ  ดีย่ิง นนร.อนุวัฒน์  กสิกรรม นนร.ภาณุพันธ์  โพธ์ิปาน และนนร.ปัณพัชร์  
โกสินรุ่งเรือง เข้าร่วมการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาประจําปี 2558 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม กทม. ได้รับรางวัล Engineering Achievement จากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 18 
สถาบัน (1.8-8) 

3. กวฟ.ฯ ส่ง นนร. จํานวน 6 นาย ได้แก่ นนร.อภิชาติ  ยอดทอง นนร.สิรภัทร  ปราชญ์
อภิญญา นนร.ภวิต  บุญรัตน์ นนร.กษิวัฒน์  เตชะธีราวัฒน์ นนร.อัตถสิทธ์ิ  เอ่ียมประคอง และ นนร.
กานต์ธัช  ธงธวัช เข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กทม. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติบัตรจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 29 ทีม (1.8-9) 



24 
 

 

 ผลการดําเนินงานในรอบ 3 ปีมี นนร. ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติมีจํานวน 27 นาย คิดเป็นร้อย
ละ 1.12 มีผลการประเมินเป็นไปตามตารางต่อไปน้ี 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ช่ือข้อมูล 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการ

ดําเนินงาน
รวม 3 ปี 

2556 2557 2558 

1. จํานวน นนร. ที่ได้รับรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณยกย่องของต่างหน่วยงาน 

6 1 20 27 

2. จํานวน นนร. ที่รับผิดชอบ 782 795 826 2403 
3. ร้อยละของ นนร. ที่ได้รับรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณยกย่องของต่างหน่วยงาน 

0.77 0.13 2.42 1.12 

 
คะแนนประเมินตนเอง   =    5                       

ผลการประเมินตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง 
1.8-1  หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห. 0460.2.1/2567 เรื่อง รายงานผลการประกวดการ

อ่านทํานองเสนาะระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 3 ลง 1 ต.ค. 56  
1.8-2  สรุปผลการดําเนินโครงการประกวดสุนทรพจน์  
1.8–3 ประกาศนียบัตรชมเชยจากการประกวดเรียงความ ประเภทอุดมศึกษา ในหัวข้อ 

“ความรู้...ความประทับใจ จากนิทรรศการโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยกองทัพบก เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 56 

1.8–4 หนังสือราชการ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห. 0460.2.1/2559 เรื่อง รายงานผลการ
แข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 14 และขอปิดโครงการ ลง 26 ก.ย. 56 

1.8–5 หนังสือราชการ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห. 0460.2.1/1881 เรื่อง รายงานผลการ
 ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา งาน “จุฬาฯ อาสาช่วยกาชาด”  ลง 25 ก.ค. 57 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

1%  1.12% √ 5.00 
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1.8-6  หนังสือราชการ กยข.รร.จปร. ที่ กห. 0460.1.3/6337 เรื่อง รายงานผลการประกวด
 สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 15 ลง 2 ธ.ค. 57 
1.8-7 หนังสือราชการ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห. 0460.2.1/2984 เรื่อง รายงานผลการการ

เข้าร่วมโครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ลง 9 ต.ค.58 
1.8-8 ประกาศเกียรติบัตรรางวัล Engineering Achievement Award "การแข่งขันสะพาน

เหล็กอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ" 
1.8-9 ประกาศเกียรติบัตร "Autonomous Aerial Vehicle challenge 2015" 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 1 

 

จุดแข็ง 
1. สกศ.รร.จปร. มีระบบการคัดเลือก นนร. ที่ดี  ทําให้ นนร. มีศักยภาพทางวิชาการและมี

ศักยภาพในการแข่งขันสูง 
2. นนร. ได้รับการฝึกฝนอบรม ปลูกฝังอุดมการณ์ ระเบียบวินัย และการแนะนําอย่าง

ต่อเน่ืองทั้งจากอาจารย์ผู้สอน และ นนร. รุ่นพ่ี ทําให้มีลักษณะผู้นําดี มีบุคลิกลักษณะท่าทางวาจาดี  
เมื่อเข้าทําการแข่งขัน จึงมีโอกาสท่ีจะได้รับรางวัลสูง 

จุดที่ควรพฒันา 
ควรส่งเสริมให้ นนร. เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติในทุกกองวิชา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. จัดให้มีการแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ ภายใน รร.จปร. เพ่ือเป็นการเตรียมตัวและฝึกซ้อม

ก่อนแข่งขันในเวทีอ่ืน ๆ  
2. พัฒนาการจัดทําแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสร้างโอกาสให้ นนร. ได้

เข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีให้ระบบเป็นรูปธรรม 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

1.2 GPAX ≥2.80 2.88 √  5.00 

1.5* ≥4.51 4.54 √ 4.54 

1.8+ 1%  1.12% √ 5.00 

คะแนนเฉล่ียด้านคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา 4.85 
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มาตรฐานท่ี 2  การวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

สกศ.รร.จปร. ดําเนินการด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
มีการส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์ให้มีความสามารถในการทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์สามารถ
นําผลงานไปเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติและนําไปใช้ประโยชน์ใน
เชิงวิชาการและเชิงนโยบายได้เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
วิชาชีพของหน่วยงานกองทัพ สังคม ประเทศชาติ หรือนานาชาติได้ 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
คําอธิบาย ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หมายถึง 
หลักฐานแสดงข้ันตอนของการดําเนินงานต่าง ๆ ที่สัมพันธ์และเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบโดยอาศัย
บุคลากรทรัพยากร กฎเกณฑ์ และมาตรการเป็นแนวทางในการปฏิบัติรวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นกลไก
ในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุเป้าหมาย  

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย

ตามแผนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 
2. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศซึ่งเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ 
4. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
5. มีการสร้างขวัญและกําลังใจยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
6. มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยกับองค์กรภายนอก 
7. มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
8. มีการนําผลการประเมินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนงาน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
2–3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4–5 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
6–7 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
8 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของสถาบัน 



28 
 

 

- สกศ.รร.จปร. ได้มีการกําหนดแผนงานการวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานทางวิชาการ 
โดยจัดทําเป็นโครงการและกิจกรรมภายในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจําปี 2558 (2.1-1)  
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. และคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สกศ. 
รร.จปร. (2.1-2)  มีการแต่งต้ังคณะทํางานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สกศ.รร.จปร. ประจําปี 2558 
(2.1-3)   การแต่งต้ังคณะทํางานประสานกับสถาบันภายนอกท่ีทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้าน
งานวิจัย (2.1-4)  โครงการส่งเสริมเพ่ือการวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ (2.1-5) โครงการสนับสนุน
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอกระดับชาติและนานาชาติเพ่ือพัฒนานักวิจัย รร.จปร. (2.1-6) 
การสนับสนุนงบประมาณสําหรับการนําผลงานวิจัยไปนําเสนอในการประชุมวิชาการในต่างประเทศ 
(2.1-7) การจัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านงานวิจัย เป็นต้น 

 

2. มีการจัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศซึ่งเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 

- สกศ.รร.จปร. ใช้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ของ รร.จปร. ในรูปแบบของระบบแบบออนไลน์ (ระบบ Research Support System) 
โดยสามารถเรียกใช้ได้จาก http://kmlo.crma.ac.th/RSS/_Supplement/HomePage.aspx ซึ่งใน
ระบบมีการจัดเก็บข้อมูลด้านการวิจัย  เช่น  บุคลากรทางการวิจัย  โครงการวิจัย  และผลงานวิจัย  
ซึ่งสามารถนํามาใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการตัดสินใจสําหรับผู้บริหารได้ (2.1-8) 
นอกจากน้ี สกศ.รร.จปร. ยังได้มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยโดยจัดทําเป็นโครงการ
พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. โดยให้ กคศ.ฯ เป็นผู้ดําเนินการ (2.1-9) 

 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่างๆ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

- สกศ.รร.จปร. จัดหาหรือให้ข้อมูลของแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
โดยแบ่งออกเป็นดังน้ี 

  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายในสถาบัน การสนับสนุน
จาก กทพ.รร.จปร. โดยใช้ระเบียบ กทพ.รร.จปร. ว่าด้วยการบริหารจัดการ พ.ศ. 2552 ในปี 2558 มี
โครงการวิจัยของ สกศ.รร.จปร. ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กทพ.รร.จปร. จํานวนทั้งสิ้น 14 
โครงการ (2.1-10) 

  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายนอกสถาบัน จากโครงการวิจัย
และพัฒนาการทหารเริ่มใหม่ กระทรวงกลาโหม จํานวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 568,630.- บาท (2.1-
11) 
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  งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายนอกสถาบัน จากทุน
ส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จํานวน 2 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
480,000.- บาท (2.1-12) (2.1-13) (2.1-14) 

  งบประมาณสนับสนุนด้านค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเลี้ยง และค่าที่พัก สําหรับอาจารย์ที่ไป
นําเสนองานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงค่าตอบแทนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ 

 

4. มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย 
- สกศ.รร.จปร. โดยสภาอาจารย์ได้จัดงานวันวิชาการ สภาอาจารย์ ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการและงานวันนิทรรศการวิชาการ ของ รร.จปร. (2.1-15) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
งานด้านการวิจัย เพ่ือพัฒนาและกระตุ้นให้อาจารย์มีความสนใจในการทําวิจัยมากขึ้น 

  รร.จปร. โดย สกศ.รร.จปร. ได้ส่งอาจารย์ที่มีผลงานจากการวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการท้ัง
ระดับชาติและระดับนานาชาติทั้งในและภายนอกประเทศ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะการ
ทําวิจัย การนําเสนอบทความ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานวิจัยกับนักวิจัยต่าง ๆ อาทิ การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 20 ที่ จว.ชลบุรี (2.1-16) และการประชุม Eight International 
Conference on ADVANCES IN STEEL STRUCTURE ที่ประเทศโปรตุเกส (2.1-17)  

 สกศ.รร.จปร. มีการส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองในเวทีวิจัยภายนอกท่ี
นอกเหนือจากการประชุมวิชาการ อาทิ การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการอ่านข้อเสนอโครงงานวิจัย (2.1-
18) การเป็นประธานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2.1-19) การเดินทางเก็บข้อมูลงานวิจัย ณ 
ต่างประเทศ (2.1-20) การเขียนบทความวิจัยลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (2.1-21) 

 

5. มีการสร้างขวัญและกําลังใจ ยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
สกศ.รร.จปร. มีการสร้างขวัญและกําลังใจ ยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ดีเด่นโดยการรวบรวม คัดเลือก ประเมิน และส่งบทความวิจัยดีเด่นเข้าประกวดเพ่ือขอรับ
รางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมอาจารย์ ประจําปี 2558 ทั้งจากกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่มศิลปศาสตร์ โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินบทความทางวิชาการ ทั้งจากภายใน รร.จปร. และจากสถาบันภายนอก (2.1-22) (2.1-23) 
นอกจากน้ี สกศ.รร.จปร. ได้จัดต้ังโครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอกระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับอาจารย์ที่มีบทความทางวิจัยอีกด้วย (2.1-6) (2.1-24) 

 

6. มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยกับองค์กรภายนอก 
มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณาจารย์และนักวิจัยกับองค์กรภายนอกทั้งภายในและ

ภายนอกกระทรวงกลาโหม ได้แก่ 
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  การให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการวิจัยการเกษตร เรื่อง การพัฒนาคลองชลประทานผสม
ยางพาราสําหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของสํานักงานพัฒนาการเกษตรที่
ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยสยาม โดยมีอาจารย์จาก สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมเป็นนักวิจัย (2.1-25)  

  การเข้าร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการหุ่นยนต์ตรวจสอบท่อภายในหม้อนํ้า ของอาจารย์ กวค.ฯ 
ร่วมกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2.1-
26) 

  การจัดต้ังเครือข่ายวิจัยระหว่าง สวทช. กับ รร.จปร. (2.1-4) การเข้าเป็นคณะทํางานสนับสนุน
การศึกษาและวิจัยของกองทัพบก (2.1-27) การเข้าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทางวิชาการ
ตามคําเชิญของมหาวิทยาลัยสุรนารี (2.1-28) เป็นต้น 

 

7. มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
การประเมินและติดตามงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการติดตามท้ังโครงการวิจัยและแผนงาน 

สําหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก กทพ.รร.จปร. ต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการวิจัยให้ทาง 
กทพ.รร.จปร. รับทราบอย่างต่อเน่ือง พร้อมรายงานผลการวิจัย ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และสุดท้าย
รายงานปิดโครงการ (2.1-29) (2.1-30) เช่นเดียวกับโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากทุนวิจัยภายนอก 
(2.1-14) (2.1-31) 
        สําหรับแผนการด้านการวิจัย สกศ.รร.จปร. ได้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์โดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและประเมินโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ประจําปี 2558 ที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปี สกศ.รร.จปร. 2558 และได้ดําเนินการประเมินตาม
เกณฑ์การบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ (2.1-32)  
 

8. มีการนําผลการประเมินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนงาน 
สกศ.รร.จปร. ได้นําผลการประเมินโครงการและกิจกรรม ของแผนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ ทั้งสาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมาย ปัญหาข้อขัดข้อง รวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพัฒนาและ
ปรับปรุงเพ่ือจัดทําแผนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ สําหรับปีการศึกษา 2559 ต่อไป (2.1-33) 

ผลการประเมินตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง 
2.1-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

ปฏิบัติได้ 8 ข้อ ปฏิบัติได้ 8 ข้อ √  5.00 
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2.1-2 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.  
2.1-3 คณะทํางานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ สกศ.รร.จปร. ประจําปี 2558 
2.1-4 ขอส่งรายช่ือข้าราชการเป็นที่ปรึกษาและคณะทํางานประสานเครือข่ายการวิจัย

ระหว่าง สวทช และรร.จปร. 
2.1-5 โครงการส่งเสริมเพ่ือการวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  
2.1-6 ระเบียบ สกศ.รร.จปร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทนผู้มีผลงาน

ทางวิชาการและงานสร้างสรรค์  
2.1-7 ระเบียบ สกศ.รร.จปร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการ

นําเสนอผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาในต่างประเทศ 
2.1.8 ระบบสนับสนุนการวิจัย 
2.1-9 แผนงานที่ 17 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของรร.จปร. 
2.1-10 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร กทพ.รร.จปร. พิจารณางบประมาณประจําปี 

๒๕๕๘ 
2.1-11 ขออนุมัติโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารเริ่มใหม่ของ กห. ประจําปีงบประะมาณ 

๕๗ 
2.1-12 ขออนุมัติ รร.จปร. กรุณาพิจารณาลงนามในสัญญารับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2.1-13 ขออนุมัติ รร.จปร. กรุณาพิจารณาลงนามในสัญญารับทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
2.1-14 รายงานความคืบหน้าโครงการวิจัย รร.จปร. ร่วมกับ สกว. 
2.1-15 ขออนุมัติจัดงานวันวิชาการสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. และการนําเสนอผลงานทาง

วิชาการในงานวันวิชาการ และงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ประจําปี ๒๕๕๘ 
2.1-16 บทความวิจัยเรื่อง การทดสอบอะเสของหลังคาเหล็กขึ้นรูปเย็นรูปตัวซีสองตัวประกอบ

กันโดยใช้สกรู 
2.1-17 บทความวิจัยเร่ือง Testing of tho Front to the Front Built-up C-section Cold 

Formed Steel Flexible Members Using Plate and Screw Connection 
2.1-18 ขออนุมัติให้ข้าราชการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
2.1-19 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าประชุมในโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
2.1-20 ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศเพ่ือเก็บข้อมูลงานวิจัย 
2.1-21 บทความวิจัยเร่ือง Field Hydrology of Water Balance Covers for Waste 

Containment 
2.1-22 ขอเบิกเงินค่าตอบแทนการประเมินบทความวารสารวิชาการ รร.จปร. เพ่ือคัดเลือก

บทความดีเด่น และบทความวารสารวิชาการ รร.จปร.เพ่ือใช้หน้ีใบยืมเงินที่ ๘/๕๘ 
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2.1-23 ขออนุมัติออกคําสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวารสารวิชาการฯ 
2.1-24 ขอส่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เพ่ือขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทน 
2.1-25 ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการวิจัยการเกษตร สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องค์กรมหาชน) 
2.1-26 อนุมัติให้ข้าราชการร่วมวิจัยโครงการ 
2.1-27 คําสั่งคณะทํางานสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ทบ. 
2.1-28 ขออนุมัติให้ข้าราชการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความในการประชุมวิชาการ 
2.1-29 ขอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย กทพ.รร.จปร. ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๘ 
2.1-30 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย กทพ.รร.จปร. ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๘ 
2.1-31 ส่งรายงานความก้าวหน้าฯ ไตรมาสที่ ๔ และขออนุมัติปิดโครงการวิจัยฯ 
2.1-32 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 จําแนก

ตามโครงการ/กิจกรรม 
 2.1-33         แนวทางการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี ้2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําทีท่ํางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ ต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 
คําอธิบาย อาจารย์ประจํา หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาซึ่งบรรจุในตําแหน่งอาจารย์ รร.จปร. 
ทําหน้าที่สอน นนร. และ หรือทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

การนับจํานวนอาจารย์ประจําให้นับอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานจริงโดยมีระยะเวลาการ
ทํางานในปีการศึกษานั้นซึ่งรวบรวมเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาตามเง่ือนไขดังน้ี 

- กรณีมีระยะเวลาทํางาน 9 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางาน 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือนให้นับเป็น 0.5 คน 
- กรณีมีระยะเวลาทํางานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนํามานับได้ 
อาจารย์ประจําที่ทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้นับเฉพาะผู้ปฏิบัติงานจริงไม่นับอาจารย์ประจํา

ที่ลาศึกษาต่อและไม่นับซ้ําแม้ว่าอาจารย์ผู้ น้ันจะทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หลายเรื่องในปี
การศึกษานั้น 

วิธีการคํานวณ 
 
 
 

 
ผลร้อยละ = 

จํานวนอาจารย์ประจําท่ีทํางานวิจยั/งานสร้างสรรค ์

จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมดในปีการศึกษาน้ัน 
× 100 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
ปีการศึกษา 2558 สกศ.รร.จปร. มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์

ทั้งสิ้น 26 นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งสิ้น 147 นาย คิดเป็นร้อยละ 17.69 โดยมีรายละเอียด
โครงการวิจัยดังต่อไปน้ี 

1. โครงการอิทธิพลของลมหมุนที่ขับเคลื่อนด้วยสนามไฟฟ้าต่อการเพ่ิมถ่ายเทความร้อนที่
ส่งผลต่อผิวหน้าของวัสดุในท่อหน้าตัดสี่เหลี่ยม (2.2-1) โดย พ.ท.หญิง ผศ.ดร. สุวิมล เสนียวงศ์  ณ 
อยุธยา  

2. โครงการหุ่นยนต์ตรวจสอบท่อภายในหม้อนํ้า (2.2-2) โดย พ.ท.ดร. อาศิส บุญยะประภัศร 
3. โครงการศึกษาและออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสแตกสําหรับการรับความ

ร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (2.2-3) โดย พ.ต.วนชาติ บริสุทธ์ิ 
4. โครงการรถตรวจจับวัตถุระเบิด (2.2-4) โดยประกอบด้วยนักวิจัยในส่วน รร.จปร. ที่เป็น

อาจารย์ประจําดังน้ี 
 4.1 พ.อ.ผศ.ดร. ผเดิม   หนังสือ 
 4.2 พ.อ.ผศ. เรืองศักด์ิ   อยู่ชา  
 4.3 พ.ท.ดร. สุวัฒน์วงศ์   จันทร์ฉายแสง 
5. โครงการวัดการสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้สภาพแวดล้อมของระบบเรดาร์ SAR 

โดย พ.ท.ดร.นราเทพ พฤกษหิรัญ  
6. โครงการการจัดการปริมาณไฟฟ้าเพ่ือการแก้ไขค่าความต้องการกําลังสูงสุด ของ กวฟ.ฯ 

โดย ร.อ.พงศ์กฤษณ์  รุ่งสุข 
7. โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและผลิตช้ินส่วนของสะพานข้ามลํานํ้า

ของทหารช่างเพ่ือทดแทนการสั่งซื้อจากต่างประเทศในอนาคต โดย พ.ท.ผศ.ดร.ณัฐพร  นุตยะสกุล 
และ พ.อ.ดร.วสันต์ พัฒน์วิชัยโชติ 

8. โครงการศึกษาธรณีสัณฐานวิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณ
ปราสาทเขาพระวิหาร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดย พ.ท.หญิง ผศ. กฤตยาภรณ์ เจริญผล 

9. โครงการศึกษาเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองโดยใช้หัวเช้ือเหลวและหัวเช้ือแข็ง
ของ Cordyceps militaris บนเมล็ดธัญพืช โดย พ.อ.หญิง ผศ. เยาวภา  ทองอร่าม 

10. โครงการการออกแบบและสร้างชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบ Nutrient Film Technique 
แบบประหยัด โดย พ.อ.หญิง ผศ. สมพร  คําเคร่ือง 
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11. โครงการการวิจัยและพัฒนาแนวทางแก้ไขดินปนเป้ือนโลหะแคดเมียมด้วยการใช้ถ่าน
ชีวภาพมูลไก่ เพ่ือสร้างต้นแบบการแก้ไขปัญหาดินในโครงการพระราชดําริในหน่วยทหาร โดย พ.ท.หญิง 
จินตนา แสนวงศ์ 

12. โครงการวิจัยร่วมด้านพลังงานทดแทนจากชีวมวล ในเรื่องการผลิตนํ้ามันเช้ือเพลิงเหลว
จากเศษชีวมวลเหลือทิ้งด้วยเคร่ืองปฏิกรณ์ไพโรไลซิสและหอกลั่นลําดับส่วน โดย พ.ต.ดร.กิตติภพ  
พรหมดี 

13. โครงการพัฒนาระบบประเมินออนไลน์ โดย พ.ท.กิจจา ศรีเมือง และ ร.ท.ณรงค์ ภูมิสุข 
14. โครงการการศึกษาเช่ือมโยงของวัฒนธรรมในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประกอบด้วยนักวิจัยในส่วน รร.จปร. ที่เป็นอาจารย์ประจํา ดังน้ี 
 14.1 พ.อ.รศ.ดร.สุรัตน์   เลิศล้ํา 
 14.2 พ.ท.หญิง จุติมา  คงอยู่ 
 14.3 พ.ท.กิจจา  ศรีเมือง 
 14.4 ร.อ.ตุลวัตร์   ชุณห์จิตรา 
15. โครงการการศึกษาเบ้ืองต้นเก่ียวกับฤทธ์ิในการยับย้ังเช้ือแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดเท้าเหม็น

ของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน โดย ร.ท.หญิง ปวีณา วัดบัว 
16. โครงการการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและยุทธวิธีของวรรณกรรมสามก๊กกับเอกสาร

ประกอบการสอนตามหลักสูตร รร.จปร. โดย ร.ท.หญิง บุษดี อรสิริวรรณ 
17. โครงการการประเมินผลกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ รร.จปร. 

โดย พ.อ.หญิง รศ. อโณมา คงตะแบก และ พ.อ.หญิง วราภรณ์  นิยมค้า 
18. โครงการการปฏิรูปกองทัพกับการออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทย โดย พ.อ.

ดร.สรศักด์ิ งามขจรกุลกิจ และพ.ต.หญิง ดร. ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ช่ือข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการ
ดําเนินงาน
รวม 3 ปี 

2556 2557 2558 

1. จํานวนอาจารย์ประจําที่ทํางานวิจัยและหรือ
งานสร้างสรรค์ 

35 25 26 86 

2. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 150 133.5 147 430.5 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ทํางานวิจัยและ/
หรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

23.33 18.73 17.69 19.98 
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คะแนนประเมินตนเอง =                                = 4.995 = 5 

ผลการประเมินตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง 
2.2-1 โครงการ อิทธิพลของลมหมุนที่ขับเคลื่อนด้วยสนามไฟฟ้าต่อการเพ่ิมถ่ายเทความร้อน

ที่ส่งผลต่อผิวหน้าของวัสดุในท่อหน้าตัดสี่เหลี่ยม  
2.2-2 โครงการหุ่นยนต์ตรวจสอบท่อภายในหม้อนํ้า  
2.2-3 โครงการศึกษาและออกแบบเคร่ืองแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสแตกสําหรับการรับ

ความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์  
2.2-4 โครงการรถตรวจจับวัตถุระเบิด 
2.2-5 โครงการวัดการสะท้อนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายใต้สภาพแวดล้อมของระบบเรดาร์ 

SAR 
2.2-6 โครงการการจัดการปริมาณไฟฟ้าเพ่ือการแก้ไขค่าความต้องการกําลังสูงสุด ของ กวฟ.ฯ 
2.2-7 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและผลิตช้ินส่วนของสะพานข้ามลํา

นํ้าของทหารช่างเพ่ือทดแทนการสั่งซื้อจากต่างประเทศในอนาคต 
2.2-8 โครงการศึกษาธรณีสัณฐานวิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา 

บริเวณปราสาทเขาพระวิหาร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
2.2-9 โครงการศึกษาเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองโดยใช้หัวเช้ือเหลวและหัวเช้ือ

แข็งของ Cordyceps militaris บนเมล็ดธัญพืช 
2.2-10 โครงการการออกแบบและสร้างชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบ Nutrient Film 

Technique แบบประหยัด 
2.2-11 โครงการการวิจัยและพัฒนาแนวทางแก้ไขดินปนเป้ือนโลหะแคดเมียมด้วยการใช้ถ่าน

ชีวภาพมูลไก่ เพ่ือสร้างต้นแบบการแก้ไขปัญหาดินในโครงการพระราชดําริในหน่วย
ทหาร  

2.2-12 โครงการวิจัยร่วมด้านพลังงานทดแทนจากชีวมวล ในเรื่องการผลิตนํ้ามันเช้ือเพลิง
เหลวจากเศษชีวมวลเหลือทิ้งด้วยเครื่องปฏิกรณ์ไพโรไลซิสและหอกลั่นลําดับส่วน 

2.2-13 โครงการพัฒนาระบบประเมินออนไลน์ 
2.2-14 โครงการการศึกษาเช่ือมโยงของวัฒนธรรมในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

20% 19.98 % × 5.00 

  20 
5 × 19.98      
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2.2-15 โครงการการศึกษาเบ้ืองต้นเก่ียวกับฤทธ์ิในการยับย้ังเช้ือแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดเท้า
เหม็นของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 

2.2-16 โครงการการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและยุทธวิธีของวรรณกรรมสามก๊กกับเอกสาร
ประกอบการสอนตามหลักสูตร รร.จปร. 

2.2-17 โครงการการประเมินผลกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ รร.จปร. 
2.2-18 โครงการการปฏิรูปกองทัพกับการออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทย 

ตัวบ่งชี้2.3* งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับกองทัพระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

คําอธิบาย การเปรียบเทียบจํานวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือจํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับกองทัพระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์ประจําต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมดทั้งน้ีพิจารณาผลการดําเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี ้

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือมี

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI (Thai– Journal Citation 
Index Centreหรือ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank เข้าเว็บไซต์ www.scimagojr.com เพ่ืออ่านในรายละเอียด)
โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1, 2, 3 หรือ 4 (Q1, Q2, Q3 หรือ Q 4) ในปีล่าสุด 
ใน subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI (Information Sciences Institute หรือ สถาบันวิทยาการ
สารสนเทศ) หรือ Scopus (ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของบทความในวารสารด้าน Life 
Sciences, Physical Sciences, Health Sciences และ Social Sciences) 
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี ้

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพงานสร้างสรรค*์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ  
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วม
พิจารณาด้วย 

อาเชียน หมายถึง สมาคมประชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South 
East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สปป.ลาว 
เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศอ่ืน 

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ 
(อย่างน้อย 5 ประเทศ หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่      
ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 
5 ประเทศ ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

วิธีการคํานวณ 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 

 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในปีการศึกษาน้ัน 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 X 100 ผลร้อยละ= 



38 
 

 

ผลการดําเนินงาน 
ในปี 2558 สกศ.รร.จปร. มีจํานวนบทความทางวิชาการจํานวนทั้งสิ้น 28 บทความ จาก

จํานวนอาจารย์ประจํา 147 นายคิดเป็นร้อยละ 8.59 โดยเป็นผลงานประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติจํานวน 22 ผลงาน งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ  
สมศ.จํานวน 0 ผลงานงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.
จํานวน 0 ผลงาน และงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
การจัดอันดับวารสารจํานวน 6 ผลงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

การประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติจํานวน 22 ผลงาน 
1. แนวทางการพัฒนาระบบข่าวกรองทางทหารเพ่ือหากองกําลังข้าศึกในเขตป่าพ้ืนที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2.3-1) 
2. A Cost-Effective True Random-Bit Generator Using Compact Chaotic 

Circuit (2.3-2) 
3. การควบคุมแบบ Linear Quadratic Regulator สําหรับการเคลื่อนที่หยดของเหลว 

บนฉนวนด้วยอิเลคโตรเวตต้ิง (2.3-3) 
4. Position Control of Droplet in Electrowetting on Dielectric System Using 

Feedback Linearization (2.3-4) 
5. EHD-enhanced Heat Transfer of Fluid Flow Related with Sample Size 

(2.3-5) 
6. The Effects of the Number of Coils and Water Flow Rate on the Stacked 

Coil Heat Exchanger in Solar Energy Absorption (2.3-6) 
7. การกําหนดตําแหน่งคลังที่ใช้จัดเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดตามหมวดการจัดเก็บร่วม 

กรณีศึกษา แผนก 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก (2.3-7) 
8. การศึกษาเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองโดยใช้หัวเช้ือเหลวและหัวเช้ือแข็ง

ของ Cordyceps militaris บนเมล็ดธัญพืช (2.3-8) 
9. Conversion of Tropical Wood to Bio-oil and Charcoal by Using the 

Process of Pyrolysis (2.3-9) 
10. การทดสอบอะเสของหลังคาเหล็กขึ้นรูปเย็นที่ใช้เหล็กรูปตัวซีสองตัวประกอบกันโดยใช้

สกรู (2.3-10) 
11. ความสามารถในการรับแรงดัดของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปเย็นรูปตัวซีภายใต้วิธี

คํานวณกําลังโดยตรง (2.3-11) 
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12. การทดสอบข้อต่อระหว่างโครงหลังคาเหล็กขึ้นรูปเย็นกับจุดรองรับที่ยึดประกอบกัน
โดยใช้สกรู (2.3-12) 

13. Analysis and Design of an Overhead Movable Scaffolding System for 
Busan–Yongdo Bridge, Korea (2.3-13) 

14. Testing of the Front to Front Built-up C-section Cold-Formed Steel 
Flexural Members Using Plate and Screw Connection (2.3-14) 

15. A Study of Image Enhancement for Iris Recognition (2.3-15) 
16. RCS Measurement under GB-SAR Environment (2.3-16) 
17. การวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนกลับจากเป้าหมายเฉพาะภายใต้สภาพแวดล้อม

ของระบบ SAR แบบภาคพ้ืน (2.3-17) 
18. ปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อการแก้ไขความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด ของ กวฟ.ฯ (2.3-18) 
19. การสํารวจเทคนิคการสร้างภาพนามธรรมข้อมูล: ก้าวหน้าและการนํามาใช้งานสําหรับ

บริบททางการทหาร (2.3-19) 
20. วาทกรรมใหม่ว่าด้วยการต่อต้านญี่ปุ่นของขบวนการเสรีไทย: แนวคิด ความหมายและ

การรักษาสันติภาพในประเทศไทย (2.3-20) 
21. การเปรียบเทียบหลักการสงครามไทยกับวรรณกรรมสามก๊ก (2.3-21) 
22. An Analysis of Psychological Operations in the Romance of the Three 

Kingdoms (2.3-22) 

งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร 7 ผลงาน 

1. Financial Evaluation to Select the Best Water Hyacinth Harvester to 
Improve Water Resources in Thailand (2.3-23) 

2. A stochastic, Two-level Optimization Model for Compressed Natural Gas 
Infrastructure Investments in Wastewater Management (2.3-24) 

3. A Rolling Horizon Approach for Stochastic Mixed Complementarity 
Problems with Endogenous Learning: Application to Natural Gas Markets 
(2.3-25) 

4. Study on SEM and EDS Pattern of Charcoal Derived from Cogongrass by 
Pyrolysis in a Continuous Reactor (2.3-26) 
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5. Identification of High-Luster and Lusterless Freshwater-CulturedPearls by 
X-ray Absorption Spectroscopy (2.3-27) 

6. Tree Biomass, Carbon Sequestration and Carbon Dioxide Absorption of 
Bru tribe’s Spiritual forest, SakonNakhon Province (2.3-28) 

7. Field Hydrology of Water Balance Covers for Waste Containment (2.3-29) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ช่ือข้อมูล 
ค่า

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการ
ดําเนินงาน
รวม3 ปี 

2556 2557 2558 

1. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

0.25 26 19 22 67 

2. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

0.50 1 0 0 1 

3. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในประกาศ
ของ สมศ. 

0.75 1 0 0 1 

4. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank)
โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1, 2, 3 
หรือ 4 (Q1, Q2, Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน 
subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ISI (Information Sciences 
Institute หรือ สถาบันวิทยาการสารสนเทศ) หรือ 
Scopus (ฐานข้อมูลบรรณานุกรมของบทความใน
วารสารด้าน Life Sciences, Physical Sciences, 
Health Sciences และ Social Sciences) 

1.00 8 5 7 20 
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ช่ือข้อมูล 
ค่า

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการ
ดําเนินงาน
รวม3 ปี 

2556 2557 2558 

5. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบันหรือจังหวัด 

0.125 0 0 0 0 

6. งานสร้างสรรค์ที่ ไ ด้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติ 

0.25 0 0 0 0 

7. งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

0.50 0 0 0 0 

8. งานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน 

0.75 0 0 0 0 

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 

1.00 0 0 0 0 

10. ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 
15.75 9.75 13.25 38.00 

11. จํ านวนอาจารย์ ประจํ าทั้ งหมดในปี
การศึกษานั้น 

 
150 133.50 147 430.50 

12. ร้ อยละของจํ านวนงานวิจั ยหรื องาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับ
กองทัพระดับชาติ หรือระดับนานาชาติต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา 

 

10.5 7.30 9.01 8.83 

 
คะแนนประเมินตนเอง =                          = 2.21 

ผลการประเมินตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง 
2.3-1 แนวทางการพัฒนาระบบข่าวกรองทางทหารเพ่ือหากองกําลังข้าศึกในเขตป่าพ้ืนที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

10% 8.83 % × 2.21 

   5 
  20 

× 8.83   
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2.3-2 A Cost-Effective True Random-Bit Generator using Compact Chaotic 
Circuit  

2.3-3 การควบคุมแบบ Linear Quadratic Regulator สําหรับการเคลื่อนที่หยดของเหลว 
บนฉนวนด้วยอิเลคโตรเวตต้ิง  

2.3-4 Position Control of Droplet in Electrowetting on Dielectric System Using 
Feedback Linearization  

2.3-5 EHD-enhanced Heat Transfer of Fluid Flow related with Sample Size  
2.3-6 The Effects of the Number of Coils and Water Flow Rate on the Stacked 

Coil Heat Exchanger in Solar Energy Absorption  
2.3-7 การกําหนดตําแหน่งคลังที่ใช้จัดเก็บกระสุนและวัตถุระเบิดตามหมวดการจัดเก็บร่วม 

กรณีศึกษา แผนก 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก  
2.3-8 การศึกษาเปรียบเทียบการเพาะเลี้ยงถั่งเช่าสีทองโดยใช้หัวเช้ือเหลวและหัวเช้ือแข็ง

ของ Cordycepsmilitarisบนเมล็ดธัญพืช  
2.3-9 Conversion of Tropical Wood to Bio-oil and Charcoal by Using the 

Process of Pyrolysis 
2.3-10 การทดสอบอะเสของหลังคาเหล็กขึ้นรูปเย็นที่ใช้เหล็กรูปตัวซีสองตัวประกอบกันโดย

ใช้สกรู  
2.3-11 ความสามารถในการรับแรงดัดของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปเย็นรูปตัวซีภายใต้

วิธีคํานวณกําลังโดยตรง  
2.3-12 การทดสอบข้อต่อระหว่างโครงหลังคาเหล็กขึ้นรูปเย็นกับจุดรองรับที่ยึดประกอบกัน

โดยใช้สกรู  
2.3-13 Analysis and Design of an Overhead Movable Scaffolding System for 

Busan–Yongdo Bridge, Korea  
2.3-14 Testing of the Front to Front Built-up C-section Cold-Formed Steel 

Flexural Members Using Plate and Screw Connection  
2.3-15 A Study of Image Enhancement for Iris Recognition  
2.3-16 RCS Measurement under GB-SAR Environment  
2.3-17 การวัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนกลับจากเป้าหมายเฉพาะภายใต้สภาพแวดล้อม

ของระบบ SAR แบบภาคพ้ืน  
2.3-18 ปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อการแก้ไขความต้องการกําลังไฟฟ้าสูงสุด ของ กวฟ.ฯ 
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2.3-19 การสํารวจเทคนิคการสร้างภาพนามธรรมข้อมูล: ก้าวหน้าและการนํามาใช้งานสําหรับ
บริบททางการทหาร  

2.3-20 วาทกรรมใหม่ว่าด้วยการต่อต้านญี่ปุ่นของขบวนการเสรีไทย: แนวคิด ความหมาย 
และการรักษาสันติภาพในประเทศไทย  

2.3-21 การเปรียบเทียบหลักการสงครามไทยกับวรรณกรรมสามก๊ก กอศ.ฯ  
2.3-22 An Analysis of Psychological Operations in the Romance of the Three 

Kingdoms  
2.3-23 Financial Evaluation to Select the Best Water Hyacinth Harvester to 

Improve Water Resources in Thailand  
2.3-24 A Stochastic, Two-level Optimization Model for Compressed Natural Gas 

Infrastructure Investments in Wastewater Management  
2.3-25 A Rolling Horizon Approach for Stochastic Mixed Complementarity 

Problems with Endogenous Learning: Application to Natural Gas Markets 
2.3-26 Study on SEM and EDS Pattern of Charcoal Derived from Cogongrass by 

Pyrolysis in a Continuous Reactor  
2.3-27 Identification of High-Luster and Lusterless Freshwater-Cultured Pearls 

by X-ray Absorption Spectroscopy  
2.3-28 Tree Biomass, Carbon Sequestration and Carbon Dioxide Absorption of 

Bru tribe’s Spiritual forest, SakonNakhon Province 
2.3-29 Field Hydrology of Water Balance Covers for Waste Containment  

ตัวบ่งชี้ 2.4* ร้อยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ประโยชน์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจํา 

คําอธิบาย   เปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําที่นํามาใช้ประโยชน์
ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการ
ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา และให้ 
นําเสนออยู่ในรูปร้อยละ ทั้งน้ีพิจารณาผลการดําเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง 

การนําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการหรือโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้องสามารถนําไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้
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งานท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ให้นับจากวันที่นํา
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจํามาใช้ให้เกิดผลอย่างชัดเจนตามปีการศึกษาในกรณี
ที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้งให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียง
ครั้งเดียว ยกเว้นกรณีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

วิธีการคํานวณ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
 สกศ.รร.จปร. มีจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์จํานวนทั้งสิ้น14

ช้ินงาน จากจํานวนอาจารย์ประจํา 147 นาย คิดเป็นร้อยละ 9.52 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
1. โครงการการศึกษาเช่ือมโยงของวัฒนธรรมในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2.4-1) 
2. โครงการวิเคราะห์การถ่ายเทมวลและความร้อนในวัสดุพรุนแบบไม่อ่ิมตัวอยู่ภายใต้

อิทธิพลสนามไฟฟ้าที่จะนํามาใช้ในเตาสนามและหม้อสนามประจํากองทัพ (2.4-2) 
3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์กับ

การสอนปกติ (2.4-3) 
4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกําจัดไอออนตะก่ัวในนํ้าเสียด้วยวิธีการ

ตกตะกอนทางเคมี (2.4-4) 
5. โครงการวิจัยและพัฒนารถยนต์ตรวจการณ์บังคับวิทยุขนาดเล็กระดับหมู่ปืนเล็กปิด

ล้อมและตรวจค้นในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) (2.4-5) 
6. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการคํานวณค่าเวลามาตรฐานในการซ่อมสร้างยานยนต์

ทางทหาร (2.4-6) 
7. โครงการแนวคิดเชิงรุกสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2.4-7) 
8. แนวโน้มผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา ในบริเวณพ้ืนที่ จ.

สระแก้ว ต่อความม่ันคงเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2.4-8) 

 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในปีการศึกษาน้ัน 
ผลรวมของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

 X 100 ผลร้อยละ= 
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9. Study on SEM and EDS Pattern of Charcoal Derived from Cogongrass by 
Pyrolysis in a Continuous Conductor (2.4-9) 

10. Tree Biomass, Carbon Sequestration and CO2 Absorption of Brotribe’s 
Spiritual Feast, SakonNakorn Province (2.4-10) 

11. Analysis and Design of an Overhead Movable Scaffolding System for 
Busan–Yongdo Bridge, Korea (2.4-11) 

12. โครงการการพัฒนาอุปกรณ์ในการรับและอุปกรณ์ในการส่งข้อมูลแบบดิจิตอลโดยใช้
วิทยุทางทหาร AN/PRC-77 (2.4-12) 

13. ทหารกับสันติวิธี นักรบสันติวิธี (2.4-13) 
14. การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและยุทธวิธีของวรรณกรรมสามก๊กกับเอกสาร

ประกอบการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2.4-14) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

วิช่ือข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการ
ดําเนินงานรวม

3 ปี 
2556 2557 2558 

1. งานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์ 9 3 14 26 

2. งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ 0 0 0 0 
3. ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่นําไปใช้ประโยชน์ 

9 3 14 26 

4. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในปีการศกึษานัน้ 150 133.5 147 430.5 
5. ร้อยละของจํานวนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่
นํามาใช้ประโยชน์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

6.00 2.25 9.52 6.04 

คะแนนประเมินตนเอง     =    =  1.51 

ผลการประเมินตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง 
2.4-1 โครงการการศึกษาความเช่ือมโยงของวัฒนธรรมในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

 6% 6.04% √ 1.51 

     5 
    20 

× 6.04 
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2.4-2 โครงการวิเคราะห์การถ่ายเทมวลและความร้อนในวัสดุพรุนแบบไม่อ่ิมตัวอยู่ภายใต้อิทธิพล
สนามไฟฟ้าที่จะนํามาใช้ในเตาสนามและหม้อสนามประจํากองทัพ  

2.4-3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์กับการสอน
ปกติ  

2.4-4 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการกําจัดไอออนตะก่ัวในนํ้าเสยีด้วยวิธีการตกตะกอนทางเคม ี 
2.4-5 โครงการวิจัยและพัฒนารถยนต์ตรวจการณ์บังคับวิทยุขนาดเล็กระดับหมู่ปืนเล็กปิดล้อมและ

ตรวจค้นในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต. ) 
2.4-6 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการคํานวณค่าเวลามาตรฐานในการซ่อมสร้างยานยนต์ทางทหาร  
2.4-7 โครงการแนวคิดเชิงรุกสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
2.4-8 แนวโน้มผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา ในบริเวณพ้ืนที่ จ.สระแก้ว 

ต่อความม่ันคงเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2.4-9 Study on SEM and EDS Pattern of Charcoal Derived from Cogongrass by 

Pyrolysis in a Continuous Conductor  
2.4-10 Tree Biomass, Carbon Sequestration and CO2 Absorption of Brotribe’s 

Spiritual Feast, SakonNakorn Province  
2.4-11 Analysis and Design of an Overhead Movable Scaffolding System for Busan–

Yongdo Bridge, Korea  
2.4-12 โครงการการพัฒนาอุปกรณ์ในการรับและอุปกรณ์ในการส่งข้อมูลแบบดิจิตอลโดยใช้วิทยุทาง

ทหาร AN/PRC-77  
2.4-13 ทหารกับสันติวิธี นักรบสันติวิธี  
2.4-14 การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและยุทธวิธีของวรรณกรรมสามก๊กกับเอกสารประกอบการ

สอนตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ตัวบ่งชี้ 2.5* ร้อยละของจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการรบัรองคณุภาพต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา 

คําอธิบาย เปรียบเทียบจํานวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําที่ได้รับรองคุณภาพต่อจํานวน
อาจารย์ประจําทั้งหมดโดยให้นําเสนอในรูปร้อยละทั้งน้ีพิจารณาจากผลการดําเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง 

ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทความ
ทางวิชาการตําราหรือหนังสือที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพจาก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของช้ินงาน 
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การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่รับรองคุณภาพในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับ
การตีพิมพ์เพียงคร้ังเดียว และไม่นับผลงานทางวิชาการที่อยู่ระหว่างกระบวนการตีพิมพ์ 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้าํหนัก ระดับคณุภาพผลงานทางวิชาการ 

0.25 บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับกองทัพหรือระดับชาติ 
0.50 บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง โดย
มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 

วิธีการคํานวณ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2558 สกศ.รร.จปร. มีจํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพจํานวน

ทั้งสิ้น 9 ผลงาน จากจํานวนอาจารย์ประจํา 147 นาย คิดเป็นร้อยละ 5.61 โดยมีรายละเอียดระดับ
คุณภาพผลงานทางวิชาการดังต่อไปน้ี 

1. บทความทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ค่านํ้าหนัก 0.50) 
จํานวน 1 ผลงาน ได้แก่ 

   บทความทางวิชาการเร่ือง The Living Angkor Road Project: Connectivity within 
Ancient Mainland Southeast Asia ลงในวารสาร CSEAS Newsletter No.71 (2.5-1) 

2. ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (ค่านํ้าหนัก 0.75) จํานวน 1 
ผลงาน ได้แก่ 

 หนังสือนักรบสันติวิธี สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558 (2.5-2) 

 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในปีการศึกษาน้ัน 
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 

 X 100 ผลร้อยละ= 
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3. ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การ
ขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพิจารณา
ตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ (ค่านํ้าหนัก 1.00) จํานวน 7 ผลงาน (2.5-3)ได้แก่ 

  3.1 ตํารา เรื่อง การเมืองการปกครองท้องถิ่น (Local Government) ของ พ.ต.หญิง 
ดร. สิริกาญจน์ เอ่ียมอาจหาญ 

  3.2 ตํารา เรื่อง ชีววิทยาทั่วไป ของ พ.อ.หญิง ผศ. สมพร คําเคร่ือง 
  3.3 ตํารา เรื่อง หลักการประชาสัมพันธ์ ของ พ.ท.หญิง สาริณี ไกรสังเกต 
  3.4 ตํารา เรื่อง การบริหารโครงการ ของ พ.อ.หญิง ผศ. อโณมา คงตะแบก 
  3.5 ตํารา เรื่อง แคลคูลัส 2 ของ พ.ท.วีระพงค์ ต้ันเจริญ 
  3.6 ตํารา เรื่อง ฟิสิกส์ทั่วไป 1 ของ พ.อ.ผศ.สฤษด์ิ ห.เพียรเจริญ 
  3.7 ตํารา เรื่อง การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยโปรแกรม Autocad ของ พ.อ.พิษณุ  

พวงสุนทร 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ช่ือข้อมูล 
ค่า

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2556 2557 2558 

1. บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับกองทัพหรือระดับชาติ 

0.25 21 7 0 28 

2. บทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารระดับนานาชาติ 

0.50 21 7 1 29 

3. ตําราหรือหนังสือที่มีการตรวจพิจารณา
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

0.75 0 0 1 1 

4. ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงาน
ทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม
เกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

1.00 4 4 7 15 

5. ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานวิชาการ
ที่ได้รับรองคุณภาพ 

 19.75 9.25 8.25 37.25 
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ช่ือข้อมูล 
ค่า

นํ้าหนัก 

ผลการดําเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2556 2557 2558 

6. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในปี
การศึกษานั้น 

 150 133.5 147 430.5 

7. ร้อยละของจํานวนผลงานทางวิชาการที่
ไ ด้ รับการรับรองคุณภาพต่อจํ านวน
อาจารย์ประจํา 

 
13.17 6.93 5.61 8.65 

คะแนนประเมินตนเอง  = (8.65x5)/10 = 4.33   

ผลการประเมินตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง 
2.5-1 บทความทางวิชาการเรื่อง The Living Angkor Road Project: Connectivity 

within Ancient Mainland Southeast Asia ลงในวารสาร CSEAS Newsletter 
No.71 

2.5-2 หนังสือนักรบสันติวิธี สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558 
2.5-3 สรุปผลการประชุมสภา รร.จปร. ครั้งที่ 1/58 ลง 27 เม.ย.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

 10% 8.65 % x 4.33 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 2 
 

จุดแข็ง 
1. สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่พร้อมต่อการดําเนินการวิจัย เช่น ทุนวิจัย ระเบียบ 

บุคลากร ระบบสารสนเทศ วารสารวิชาการ ความร่วมมือกับสถาบันภายนอก และความสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย 

2. สกศ.รร.จปร. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในด้านงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การครอบคลุมงานด้านการวิจัยในกองวิชาต่าง ๆ หรือความหลากหลายของงานวิจัยในแต่

ละด้าน  
2. สกศ.รร.จปร. ควรส่งเสริมและสนับสนุนการทําบทความจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ

ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 
3. การส่งบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน Q1, Q2, Q3 หรือ Q4) หรือมีการตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลสากล ISI (Information Sciences Institute หรือ สถาบันวิทยาการสารสนเทศ) หรือ Scopus 
ซึ่งมีค่านํ้าหนักเท่ากับ 1.0 ให้มากขึ้น 

4. ปริมาณการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

2.1 ปฏิบัติได้ 8 ข้อ ปฏิบัติได้ 8 ข้อ √ 5.00 

2.2  20% 19.98% × 5.00 

2.3* 10% 8.83 % × 2.21 

2.4* 6% 6.04% √ 1.51 

2.5* 10% 8.65 % × 4.33 

คะแนนเฉล่ียด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 3.61 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สกศ.รร.จปร. ควรสร้างความต่อเน่ืองในการส่งเสริม และจงูใจให้บุคลากรทํางานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งลดความยุ่งยากของกระบวนการขอทุนจากกองทุนพัฒนาฯ สําหรับ
โครงการที่ใช้งบประมาณไม่มาก เพ่ือให้นักวิจัยรุ่นใหมส่ามารถเข้าสู่แนวทางการวิจัยและการพัฒนาได้
โดยง่าย 

2. สกศ.รร.จปร. ควรมีหน่วยงานกลางในการเผยแพร่งานวิจัย ให้กับองค์กรภายนอก และ
จัดทํา Database งานวิจัย บทความทางการวิจัย และผลงานทางวิชาการต่าง ๆ 

3. สกศ.รร.จปร. ควรกําหนดนโยบายให้ ทุกกองวิชามีงานวิจัย การส่งบทความทางวิชาการ
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การนําผลงานไปใช้ประโยขน์ และการเสนอผลงานทางวิชาการประเภท
ตําราและหนังสือเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 

4. สกศ.รร.จปร. ควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละกองวิชามีการส่งบทความทาง
วิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ใน Q1, Q2, Q3 หรือ Q4) หรือมีการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล ISI (Information 
Sciences Institute หรือ สถาบันวิทยาการสารสนเทศ) หรือ Scopus ซึ่งมีค่านํ้าหนักเท่ากับ 1.0 ให้
มากขึ้น 
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มาตรฐานท่ี 3 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
สถาบันมีการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อหน่วยงาน กองทัพ สังคม ประเทศชาติ หรือ

นานาชาติ โดยใช้ทรัพยากรของสถาบันหรือทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ให้
คําปรึกษาวิชาการและวิชาชีพ การศึกษาวิจัยค้นคว้า ในฐานะเป็นที่พ่ึงของสังคม เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอนหรือการวิจัยของสถาบันและเกิดองค์ความรู้
ใหม่ที่ เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็งและการทํางานที่ ย่ังยืนของกองทัพและ
ประเทศชาติ   

ตัวบ่งชี้ 3.1 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน สังคม 
ประเทศชาติ หรือนานาชาติต่อจํานวนกิจกรรมทั้งหมด 

คําอธิบาย เปรียบเทียบจํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติที่
มีแผนงานการบริการทางวิชาการท่ีได้รับอนุมัติจากสถาบัน มีการดําเนินงานตามแผนงานอย่าง
ครบถ้วนมีการติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนบริการ
วิชาการต่อจํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด โดยให้นําเสนออยู่ในรูปร้อยละ 

วิธีการคํานวณ 

 
 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
จากผลการดําเนินงานในห้วง 3 ปีที่ผ่านมา สกศ.รร.จปร. ได้จัดทําแผนงานด้านการบริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพ โดยการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วย 
ในปีการศึกษา 2556 ได้กําหนดแผนงานด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพจํานวน 4 โครงการ 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 14 กิจกรรม และในปีการศึกษา 2557 ได้กําหนดแผนงานด้านการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพจํานวน 4 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ ทุกกิจกรรมมี

 
ผลร้อยละ = จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการท่ีตอบสนองและบรรลวุัตถุประสงค์ตามแผนความต้องการ 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการท้ังหมด 
× 100 
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การดําเนินงานท่ีตอบสนองความต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน 
ประเทศชาติหรือนานาชาติ 

ในปีการศึกษา 2558 สกศ.รร.จปร. ได้จัดกําหนดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ในกลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริม
การศึกษาของกําลังพล และส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก แผนงานที่ 23 
แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ และแผนงานที่ 26 แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ปีการศึกษา 
2558 ในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจําปีการศึกษา 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. (3.1-1)  

แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ สกศ .รร .จปร .  ปีการศึกษา 2558 น้ี 
ประกอบด้วย 7 โครงการ และ 1 กิจกรรม (3.1-2) ดังน้ี  

1. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับสถาบัน อุดมศึกษาและหน่วยงาน
อ่ืนทั้งภายในและต่างประเทศ 

2. การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการ
และลูกจ้าง ทบ. 

3. โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

4. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ กรรมการวิชาการ/ กรรมการ
วิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

5. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ ผู้เช่ียวชาญ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 

6. โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
7. โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ 
8. โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 

ในการดําเนินงานการบริการทางวิชากรและวิชาชีพตาม แผนงานและโครงการที่กําหนด
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ที่ปฏิบัติโดยกองวิชาในสังกัดของ สกศ.รร.จปร. (3.1-3) รายละเอียด
ตาม ตารางสรุปเฉพาะเรื่องที่ 5 รายช่ือโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ทุกโครงการ/กิจกรรมสามารถตอบสนอง
ความต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือ
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นานาชาติ มีการสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือกําหนดแนวทางใน       
การดําเนินงานและพัฒนาการบริการทางวิชาการและวิชาชีพในปีต่อไป (3.1-4) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ช่ือข้อมูล 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการดําเนินงาน 

รวม 3 ปี 2556 2557 2558 
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรม การ
บริ ก า รทา ง วิ ช าก า ร / วิ ช า ชีพที่
ตอบสนองความต้องการการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กองทัพ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
หรือนานาชาติ 

4 4 8 16 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม การ
บริการทางวิชาการ/วิชาชีพทั้งหมด 

4 4 8 16 

3. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม
บริ ก า รทา ง วิ ช าการ / วิ ช า ชี พที่
ตอบสนองความต้องการการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
กองทัพ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 
หรือนานาชาติต่อจํานวนกิจกรรม
ทั้งหมด 

100 100 100 100 

คะแนนประเมินตนเอง =6.25= 5   

ผลการประเมินตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง 
3.1-1 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 
3.1-2 แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

80% 100% √ 5.00 
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3.1-3 ตารางสรุปเฉพาะเรื่องที่ 5  
3.1-4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558  

ตัวบ่งชี้ 3.2* ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

คําอธิบาย   การให้บริการทางวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของ
ชุมชน หรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือทําหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ 
หรือการพัฒนาความรู้ตลอดจนความเข้มแข็งของกองทัพ ประเทศหรือนานาชาติ รวมถึงการบริการท่ี
มีค่าตอบแทนและบริการทางวิชาการให้เปล่า โดยมีการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือ
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ รายวิชา หรือหลักสูตร 
เป็นต้น  

วิธีการคํานวณ 

 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 
ผลการดําเนินงานในห้วง 3 ปีที่ผ่านมา สกศ.รร.จปร. มีโครงการ/กิจกรรม บริการทาง

วิชาการและวิชาชีพที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรได้นําความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ดังน้ี  

ในปีการศึกษา 2556 มีโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 4 โครงการ ที่ได้
นําความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย โดยมีการนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 3 โครงการและ
นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 1 โครงการ 

ในปีการศึกษา 2557 มีโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ จํานวน 3 โครงการ ที่ได้
นําความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัยโดยมีการนํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 2 โครงการและ
นํามาใช้ในพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จํานวน 1 โครงการ 

 ผลร้อยละ = 
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการที่นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการทั้งหมด 
× 100 
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ในปีการศึกษา 2558 สกศ.รร.จปร. มีโครงการ/กิจกรรม บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
จํานวน 7 โครงการ และ 1 กิจกรรม ที่อาจารย์และบุคลากรได้นําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย โดยนํามาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน จํานวน 4 โครงการ 1 กิจกรรม (3.2-1) และนํามาใช้ในพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัยจํานวน 2 โครงการ (3.2-2) ดังแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 3.2 

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ ปีการศึกษา 2558 ที่ได้นําความรู้ และประสบการณ์มา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและหรือการวิจัย 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
นํามาใช้พัฒนา 

การเรียนการสอน 
นํามาใช้ใน 
การวิจัย 

นํามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน 

การสอนและการวิจัย 
1 โครงการความร่วมมือทาง

วิชาการระหว่าง รร.จปร. กับ
สถาบัน อุดมศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

ES 2301 วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 
 

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ

แข่งขันด้านอากาศ
ยานไร้คนขับ 

- 

ES 3301 ระบบ
ส า ร ส น เ ท ศ ท า ง
ภูมิศาสตร์ฯ และการ
วิจั ยเ ร่ื องการศึ กษา
ธรณีสัณฐานวิทยาฯ 

2 การสนับสนุนอาจารย์สอน
พิเศษเพ่ือสงเคราะห์การ
สอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลกูจ้าง ทบ. 

CH 1001 เคมีท่ัวไป   

3 โครงการสนับสนนุให้
ข้าราชการบริการวิชาการแก่
สังคมในหน่วยงานอ่ืนท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

SS 6312 เศรษฐกิจ
พอเพียงและเทคโนโลย่ีฯ 
SS 3306 การพัฒนา
ชุมชน 
IE 2001 ความรู้เบื้องต้น
ทางวิศวกรรม 

 - 
 

4 โครงการสนับสนนุและ
ส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษา / กรรมการ
วิชาการ / กรรมการวิชาชีพ / 
กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

SS 2101 หลักรัฐศาสตร ์
SS 3203 การเมืองการ
ปกครองท้องถ่ินEE 4703 
ปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสาร 
IE 2001 ความรู้เบี้องต้น
ทางวิศวกรรมฯ 

 EE4909-4 การบริหาร
โครงการฯและ 
โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน
ด้านอากาศยานไร้คนขับ 
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ลําดับ โครงการ/กิจกรรม 
นํามาใช้พัฒนา 

การเรียนการสอน 
นํามาใช้ใน 
การวิจัย 

นํามาใช้ในการ
พัฒนาการเรียน 

การสอนและการวิจัย 

5 โครงการสนับสนนุและ
ส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ / 
ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 

SS 3104 เศรษฐกิจ
ประเทศไทย  
SS 3105 เศรษฐศาสตร์
เชิงปฏิบัติการ 
SS 3307 ระเบียบวิธีวิจัย
ฯ 
EE 3502 Radio 
IE 2001 ความรู้เบี้องต้น
ทางวิศวกรรมฯ 
CH 1001 เคมีท่ัวไป 
LG 5004 ภาษาไทยเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ 

  

6 โครงการบริการทาง
วิชาการผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

CH 2601เคมีประยุกต์ 1 
LG 5004 ภาษาไทยเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ 

- - 

7 โครงการบริการทางวิชาการ
ทางระบบสารสนเทศ 

- - - 

8 โครงการสอนภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักเรียนในพระราชานุ
เคราะห์ 

LG 1001 ภาษาอังกฤษ 1   

 
ข้อมูลพืน้ฐาน  

ช่ือข้อมูล 
ผลการดําเนินงาน  

(ปีการศึกษา) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
รวม 3 ปี 2556 2557 2558 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้
พัฒนาการเรียนการสอน 

3 2 5 10 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้
พัฒนาการวิจัย 

0 0 0 0 
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ช่ือข้อมูล 
ผลการดําเนินงาน  

(ปีการศึกษา) 
ผลการ 

ดําเนินงาน 
รวม 3 ปี 2556 2557 2558 

3. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้
พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

1 1 2 4 

4. ผลรวมของจํานวนโครงการบริการวิชาการที่
นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

4 3 7 14 

5. จํานวนโครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด 4 4 8 16 
6. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีนํามาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

100 75 87.5 87.5 

คะแนนประเมินตนเอง  =14.58 =5 

ผลการประเมินตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง 
3.2-1  โครงการ/กิจกรรม การบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2-2  โครงการ/กิจกรรม การบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน              
               และการวิจัย  

ตัวบ่งชี้ 3.3* ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 
คําอธิบาย โครงการท่ีมีผลต่อการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง
โครงการท่ีสถาบันจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกเมื่อดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแก่ชุมชน และหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือทําให้ชุมชนและ
หรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

30% 87.50% √ 5.00 
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เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าแก่สงัคม ชุมชนหรือองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 

สกศ.รร.จปร. มีการกําหนดแผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ในแผนปฏิบัติ
ราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 โดยให้ กองวิชามีส่วนร่วมในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการ ปี
การศึกษา 2558 น้ีได้มีการกําหนดการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน
หรือองค์กรภายนอกไว้ที่สําคัญคือ โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง (3.3-1) อีก
ทั้งยังมีโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดโดยกองวิชาที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ือง คือ 
โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง (3.3-2) กิจกรรมอนุกรรมการรับพังความคิดเห็น
ของประชาชนของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจํา
จังหวัดนครนายก (สปช.) (3.3-3) และ การเป็นวิทยากรขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดทําแผน
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม (3.3-4) ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการดําเนินงานบริการวิชาการหรือวิชาชีพ ที่
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ โดยโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวได้นําไปสู่การปฏิบัติ และมีการสรุป
รายงานผลการดําเนินงาน (3.3-5 ถึง 3.3-7) เพ่ือนําผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
จากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่มีผลต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้ผล

สรุปคือ โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ผู้ฟังรายการมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 
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3.90 คะแนน (3.3-5) โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง มีระดับพึงพอใช้ของ
ผู้รับบริการอยู่ที่ 4.5 (3.3-6) กิจกรรมอนุกรรมการรับพังความคิดเห็นของประชาชนของ สปช. และ 
การเป็นวิทยากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดทําแผนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ดําเนินการ
สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่ระบุไว้ในโครงการ/กิจกรรม  (3.3-7) 

3. ชุมชนหรอืองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
การดําเนินงานในโครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง รวมทั้งการส่งเสริมให้

ประชาชนในชุมชนรู้จักการดําเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้ัน สกศ.รร.จปร. ได้กําหนด
เป็นโครงการในแผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรมมานับต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 โดยส่งเสริมให้
ผู้รับบริการหรือชุมชน ออกความคิดเห็น หรือร่วมในการวางแผนการดําเนินงานในโครงการ/กิจกรรม
มาโดยตลอด อีกทั้งในปีการศึกษา 2558 น้ี สกศ.รร.จปร. ยังมีโครงการท่ีส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน
อย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการพัฒนาภาษาสู่ชุมชน (3.3-8) บริการชุมชนรอบค่ายเรื่องสิ่งแวดล้อม (3.3-
9) และเตรียมให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดยรอบ รร.จปร. โดยร่วมกับ อบต.พรหมณี เพ่ือให้ความรู้
กับประชาชนใน 17 หมู่บ้านของ ต. พรหมณี ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (3.9-10) 

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถ่ินอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

สกศ.รร.จปร. มีการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ทําให้ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มี
การพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
ดังน้ี 

โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สืบเน่ืองจากการบริการวิชาการใน
รูปแบบของการพัฒนาชุมชน ได้แก่ สกศ.รร.จปร. ได้นําเสนอความรู้แก่ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง และภายใต้โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
อนุกรรมการรับพังความคิดเห็นของประชาชนของ สปช. รวมทั้ง การเป็นวิทยากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การจัดทําแผนชุมชนนั้น ส่งผลให้ชุมชนสามารถเข้าใจและสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของตัวเองภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเข้าใจถึง    
อัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของตนได้ ทําให้คนในชุมชนสามารถนําความรู้ที่
ได้รับไปต่อยอดในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนได้ต่อไป (3.3-5 ถึง 3.3-7)  
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5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าแก่สังคม ชุมชนหรือองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
โครงการ/กิจกรรม การบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ สกศ.รร.จปร. ได้ดําเนินงานน้ัน ล้วนมี

ผลกระทบที่เกิดประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าแก่สังคม ชุมชนหรือองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง เช่น
โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ทําให้ประชาชนได้รับความรู้ และสามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันทําให้ชุมชนเหล่าน้ันมีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
(3.3-5) และโดยเฉพาะอย่างย่ิงการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักการวางแผน และพัฒนาตนเองภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (3.3-2 และ 3.3-6) โดย สกศ.รร.จปร. ได้กําหนดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองมา
โดยตลอด ส่งผลให้ชุมชนหรือองค์กรมีความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 

ผลการประเมินตนเอง 

 
หลักฐานอ้างอิง 
3.3-1 โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
3.3-2 โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3-3 แต่งต้ังที่ปรึกษาเพ่ิมเติมในคณะอนุกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ประจําจังหวัดนครนายก 
3.3-4 วิทยากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดทําแผนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
3.3-5 รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
3.3-6 รายงานผลการดําเนินโครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3-7 รายงานผลการดําเนินกิจกรรมอนุกรรมการรับพังความคิดเห็นของประชาชนของ สปช. และ

เป็นวิทยากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดทําแผนชุมชน 
3.3-8 โครงการพัฒนาภาษาสู่ชุมชน 
3.3-9 บริการชุมชนรอบค่ายเรื่องสิ่งแวดล้อม 
3.3-10 การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยรอบ รร.จปร 

 
 
 
 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 3 

 
จุดแข็ง 

สกศ.รร.จปร. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถท่ีหลากหลายและมีศักยภาพที่
พร้อมให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพต่อหน่วยงาน กองทัพ สังคม ประเทศชาติ หรือนานาชาติ  

จุดที่ควรพฒันา 
1. การจัดกลุ่ม/รวมโครงการที่ให้บริการวิชาการฯ เป็นโครงการรวม เพ่ือให้สอดคล้องกับ

ตัวบ่งช้ีในการประเมินรอบที่สี่ 
2. การนําความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้พัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยหรือตํารา 

รายวิชา/หลักสูตร 
3. ความต่อเน่ืองของโครงการในการดําเนินการ ส่งเสริมให้มีความย่ังยืน และการเผยแพร่ 

ขยายผลไปสู่สถาบันอ่ืนๆ  
4. การให้ นนร. มีส่วนร่วมในโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. กําหนดโครงการบริการทางวิชาการแก่ สังคม/ชุมชนในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 

เป็นลักษณะโครงการใหญ่ ประกอบด้วยโครงการย่อยที่มีลักษณะการให้บริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน 

2. ควรมีการนําความรู้และประสบการณ์จาการบริการทางวิชาการนํามาประยุกต์ใช้ใน

งานวิจัยและตําราให้มากขึ้น 

3. ควรกําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวกับการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยให้ 
นนร. มีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพ่ือเป็นการฝึกปฏิบัติประยุกต์ใช้ความรู้ต่อสถานการณ์จริง 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

3.1 80% 100% √ 5.00 

3.2* 30% 87.50% √ 5.00 

3.3* ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00 

คะแนนเฉล่ียด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 5.00 
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มาตรฐานท่ี 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

สกศ.รร.จปร. มีการดําเนินงานอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ สนับสนุน และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในการสร้างสรรค์คุณค่าต่อสังคมและการพัฒนาเพ่ือสร้างสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารซ่ึงก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นทหาร
อาชีพและความเป็นไทย   

ตัวบ่งชี้ 4.1 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานในการอนุรักษ์ สืบสาน 
เผยแพร่ และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารต่อจํานวนโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดของ
มาตรฐานท่ี 4 

คําอธิบาย  เปรียบเทียบจํานวนโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ในการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารที่บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
แผนงานต่อจํานวนโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด โดยให้นําเสนออยู่ในรูปร้อยละ 

วิธีการคํานวณ 
 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน   

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกําหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการดําเนนิงาน 

ปีการศึกษา 2558 สกศ.รร.จปร. ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 2558 (4.1-1) ซึ่ง
กําหนดให้แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 10 การสร้าง
ค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร (4.1-1) 

สกศ.รร.จปร. ได้กําหนดให้กองวิชาทั้ง 11 กองวิชาของ สกศ.รร.จปร. ดําเนินการจัดทํา
แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของกองวิชาขึ้น  บนพ้ืนฐานของแผนแม่บทดังกล่าว  กองวิชา 
สกศ.รร.จปร. ทุกกองวิชาจึงได้จัดทําแผนฯ สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ และกลยุทธ์ทั้ง 3 ระบุ
วัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานฯ เพ่ือการปลูกฝังและหล่อหลอมให้ 

 
ผลร้อยละ = 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ  ท้ังหมดของมาตรฐานท่ี 4  
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ ท่ีบรรลุวัตถุประสงค ์     X 100 
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นนร. และบุคลากรของ สกศ.รร.จปร. เป็นบุคคลที่มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพ่ือชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน 

ดังน้ันโครงการตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหารของกองวิชา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความรักชาติ การปฏิบัติตนตามครรลองแห่งศาสนา 
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างเสริมความเข้าใจอันดีและความสามัคคีในหมู่
ประชาชน จึงสามารถจัดโครงการ/กิจกรรมเป็น ๙ โครงการ/กิจกรรมตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติ
ราชการดังต่อไปน้ี 

1. การสาธ ิตนาฏศิลป ์และดนตร ีไทย กปศ.ฯ  
2. ก ิจกรรมส ่งเสร ิมค ุณธรรม จร ิยธรรมส ําหร ับก ําล ังพล กวล.ฯ  
3. ก ิจกรรมการท ําบ ุญเน ื่องในว ันคล ้ายว ันสถาปนา สกศ.ฯ  
4. ก ิจกรรมส ืบสานประเพณ ีไทยของ กวล.ฯ  

   5. โครงการทัศนศึกษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  สกศ.รร.จปร. 
6. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศลิปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ 

นนร.        
7. กิจกรรมฝึกอบรมบุคคลทา่มือเปล่า 
8. กิจกรรม “พบพ่ีเก่าเล่าเรื่องใหม่” 
9. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และสืบสานประเพณีทางทหาร 

  
ดังน้ันจึงจะเห็นได้ว่าโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานฯ ของกองวิชา สกศ.รร.จปร. ข้างต้น 

ล้วนเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝังและหล่อหลอมให้ นนร. และบุคลากรของ สกศ.รร.จปร. เป็น
บุคคลที่มีอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน 

สกศ.รร.จปร. มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ พร้อมผลการประเมิน ตลอดจน
รายงานประเมินผลโครงการกิจกรรมและหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรมต่อไป 
(4.1-2) (4.2-3) 

สกศ.รร.จปร. มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติราชการ 8 
โครงการ ตามกลยุทธ์และลักษณะสําคัญของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน  

ผลรวม 3 ปี สกศ.รร.จปร. มีโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฎิบัติราชการ 
26 โครงการ/กิจกรรม จากทั้งสิ้น 27 โครงการ/กิจกรรม เท่ากับร้อยละ 96.30 ซึ่งเทียบจากเกณฑ์
การให้คะแนนที่กําหนดให้ร้อยละ 80 เท่ากับ 5 น้ัน สรุปว่า สกศ.รร.จปร. ได้ 5 คะแนน 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 

ช่ือข้อมูล 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการ

ดําเนินงาน
รวม 3 ปี 

2556 2557 2558 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมฯ ที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
4 14 8 26 

2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมฯ ทั้งหมดของมาตรฐานที่ 4 
4 14 9 27 

3. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรม ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนงานในการอนุรักษ์สืบสาน 
เผยแพร่ และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  ประ วั ติศาสตร์ ไทย  และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารต่อจํานวน
กิจกรรมทั้งหมดทั้งหมดของมาตรฐานที่ 4 

100% 100% 88.89% 96.30% 

คะแนนประเมินตนเอง   =  5                    

ผลการประเมินตนเอง 

 

หลักฐานอ้างอิง 
4.1-1      แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 2558 
4.1-2      สรุปผลการดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการของ สกศ.รร.จปร. ในมาตรฐานที่ 4 ที่

กวล.ฯ รับผิดชอบ 
4.1-3      รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558    
 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

80 % 96.30% √ 5.00 
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ตัวบ่งชี้ 4.2 ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร

ต่อจํานวนโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดของมาตรฐานที่ 4 

คําอธิบาย เปรียบเทียบจํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหารต่อจํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหารทั้งหมด โดยนําเสนอในรูปร้อยละ 

วิธีการคํานวณ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

ปีการศึกษา 2558 สกศ.รร.จปร. ได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. (4.2-
1) ขึ้นซึ่งมีกลยุทธ์แสดงวัตถุประสงค์ในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารคือ กลยุทธ์ที่ 
10 การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  

สกศ.รร .จปร. ได้กําหนดให้กองวิชาดําเนินการจัดทําแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารของกองวิชาขึ้นบนพ้ืนฐานของแผนแม่บทดังกล่าว  
ทุกกองวิชาจึงได้จัดทําแผนฯ ซึ่งระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานฯ 
ในการปลูกฝังและหล่อหลอมให้ นนร. และบุคลากรของ  สกศ.รร.จปร. เป็นบุคคลท่ีมีอุดมการณ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และประชาชน 

โครงการตามแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหารของ สกศ.รร.จปร. ทั้ง 5 โครงการ/กิจกรรม ได้แก่  

1. โครงการท ัศนศ ึกษาสถานท ี่ส ําค ัญทางประว ัต ิศาสตร ์และว ัฒนธรรม สกศ.ฯ (4.2-2) 
2. กิจกรรมส ่งเสร ิมและอน ุรักษ ์ประว ัต ิศาสตร์และศิลปว ัฒนธรรมไทยในระหว ่าง การศึกษา

ดูงานของ นนร. (4.2-3) 
3. ก ิจกรรมฝ ึกอบรมบ ุคคลท ่าม ือเปล ่า (4.2-4) 
4. ก ิจกรรม “พบพ ี่เก ่าเล ่าเร ื่องใหม ่” (4.2-5) 
5. ก ิจกรรมส ่งเสร ิมความร ู้และส ืบสานประเพณ ีทางทหาร (4.2-6) 

 

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมฯ ท้ังหมดของมาตรฐานท่ี 4  

จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  X 100 ผลร้อยละ = 
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โครงการของ สกศ.รร.จปร. ทั้ง 5 โครงการดังกล่าวน้ี มีวัตถุประสงค์สําคัญเพ่ือก่อให้เกิด
ความรักชาติ การปฏิบัติตนตามครรลองแห่งศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้าง
เสริมความเข้าใจอันดีและความสามัคคีในหมู่ประชาชน จึงนับว่าเป็นโครงการในการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ผลการดําเนินงานได้สรุปไว้ในรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ  สกศ.รร.จปร. 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ช่ือข้อมูล 
ผลการดําเนินงาน (ปีการศึกษา) ผลการ

ดําเนินงาน
รวม 3 ปี 2556 2557 2558 

1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

4 7 5 16 

2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมฯ ทั้งหมดของมาตรฐานที่ 4 

4 14 9 27 

3. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารต่อจํานวน
กิจกรรมทั้งหมด 

100 50 55.56 59.25 

คะแนนประเมินตนเอง    =   5.00            

ผลการประเมินตนเอง 

                                                      
หลักฐานอ้างอิง 
4.2-1 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 2558 
4.2-2 โครงการทัศนศึกษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สกศ.รร.จปร. 
4.2-3 กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่าง

การศึกษาดูงานของ นนร. กตก.ฯ 
4.2-4        ก ิจกรรมฝ ึกอบรมบ ุคคลท ่าม ือเปล ่า กตก.ฯ 
4.2-5 ก ิจกรรม “พบพ ี่เก ่าเล ่าเร ื่องใหม ่” กมส.ฯ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

20% 66.67% √ 5.00 
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4.2-6 ก ิจกรรมส ่งเสร ิมความร ู้และส ืบสานประเพณ ีทางทหาร กวล.ฯ 
 
ตัวบ่งชี้ 4.3* การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
คําอธิบาย ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งช้ีถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและ
สังคม เป็นพันธกิจหลักประการหน่ึงที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม 
สนับสนุน เพ่ือให้สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่าง
ที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจําต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่จริงใจได้ต่อเน่ืองที่มั่นคงและย่ังยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถ
ประเมินผลได้ 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเน่ือง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

สกศ.รร.จปร. มีขั้นตอนหลักสําหรับการดําเนินงานในโครงการต่าง ๆ ตามแผนการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารด้านการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังน้ี 
  1) การจัดทําแผน (P) สกศ.รร.จปร. ได้จัดทําแผนตามโครงการและขออนุมัติ (4.3-1) 
  2) การนํา นนร. และบุคลากรทํากิจกรรม (D) (4.3-2- 4.3-12)  
  3) การประเมินผลการโครงการ (C) (4.3-13)  
  4) การนําข้อมูลไปใช้วางแผนในปีการศึกษา 2559 (A) (4.3-13)    
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2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
 สกศ.รร.จปร. สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนร้อยละ 100 ในการดําเนินการโครงการ/
กิจกรรม  ซึ่งกองวิชาต่าง ๆ ที่กําหนดขึ้น พิจารณารายละเอียดได้จากรายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 2558 (4.3-13) 

 

3. มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย่างต่อเน่ือง 
 โครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารท่ี   

สกศ.รร.จปร. ดําเนินการมีความต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ และมีการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในแต่ละปีการศึกษา (4.3-2 - 4.3-12) 

 

4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก          
 สกศ.รร.จปร. ดําเนินการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยการจัดให้เป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน ซึ่งโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่      
สกศ.รร.จปร. จัดขึ้นเหล่าน้ีส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ทั้งภายในและภายนอก รร.จปร. มีผลให้ นนร . ได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ ซาบซึ้งในศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร และสามารถนําไป
ปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการรับราชการและดําเนินชีวิต อันมีผลให้เกิดความรักชาติ การ
ปฏิบัติตนตามครรลองแห่งศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างเสริมความเข้าใจ
อันดี ความสามัคคีในหมู่ประชาชน เช่น กิจกรรมการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทยที่จัดขึ้นโดย กปศ.ฯ 
(4.3-2 - 4.3-12) เป็นต้น 
 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ และ/หรือ นานาชาติ 

สกศ.รร.จปร. มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการยกย่องระดับชาติและนานาชาติ คือ นนร. 
ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ของมูลนิธิ ศ.ดร. แถบ นีละ
นิธิ (4.3-14) นอกจากน้ียังมีรางวัลที่ได้รับในระดับภูมิภาค คือ นนร.เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอบคัดเลือก ครั้งที่ 16 
ซึ่งมี นนร. ได้รับรางวัลชมเชย (4.3-15) และ โครงการที่ได้รับการยกย่องชมเชยระดับสถาบันและ
หน่วยงานต่างๆ คือ โครงการจัดพิมพ์บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี (4.3-
16) 
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ผลการประเมินตนเอง  

หลักฐานอ้างอิง 
4.3-1 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 2558 
4.3-2           เอกสารการสาธ ิตนาฏศิลป ์และดนตร ีไทย  
4.3-3           เอกสารก ิจกรรมส ่งเสร ิมค ุณธรรม จร ิยธรรมส ําหร ับก ําล ังพล กวล.ฯ 
4.3-4           เอกสารก ิจกรรมการท ําบ ุญเน ื่องในว ันคล ้ายว ันสถาปนา สกศ.รร.จปร.  
4.3-5         เอกสารก ิจกรรมส ืบสานประเพณ ีไทยของ กวล.ฯ 
4.3-6 เอกสารโครงการทัศนศึกษาสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม           

สกศ.รร.จปร. 
4.3-7 เอกสารกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่าง

การศึกษาดูงานของ นนร. กตก.ฯ 
4.3-8        เอกสารก ิจกรรมฝ ึกอบรมบ ุคคลท ่าม ือเปล ่า กตก.ฯ 
4.3-9 เอกสารก ิจกรรม “พบพ ี่เก ่าเล ่าเร ื่องใหม ่” กมส.ฯ 
4.3-10 เอกสารก ิจกรรมส ่งเสร ิมความร ู้และส ืบสานประเพณ ีทางทหาร กวล.ฯ 
4.3-11 เอกสารกิจกรรมการปร ับภูมิทัศน์ สกศ.ฯ และร ักษาค ุณภาพส ิ่งแวดล้อม กวล.ฯ 
4.3-12 เอกสารโครงการ 5 ส. กคศ.ฯ 
4.3-13         รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 2558  กิจกรรม

ส่งเสริมความรู้และสืบสานประเพณีทางทหาร 
4.3-14 พิธีมอบราลวัลผลการศึกษายอดเย่ียมฯ ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบฯ และขอ

เชิญร่วมงาน 
4.3-15 รายงานผลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือก ครั้งที่ 

16 ประจําปี 2558  

ตัวบ่งชี้ 4.4*  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

คําอธิบาย   การพัฒนา หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้แล้ว และมีวิธี
ดําเนินงานที่ดี คือ การทําให้ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปตามที่มุ่งหมายไว้ เพ่ือให้ลักษณะใหม่ที่เข้ามาแทนที่
น้ันดีกว่าลักษณะเก่า 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้  5 ข้อ √ 5.00 
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ศิลปะและวัฒนธรรมเก่ียวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม 
โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา โดยมีแผนใน
การพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถ
เลือกรับ รักษา และสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มี
รสนิยม 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน สกศ.รร.จปร. ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่าง

มีความสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนและบุคลากรที่เก่ียวกับเกณฑ์การพิจารณา 1- 4  ไม่ตํ่ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรใน สกศ.รร.จปร. ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

 บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีส่วนร่วมในการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามซึ่ง
ก่อให้เกิดความรักชาติ การปฏิบัติตนตามครรลองแห่งศาสนา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ
การสร้างเสริมความเข้าใจอันดีและความสามัคคีในหมู่ประชาชนดังที่ปรากฏในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ดังปรากฏในตัวบ่งช้ีที่ 4.1 โครงการ/กิจกรรมเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองแสดงถึงการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของบุคลากรของ สกศ.รร.จปร. โดย สกศ.รร.จปร. ได้กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
สกศ.รร.จปร. ประจําปี 2558 (4.4-1) ในกลยุทธ์ที่ 12 เรื่อง การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และแผนที่ 19 เรื่อง แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย เพ่ือส่งเสริม
ให้ทุกกองวิชามีส่วนร่วมในการพัฒนาซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีในการร่วมแรงร่วมใจกันทํากิจกรรม 
(4.4-2) 
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2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ 

สกศ.รร.จปร. มีการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอในการดูแลอาคารสถานที่ให้สะอาด ถูก
สุขลักษณะทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีการตกแต่งด้วยงานศิลปะต่าง ๆ การจัดสวนหย่อมและ
การวางกระถางต้นไม้ตามจุดต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ซึ่งช้ีให้เห็นว่าอาคารสถานที่ของ สกศ.รร.จปร. มี
การตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์และส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนและบุคลากร           
สกศ.รร.จปร. ได้เป็นอย่างดี (4.4-2) 

 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 สกศ.รร.จปร. ดําเนินการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามตามธรรมชาติและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยการตัดหญ้า ตัดแต่งก่ิงไม้และต้นไม้ให้มีรูปทรงสวยงาม จัดสวนในลักษณะบริเวณ
อาคารต่าง ๆ ทั้งที่เป็นการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ สนามหญ้า สวนหย่อม  สวนกลางอาคาร สวน
สมุนไพร ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศอันร่มรื่นเย็นสบายให้แก่ผู้เรียนและบุคลากร สกศ.รร.จปร. รวมถึงผู้
มาใช้อาคารสถานที่ มีผลให้เกิดภูมิทัศน์สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและกลมกลืนเป็นมิตรกับ
ธรรมชาติโดยรอบของบริเวณหุบเขาชะโงก (4.4-3) 

 

4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ 

สกศ.รร.จปร. มีอาคารสถานที่ซึ่งอํานวยความสะดวกและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ําเสมอ โดยมีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่สําคัญ
ประกอบด้วย 

1)  อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องสมุดของวิชาต่าง ๆ ซึ่งสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2)  อาคาร กปศ.ฯ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผอ.กปศ.ฯ

มีพระราโชบายให้หน่วยงานและกําลังพล รร.จปร. ได้ใช้ส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้เป็นประโยชน์ในการ
ทํากิจกรรมอย่างเต็มที่ เช่น ห้องเรียนรวม 206 ห้องเรียน 209 และห้องสัมมนา 308 ทั้ง 3 ห้องใช้เป็น
ห้องประชุมและสัมมนาได้เป็นอย่างดีเน่ืองจากมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกทันสมัยและครบครัน หอ
เฉลิมรัฐสีมาคุณากร ถูกใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ณ รร.จปร. 
และจังหวัดนครนายก ห้องกิจกรรมดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทย รร.จปร. ซึ่ง พล.อ.หญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและทรงดนตรีไทยร่วมกับชมรม
การแสดงดนตรีไทยของ นนร. เน่ืองในโอกาสวันปิยมหาราช ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็น
ประจําทุกปี และห้องโถงอเนกประสงค์ด้านหน้าและด้านหลังอาคาร เป็นต้น (4.4-4) 
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5. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนและบุคลากรที่เก่ียวกับเกณฑ์การพิจารณา 1- 4  ไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

สกศ.รร.จปร. ได้จัดทําการประเมินผลระดับความพึงพอใจของบุคลากร สกศ.รร.จปร. ที่มีต่อ
สุนทรียภาพของ รร.จปร. พบว่า มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.56 จากคะแนนเต็ม 5 อยู่ในเกณฑ์ “ดี”  
(4.4-5) 

ผลการประเมินตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง 
4.4-1 ภาพแสดงการดําเนินการตามโครงการ/และกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร สกศ.รร.จปร. 
4.4-2 ภาพแสดงส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ

และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ของ สกศ.รร.จปร. 
4.4-3 ภาพการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 
4.4-4 ภาพพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม 
4.4-5 เอกสารแสดงการประเมินผลระดับความพึงพอใจบุคลากร สกศ.รร.จปร. ที่มีต่อ

สุนทรียภาพของ รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้  5 ข้อ √ 5.00 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 4 

จุดแข็ง 
1. สกศ.รร.จปร. มีแผนการปฏิบัติราชการของ  สกศ.รร.จปร. ปี 2558 เป็นตัวกําหนดใน

การจัดทําโครงการ/กิจกรรมอย่างเด่นชัด 

2. สกศ.รร.จปร.มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอย่างหลากหลายมีผลให้ 

นนร. และบุคลากรได้ตระหนักถึงความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางทหาร 

3. สกศ.รร.จปร. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญทางวิชาการและเทคโนโลยี

จึงดําเนินงานต่างได้อย่างมีระบบ 

จุดที่ควรพฒันา 

การสนับสนุนให้ นนร. และบุคลากรได้ร่วมในกิจกรรมมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 สกศ.รร.จปร. ควรส่งเสริมให ้นนร. และบุคลากรได้สร้างสรรค์และเข้าร่วมในกิจกรรมมาก

ย่ิงขึ้นไป 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

4.1       80% 96.30% √ 5.00 

4.2       20 %  59.25% √ 5.00 

4.3* ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5  ข้อ √ 5.00 

4.4* ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00 

คะแนนเฉล่ียด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

5.00 
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มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการและการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 
สกศ.รร.จปร. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มี

วิสัยทัศน์ นโยบาย และแผนงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ เพ่ือให้บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ มี
คณะกรรมการบริหารการศึกษา กํากับดูแลนโยบายและดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานการปฏิบัติ 
การดูแลรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับภายใต้หลักการธรรมาภิบาล มีการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตาม
ปรัชญาและวัตถุประสงค์ในการสืบสานโครงการพระราชดําริ การพัฒนาผู้เรียนให้ได้นายทหารสัญญา
บัตรที่พึงประสงค์ และการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของ สกศ.รร.จปร. 

ตัวบ่งชี้ 5.1* การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. 

คําอธิบาย  คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย

กรอบทิศทางการดําเนินงานตามอัตลักษณ์ของ สกศ.รร.จปร. กําหนดระบบกลไกและกระบวนการที่

เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกํากับดูแลและขับเคลื่อน รวมท้ังการควบคุมและ

ตรวจสอบการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนา สกศ.รร.จปร. อย่างย่ังยืน 

วิธีการคํานวณ 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินคณะกรรมการบริหารการศึกษาฯ คะแนนเต็ม 5 
คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

สกศ.รร.จปร. ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร สกศ.รร.จปร. (5.1-1) ซึ่งประกอบด้วย 
ผอ.สกศ.รร.จปร. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. จํานวน 11 กอง และ รอง ผอ.กอง 
สกศ.รร.จปร. จํานวน 2 กอง เพ่ือดําเนินการจัดการและการพัฒนา สกศ.รร.จปร. โดยกําหนดหน้าที่
ให้ ดังน้ี 

1) วางแผน อํานวยการ ดําเนินงาน และกํากับดูแล การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 
ประจําปี 2555-2559 (5.1-2) เพ่ือเป็นแนวทางให้แต่ละกองวิชาฯ ในการปฏิบัติ โดยให้อยู่ในกรอบ
ทิศทางการดําเนินงานที่รองรับแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. ประจําปี 2555-2559 (5.1-3) เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพบกประจําปี 2555-2559 (5.1-4)   

 

จํานวนผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งต้ังทั้งหมดในปีการศึกษานั้น  
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินคณะกรรมการบริหารการศึกษาฯผลคะแนน = 
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2) คณะกรรมการบริหารสกศ.รร.จปร. ได้ร่วมจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ สกศ.รร.จปร. 
ประจําปี 2558 (5.1-5) และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (5.1-6) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย โดยเน้น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก และประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้ สกศ.รร.จปร. เป็น
ที่ยอมรับในทุกด้านที่เก่ียวข้องกับวิชาการ 

3) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 (5.1-7) 
และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. ทําการประชุมพิจารณา
ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของปี 2559 (5.1-8) 
ต่อไป  นอกจากน้ีคณะกรรมการฯ ยังได้ประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองตาม
แบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร สกศ.รร.จปร. (5.1-9) ซึ่งผล
การประเมินได้คะแนน 4.54 จาก 5 คะแนน (5.1-10) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อข้อมูล 
ผลการดําเนนิงาน  

(ปีการศึกษา) 
ผลการ

ดําเนนิงาน
รวม 3 ปี 2556 2557 2558 

1. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
คณะกรรมการบริหารการศึกษาฯ 

62.2 49.83 68.1  180.13 

2. จํานวนผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งต้ังทั้งหมด
ในปีการศึกษานั้น 

14 11 15  40 

3. ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินคณะ
กรรมการบริหารการศึกษาฯ 

4.44 4.53 4.54  4.50 

คะแนนการประเมินตนเอง = 4.50 

ผลการประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

≥ 4.51 คะแนน 4.50 X 4.50 
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หลักฐานอ้างอิง 
5.1-1 คําสั่ง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 33/56 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการศึกษา     

สกศ.รร.จปร. ลง 21 มิ.ย. 56 
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 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี 2558 
5.1-6 หนังสือราชการ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห.0460.2.1/513 ลง 9 มี.ค.59 เรื่อง บันทึก

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
5.1-7 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี 2558 
5.1-8  ผลการประชุมผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. ในการพิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการปี 2559 
5.1-9 แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร สกศ.รร.จปร. 
5.1-10 ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. 

ตัวบ่งชี้ 5.2* การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร.  
คําอธิบาย การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการ 
(ผู้บริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. หมายถึง ผู้อํานวยการ สกศ.รร.จปร.) ให้บรรลุผลสําเร็จตามแผน 
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงานประจําปีของ สกศ.รร.จปร. จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ             
การบริหารงานตามนโยบายคณะกรรมการบริหารการศึกษา ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจําปี 
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

วิธีการคํานวณ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินผู้บริหารการศึกษา คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

1) การกําหนดนโยบาย     
ในปีการศึกษา 2558 สกศ.รร.จปร. ได้มีการกําหนดนโยบายการดําเนินงานการกํากับดูแล

สถาบัน รวมท้ังทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของ สกศ.รร.จปร. ตามหน้าที่และบทบาทของ

 
ผลคะแนน =  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินผู้บริหารการศกึษา สกศ.รร.จปร. 

จํานวนผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งต้ังทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 
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ผู้บริหาร โดยผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารจัดการและพัฒนา สกศ.รร.จปร. 
โดยนําแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. ปี 2555 – 2559 (5.2-1) ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการ
พัฒนา รร.จปร. ปี 2555-2559 (5.2-2) มาเป็นกรอบในการพัฒนา สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 8 ด้าน คือ 

1. นโยบายด้านการศึกษา 
2. นโยบายด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
3. นโยบายด้านกําลังพล 
4. นโยบายด้านการส่งกําลังบํารุง 
5. นโยบายด้านกิจการพลเรือน 
6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
8. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
นอกจากน้ียังจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 (5.2-3) 

เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย โดยสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของ ทบ. ปี 2555-2559 (5.2-4) 
เพ่ือให้หน่วยขึ้นตรงของ สกศ.รร.จปร. ได้นําไปใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปี 
ที่มุ่งพัฒนา สกศ.รร.จปร. ไปในทิศทางเดียวกัน 

 

2) การดําเนินการตามระบบการกํากับดูแล และการติดตามผลการดําเนินงาน 
สกศ.รร.จปร. มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็นหน่วยขึ้นตรง จํานวน 11 กองวิชา ซึ่งมี

หน้าที่ให้ความรู้แก่ นนร. ตามหลักสูตรการศึกษาและภารกิจของกองวิชา และ 1 กองเตรียมการและ
ควบคุมการศึกษา ทําหน้าที่เป็นกองฝ่ายอํานวยการ มีหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนกองวิชา 
เพ่ือให้บรรลุภารกิจของ สกศ.รร.จปร. รวมทั้ง มีสภาอาจารย์ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานความ
ร่วมมือระหว่างอาจารย์ สกศ.รร.จปร. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานทางวิชาการของอาจารย์และ
ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างกัน มีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาทําหน้าที่เป็นสํานักงาน
ประสานงาน ควบคุมและกํากับดูแลระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา และพัฒนาระบบการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น มีสํานักงานวิจัยทําหน้าที่เป็นสํานักงานประสานงาน 
อํานวยการและกํากับดูแลงานด้านการวิจัยของส่วนการศึกษา ดังน้ัน ในการกํากับดูแลและติดตามผล
การดําเนินงาน จึงมีการประชุมผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. ซึ่งประกอบด้วย ผอ.สกศ.รร.จปร. รอง ผอ. 
สกศ.รร.จปร. ผอ.กองเตรียมการฯ รอง ผอ.กองเตรียมการฯ และ ผอ.กองวิชา 10 กองวิชา รวมทั้ง 
รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. รวม 15 นาย นอกจากน้ียังมีผู้รับผิดชอบตามสายงานต่าง ๆ และผู้เก่ียวข้อง 
เข้าร่วมประชุมทุกเดือน ทั้งวาระปกติและวาระพิเศษ เพ่ือมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าการ
ดําเนินงานท่ีได้รับมอบหมาย (5.2-5) และได้ประชุมเพ่ือประเมินผลการการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
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ราชการปี 2558 อีกทั้งวางแผนเพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของปี 2559 (5.2-
6) ต่อไป 

  

3) การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทของผู้บริหาร  
รร.จปร. มีแนวทางสําหรับวัดผลสําเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ ผอ.สกศ.     

รร.จปร. และให้ทราบถึงการบริหารจัดการให้บรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจําปีของ สกศ.รร.จปร. โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. (5.2-7) เพ่ือประเมินตามแบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทเฉพาะหน้าที่
ของผู้บริหาร รร.จปร.  ปีการศึกษา 2558 (5.2-8) โดยพิจารณาใน 4 ด้าน ประกอบด้วย  

1.  ด้านภาวะผู้นํา 
2.  ด้านการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองค์กร   
3.  ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ  
4.  ด้านการบริหารจัดการตามภารกิจ  
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร สก

ศ.รร.จปร. ปี 2558 เท่ากับ 4.52  (5.2-9) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เมื่อรวม 3 ปี เท่ากับ 4.57 ถือว่าบรรลุ
เป้าหมาย   

ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อข้อมูล 
ผลการดําเนนิงาน  

(ปีการศึกษา) 
ผลการ

ดําเนนิงาน
รวม 3 ปี 2556 2557 2558 

1. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมิน
ผู้บริหารการศกึษา สกศ.รร.จปร. 

47.6 35.12 36.16 111.88 

2. จํานวนผู้ประเมินที่ได้รับการแต่งต้ังทั้งหมด
ในปีการศึกษานั้น 

10 8 8  26 

3. ค่าเฉล่ียของผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาก
การประเมินผู้บริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. 

4.76 4.39 4.52  4.57 

คะแนนประเมินตนเอง =     4.57   
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ผลการประเมินตนเอง 

 
หลักฐานอ้างอิง 
5.2-1 แผนแม่บทการพัฒนาส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2555-2559 
5.2-2 แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2555-2559 
5.2-3 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี 2558 
5.2-4 นโยบายด้านการศึกษาของกองทัพบก ปี 2555-2559 
5.2-5 บันทึกประชุมผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. ปี 2558 
5.2-6 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร สกศ.รร.จปร. เพ่ือกําหนดแนวทางในการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559 
5.2-7 คําสั่ง รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 528/59 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตาม  

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. ลง 8 เม.ย. 59 
5.2-8 แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. ปี 2558 
5.2-9 ผลการประเมินผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. ปี 58 
 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย 
คําอธิบาย สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างระบบฐานข้อมูล เพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ สามารถเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพ่ือการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ 
เพ่ือการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา สกศ.รร.จปร. ทั้งน้ีระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวก
ในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีแผนงานระบบสารสนเทศ 
2. มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ สกศ.รร.จปร. 
3. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลและผู้รับผิดชอบ 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

≥ 4.51 4.57 √ 4.57 
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5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
6. มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดทํางานประสานกันเป็นเครือข่ายของ สกศ.รร.จปร. 
7. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
3-4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5-6 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
7 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีแผนงานระบบสารสนเทศ 

สกศ.รร.จปร. ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2558 (5.3-1) โดยมีแผนงานด้านระบบ
สารสนเทศ 2 แผนงาน คือ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วยโครงการ/กิกรรม ดังน้ี 

- โครงการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
- การพัฒนาฐานข้อมูลกําลังพล 
- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัย 
- โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
- โครงการพัฒนาระบบจัดการสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้ระบบ Barcode 
- การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
- โครงการพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่ปรึกษา 
- โครงการติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ายประจํากองวิชา 
- โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาเว็บไซต์ 
- โครงการปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่ายระบบเอกสารภายใน สกศ.รร.จปร. 
- ประเมินประสิทธิภาพระบบเอกสารภายใน 

 
2. มีระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ สกศ.รร.จปร. 

สกศ.รร.จปร. มีศูนย์กรรมวิธีข้อมูลเพ่ือดูแล ให้คําปรึกษา และเสนอแนะ ด้านการจัดการ
ฐานข้อมูลให้แก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยขึ้นตรง เก่ียวกับการจัดการข้อมูลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
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สูงสุด รวมทั้งยังมีการนําข้อมูลต่าง ๆ มาจัดรวมกันอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สะดวกต่อการบริหารจัดการ 
และประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
 1. ฐานข้อมูลเพ่ือประการบริหารจัดการซึ่งประกอบด้วย ด้านกําลังพล (5.3-2) ด้านการฝึก
ศึกษา (5.3-3) ด้านงบประมาณและส่งกําลังบํารุง (5.3-4) และด้านการบริหารการศึกษา (5.3-5) 
 2. ฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอนประกอบด้วย e-learning ของทุกกองวิชา (5.3-6) หอสมุด 
รร.จปร. (5.3-7) ระบบสืบค้นข้อมูลศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสาระสโมสร 
รร.จปร. (5.3-8) 
 3. ฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัย ได้แก่ ระบบสนับสนุนงานวิจัย ประกอบด้วยฐานข้อมูลบุคลากร
ทางการวิจัย ฐานข้อมูลโครงการวิจัย และฐานข้อมูลผลงานวิจัย (5.3-9) 
 4. มีการจัดทําเอกสารเวียนทราบออนไลน์เพ่ือแจ้งข่าวสารให้หน่วยขึ้นตรงทราบ และสามารถ
ปฏิบัติได้รวดเร็วสอดคล้องกับภารกิจของ สกศ.รร.จปร. รวมทั้งสามารถแยกรายละเอียดการปฏิบัติ
ของแต่ละหน่วยขึ้นตรง (5.3-10) 
 
3. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลและผู้รับผิดชอบ 

สกศ.รร.จปร. มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลโดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สกศ.รร.จปร. (5.3-11) เพ่ือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี
การศึกษา 2558 รวมทั้งมีคู่มือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สกศ.รร.จปร. (5.3-12) เพ่ือให้การบริหาร
จัดการข้อมูลเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 

สกศ.รร.จปร. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศ โดยให้ผู้ใช้ตอบ
แบบสอบถาม (5.3-13) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ 
2.   ข้อมูลการเข้าใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ตของ รร.จปร. 
3.   ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ รร.จปร. 
4.   ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

โดยสอบถามจากกําลังพล สกศ.รร.จปร. จํานวน 186 นาย มีผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ย 3.31 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (5.3-14)  โดยส่วนใหญ่ยังต้องการให้ กทท.รร.จปร. ดําเนินการปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลให้มีการ Update อยู่ตลอด และมีการบูรณาการฐานข้อมูลที่กระจายไปในแต่ละส่วน 
ให้มาอยู่รวมกัน  อีกทั้งปรับปรุงความเสถียรของระบบ Wifi ทั้งในที่ทํางานและบ้านพัก  นอกจากน้ี
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ควรมีการประเมินระบบป้องกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของฐานข้อมูล  ทั้งน้ีในแบบสอบถาม
ไม่มีหัวข้อดังกล่าว  
 
5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

สกศ.รร.จปร. มีนโยบายให้ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล สกศ.รร.จปร. และหน่วยขึ้นตรงดําเนินการ
ปรับปรุงเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดโดยให้ศูนย์กรรมวิธีข้อมูลช่วยเหลือ
ตามท่ีหน่วยร้องขอ ทําให้ฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลที่ทันสมัย เช่น ฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน  
(E-learning) (5.3-6) ระบบฐานข้อมูลกําลังพล (5.3-2) ระบบหนังสือเวียนทราบ (5.3-10) เป็นต้น 

 
6. มีระบบฐานข้อมูลทั้งหมดทํางานประสานกันเป็นเครือข่ายของ สกศ.รร.จปร. 
  ระบบสารสนเทศ สกศ.รร.จปร. ได้ทํางานประสานเป็นเครือข่ายเดียวกับกองเทคโนโลยี 
สารสนเทศ รร.จปร. โดยมีแผนการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ สกศ.รร.จปร. เพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถใช้
งานได้ดีย่ิงขึ้น (5.3-15) มีการปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่ายระบบเอกสารภายใน สกศ.รร.จปร. เพ่ือให้ใช้งาน
ได้ดีย่ิงขึ้น (5.9-16) และการจัดทําฐานข้อมูลซึ่งประสานสอดคล้องทั้ง รร.จปร. โดยมีระบบฐานข้อมูล
ที่ใช้ตั้งแต่ระดับกองวิชา หน่วยขึ้นตรง รร.จปร. และกองบัญชาการ รร.จปร. (5.3-17) ซึ่งกําลังพล 
สกศ.รร.จปร. สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่ สกศ.รร.จปร. จัดทําไว้ได้ เช่น การรับส่งข่าวสาร
ข้อมูลถึงบุคคลทางระบบ E-mail การรับแจ้งหนังสือเวียนทราบออนไลน์ การเข้าถึงองค์ความรู้ในการจัดการ
ความรู้ หรือการเข้าถึงฐานข้อมูลอื่นๆ ของ สกศ.รร.จปร. โดยผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต  
สกศ.รร.จปร. และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ รร.จปร. 
 
7. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล 
 สกศ.รร.จปร. ไม่มีหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลโดยตรง แต่เป็นหน้าที่ของ กทท.รร.จปร. ในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ประจําปี 2558 ไม่มีหัวข้อด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ของระบบการบริหารจัดการข้อมูล  แต่ในทางปฏิบัติผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศต่างมี
การติดต้ังโปรแกรมกําจัดไวรัสต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการต้ังรหัสผ่าน (Password) (5.3-18) สําหรับการ
เข้าถึงฐานข้อมูลสําคัญ  ซึ่งก็ถือเป็นการรักษาความปลอดภัยได้ในระดับหน่ึง โดยมีการพูดคุยสอบถาม
ถึงความพึงพอใจในการใช้ระบบ Password ซึ่งต่างก็พอใจในระบบนี้ 
 พร้อมกันน้ีได้มีการประเมินโครงการ/กิจกรรมของงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (5.3-19) 
ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ และทําการประชุมวางแผนเพ่ือปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการในปี 2559 
ต่อไป (5.3-16) 



84 
 

ผลการประเมินตนเอง 

 
หลักฐานอ้างอิง 
5.3-1 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 
5.3-2     ระบบข้อมูลกําลังพล http://10.134.20.10/user/hr 
5.3-3     ระบบข้อมูลด้านการฝึกศึกษา http://academic.crma.ac.th/?page_id=104 
5.3-4     ระบบข้อมูลด้านงบประมาณและส่งกําลังบํารุง http://academic.crma.ac.th/?    
     page_id=114 
5.3-5     ระบบข้อมูลด้านบริหารการศึกษา http://academic.crma.ac.th/?page_id=110 
5.3-6     ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน (E-learning) http://e-learning.crma.ac.th/ 
5.3-7     ระบบฐานข้อมูลหอสมุด รร.จปร. http://www.crma.ac.th/library/ 
5.3-8     ระบบสืบค้นศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา สาระสโมสร รร.จปร.   
              http://www.cubook.com/crma_branch.asp 
5.3-9 ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัย     
     http://kmlo.crma.ac.th/RSS/Project/ShowProjectTable.aspx 
5.3-10    ระบบเอกสารเวียนทราบออนไลน์ http://10.134.20.10/edoc/frame.ASP 
5.3-11 คําสั่ง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 52/56  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ สกศ.รร.จปร. ลง 7 พ.ย.56 
5.3-12    คู่มือด้านงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สกศ.รร.จปร. 
5.3-13 แบบสอบถามผู ้ใช้งานระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของ สกศ.รร.จปร. ปี  

การศึกษา 2558 
5.3-14 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ สกศ.รร.จปร. ปี 2558 
5.3-15    โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สกศ.รร.จปร. 
5.3-16    โครงการปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่ายระบบเอกสารภายใน สกศ.รร.จปร. 
5.3-17    ระบบฐานข้อมูล รร.จปร. http://www.crma.ac.th/index.html 
5.3-18 ตัวอย่างระบบการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยใช้ Password    

http://kmlo.crma.ac.th/RSS/Security/SignIn.aspx 
5.3-19 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการปี 2558 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

ปฏิบัติได้ 7 ข้อ ปฏิบัติได้ 7 ข้อ √ 5.00 
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5.3-20 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร สกศ.รร.จปร. ในการวางแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559 

ตัวบ่งชี้ 5.4 สกศ.รร.จปร. มีการบริหารการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

คําอธิบาย สกศ.รร.จปร. มีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมี
การจัดการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน สกศ.รร.จปร.     
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน สกศ.รร.จปร.
สามารถก้าวถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้ สกศ.รร.จปร. มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ใน สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วย การระบุความรู้ 
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก สกศ.รร.จปร. การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน สกศ.รร.จปร. การกําหนด
แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ความรู้ใน สกศ.รร.จปร. ให้ดีย่ิงขึ้น 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ แผน

แม่บท (แผนกลยุทธ์) ของ สกศ.รร.จปร. 
2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็น

ความรู้ที่กําหนด 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงเพ่ือค้นหา

แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนด 
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้

อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติ

ที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท     
(แผนกลยุทธ์) ของ สกศ.รร.จปร. 

สกศ.รร.จปร. ได้จัดทําแผนงานการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ปี 2558 (5.4-1) ซึ่งบรรจุอยู่
ในแผนปฏิบัติราชการของ สกศ.รร.จปร. ประจําปี 2558 (5.4-2) โดยมีการแต่งต้ังคณะทํางานด้าน
การจัดการความรู้ (5.4-3)  โดยคณะทํางานได้จัดการประชุมคณะกรรมการฯ (5.4-4) เพ่ือกําหนด
ประเด็นความรู้ทั้งหมด 12 เรื่อง (5.4-5) ทั้งน้ีการกําหนดประเด็นความรู้ทั้ง 12 เรื่องน้ี สอดคล้องกับ
แผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. ปี 2555-2559 (5.4-6) โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. 
และ นนร. รวมทั้งผู้สนใจอ่ืน ๆ สามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงการจัดการความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีความสามารถของ
กองทัพบก ต่อไป 

 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
กําหนด 

สกศ.รร.จปร. มีแผนงานการจัดการความรู้ ที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี
การศึกษา 2558 รวมทั้งมีการระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีจะนําความรู้ไปใช้ประโยชน์จากโครงการทั้งใน
โครงการและแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. โดยในแต่ละเรื่องของการจัดการความรู้ได้มีการ
กําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน โดยกลุ่มเป้าหมายจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับหัวข้อเรื่อง 
การจัดการความรู้ (5.4-5) เช่น กลุ่มข้าราชการ รร.จปร.  นนร. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ (รายละเอียดอยู่
ใน KM) โดยยึดถือการดําเนินการตามคู่มือการจัดการความรู้ รร.จปร. (5.4-7) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงเพ่ือค้นหาแนว
ปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนด 

สกศ.รร.จปร. มีการส่งกําลังพลไปแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง ทั้งในระดับกองวิชา และ ระดับ รร.จปร. โดยมีการส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ด้านการ
จัดการความรู้ (5.4-8) การส่งกําลังพลเข้าร่วมการนําเสนอผลงานการจัดการความรู้ของ รร.จปร. ปี 
2558 (5.4-9) และการส่งกําลังพลเข้าร่วมงานการจัดการความรู้ของ ทร. (5.4-10) ซึ่งบุคลากรที่เข้าร่วม
อบรมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ เพ่ือนํามาพัฒนาการจัดการความรู้ของ              
สกศ.รร.จปร. ต่อไป 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ     
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
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สกศ.รร.จปร. มีการนําประเด็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ของกองวิชา
มารวบรวมและจัดทําเป็นเอกสารการจัดการความรู้ของ สกศ.รร.จปร. รวม 12 เรื่อง รวมทั้งเผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่สาธารณชนผู้สนใจ  กําลังพล รร.จปร. และ นนร. โดยนําไปแสดงไว้บน
ฐานข้อมูลการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. (5.4-11) ซึ่งผู้สนใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง 
 สกศ.รร.จปร. ได้มีการนําองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้องค์ความรู้ที่
กองวิชาจัดทํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการปฏิบัติงาน
ด้านอ่ืน ๆ  โดยมีมีผู้นําองค์ความรู้ทั้ง 12 เรื่อง มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง  โดยดูได้สรุปผลการดําเนินงาน
การจัดการความรู้ของ สกศ.รร.จปร. (5.4-12) จากสถิติคนที่เปิดเข้ามาดูข้อมูลที่แสดงไว้บนเว็บไซต์  
โดย 3 อันดับแรกที่มีจํานวนคนเข้ามานําข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้แก่ 

อันดับที่ 1 เรื่อง การขอตําแหน่งทางวิชาการของ อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ของ กวล.สกศ.รร.จปร. 

อันดับที่ 2 เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ 
กตก.สกศ.รร.จปร. 

อันดับที่ 3 การหมักไวน์ของ กองเคมีฯ และมีการนํามาใช้ในการเรียนการสอนวิชา CH 
5606  เทคโนโลยีชีวภาพ (5.4-13) 

รางวัลชมเชย การปรนนิบัติบํารุงและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ด้วยตนเอง 
ของ กคศ.สกศ.รร.จปร. 

นอกจากน้ียังมีการนําการจัดการความรู้เรื่อง ประชาคมอาเซียน ของ กมส.รร.จปร. มาใช้กับ 
การเรียนการสอนวิชา SS 5205 การเมืองการปกครองเอเชียอาคเนย์ (5.4-14)  

ผลการประเมินตนเอง 

 
หลักฐานอ้างอิง 
5.4-1 หนังสือราชการ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห.0460.2.1/1029  ลง 19 พ.ค.58 เรื่อง ขอส่ง

แผนงานและรายละเอียดการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ปี 2558 
5.4-2 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี 2558 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

ปฏิบัติได้ 5  ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00 
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5.4-3 คําสั่ง สกศ.(เฉพาะ) ที่ 29/58 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร ลง 
7 พ.ค. 58 

5.4-4 บันทึกประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ปี 2558 
5.4-5 หัวข้อการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ปี 2558 

http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/?page_id=1452 
5.4-6 แผนพัฒนา สกศ.รร.จปร. ปี 2555-2559 
5.4-7 คู่มือการจัดทําการจัดการความรู้ รร.จปร. http://kmlo.crma.ac.th/km/?page_id=1531 
5.4-8 หนังสือราชการ กยข.รร.จปร. ที่ กห. 0460.1.3/5064 ลง 2 พ.ย.58 เรื่อง ส่งรายช่ือ

ข้าราชการเข้าร่วมสัมมนาเพ่ือพิจารณาร่างคู่มือการจัดการความรู้ของ ทบ. และกําหนด
แนวทางการจัดการความรู้ ทบ. 

5.4-9 หนังสือราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ที่ กห.0460.2.12/252 ลง 19 ส.ค.58 เรื่อง ส่ง
รายช่ือกําลังพลร่วมงานนิทรรศการการจัดการความรู้ รร.จปร. 

5.4-10 หนังสือราชการ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห. 0460.2.1/2355 ลง 27 ก.ค.58 เรื่อง ขอ
อนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมงานวันแห่งการจัดการความรู้ของ ทร. ประจําปี 2558 

5.4-11 เว็บไซต์ของสกศ.รร.จปร. ที่นําการจัดการความรู้ทั้ง 12 เรื่อง ไปเผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/?page_id=1452 

5.4-12 หนังสือราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ที่ กห.0460.2.6/67 ลง 8 ก.พ.59 เรื่อง สรุปผลการ
ดําเนินงาน การจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ประจําปี 2558 

5.4-13 การนําองค์ความรู้จากการจัดการความรู้มาใช้กับการสอน มคอ.3 วิชา CH 5606  
5.4-14 การนําองค์ความรู้จากการจัดการความรู้มาใช้กับการสอน มคอ.3 วิชา SS 5205 

ตัวบ่งชี้ 5.5 ระบบและกลไกในการจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณ  
(สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการแต่ต้องส่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง) 

ตัวบ่งชี้ 5.6* ผลการพัฒนาให้บรรลุตามอัตลักษณ์ของการจัดต้ังสถาบันโดย สกศ.รร.จปร. 
คําอธิบาย อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบันระดับอุดมศึกษา 

สกศ.รร.จปร. มีอัตลักษณ์เดียวกันกับของ รร.จปร. โดย สกศ.รร.จปร. มีภารกิจในการให้
การศึกษาแก่ นนร. ให้มีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านวิทยาการในระดับอุดมศึกษาเพ่ือสร้างเสริมให้เป็น
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกที่มีคุณลักษณะของการเป็นผู้นําที่ทันโลกทันเหตุการณ์ และมี
ความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติหน้าที่ทางทหารเพ่ือช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
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นับว่าเป็นภารกิจหน่ึงของการพัฒนา นนร. ให้เป็นผู้สําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะสอดคล้องกับ   
อัตลักษณ์ตามท่ี รร.จปร. กําหนด 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของการจัดต้ัง

สถาบันโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันโดย สกศ.รร.จปร. ที่

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/สกศ.รร.จปร. ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของการจัดต้ังสถาบันโดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
 สกศ.รร.จปร. มีภารกิจในการจัดการศึกษาอบรม นนร. ให้มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการ
ระดับอุดมศึกษา เพียงพอสําหรับการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วย
ทหารขนาดเล็ก เป็นผู้นําหน่วยที่มีความรู้ด้านวิชาการทหารและวิชาการในระดับอุดมศึกษา มีการ
กําหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา และปณิธาน ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 
(5.6-1) อย่างชัดเจน โดยกําหนดวิสัยทัศน์คือ “สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นํา คุณ
ธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ” และมีปรัชญาคือ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้
ใน ให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติ” เพ่ือมุ่งมั่นสร้างเสริมให้
นนร. สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
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 จากแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 จึงจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (5.6-2) ที่มุ่งเน้นต่อการสร้างอัต
ลักษณ์ของ นนร. คือ “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้นํา ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เช่น การมีบุคลิกภาพที่ดี มีระเบียบวินัย ทั้งในและนอกห้องเรียน มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมุ่งมั่นในการทํางานต่างๆ ให้สําเร็จ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่
อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด คณาจารย์ส่วนหน่ึงที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรมของการเป็นทหารอาชีพให้แก่ นนร. อยู่เป็นประจํา รวมทั้งการให้คําปรึกษานอกเวลาเรียนก็
จะสอดแทรกคุณธรรมให้ นนร. ได้อีกทางหน่ึงด้วย  

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 

สกศ.รร.จปร. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง มี
การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (5.6-3, 5.6-4) 
ให้ นนร. ช้ันปีที่ 1 เพ่ือให้ นนร. ได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และการความร่วมมือต่างๆ และมี
การแสดงความคิดเห็นเป็นการส่วนตัว รวมทั้งให้อาจารย์เสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ นนร. 
ทั้งในด้านการเรียนการสอน ปัญหาส่วนตัว ฯลฯ ทั้งน้ีอาจารย์จะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ต่างๆ ให้ นนร. ในระหว่างให้คําปรึกษาด้วย 

ทั้งน้ีในการเรียนการสอน สกศ.รร.จปร. ยังได้แต่งต้ังกรรมการประจําช้ัน 1 – 4 ทั้ง 2 ภาค
การศึกษา (5.6-5, 5.6-6) เพ่ือกํากับดูแลให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของ นนร. โดยมีรายละเอียดแสดงใน มคอ.3 (5.6-7) 

นอกจากน้ีในช่วงสัปดาห์ของการดูงาน สกศ.รร.จปร. ยังจัดกิจกรรมเสริม เช่น การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  การส่งเสริมความเป็นผู้ นํา  การสร้างอุดมการณ์รักชาติ  เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และการช่วยเหลือสังคมตามแต่กําลังศรัทธาของ นนร. และข้าราชการ สกศ.รร.จปร. 
เช่น การทํากิจกรรมระหว่างสัปดาห์การดูงานของ กมส.ฯ (5.6-8) 

3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันโดยสกศ.รร.จปร. ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

สกศ.รร.จปร. มีการประเมินความเห็นของบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันโดย              
สกศ.รร.จปร. ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ตามแบบประเมินความเห็นของบุคลากรและ นนร. เก่ียวกับ
การปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียนของ รร.จปร. (5.6-9) โดยมีผู้ประเมิน 
ได้แก่ ผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. อาจารย์ นนร. และอ่ืน ๆ รวม 98 ชุด ประเมินทั้งหมด 10 ด้าน ได้
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คะแนนเฉล่ีย 4.04 จากคะแนนเต็ม 5 (5.6-10) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลการประเมินในแต่ละด้าน 
ดังน้ี 

1) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนสนองตอบต่อวัตถุประสงค์การสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน 
คะแนนเฉล่ีย 4.22 อยู่ในเกณฑ์ดี 

2) การจัดกิจกรรมหลากหลายสร้างเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียน คะแนนเฉล่ีย 4.04 
อยู่ในเกณฑ์ดี 

3) คณาจารย์ผู้ให้ความรู้ทั้งทางวิชาการ วิชาทหาร และความเป็นผู้นํามีคุณภาพ คะแนน
เฉลี่ย 4.23 อยู่ในเกณฑ์ดี 

4) การจัดเวลาในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนเพ่ือให้เกิดอัตลักษณ์มีความเพียงพอ คะแนนเฉล่ีย 
3.86 อยู่ในเกณฑ์ดี 

5) เครื่องช่วยฝึกเพ่ือสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนเพียงพอและเหมาะสม คะแนน
เฉลี่ย 4.04 อยู่ในเกณฑ์ดี 

6) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสัมมนา และสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอต่อผู้เรียน 
คะแนนเฉล่ีย 4.03 อยู่ในเกณฑ์ดี 

7) การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนมีความชัดเจนปฏิบัติได้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.99 อยู่ในเกณฑ์ดี 

8) การควบคุมกํากับดูแลต่อการสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ คะแนนเฉลี่ย 3.96 
อยู่ในเกณฑ์ดี 

9) ระบบสารสนเทศเพื่อการสร้างผู้เรียนให้เกิดอัตลักษณ์มีคุณภาพและเหมาะสม คะแนน
เฉลี่ย 4.04 อยู่ในเกณฑ์ดี 

10) งบประมาณที่ใช้ในการสร้างผู้เรียนให้เกิดอัตลักษณ์เพียงพอและเหมาะสม คะแนนเฉล่ีย 
3.90 อยู่ในเกณฑ์ดี 

4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.

2558) ของ สกศ.รร.จปร. สอดคล้องและตอบสนองต่อการสร้างอัตลักษณ์ ก่อให้เกิดความคิดริเริ่ม 
เช่ียวชาญท้ังศาสตร์และศิลป์ มีความรับผิดชอบ เสียสละ และมีคุณลักษณะผู้นําทางทหาร สามารถ
แข่งขันกับต่างสถาบัน และสร้างประโยชน์หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม เช่น การประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ (5.6-11) ซึ่งเป็นการแสดงอัตลักษณ์ด้านการธํารงรักษาภาษาไทยอันเป็น
ภาษาประจําชาติ  ตลอดจนการออกไปช่วยเหลือชุมชน โดยการนําของทหารจากกองพลทหารม้าที่ 2 
รักษาพระองค์ ร่วมกับ นนร.สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ไปช่วยรื้อถอนบ้านเก่าและสร้างบ้าน
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ใหม่ ให้กับชุมชนคลองขวาง เขตยานนาวา (5.6-12) เป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางด้านการเป็น
นักรบ นักพัฒนา สร้างคุณประโยชน์ และสร้างคุณค่าทางสังคมให้แก่ชุมชน 
 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/สกศ.รร.จปร. ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติใน
ประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

ในปี 2558 สกศ.รร.จปร. มี ผู้เรียน/บุคลากร ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติ และ/
หรือนานาชาติในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ ดังต่อไปน้ี 
 1. จัดส่ง นนร. เข้าร่วมแข่งขันการสร้างสะพานเหล็กระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2558 ที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับบริษัทโปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิซ จํากัด (มหาชน) โดย นนร.ภัทริยะ  พ่ึง
วงศ์ ได้รับรางวัล Engineering Achievement Award (5.6-13) 
 2. จัดส่ง นนร.จํานวน 4  นายจากสาขาวิศวกรรมโยธา คือ  
 - นนร.ทศพล  จงปัตนา  ช้ันปีที่ 4 ตอน วย. 
 - นนร.ณัฐพล  วงษ์อินตา  ช้ันปีที่ 3 ตอน วย. 
 - นนร.กันต์  แก้วประดิษฐ์  ช้ันปีที่ 3 ตอน วย. 
 - นนร.พิสิฐศักด์ิ  สืบสะอาด  ช้ันปีที่ 2 ตอน วย. 
 เข้าร่วมแข่งขันคอนกรีตมวลเบาอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2558 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ. ประจวบคีรีขันธ์  โดยผลการแข่งขันได้รับรางวัลที่ 
4 ประเภทเบาที่สุด จากจํานวนทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน 19 ทีม (5.6-14) 
 3. จัดส่ง อาจารย์และนนร. จากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจํานวน 2 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน Autonomous 
Aerial Vehicle Challenge 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พ.ย. 58 ณ กรุงเทพมหานคร โดยได้
ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง 2 ทีม (5.6-15) โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย 

- ทีม A  พ.อ. ศรราม  แสงวิลัย 
   นนร. กัณทัศน์  ทองธวัช 
   นนร. ประวิทย์  บุญรัตน์ 
   นนร. อภิชาติ  ยอดทอง 

- ทีม B พ.ต. กิตติมศักด์ิ  นิลผ่องอําไพ 
   นนร. ศรพัฒน์  ประชาภิญญา 
   นนร. กสิวัฒน์  เตชะธีรวัฒน์ 
   นนร. อรรถสิทธ์ิ  เอ่ียมประดง 
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 4. จัดส่ง นนร. เทพพิทักษ์   ต้ันภูมี  เข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 16 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง ที่จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใน
พระบรมราชนูปถัมภ์ โดยได้รับรางวัลชมเชย (5.6-16) 
 5. จัดส่ง นนร.เทพพิทักษ์   ต้ันภูมี  เข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิม   
พระเกียรติฯ ครั้งที่ 16 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ที่จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในพระบรมราชนูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติบัตรยกย่องผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งจัด
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (5.6-17) 
 รางวัลที่ได้รับต่างเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงการมีอัตลักษณ์ของความเป็น นนร. สังกัด     
สกศ.รร.จปร. เช่น ความเป็นผู้นํา ผู้มีความเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความเป็นผู้รู้ในทาง
วิชาการ เพ่ือนําความรู้สู่การพัฒนาชาติต่อไป เป็นต้น 

ผลการประเมินตนเอง 

 
หลักฐานอ้างอิง 
5.6-1 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี 2558 
5.6-2  หลักสูตรนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
5.6-3 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 
5.6-4 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.ช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2558  
5.6-5 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการประจําช้ัน ช้ันปีที่ 1-5 ภาคการศึกษาที่ 1/2558 
5.6-6 คําสั่งแต่งต้ังกรรมการประจําช้ัน ช้ันปีที่ 1-5 ภาคการศึกษาที่ 2/2558 
5.6-7 มคอ.3 ประจําปีการศึกษา 2558 
5.6-8 ภาพการทํากิจกรรมระหว่างสัปดาห์ดูงานของ นนร. กมส.ฯ 
5.6-9 แบบประเมินความคิดเห็นของบุคลากรต่อการปฏิบัติที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
5.6-10 ผลการประเมินเก่ียวกับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน 
5.6-11 การส่ง นนร. เข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เขตภาคกลาง 
5.6-12 ภาพของ นนร. ตอน สศ. ร่วมกับ พล.ม.2 ร่วมช่วยเหลือชุมชนคลองขวาง เขตยานนาวา 
5.6-13 เกียรติบัตรการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา 
5.6-14 รายงานผลการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาอุดมศึกษา 
5.6-15 เกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน AAVC 2015 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00 
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5.6-16 เกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 16 
รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง 

5.6-17 เกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 16 
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

 

ตัวบ่งชี้ 5.7* ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถาบันโดย สกศ.รร.จปร. 

คําอธิบาย เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะ

โดดเด่นเป็นหน่ึงของสถาบัน 

สกศ.รร.จปร. มีเอกลักษณ์เดียวกันกับของ รร.จปร. โดย สกศ.รร.จปร. มีการดําเนินงาน
และพัฒนาตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ รร.จปร. ที่ส่งผลสะท้อนความเป็น
เอกลักษณ์ของ รร.จปร. ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดําเนินงานในส่วนของ สกศ.รร.จปร. 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนด

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่น 

หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันโดย สกศ.รร.จปร. ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน 

และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/สกศ.รร.จปร. มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
มีการปฏิบัติ 

1 ข้อ 
มีการปฏิบัติ 

2 ข้อ 
มีการปฏิบัติ 

3 ข้อ 
มีการปฏิบัติ 

4 ข้อ 
มีการปฏิบัติ 

5 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
 สกศ.รร.จปร. ได้มีการกําหนดเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ รร.จปร. คือ “เป็น
สถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” ซึ่ง สกศ.รร.จปร. ได้ดําเนินการจัดทําแผนกล-
ยุทธ์ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2555 – 2559 (5.7-1) และแผนปฏิบัติ
ราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 (5.7-2) เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
ในกลยุทธ์ที่ 5 คือ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จํานวน 1 แผนงาน 5 
โครงการ/กิจกรรม (5.7-3) และมีผลการดําเนิน คือ 

1. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา 
 - โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ช้ันปีที่ 3 สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
พ.ศ. 2528 บรรลุเป้าหมาย มีคะแนนความพึงพอใจ 3.51 (5.7-3) 
 - การอบรมคุณธรรม จริยธรรม บรรลุเป้าหมาย มีการจัดการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 1 
ครั้ง ให้กับกําลังพล สกศรร.จปร. (5.7-3) 
 - กิจกรรมรับแถว นนร. ผลการดําเนินงานได้ 97% ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพราะมีอาจารย์
บางนายขาดการรับแถว นนร. ในช่วงเช้า (5.7-3) 
 - กิจกรรมปฐมนิเทศ ผลการดําเนินงาน 100% บรรลุเป้าหมาย (5.7-3) 
 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผลการดําเนินงาน 0% ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะไม่มี นนร.สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2558 จึงไม่มีการจัดกิจกรรม (5.7-3) 
 
2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  สกศ.รร.จปร. มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการดําเนินงานตามกลยุทธ์ที่กําหนด โดย
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 (5.7-2) ซึ่งได้ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) คือในการดําเนินการตามกลยุทธ์ต่าง ๆ จะมีการประชุมวางแผนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แล้วขอ
อนุมัติดําเนินการ เมื่อดําเนินการโครงการ/กิจกรรมเรียบร้อยแล้วจึงรายงานผลการดําเนินการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ (5.7-3) โดยเน้นการสร้างกิจกรรมของการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เช่น กิจกรรมพิเศษ
ที่จัดเสริมในช่วงสัปดาห์ดูงานของ กมส.ฯ (5.7-4) เป็นต้น 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน้นและจุดเด่น หรือ
ความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบันโดย สกศ.รร.จปร. ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

สกศ.รร.จปร. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตาม      
เอกลักษณ์ ตามแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามเอกลักษณ์ของ 
รร.จปร. (5.7-5) โดยมีผู ้ทําการประเมิน ได้แก่ ผู ้บริหาร สกศ.รร.จปร. อาจารย์ บุคลากรสาย
สนับสนุน และอ่ืนๆ รวม 102 ชุด ประเมินทั้งหมด 10 ด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.38 จากคะแนนเต็ม 5 
(5.7-6) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลการประเมินในแต่ละด้าน ดังน้ี 

1) การจัดหลักสูตรการศึกษาสอดคล้องต่อการสร้างผู้เรียนเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลัก 
คะแนนเฉล่ีย 4.25 อยู่ในเกณฑ์ ดี  

2) รร.จปร. มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์สถาบัน คะแนน 
เฉลี่ย 4.22 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

3) กองทัพบกให้ความสําคัญกับ รร.จปร. ในการสร้าง นนร. เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลัก 
คะแนนเฉล่ีย 4.35 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

4) ศิษย์เก่า รร.จปร. สร้างช่ือเสียงในการปฏิบัติงานให้แก่ประเทศชาติจํานวนมาก คะแนน
เฉลี่ย 4.51 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

5) รร.จปร. เป็นสถาบันการศึกษาที่ปฏิบัติเป็นระเบียบตามแบบแผนทางทหาร คะแนน
เฉลี่ย 4.45 อยู่ในเกณฑ ์ดี 

6) รร.จปร. มีการบริหารจัดการตามโครงสร้างทางทหารท่ีเป็นเอกลักษณ์ คะแนนเฉล่ีย 
4.38 อยู่ในเกณฑ ์ดี 

7) รร.จปร. ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษาทางทหารอย่างเหมาะสม คะแนน
เฉลี่ย 3.97 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

8) รร.จปร. เป็นสถาบันทางทหารที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 
คะแนนเฉล่ีย 4.37 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

9) รร.จปร. มีองค์ในสถาบันพระมหากษัตริย ์ทรงบริหารงานและสอน นนร. ที่เป ็น 
เอกลักษณ์ คะแนนเฉล่ีย 4.62 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

10) รร.จปร. มีองค์ในสถาบันพระมหากษัตริย์เสด็จเป็นองค์ประธานกิจกรรมสําคัญ สร้าง
ความโดดเด่นของสถาบัน คะแนนเฉล่ีย 4.65 อยู่ในเกณฑ ์ดีมาก 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน และเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

การดําเนินงานให้บรรลุตาม จุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม โดย สกศ.รร.จปร. ได้จัดส่งคณาจารย์ออกไป
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สร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมท้ังสนับสนุนสถานที่และอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานอ่ืน ๆ มาใช้ประโยชน์
ร่วมกัน เช่น 

1. กิจกรรมสนับสนุนให้ พ.อ.ขัตติยพงศ์  ภักดีชน ไปเป็นวิทยากรบรรยายหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับชุมชนรอบพ้ืนที่ รร.จปร. และ พ.ท.หญิง ชัญญาพัทธ์  วิวัฒนานันทกุล ร่วมบรรยายให้ 
นตท. (5.7-7) 
 2. กิจกรรมสนับสนุนให้ พ.ท. ณัฐพร นุตยะสกุล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การออกแบบ
โครงสร้างเหล็กเพ่ือเตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ (5.7-8)  
 3. กิจกรรมสนับสนุนให้ พ.ท. ปรัชญา อารีกุล เป็นวิทยากรในโครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ Data Mining กับงานธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา (5.7-9) 
 4. โครงการบริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ของ กอศ.ฯ (5.7-10) 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/สกศ.รร.จปร. มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะที่
กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถาบัน ทําให้ 
สกศ.รร.จปร. ได้รับการยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น 
 1. จัดส่ง นนร. เข้าร่วมแข่งขันการสร้างสะพานเหล็กระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปี 2558 ที่จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ร่วมกับบริษัทโปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วิซ จํากัด (มหาชน) โดย นนร.ภัทริยะ  พ่ึงวงศ์ ได้รับรางวัล 
Engineering Achievement Award (5.7-11) 
 2. จัดส่ง นนร.เทพพิทักษ์   ต้ันภูมี  เข้าร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระ
เกียรติฯ ครั้งที่ 16 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ที่จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในพระบรมราชนูปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติบัตรยกย่องผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ซึ่งจัด
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (5.7-12) 

ผลการประเมินตนเอง 

 
หลักฐานอ้างอิง 
5.7-1 แผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2555 – 2559 
5.7-2     แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี 2558 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00 
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5.7-3     รายงานผลการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2558 
5.7-5     แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามเอกลักษณ์ รร.จปร. 
5.7-6     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เก่ียวกับการดําเนินการตามเอกลักษณ์     
              รร.จปร. 
5.7-7 ภาพถ่ายการเป็นวิทยากรขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงและการสอนท่ี รร.ตท. ของ   

พ.อ.ขัตติยพงศ์ฯ และพ.ท.หญิง ชัญญาพัทธ์ฯ (สายสังคม) 
5.7-8 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยของ 

พ.ท.ณัฐพรฯ (สายวิศวกรรม) 
5.7-9 หนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยของ พ.อ.ปรัชญา อารีกุล (สาย

วิทยาศาสตร์) 
5.7-10     โครงการบริการวิชาการผ่านวิทยุกระจายเสียงของ กอศ.ฯ (สายศิลปศาสตร์)  
5.7-11     เกียรติบัตรผลการร่วมแข่งขันสร้างสะพานเหล็ก 
5.7-12 เกียรติบัตรผลการร่วมแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย 
 
ตัวบ่งชี้ 5.8* ผลการช้ีนําสังคมในด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  

(สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการแต่ต้องส่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง) 

ตัวบ่งชี้ 5.9* ผลการชี้นําสังคมในด้านความรักชาติ บํารุงศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
คําอธิบาย สกศ.รร.จปร. กําหนดแนวทางพัฒนาและดําเนินงานในการช้ีนําสังคม ตามนโยบายของ
รัฐหรือของประเทศ ในด้านความรักชาติ เพ่ือให้คนในชาติเกิดความรัก ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ต่อ
หน้าที่ เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่ทุจริตต่อการทํางาน ในด้านบํารุงศาสนา เพ่ือสืบสาน
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ บํารุงพระสงฆ์ในสิ่งที่ควร คือ ปัจจัย 4 อาหารใส่บาตร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย และยารักษาโรค รวมทั้ งปฏิสังขรณ์สิ่ ง ต่าง ๆ ของพุทธศาสนา ในด้านการเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ เทิดทูนพระองค์ท่าน ด้วยสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของคนในชาติ ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของ
นักพัฒนา และทรงเป็นพลังแห่งแผ่นดิน 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจําปีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
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3. มีประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/นานาชาติ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

0 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
4-5 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

สกศ.รร.จปร. มีนโยบายในการชี้นําสังคมในด้านความรักชาติ บํารุงศาสนา และเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 
2555 – 2559 (5.9-1) เรื่อง การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใน
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจําปี 2558 (5.9-2) มี 2 กลยุทธ์ 3 แผนงาน คือ 

1) กลยุทธ์ที่ 1 การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอัน
ควรอย่างเต็มขีดความสามารถ มี 2 แผนงาน 

- แผนงานการพิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการดําเนินงาน
ทั้งหมด 13 โครงการ/กิจกรรม 

- แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทาง
สังคมมี 1 โครงการ 

2) กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติสําหรับกําลังพล          
สกศ.รร.จปร มี 1 แผนงาน 

- แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
โดยที่ทั้ง 3 แผนงาน ได้กําหนดลงในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 

ประกอบด้วย 15 โครงการ (5.9-2) พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินการโครงการทุกโครงการ 
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มีการดําเนินการตามแผนอย่างครบถ้วนและมี            
การประเมินผลการดําเนินการ รวมทั้งมีการนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและจัดทําแผนงานในปี
ถัดไป (5.9-3) 
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2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 
สกศ.รร.จปร. มีการดําเนินการโครงการช้ีนําสังคมในด้านความรักชาติ บํารุงศาสนา และ

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 15 
โครงการ/กิจกรรม มีผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 13 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 86.67 
และ 2 กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย ดังน้ี 

1) โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ บรรลุเป้าหมายได้คะแนน
ความพึงพอใจจากผู้ฟัง 3.88 คะแนน (5.9-4) 

2) โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพ่ือร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี บรรลุเป้าหมาย ความก้าวหน้า 100% (5.9-5) 

3) โครงการจัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี บรรลุเป้าหมายจาก
ความพึงพอใจของผู้ฟังสารคดี 4.64 คะแนน (5.9-6) 

4) โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี สืบสานบทกวีเพลงพระราชนิพนธ์ 
บรรลุเป้าหมาย คะแนนความพึงพอใจผู้ร่วมกิจกรรม 4.75 คะแนน (5.9-7) 

5) โครงการประกวดร้อยกรอง เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมาร ีบรรลุเป้าหมาย ผู้
ร่วมกิจกรรม 435 คน (5.9-8) 

6) โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เน้ือเพลงไทยใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  ต้นฉบับเน้ือเพลงรอการตีพิมพ์ (5.9-9) 

7) โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง บรรลุเป้าหมายได้ 47 บทความ 
(5.9-10) 

8) โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระราชกรณียกิจใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับ รร.จปร. และจว.นครนายก บรรลุเป้าหมาย เปิดบริการ
ให้วิชาการแก่ผู้สนใจแล้ว (5.9-9) 

9) โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คําสอน (Lecture Notes) พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่บรรลุเป้าหมาย โดยต้นฉบับจัดทําเสร็จแล้ว รอการตีพิมพ์ (5.9-9) 

10) กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์และพระบรมหาราชวัง บรรลุเป้าหมาย 
คะแนนความพึงพอใจ 4.53 คะแนน (5.9-11) 

11) กิจกรรมบริการการเยี่ยมชมหอรัฐสีมาคุณากร บรรลุเป้าหมาย ความพึงพอใจของผู้เข้า
เย่ียมชม 4.88 คะแนน (5.9-9) 
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12) กิจกรรมจัดกําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา บรรลุเป้าหมาย กําลังพลร่วมพิธีไม่น้อยกว่า 25 % (5.9-12) 

13) กิจกรรมจัดกําลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล บรรลุเป้าหมาย โดยมีกําลัง
พลร่วมบริจาคโลหิต 13 นาย (5.9-13) 

14) กิจกรรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 
รายการจัดต้ังเครือข่ายผู้นําชุมชนเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันฯ ในโครงการ
เสริมสร้างความรักชาติ บรรลุเป้าหมาย เทิดทูน 122 ข้อความ ลบเว็บไซต์ 17 เว็บไซต์ (5.9-14) 

15) โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติสําหรับกําลังพล สกศ.รร.จปร. 
บรรลุเป้าหมาย จัดกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง (5.9-15) 

 
3. มีประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 
 โครงการที่ สกศ.รร.จปร. ดําเนินการ ก่อให้เกิดประโยชน์เพ่ือกระตุ้นและปลูกฝังด้านความรัก
ชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ให้แก่กําลังพล สกศ.รร.จปร. ซึ่งสามารถนําไปถ่ายทอดและ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ นนร. และครอบครัว รวมท้ังสามารถสร้างคุณค่าให้แก่สังคมอย่างย่ิง เน่ืองจาก
เป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ด้านความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์โดยตรง 
นอกจากน้ี โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้นยังมุ่งเน้นให้ นนร. ได้รับความรู้และประสบการณ์ทางศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารที่กว้างขวางข้ึน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตการรับราชการ และชีวิตส่วนตัว รวมท้ังสร้างคุณค่าต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
ได้อีกด้วย เช่น โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง ได้นําความรู้ออกเผยแพร่แก่
ชุมชนรอบพ้ืนที่ รร.จปร. (5.9-10)  และการนํา นนร. ร่วมมือกับ พล.ม.2 ออกร่วมทํากิจกรรมรื้อถอน
บ้านเก่าและสร้างบ้านใหม่ให้กับชุมชนคลองขวาง เขตยานนาวา (5.9-16)  
 
4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

การดําเนินการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ทางทหาร ทั้งโครงการเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เน่ืองในโอกาสสําคัญต่าง ๆ และโครงการ
อบรมข้าราชการในการปลูกฝังอุดมการณ์ด้านความรักชาติ บํารุงศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
และกิจกรรมอบรมอุดมการณ์ทางทหาร เช่น การทํากิจกรรมเสริมในช่วงสัปดาห์ดูงานของ นนร. 
สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (5.9-17) เป็นต้น นอกจากเกิดผลประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อกําลัง
พลของ สกศ.รร.จปร. แล้ว ยังสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ สกศ.รร.จปร. ทําให้กําลังพลมีระเบียบวินัย 
รวมทั้งมีความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สามารถนําไปถ่ายทอดและเป็นตัวอย่างที่ดี 
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ให้แก่ นนร. และครอบครัว นอกจากน้ียังมีการปลูกฝังให้มีความสามัคคี และรักสถาบันของตน ทําให้
กําลังพลร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่และสามารถพัฒนาสถาบันให้มีคุณภาพต่อไป 
 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ 

การดําเนินโครงการ ด้านความรักชาติ บํารุงศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ของ        
สกศ.รร.จปร. มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และปลูกฝังให้กําลังพลและ นนร. ปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐ ส่งเสริมในด้านความรักชาติ ความสามัคคี ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม 
ไม่ทุจริตต่อการทํางาน สามารถส่งกําลังพลเข้าร่วมปฏิบัติงานกับระดับกองทัพ และระดับชาติ เช่น ส่ง
อาจารย์ที่มีความสามารถร่วมต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา ทหาร และ นนร. ต่างประเทศ รวมทั้งอบรม
สั่งสอน นนร. และพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความซื่อสัตย์ 
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 
สําหรับด้านศาสนา สกศ.รร.จปร. มีการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา โดยการจัดทําบุญตักบาตร มีการ
ถวายข้าวสารให้แก่วัดในเขต รร.จปร. และสนับสนุนกําลังพลในการบรรพชาพร้อม นนร. และในช่วง
เทศกาลสําคัญต่างๆ  ด้านการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ สกศ.รร.จปร. มีจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีการนําหลักการของพระองค์มาปฏิบัติและอบรมสั่ง
สอน นนร. และกําลังพล มีการสนับสนุนกําลังพล และ นนร. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวน-
สนามร่วมกับทหารรักษาพระองค์ เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ซึ่ง
เป็นพิธีที่ได้รับการยกย่องในระดับชาติที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนปัจจุบัน (5.9-18) 

ผลการประเมินตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง 
5.9-1 แผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2555 – 2559 
5.9-2 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 
5.9-3 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี 2558 
5.9-4 โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์ 
5.9-5 รายงานความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 
5.9-6 โครงการสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

ปฏิบัติได้ 5  ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00 
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5.9-7 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี สืบสานบทกวี เพลงพระราช
นิพนธ์ 

5.9-8 โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี 
5.9-9 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 

2558 
5.9-10 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 

2558 
5.9-11 กิจกรรมทัศนศึกษา “โครงการส่วนพระองค์และพระบรมหาราชวัง 
5.9-12 ขออนุมัติจัดพิธีถวายเคร่ืองสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เน่ืองในโอกาสมหา

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค. 58 
5.9-13 รายงานผลการดําเนินโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ ครั้งที่ 12 
5.9-14 ขอส่งรายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. (ศกม.ฯ ได้รับ

มอบหมาย) 
5.9-15 ขออนุมัติจัดบรรยายการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
5.9-16 นนร. ร่วมกับ พล.ม.2 ออกช่วยเหลือชุมชนตามนโยบาย คสช. 
5.9-17 รวมภาพนนร. ข้าราชการ สกศ. ร่วมทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของ สกศ.ฯ 

(รร.จปร.) ให้เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
5.9-18 กิจกรรมที่ส่งเสริมในการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของ รร.จปร.และนนร. 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 5 

 
จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารมีการวางแผนงานประจําปีและมีการกํากับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติอย่าง
ต่อเน่ือง 

2. มีกําลังพลที่มีประสิทธิภาพและมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถเป็นองค์กร
การเรียนรู้ที่เข้มแข็งได้ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน (E-learning) ประสบปัญหาเรื่องความยากใน

การดําเนินการและไม่ได้รับความสนใจจาก นนร. 
2. ระบบสารสนเทศ สกศ.รร.จปร. มีปัญหาในการเช่ือมต่อบ่อยคร้ัง และบางกองวิชาไม่

สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง เน่ืองจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรปรับปรุงระบบการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน (e-learning) ให้ง่ายต่อการ

ดําเนินงานและกระตุ้นให้ นนร. ใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

5.1 ≥4.51  4.50 x 4.50 

5.2* ≥ 4.51 4.57 √  4.57 

5.3 ปฏิบัติได้ 7  ข้อ ปฏิบัติได้ 7 ข้อ √  5.00 

5.4 ปฏิบัติได้ 5  ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √  5.00 

5.6 ปฏิบัติได้ 5  ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √  5.00 

5.7 ปฏิบัติได้ 5  ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √  5.00 

5.9* ปฏิบัติได้ 5  ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00 

คะแนนเฉล่ียด้านการบริหารจัดการและการพัฒนากองวิชา 4.87 
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มาตรฐานท่ี 6 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
สกศ.รร.จปร. มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรทั้งในด้านวิชาการและวิชาทหารเพ่ือตอบสนองต่อ

การผลิตนายทหารสัญญาบัตรตามความต้องการของกองทัพบก พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นการฝึกปฏิบัติและส่งเสริม
ประสบการณ์จริง มีการพัฒนาบุคลากรการศึกษาให้มีคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ มีการระดมทรัพยากรทั้งภายในและ
ภายนอกกองทัพในการจัดกิจกรรมของหลักสูตรการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวบ่งชี้ 6.1 การบริหารและการพัฒนาหลักสูตรในด้านวิชาการให้ทันสมัยเป็นไปตามนโยบาย
ด้านการศึกษาของกองทัพบก 

คําอธิบาย สกศ.รร.จปร. มีการบริหารและการพัฒนาหลักสูตรในด้านวิชาการให้ทันสมัยเป็นไปตาม
นโยบายด้านการศึกษาของกองทัพบก มีระบบและกลไกการ เปิด–ปิด และปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางที่กําหนด หลักสูตรได้เกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และตอบสนองปรัชญา วัตถุประสงค์ของ สกศ.รร.จปร. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมกํากับ
ดูแลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ มีการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนด และนําผลการประเมิน
มาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อผู้สําเร็จการศึกษา มี
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร และหลักสูตรที่มีสาขาวิชาชีพได้รับ   การ
รับรอง 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีระบบและกลไกการเปิด – ปิดและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางที่กําหนด 
2. หลักสูตรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตอบสนองปรัชญา วัตถุประสงค์ของ รร.จปร. และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุม กํากับดูแลให้มีการดําเนินงานตามข้อ 1 และข้อ 2 

และมีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
4. มีกระบวนการประเมินหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร (3–5 ปี) 
5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
6. มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อผู้สําเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
7. มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบรหิารหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
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8. หลักสูตรที่มีสาขาวิชาชีพได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สภาฯ หรือองค์กรวิชาชีพที่
เก่ียวข้อง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
4–5 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
6–8 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการเปิด–ปิดหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางที่กําหนด 

ในปีการศึกษา 2558 สกศ.รร.จปร. มีระบบและกลไกในการเปิด-ปิดหลักสูตรตามแนวทาง ที่ 
กําหนดโดยใช้หลักสตูรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (6.1-1) สําหรับ นนร.ช้ัน
ปีที่ 1, 2, 3, และ 4 ซึ่งมีความสอดคล้องตามมติสภาการศึกษาวิชาทหารเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) (6.1-2) อีกทั้งยังเป็นไปตามนโยบายการศึกษาของกองทัพ
ไทย (6.1-3) และแนวทางและข้อกําหนดของนโยบายการศึกษาของกองทัพบก (ทบ.) พ.ศ. 2555-
2559 (6.1-4)  

2. หลักสูตรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตอบสนองปรัชญา วัตถุประสงค์ของ รร.จปร. และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในปีการศึกษา 2558 สกศ.รร.จปร. ได้จัดการเรียนการสอนให้แก่ นนร. ตามหลักสูตรโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (6.1-1) ซึ่งตอบสนอง ต่อปรัชญาการศึกษาและ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (6.1-5) และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (6.1-6)  

3. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุม กํากับดูแลให้มีการดําเนินงานตามข้อ 1 และข้อ 2 และมี
การประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

สกศ.รร.จปร. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการศึกษา ซึ่งแต่งต้ังจากผู้บริหารทุกกองวิชา 
(6.1-7 และ 6.1-8) และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาและการประชุมผู้บริหารเพ่ือ
ควบคุมกํากับดูแลให้มีการดําเนินงานตามข้อ 1 และข้อ 2 โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 
ครั้ง (6.1-9 และ 6.1-10) 
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4. มีกระบวนการประเมินหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (3 – 5 ปี) 
รร.จปร.มีการประเมินหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างน้อยตามกรอบเวลา

ที่กําหนดโดยมีผลการประเมินอยู่ใน มคอ.7 หมวดที่ 6 ว่าด้วยเร่ืองสรุปการประเมินหลักสูตร (6.1-11 
และ 6.1-12) 

5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
สกศ.รร.จปร.ได้นําผลการประเมินมาพัฒนาหลักสูตรมาโดยตลอดจนได้เป็นหลักสูตร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่งทุกกองวิชาได้มีการประเมินหลักสูตรฯ 
ตามรายงานผล มคอ.7 ของแต่ละกองวิชา ในหมวดที่ 9 ว่าด้วยเรื่องแผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร (6.1-13) 

6. มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อผู้สําเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร 

รร.จปร. ได้มีการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาจาก รร.จปร. ประจําปี 2558 รายงานผลเม่ือ เม.ย. 59 (จปร.รุ่นที่ 63) และนําผลสํารวจ
ดังกล่าวไปปรับปรุงหลักสูตรของกองวิชาฯ ตามผลการรายงาน SAR ของแต่ละกองวิชาฯ (6.1-14)  
ตัวอย่าง เช่น กวล.สกศ .ฯ พบว่าผู้สําเร็จการศึกษาสามารถส่ือสารโดยการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้คะแนนเฉล่ีย 3.94 จากคะแนนเต็ม 5 ดังน้ัน จึงได้สอดแทรกศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน ให้แก่ นนร.ช้ันปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

7. มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริหารหลักสูตร และการจัดการศึกษา 
ในการพัฒนาบริหารหลักสูตรและการจัดการศึกษาของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า มีหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมคือ สภาวิศวกร (6.1-15) ยก.ทบ. กพ.ทบ. และ 
ยศ.ทบ. (6.1-16) ยก.ทบ.(6.1-17) 

8. หลักสูตรที่มีสาขาวิชาชีพได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
ในปีการศึกษา 2558 สกอ.ฯ ได้อนุมัติให้ รร.จปร. โดย ส่วนการศึกษาจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) ในทุกสาขาวิชา (6.1-18) นอกจากน้ี
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและสาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ ซึ่งสภาวิศวกรรับรองปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง 4 สาขา (6.1–19) 
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ผลการประเมินตนเอง 

 
หลักฐานอ้างอิง 
6.1-1  หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
6.1-2 ประกาศสภาการศึกษาวิชาการทหาร เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง 

พุทธศักราช 2558 
6.1-3 นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย 2551 
6.1-4 นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.2555-2559 
6.1-5 ปรัชญาและวัตถุประสงค์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
6.1-6 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2558 
6.1-7 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
6.1-8 แก้ไขคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการศึกษา 
6.1-9 บันทึกประชุม นขต.สกศ.รร.จปร. 4 ธ.ค.58 
6.1-10 บันทึกประชุม นขต.สกศ.รร.จปร. 11 ม.ค.59 
6.1-11 มคอ.7 หมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่องสรุปการประเมินหลักสูตร 
6.1-12 ผลการประเมินหลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กอง

วิศวกรรมไฟฟ้า และ กองวิศวกรรมโยธา 
6.1-13 มคอ.7 หมวดที่ 9 ว่าด้วยเรื่องแผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
6.1-14 รายละเอียดผลการสํารวจความคิดเห็น นนร.จปร. รุ่นที่ 63 
6.1-15 รายงานผลการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้อง

กับการรับรองปริญญา 
6.1-16 รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษา

ระดับ ทบ. 
6.1-17 รายงานผลการสัมมนาและการดําเนินการตามผลการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการฝึก

ศึกษาด้านวิชาทหารให้กับ นนร. 
6.1-18 สกอ.รับรองหลักสูตรโรงเรียนทหาร 
6.1-19 สภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมทั้ง 4 สาขา ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

ปฏิบัติได้ 7 ข้อ ปฏิบัติได้ 8 ข้อ √ 5.00  
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ตัวบ่งชี้ 6.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

คําอธิบาย การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา
คณาจารย์อย่างเหมาะสมท้ังในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนท่ี
ทันสมัย รวมท้ังมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็น
ของผู้เรียน นอกจากน้ันยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและ
เป้าหมายของ สกศ.รร.จปร. 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล มี

แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาก

การพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติ 

6. มีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
3 – 4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 – 6 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
ครบ 7 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล มี
แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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สกศ.รร.จปร. มีการกําหนดนโยบายและมีแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ทั้งทางด้าน
วิชาการและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนประจําปีงบประมาณ 2558 ตามแผนปฎิบัติราชการ
ส่วนการศึกษา 2558 (6.2-1) โดยยึดแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2555-2559 เป็น
แนวทาง (6.2-2) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
     สกศ.รร.จปร. ได้มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผนที่กําหนดไว้ โดยการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา เชิงปฏิบัติการ (6.2-3 
และ 6.2-4) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สกศ.รร.จปร. มีระบบสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีโดยมีโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้าให้บริการด้านสุขภาพ (6.2-5) สร้างขวัญและกําลังใจ(6.2-6 และ 6.2-7) นอกจากน้ี 
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ของ สกศ.รร.จปร. รวมทั้งครอบครัวของกําลังพลยังได้รับการ
ตรวจสุขภาพโดย โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประจําทุกปี (6.2-8) 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จาก การ
พัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้อง 

  สกศ.รร.จปร. มีระบบการติดตามให้บุคลากรในหน่วยนําเอาความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้รับ 
จากการอบรมและสัมมนาในเรื่องหรือหลักสูตรต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยให้มี
การรายงานสรุปผลการร่วมสัมมนาและการอบรม (6.2-9 , 6.2-10 , และ 6.2-11)   

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

สกศ.รร.จปร. มีเอกสารคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ให้แก่คณาจารย์ ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (6.2-12) และมีการเผยแพร่จรรยาบรรณอาจารย์และคู่มือ
บุคลากรทางการศึกษา (6.2-13) เพ่ือให้คณาจารย์ได้ศึกษาทําความเข้าใจและยึดถือเป็น หลักในการ
เรียนการสอนและการปฏิบัติงาน มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์และ
บุคลากรสานสนับสนุน ตามที่ สกศ.รร.จปร. กําหนด เช่น สอดส่องกํากับดูแลการปฏิบัติตนของ
อาจารย์ มีการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ (6.2-14) มีการรายงานยอดกําลังพลประจําวัน และสรุป
ยอดการมาปฏิบัติราชการของกําลังพลประจําเดือน ( 6.2-15) 
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6. มีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 สกศ.รร.จปร. มีการประเมินผลสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 

สายสนับสนุน (6.2-16) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน 

 สกศ.รร.จปร. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการ 
พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมในปีการศึกษา 2559 ต่อไป (6.2-17) 
 
ผลการประเมินตนเอง 

 
หลักฐานอ้างอิง 
6.2-1 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร.  2558 
6.2-2 แผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2555-2559 
6.2-3 ตารางที่ 8 สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.2 (อาจารย์) 
6.2-4 ตารางสรุปเฉพาะเรื่องที่ 9 (บุคคลากรสายสนับสนุน) 
6.2-5 ขอเชิญกําลังพลเข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์และภัยสุขภัย ประจําปี 58 
6.2-6 ขอส่งรายช่ือนายทหารสัญญาบัตรร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี 
6.2-7 กบข.อบรมอาชีพเสริมและความรู้ในการต้ังต้นกิจการ 
6.2-8 แผนการตรวจสุขภาพข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558 
6.2-9 รายงานผลการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับข้อบังคับและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ

การรับรองปริญญา 
6.2-10 รายงานผลการสัมมนาและการดําเนินการตามผลการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการฝึก

ศึกษาด้านวิชาทหารให้กับ นนร. 
6.2-11 รายงานสรุปผลการสอนภาษาอังกฤษให้ข้าราชการช้ันตํ่ากว่าสัญญาบัตร ประจําปี 2558 
6.2-12 คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ รร.จปร. 
6.2-13 ช่องทางการเผยแพร่จรรยาบรรณอาจารย์ 
6.2-14 สรปุผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2558 

เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

ปฏิบัติได้ 7 ข้อ ปฏิบัติได้ 7 ข้อ √ 5.00  
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6.2-15 สรุปยอดการมาปฏิบัติราชการของกําลังพลประจําเดือน 
6.2-16 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 
6.2-17 แนวทางการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี ้6.3* คุณภาพอาจารย์ตามคณุวุฒิและตําแหนง่ทางวิชาการ 
คําอธิบาย การวัดคุณภาพอาจารย์ พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ เน่ืองจากเป็น
เรื่องสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จของ สกศ.รร.จปร. ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่าง
ต่อเน่ืองอันจะทําให้ สกศ.รร.จปร. สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

เกณฑ์การพิจารณา 
กําหนดระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี ้

         วุฒิการศึกษา 
 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

วิธีการคํานวณ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2556 สกศ.รร.จปร.มีอาจารย์ประจํา จํานวน 150 นาย ประกอบด้วยอาจารย์ 
ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวน 1 พระองค์ อาจารย์ประจําคุณวุฒิ 
ปริญญาเอกที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 5 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกที่

 

ดัชนีคุณภาพ =  
ผลรวมถ่วงนํ้าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจํา 

จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดในปีการศึกษาน้ัน 
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ดํารง ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 9 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกที่ไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชา การ จํานวน 20 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จํานวน 3 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 17 นาย 
อาจารย์ ประจําคุณวุฒิปริญญาโทที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 91 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรี ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 4 นาย สรุปอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกเม่ือ
เทียบกับ จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 23.33 และอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ เทียบกับ จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 23.33 ดังตารางที่ 6.1 

ในปีการศึกษา 2557 สกศ.รร.จปร.มีอาจารย์ประจํา จํานวน 133.5 นาย ประกอบด้วยอาจารย์ 
ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวน 1 พระองค์ และ 1 นาย อาจารย์ประจํา 
คุณวุฒิปริญญาเอกที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 4 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิ ปริญญาเอก 
ที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 8 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกที่ไม่มีตําแหน่งทาง 
วิชาการ จํานวน 19.5 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทที่ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ จํานวน 
2 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 16 นาย อาจารย์ 
ประจําคุณวุฒิปริญญาโทที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 78.5 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญา
ตรี ที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 3.5 นาย สรุปอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกเม่ือเทียบกับ
จํานวน อาจารย์ประจําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 25.1 และอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเทียบกับ
จํานวน อาจารย์ประจําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 24  ดังตารางที่ 6.1  

ในปีการศึกษา 2558 สกศ.รร.จปร.มีอาจารย์ประจํา จํานวน 147 นาย ประกอบด้วยอาจารย์ 
ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกที่ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ จํานวน 1 พระองค์ และ 2 นาย อาจารย์ประจํา 
คุณวุฒิปริญญาเอกที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ จํานวน 3 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิ ปริญญา
เอก ที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 10 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกที่ไม่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 19 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทที่ดํารงตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
จํานวน 6 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทที่ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จํานวน 13 นาย 
อาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโทที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน 89 นาย อาจารย์ประจําคุณวุฒิ
ปริญญาตรีที่ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 4 นาย สรุปอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกเมื่อเทียบ
กับจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 23.8 และอาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเทียบ
กับจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 23.8  ดังตารางที่ 6.1 
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ข้อมูลพืน้ฐาน 

ตารางที่ 6.1 คุณภาพอาจารย์ตามคณุวุฒิและตําแหนง่ทางวิชาการ 

ชื่อข้อมูล (ระดับคุณภาพ) 

จํานวนอาจารย์ (นาย) ผลการ

ดําเนินงานรวม 

3 ปี 2556 2557 2558 

1. จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ (0) 

4 3.5 4 0 

2. จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารง
ตําแหน่ง ผศ. (1) 

0 0 0 0 

3. จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารง
ตําแหน่ง รศ. (3) 

0 0 0 0 

4. จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาตรี และดํารง
ตําแหน่ง ศ. (6) 

0 0 0 0 

5. จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโท และไม่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ (2) 

91 78.5 89 517 

6. จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโท และดํารง
ตําแหน่ง ผศ. (3) 

17 16 13 138 

7. จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโท และดํารง
ตําแหน่ง รศ. (5) 

3 2 6 55 

8. จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาโท และดํารง
ตําแหน่ง ศ. (8) 

0 0 0 0 

9. จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และไม่มี
ตําแหน่งทางวิชาการ (5) 

20 19.5 19 292.5 

10. จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ดํารงตําแหน่ง ผศ. (6) 

9 8 10 162 

11. จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ดํารงตําแหน่ง รศ. (8) 

5 4 3 96 

12. จํานวนอาจารย์ประจําคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ดํารงตําแหน่ง ศ. (10) 

1 2 3 60 

13. ผลรวมถ่วงน้ําหนักระดับคุณภาพของ อาจารย์
ประจํา 

452 412.5 456 1320.5 

14. จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด 150 133.5 147 430.5 
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คะแนน      =                      =  3.07 

คะแนนประเมินตนเอง      =          =  3.07  =  2.56               

ผลการประเมินตนเอง 

 
หลักฐานอ้างอิง 
6.3-1 ตารางสรุปเฉพาะเร่ืองที่ 10 คุณภาพอาจารย์ตามวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 

ปี พ.ศ. 2558 
6.3-2 ตารางสรุปเฉพาะเร่ืองที่ 10 คุณภาพอาจารย์ตามวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 

ปี พ.ศ. 2557 
6.3-3 ตารางสรุปเฉพาะเร่ืองที่ 10 คุณภาพอาจารย์ตามวุฒิการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 

ปี พ.ศ. 2556 

ตัวบ่งชี้ 6.4 ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน 
คําอธิบาย กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดซึ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญมีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจาก
บุคคลใน รร.จปร. หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ
ผู้เรียน ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียน 
เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปของโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มี
ชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัด
สัมมนาหรือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Internet) มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอกับการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมได้
ด้วยตนเอง 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุก

หลักสูตร 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

≥ 3.00 3.07 √ 2.56 

430.5 
1320.5 

6 
5 × 
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2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดความรู้เพ่ือพัฒนา การเรียน
การสอน 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา
ต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 
2 – 3 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4 – 5 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
6 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
7 ข้อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2558 สกศ.รร.จปร. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียน  
การสอนซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร โดยยึดปฏิบัติตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ. 
รร.จปร. พ.ศ. 2554 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  2557 (6.4-1) หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(ปรับปรุง พุทธศักราช 2558) (6.4-2)  ระเบียบ รร.จปร.ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษา
แก่ นนร. พ.ศ. 2555 (6.4-3) ระเบียบ สกศ.รร.จปร. ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติประจําเกี่ยวกับการเรียน
การสอน พ.ศ. 2551 (6.4-4) และคู่มือบุคลากรทางการศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2551 (6.4-5)  

สกศ.รร.จปร. กําหนดให้แต่ละกองวิชา แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา 
(6.4-6) เพ่ือพิจารณากําหนดการสอนและแผนการสอนของวิชาที่จะเปิดสอน รวมทั้งกํากับดูแลให้แต่
ละวิชามีการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อน
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

สกศ.รร.จปร. กําหนดให้กองวิชาทุกกองจัดทํา มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกรายวิชาที่มี
การเรียนการสอนเพ่ือแสดงรายละเอียดของรายวิชาตามที่ กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (6.4-7)   

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

หลักสูตรนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทุกหลักสูตรใน สกศ.รร.จปร. มี
กองวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนซ่ึงทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย ทั้งน้ีเป็นไป
ตามกําหนดการสอนและแผนการสอนของแต่ละวิชา ดังน้ี 

การปฏิบัติในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ กมส.ฯ จัดการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ 2 SS 4308 (6.4-8) และวิชาสัมมนา SS 5310 (6.4-9)  กคศฯ จัดการเรียนการสอน
วิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกวิชาในห้องปฏิบัตการ เพ่ือให้ นนร. สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ด้วยการปฏิบัติจริง (6.4-10) เคมี มีการจัดการเรียนการสอนจํานวน 9 รายวิชา ทุกรายวิชาส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งจากการทํางานที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติการ
ทดลองทั้งในและนอกห้องเรียน การสัมมนา (6.4–11) รวมถึงการเสนอและทําโครงงานวิจัยในหัวข้อที่ 
นนร. สนใจ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการทําวิจัย (6.4-12) กปศ.ฯ รายวิชาที่ เปิดสอนในปี 2558 เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยการส่งเสริมให้นนร. ได้ค้นคว้า ทําแบบฝึกหัด และฝึกอภิปรายในช้ันเรียน 
ตลอดจนจัดทํา E-leaning นอกจากน้ัน จัดให้มีทัศนศึกษา และให้ นนร. เขียนรายงานทัศนศึกษา 
ตลอดจนรายงานผลหน้าช้ันเรียนในบางรายวิชา (6.4-13) กฟส.ฯ มีวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป ที่
ส่งเสริมให้ นนร. สามารถเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองจากเครื่องมือทดลองในห้องปฏิบัติการ (6.4-
14) และวิชาฟิสิกส์ทั่วไปที่ให้ นนร. ค้นคว้าเก่ียวกับเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์แล้วนํามาเสนอเพ่ือให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน (6.4-15) กวล.ฯ นนร. มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติ
จริงในห้องปฏิบัติการนอกเหนือจากการเรียนวิชาพ้ืนฐานเช่น วิชาปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
นอกจากน้ียังมีวิชาการจัดการคุณภาพนํ้า วิชาอาหารและโภชนาการ (6.4-16) กวค.ฯ มีรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งในแต่ละรายวิชาส่วนใหญ่จะเป็นการให้การบ้านหรืองานมอบ
และการสอบเก็บคะแนน โดยสามารถ พิจารณาได้จาก กําหนดการสอนรายวิชาและ มคอ.3 (6.4-17 
และ 6.4-18)  กวฟ.ฯ สนับสนุนให้มีรายวิชาสอนได้เกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นกระบวนการ
คิดวิเคราะห์และฝึกแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ผู้สอนกําหนดให้ ตัวอย่างเช่น วิชาโครงงานทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า และวิชาสัมมนาเตรียมโครงงาน (6.4-19) กวย.ฯ มีวิชาการเขียนแบบวิศวกรรม วิชา
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ปฏิบัติการชลศาสตร์ วิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและมีวิชาโครงงานวิจัยของ นนร. (6.4-20 
และ 6.4-21) เพ่ือให้ นนร. ได้ใช้ความรู้หลังจากที่เรียนมานําไปประยุกต์ใช้ตามหลักวิศวกรรม  กอศ.ฯ 
ให้ นนร.ได้ฝึกสนทนากับ นนร. ROTC ซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ นนร.
ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และสามารถประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนได้อีก
ด้วย (6.4-22) 

การปฏิบัตินอกห้องเรียน มีการดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ต่อสถาบัน การศึกษา 
และต่อตัว นนร. เอง เพ่ือเพ่ิมทักษะงานด้านการปฎิบัติงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กร
ภายนอก เช่น กอศ.ฯ ให้ นนร.ได้ใช้วิชาความรู้จากการเรียนไปปฏิบัติจริง ในวิชา LG 1102 
ภาษาอังกฤษ 2 ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนศึกษากลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ ได้จัดให้ นนร.ทํากิจกรรมสืบค้น 
เรียบเรียงและจัดบอร์ดนําเสนอข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน นอกจากน้ียังมีการจัดบอร์ดทั้งภาษาไทย 
เพ่ือให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น คําศัพท์ที่ควรทราบ วันสําคัญต่างๆ (6.4-23 และ 6.4-24) กวล.ฯ มี
วิชาบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความยั่งยืนที่ได้พา นนร. ไปดูงาน บริษัทอายิโน๊ะโมะโต๊ะ ครัว
อาหารการบินไทย บริษัททิมฟู๊ด การประปานครหลวง การผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือน (6.4-16) 
กวส.ฯ เน้นให้ นนร. ได้คิดหัวข้อโครงงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้แก้ปัญหาได้จริงในหน่วยงาน (Action 
Research) และเมื่อโครงร่างวิจัยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ในช้ันปีที่ 4 นนร. ซึ่งเรียน
วิชาโครงงาน 2 และ 3 (IE 5612) จะไปทําการเก็บข้อมูลและลงมือปฏิบัติจริงตามหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับงานวิจัยน้ันๆ เช่น ศซส.สพ.ทบ., แผนก 5 กคส.สพ.ทบ. เป็นต้น (6.4-25) ทั้งน้ีเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานจริง รู้จักการนําความรู้ที่เรียนมาทางด้านวิศวกรรมอุตสา
หการมาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาได้ กปศ.ฯ นํา นนร. ไปทัศนศึกษาหลายสถานท่ีเพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้จากแหล่งข้อมูลจริง (6.4-13) 

การวิจัย ทุกหลักสูตรมีรายวิชาโครงงานวิจัยและสัมมนาของ นนร. ช้ันปีที่ 4 ซึ่ง นนร. ช้ันปีที่ 
4 ทุกนายได้ดําเนินงานโครงงานวิจัย นนร. ตามความสนใจ  

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา มีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

สกศ.รร.จปร. เชิญผู ้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร (6.4-26) โดยให้กองวิชาเป็น
ผู้ดําเนินการตามความเหมาะสมและความจําเป็นเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ นนร. ทั้งด้านความรู้
ตามหลักวิชาและการเพ่ิมพูนประสบการณ์  
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5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
การเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัยหรือจากกระบวนการจัดความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนของ สกศ.รร.จปร. ดําเนินการโดยกองวิชา ดังนี้ กมส.ฯ จัดทําคลังงานวิจัย กมส. ในฐานข้อมูล 
google drive และได้แชร์ให้คณาจารย์ในกมส. ได้นําไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการเรียนการสอนต่อไป 
(6.4-27) กคศ.ฯ มีโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพลข้าราชการ รร.จปร. โครงการระบบคลัง
วิจัยสถาบัน รร.จปร. และ โครงการพัฒนาระบบการประเมินออนไลน์ ที่มีการนําความรู้และทักษะ
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (6.4-28)  เคมีฯ  ได้แก่ วิชาเคมีทั่วไป (CH1001) 
ได้นําสื่อการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ในหัวข้อ “สถานะของสาร” มาพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ 
นนร. (6.4-29) กวลฯ นําความรู้จากโครงงานวิจัยเรื่องการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่แบบไม่ใช้ดินซึ่ง พ.อ.หญิง 
สมพร คําเครื่อง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้มีการนําความรู้จากโครงงานวิจัยน้ีมาพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาชีววิทยาพ้ืนฐาน ในหัวข้อ การสังเคราะห์แสง (6.4-30) กวค.ฯ ได้นําความรู้จากการวิจัยมาใช้
ในการเรียนการสอน โดยการวิจัยของอาจารย์ที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้นํามาประยุกต์และได้
นําความรู้มาถ่ายทอดให้กับ นนร.ในวิชา ME 4701 การควบคุมอัตโนมัติ (6.4-31) กวย.ฯได้นําความรู้
ที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน นนร. ในวิชาการออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้ (6.4-
32) กอศ.ฯ ได้นําองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบแนวคิดเก่ียวกับผู้นําในวรรณคดีสาม
ก๊กกับเอกสารประกอบการเรียนรายวิชา PC 2201 การนําทหาร ของกองจิตวิทยาและการนําทหาร 
ของ ร.ท.หญิง บุษดี  อรสิริวรรณ มาจัดให้ นนร. ได้ศึกษาในวิชา ภาษาไทย 2 (LG 5002) ในการเรียน
การสอนหัวข้อภาษากับความเป็นผู้นําจากวรรณคดีสามก๊ก (6.4-33) 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

สกศ.รร.จปร. มอบหมายให้ทุกกองวิชา ประเมินความพึงพอใจของ นนร. ที่มีต่อคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในทุกรายวิชาและในทุกภาคการศึกษา โดยกําหนดให้
ใช้แบบประเมินของ สกศ.รร.จปร. ในปีการศึกษา 2558 ผลการประเมินความพึงพอใจทุกรายวิชาของ
ทุกกองวิชา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 (6.4-34) จําแนกตามกองวิชา  ดังตารางที่ 6.2 
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ตารางที่ 6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

ลําดับ กองวิชา ค่าเฉล่ียรวม 
1 กองวิชาเคมี 4.33 
2 กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 4.61 
3 กองวิชาวิศวกรรมโยธา 4.17 
4 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4.49 
5 กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4.50 
6 กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.52 
7 กองวิชาประวัติศาสตร์ 4.41 
8 กองวิชาอักษรศาสตร์ 4.10 
9 กองวิชาฟิสิกส์ 4.38 
10 กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 4.25 
11 กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์ 3.65 

ค่าเฉล่ียรวมทกุกองวิชา 4.31 
 
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้
ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

สกศ.รร.จปร. มีนโยบายที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา และมอบนโยบายให้แต่ละกองวิชานําไปปฏิบัติ ซึ่งแต่ละ
กองวิชาจึงมีการประชุมเพ่ือร่วมกันพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนฯ ดังกล่าว และมีการ
จัดทํา มคอ.5 ในทุกรายวิชา (6.4-35) และ มคอ.7 ของทุกหลักสูตร (6.4-.36) 

ผลการประเมินตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง 
6.4-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2554 ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 2557 
6.4-2 หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พุทธศักราช 2558) 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

ปฏิบัติได้ 7 ข้อ ปฏิบัติได้ 7  ข้อ √ 5.00 
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6.4-3 ระเบียบ รร.จปร.ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษาแก่ นนร. พ.ศ. 2555 
(รร.จปร. (55)) 

6.4-4 ระเบียบ สกศ.รร.จปร. ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติประจําเก่ียวกับการเรียนการสอน พ.ศ. 2551 
(51) 

6.4-5 คู่มือบุคลากรทางการศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2551 (51) 
6.4-6 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาของแต่ละกองวิชา ปีการศึกษา 2558 
6.4-7 มคอ.3 ปีการศึกษา 2558 
6.4-8 มคอ. 3 วิชา ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ II (SS 4308) 
6.4-9 มคอ. 3 วิชา สัมมนา (SS 5310) 
6.4-10 ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กคศ.ฯ 
6.4-11 สรุปข้อมูลรายวิชา เคมีฯ 
6.4-12 รายช่ือโครงงานวิจัย นนร.ที่ได้รับการอนุมัติในปีการศึกษา 2558 
6.4-13 เอกสารของ กปศ.ฯ ปีการศึกษา 2558 
6.4-14 รูปบรรยากาศการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
6.4-15 รูปบรรยากาศการนําเสนอผลงานวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 
6.4-16 รวมภาพผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัยและดู

งานสถานที่ 
6.4-17 มคอ. 3 วิชา ME 4701 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
6.4-18 มคอ. 3 วิชา ME 4107 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
6.4-19 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน โดย นนร. สาขา วฟ. 
6.4-20 มคอ.3 รายวิชาที่มีการปฏิบัติในและนอกห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 กวย.ฯ 
6.4-21 มคอ.3 รายวิชาที่มีการปฏิบัติในและนอกห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 กวย.ฯ 
6.4-22 ภาพ นนร. ร่วมกิจกรรมกับ นนร. ROTC 
6.4-23 ภาพกิจกรรมวิชา ภาษาอังกฤษ 2 LG 1102 
6.4-24 ภาพบอร์ดกิจกรรม กอศ.ฯ 
6.4-25 หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห 0460.2.1/2804 เรื่องขออนุมัติให้ข้าราชการ และ นนร. 

เดินทางไปราชการต่างจังหวัดและขอรับการสนับสนุน ลง 4 ก.ย.58 
6.4-26 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์พิเศษและหนังสือเชิญวิทยากรพิเศษของกองวิชา 
6.4-27 คลังงานวิจัย กมส. 
6.4-28 สรุปผลการดําเนินโครงการนําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน กคศ.ฯ 
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6.4-29 บทความวิชาการเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สื่อการสอนบทเรียน
คอมพิวเตอร์กับการสอนแบบปกติ เคมีฯ 

6.4-30 กิจกรรมนําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน (แฟ้มรายงานการวิจัยในช้ันเรียน) กวล. 
6.4-31 หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห 0460.2.1/2077 เรื่อง ยืนยันให้ข้าราชการเป็นบุคลากร

เพ่ือช่วยวิจัย ลง 8 ส.ค.56 และ หนังสือ กยข. รร.จปร. ที่ กห 0460.1.3/4253 เรื่องขอ
อนุมัติบุคลากรเพ่ือช่วยร่วมวิจัย ลง 31 ก.ค. 57 

6.4-32 มคอ. 3 วิชาการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก กวย.ฯ 
6.4-33 รายงานสรุปผลการประชุมวิชาการระดับนานาชาติปี 58 ที่ประเทศญี่ปุ่นของ 
 ร.อ.หญิง บุษดี อรสิริวรรณ 
6.4-34 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ นนร. ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ของกองวิชา  
6.4-35 มคอ.5 ทุกรายวิชา ของแต่ละกองวิชา 
6.4-36 มคอ.7 ทุกหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ 6.5 ระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียน 
คําอธิบาย  สกศ.รร.จปร. ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมผู้เรียนอย่างเหมาะสม กิจกรรมผู้เรียนหมายถึง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดย สกศ.รร.จปร. หรือกองวิชา เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม สอดคล้องกับ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของกองทัพบก  

เกณฑ์การพิจารณา 
1.  กองวิชาจัดทําแผนการจัดกิจกรรมผู้เรียนที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียน 
3. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรม

ที่ส่งเสริมคุณลักษณะผู้สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1.  สกศ.รร.จปร. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมผู้เรียนที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(6.5-1) 

สกศ.รร.จปร. ได้ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการซึ่งกําหนดให้มีการส่งเสริมผลการ
เรียนรู้ของ นนร. ประจําปีการศึกษา 2558 (6.5-2) ซึ่งเป็น กิจกรรมที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความต้องการของกองทัพบก นอกจากน้ี สกศ.รร.จปร. 
ส่งเสริมให้กองวิชามีการจัดทําแผนกิจกรรม ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้เรียน 
        สกศ.รร.จปร. ได้จัดการการปฐมนิเทศ นนร. ช้ันปีที่ 1, 2, 3 และ 4 (6.5-3 และ 6.4-4) ได้มี
การช้ีแจงเก่ียวกับหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา ทรัพยากรและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ นนร. ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/58 นอกจากน้ี สกศ.รร.จปร. ให้กองวิชา
จัดกิจกรรมและภาพการให้ความรู้ด้านกระบวนการการประกันคุณภาพ (PDCA) แก่ นนร. และรายงาน
ผลการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่ นนร. ในแต่ละสาขาด้วย 
(6.5-5 ถึง 6.5-7) 

3. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะผู้สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

สกศ.รร.จปร. ส่งเสริมให้ นนร. ได้นําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดและเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมคุณลักษณะผู้สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ เพ่ือเตรียมความพร้อม ให้ 
นนร. ก่อนจบการศึกษา เช่น การดูงานของ นนร. ช้ันปีที่ 2 และ 3 (6.5-8 ถึง 6.5-16) กิจกรรมที่
ส่งเสริมได้นํา นนร.เข้าร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการฯ (6.5-17), ร่วมกิจกรรมสาธิตนาฏศิลป์ 
(6.5-18 ถึง 6.5-20), โครงการ นนร. รักการอ่าน(6.5-21 และ 6.5-22) นํา นนร. เข้าร่วมกิจกรรมประชุม
วิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย - letter TSG (6.5-23), 
นําเสนอบทความในแบบลงทะเบียนเสนอบทความและโปสเตอร์  จุฬา-รร.จปร.( 6.5-24) และนํา 
นนร. เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2558 (6.5-25) 
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การดูงานนอกหน่วย เช่น ศึกษาดูงานสถานีวิทยุ รร.จปร. (6.5-26), ดูงานอายิโนะโมะโต๊ะ
และครัวการบินไทย (6.5-27), คณะ นนร. ดูงานสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (6.5-28) และทัศน
ศึกษายังสถานที่ต่างๆ ของ นนร. ช้ันปีที่ 4 ได้แก่ การทัศนศึกษาวิชาไทยศึกษา ต่อด้วย นนร. ทัศน
ศึกษาโครงการส่วนพระองค์ (6.5-29 และ 6.5-30) รวมทั้ง นํา นนร. ทัศนศึกษายังประเทศเพ่ือนบ้าน 
ลาว และมาเลเซีย (6.5-31 และ 6.5-32) 

การนําข้าราชการ และ นนร. ร่วมงานวันนิทรรศการวิชาการของสภาอาจารย์ รร.จปร. พ.ศ. 
2558 พร้อมกับนําเสนอผลงานการวิจัย (6.5-33 ถึง 6.5-35) การแข่งขันกีฬา รร.ทหาร-ตํารวจ 
ประจําปีการศึกษา 2558 (6.5–36 และ 6.5-37) นําข้าราชการและ นนร. เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ฯ 
และขอรับการสนับสนุน (จุฬาฯอาสาช่วยกาชาด) ครั้งที่ 16 ประจําปี 2558 วันเสาร์ที่ ๗ พ.ย. 58 
(6.5-38 ถึง 6.5-42) 

4. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สกศ.รร.จปร. ให้ทุกกองวิชาที่มีการนํา นนร. ช้ันปีที่ 2 และ 3 ดําเนินการสรุปและประเมินผล 

ทั้ง กิจกรรมของผู้เรียนอ่ืนๆรวมทั้งการดูงาน (6.5-43) ส่งให้ สกศ.รร.จปร. 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
สกศ.รร.จปร. มีการประเมินผลหลังจากการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนและได้นําปัญหา

ข้อขัดข้องจากผลการประเมิน เพ่ือปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ นนร. ในปี
ต่อไป (6.5-44) 

ผลการประเมินตนเอง  

หลักฐานอ้างอิง 
6.5-1  แผนปฎิบัติราชการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจําปี ๒๕๕๘ 
6.5-2  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแมบ่ทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.2555 – 2559  กับ

แผนงานและโครงการ ปีการศึกษา 2558 
6.5-3  การปฐมนิเทศ นนร.ช้ันปีที่ 1–4 ประจําปีการศึกษา 2558  
6.5-4  รูปกิจกรรมปฐมนิเทศ นนร.ช้ันปีที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2558 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5  ข้อ √ 5.00 
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6.5-5 
 
6.5-6 
6.5-7 
6.5-8 
 
6.5-9 
 
6.5-10 
 
6.5-11 

 กิจกรรมและภาพการให้ความรู้ด้านกระบวนการการประกันคุณภาพ (PDCA)แก่ นนร. 
ในการจัดทํากิจกรรมผู้เรียน  
รายงานผลการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. 
บอร์ดประกันคุณภาพ 
แผนการดําเนินงานการทัศนศึกษาและดูงาน นนร. ประจาํปี 2558 และขออนุมัติ
หลักการสํารวจพ้ืนที่และประสานงานในการทัศนศึกษาและดูงาน 
ขออนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และนนร. เดินทางไปทัศนศึกษาและดูงาน 
ประจําปี ๒๕๕๘ และขอรับการสนับสนุน 
ขออนุมัติให้ข้าราชการ, พนักงานราชการ และ นนร. เดินทางไปทัศนศึกษาและดูงาน 
ประจําปี 2558 และขอรับการสนับสนุน 
ขอความอนุเคราะห์นําข้าราชการและ นนร. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจําปี 2558 

6.5-12 
6.5-13 
 
6.5-14 
6.5-15 
6.5-16 

 ขออนุมัตินํา นนร. ช้ันปีที่ 4 ศึกษาดูงานโรงงานบําบัดนํ้าเสีย กยย.สบร.รร.จปร. 
ขออนุมัติให้ข้าราชการและ นนร. เดินทางไปราชการต่างจังหวัด และขอรับการน
สนับสนุน 
ขออนุมัติให้ข้าราชการ และ นนร. เดินทางไปศึกดาดูงาน ขอรับการสนับสนุน 

รายงานสรุปผลการนําข้าราชการและ นนร.ทศันศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจําปี ๒๕๕๘ 
ภาพการดูงาน นนร. ประจําปีการศึกษา 2558 

6.5-17  ขออนุมัติเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการสําหรับนักเรียนทหารสาม

เหล่าทัพ 

6.5-18  กิจกรรมสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 

6.5-19  รายงานสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 

6.5-20  สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 

6.5-21  โครงการจัดหาส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมให้ นนร. รักการอ่าน 

6.5-22  สรุปรายงานโครงการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมให้นนร. รักการอ่าน 

6.5-23  ประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย – 

ครั้งที่ 8 ประจาํปี 2558 (letter TSG) 

6.5-24 

6.5-25 

 

 แบบลงทะเบียนเสนอบทความและโปสเตอร์  จุฬา-รร.จปร. 

อนุมัติให้ข้าราชการ และ นนร. เข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง ปีที่ 18/2558 
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6.5-26 

 

6.5-27 

 

6.5-28 

 

6.5-29 

 

6.5-30 

 

6.5-31 

 

6.5-32 

6.5-33 

 

6.5-34 

 

6.5-35 

 

6.5-36 

 

6.5-37 

6.5-38 

 

6.5-39 

 

6.5-40 

 ขออนุมัติให้ข้าราชการ และ นนร. เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ 

(ประเทศไทย) จํากัด  

คําสั่งให้ข้าราชการและ นนร. เดินทางไปศึกษาดูงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ          

(ประเทศไทย) จํากัด และครัวการบินไทย 

ขออนุมัติให้ข้าราชการ และ นนร. เดินทางไปเย่ียมสถานทีแ่ละศึกษาดูงาน ณ  สถาบัน

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงกลาโหม (สทป.) 

ขออนุมัตินําข้าราชการ และ นนร. เดินทางไปทัศนศึกษา “โครงการส่วนพระองค์ สวน

จิตรลดา และพระบรมราชวัง ก.ท.” 

ขออนุมัตินําข้าราชการ และ นนร. เดินทางไปทัศนศึกษา “โครงการส่วนพระองค์ สวน

จิตรลดา และพระบรมราชวัง ก.ท.” 

อนุมัติให้ข้าราชการ และ นนร.รร.จปร. ตามเสด็จฯ ไปทศันศึกษา ณ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

อนุมัติให้ข้าราชการ และ นนร.รร.จปร. ตามเสด็จฯ ไปทศันศึกษา ณ ประเทศมาเลเซยี 

ขออนุมัติจัดงานวันวิชาการและการนําเสนอผลงานทางวิชาการในวันนิทรรศการ 

รร.จปร. ประจําปี 2558 

ภาพกิจกรรมแสดงผลงานโครงงานวิจัย นนร วันนิทรรศการ รร.จปร. ประจําปี

การศึกษา 2558  ( กฟส.ฯ)  

ภาพกิจกรรมแสดงผลงานโครงงานวิจัย นนร วันนิทรรศการ รร.จปร. ประจําปีการศึกษา 

2558 (เคมี) 

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา รร.ทหาร-ตํารวจ ครั้งที่ 53 

ประจําปี 2558 

การแข่งขันกีฬา รร.ทหาร-ตํารวจ 58 

แผนกิจกรรมการสนับสนุนนนร.ในการเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศโครงการประกวดสุนทร

พจน์ 

ขออนุมัติให้ข้าราชการและ นนร. เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิม  

พระเกียรติฯ 

ขออนุมัติให้ข้าราชการ และ นนร. เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ  



127 

 

6.5-41 

 

6.5-42 

6.5-43 

6.5-44 

รายงานผลประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือกคร้ังที่ 16 

ประจําปี 2558 

รายงานผลประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

แนวทางการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้ 6.6 ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ 
คําอธิบาย     สกศ.รร.จปร. จัดหรือบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนของผู้เรียน เช่นสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา จุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
บริการด้านอาหาร สนามกีฬา ระบบสาธารณูปโภค และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ 
ระบบการกําจัดของเสีย การจัดการขยะ ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น เพ่ือให้กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดหา จัดทําแผนพัฒนา และการซ่อมบํารุง 
2. มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาวะแวดล้อมให้

เอ้ืออํานวยต่อการเรียนรู้ ตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ

โดยเฉพาะประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การกําจัดขยะและมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. มีการพัฒนาระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการฝึกใช้งานให้แก่ผู้เรียน 

5. มีสื่อหรือโสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้ และอุปกรณ์การฝึกหรือเคร่ืองช่วยฝึกที่หลากหลาย
ทันสมัย 

6. มีระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ 
7. มีการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือบริการด้านอาหาร การกีฬา 

สนามกีฬา และความปลอดภัยของผู้เรียน 
8. มีการเช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายใน สกศ.รร.จปร. หรือกับสถาบันอ่ืน 
9. มีการประเมินผลการบริการและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
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10. มีการนําผลการประเมินการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
บริหารจัดการและการบริการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

ปฏิบัติได้ 
1 – 2 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3 – 4 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5 – 6 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
7 – 8 ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
9 – 10 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดหา จัดทําแผนพัฒนา และการซ่อมบํารุง 

สกศ.รร.จปร. มีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดหา และการซ่อมบํารุง 
ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ กตก.สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วยแผนกฝึกศึกษา แผนกบริหารการศึกษา 
และแผนกโครงการงบประมาณและส่งกําลังบํารุง (6.6-1) และได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการภายในเพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและการซ่อมบํารุง (6.6-2) ซึ่งในแผนปฏิบัติราชการ 
สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ (6.6-3)  

 
2. มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการสภาวะแวดล้อมให้เอ้ืออํานวยต่อ 
การเรียนรู้ ตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 สกศ.รร.จปร. และกองวิชาต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาและดูแลรักษา 
ซ่อมบํารุงอาคาร สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สิ่งอุปกรณ์ประจําอาคารและสภาวะแวดล้อม ดังน้ี 
  1) สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการสภาวะแวดล้อม
ให้เอ้ืออํานวยต่อ การเรียนรู้ ตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนการสอน โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จาก กบ.ทบ. เพ่ือปรับปรุงอาคารกองวิชาเคมี สกศ.ฯ อาคาร กวล.ฯ และอาคาร สกศ.รร.จปร. ประจําปี
งบประมาณ 2558 (6.6-4) งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร กอศ.ฯ กคศ.ฯ (6.6-5) ซ่อมปรับปรุงห้องนํ้า
อาคารเรียนรวม (6.6-6) 

2) กองวิชาต่างๆ มีการดําเนินการ  ดังน้ี 
   - กปศ.ฯ ขอให้ดําเนินการสํารวจ/ประมาณการ เพ่ือซ่อมเครื่องปรับอากาศ (6.6-7) จัดจ้าง
ซ่อม/เปลี่ยนกระเบ้ืองปูพ้ืนห้องนํ้าชายช้ัน 1 (6.6-8) ซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องชมรมดนตรีไทย (6.6-9) 
   - กวส.ฯ มีการรายงานขอให้ดําเนินการสํารวจ/ประมาณการ เพ่ือซ่อมแซมอาคาร กวส.ฯ 
(6.6-10)  
   - กอศ.ฯ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบกองวิชาฯ (6.6-11)  
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   - กคศ.ฯ มีการจัดเก็บและปรับปรุงห้องเรียนรวม กคศ.ฯ (6.6-12) การปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบ(6.6-13)    
   - กฟส.ฯ มีการทําความสะอาด ปรับปรุงอาคารสถานที่โดยรวม (6.6-14) 
   - กมส.ฯ มีการปรับปรุงห้องเรียน (6.6-15) 
   - กวย.ฯ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบกองวิชาฯ (6.6-16) แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ห้องเรียนเขียนแบบ (6.6-17) ซ่อมฝ้าเพดานห้องเขียนแบบ 2 (6.6-18)    
   - กวค.ฯ มีการรายงานการรักษาความสะอาดรูระบายนํ้าและดาดฟ้าอาคาร (6.6-19) ขอ
อนุญาตเปลี่ยนผ้าม่านในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (6.6-20) 
   - กองวิชาเคมีฯ ทําความสะอาดห้องนํ้า (6.6-21) ขอให้ดําเนินการสํารวจ/ประมาณการ
เพ่ือซ่อมฝ้าเพดานห้องนํ้าชายช้ัน 1 อาคารเคมี (6.6-22) 
   - กวล.ฯ รายงานกิจกรรมการซ่อมปรับปรุงอาคารฯ (6.6-23) 

3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อย ใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดของเสีย การกําจัดขยะและมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

สกศ.รร.จปร. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 
   - ประปา มีรายงานปริมาณนํ้าดิบเป็นประจําทุกเดือน (6.6-24) รายงานตรวจคุณภาพนํ้าบ่อ
บาดาล และแจ้งค่าตรวจคุณภาพนํ้า (6.6-25) มีรายงานขอให้ดําเนินการสํารวจ/ประมาณการ เพ่ือ
ซ่อมท่อประปาอาคารเคมี (6.6-26) รายงานขอเปลี่ยนไส้กรองเครื่องทํานํ้าเย็น (6.6-27) 
   - ไฟฟ้า มีรายงานตรวจการประหยัดไฟฟ้าเป็นประจํา (6.6-28) รายงานการใช้ไฟฟ้าเป็น
ประจํา (6.6-29) นอกจากน้ี พ.อ. ศุภชัย ศรีหอม ผอ.กตก.ฯ เป็นประธานคณะกรรมการติดต้ังระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มีการรายงานผลต่อ รร.จปร. เป็นประจํา (6.6-30) รายงานเพ่ือ
ซ่อมเสาโคมไฟฟ้า กวส.ฯ (6.6-31) 
   - กตก.ฯ และ นขต. สกศ.ฯ มีการรายงานการป้องกันและกําจัดปลวกเป็นประจําทุกเดือน 
(6.6-32) 
   - การกําจัดและคัดแยกขยะของ นขต.สกศ.ฯ (6.6-33) 
   - มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประจําทุกกองวิชาฯ (6.6-34) และมีการรายงานผลการป้องกัน
อัคคีภัยเป็นประจําทุกเดือน (6.6-35) นอกจากน้ี สกศ.รร.จปร.  มีแผนป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอัคคีภัย สกศ.รร.จปร. (6.6-36) 
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   - มีระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบโดยแต่งต้ังข้าราชการ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ภายใน สกศ.ฯ เป็นประจําทุกเดือน (6.6-37) มีการกํากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่นายทหารเวร สกศ.รร.จปร. (6.6-38) 
 
4. มีการพัฒนาระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการฝึกใช้งานให้แก่ผู้เรียน 

สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาระบบห้องสมุดโดยให้กองวิชาฯ รับผิดชอบห้องสมุดของตนเอง (6.6-
39) กวส.ฯ ขอรับหนังสือที่ได้รับบริจาค (6.6-40) ผหพ.รร.จปร. ขอความร่วมมือให้ สกศ.รร.จปร. 
เสนอรายช่ือหนังสือ (6.6-41) ด้านระบบสารสนเทศ รร.จปร. ดําเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
สารสนเทศ รร.จปร. (6.6-42) มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย
สารสนเทศ (6.6-43) มีการรายงานผลการประชุมความก้าวหน้าโครงการฯ (6.6-44) รายงานการ
ประชุมการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ รร.จปร. (6.6-45) มีการติดต้ังอินเทอร์เน็ตไร้สายตามก
องวิชาฯ (6.6-46) กปศ.ฯ มีหอจดหมายเหตุจากต่างประเทศซึ่งมีจํานวนมากกว่า 150,000 แผ่น เก็บ
ในรูปดิจิทัล ไมโครฟอร์ม หรือกระดาษ (6.6-47) กองวิชาเคมีฯ มีระบบ E – learning (6.6-48) กอศ.
ฯ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างอาจารย์และนนร. ผ่านสื่อออนไลน์ (Fan page) (6.6-49) 
กมส.ฯ มีเว็ปไซต์กองวิชาฯ (6.6-50) กฟส.ฯ มีเฟสบุ๊คกองวิชา (6.6-51) 
 
5. มีสื่อหรือโสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้ และอุปกรณ์การฝึกหรือเคร่ืองช่วยฝึกที่หลากหลายทันสมัย 

สกศ.รร.จปร. มีโสตทัศนูปกรณ์ที่สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
โดยในแต่ละกองวิชามีห้องปฏิบัติการและเครื่องช่วยฝึกหรืออุปกรณ์การทดลองหลากหลายทันสมัย เพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอนที่มีภาคปฏิบัติตามสาขาวิชาที่กองวิชารับผิดชอบ (6.6-52) 

6. มีระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ 
สกศ.รร.จปร. มีระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่เอ้ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ 

ได้แก่ การรายงานสถานภาพ สิ่งอุปกรณ์ สาย ยย. วศ. (6.6-53) สาย ส. ทุก 3 เดือน (6.6-54) มีการ
ตรวจเย่ียมงานด้านส่งกําลังบํารุงของ สกศ.ฯ (6.6-55) มีการส่งช่ือกําลังพลสําหรับเป็นกรรมการตรวจ
รับพัสดุ (6.6-56) กองวิชาฯ มีการขอส่งใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ประจําห้องปฏิบัติการ (6.6-57) ขอเบิกยืม
สื่อการเรียนการสอน (6.6-58) มีการขอใช้หอประชุม สกศ.ฯ จาก สอ.รร.จปร. (6.6-59) สวท.รร.จปร. 
ขอใช้อาคารเรียน ข. (6.6-60) มีระบบควบคุมการถ่ายเอกสารภายใน สกศ.รร.จปร. (6.6-61) กองวิชา 
มีระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ (6.6-62)  
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7. มีการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือบริการด้านอาหาร การกีฬา สนามกีฬา 
และความปลอดภัยของผู้เรียน 

สกศ.รร.จปร. มีส่วนในการสนับสนุนการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล โดยจัดสถานที่
ให้เป็นห้องพยาบาลที่อาคารเรียน ก.4 (6.6-63) และให้โอกาส นนร.ที่ต้องตรวจรักษา เข้าห้องเรียนช้า
ได้ตามความจําเป็น ในกรณีเจ็บป่วยร้ายแรงฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ของกองวิชาสามารถติดต่อขอรับการ
สนับสนุนรถยนต์จากแผนกขนส่ง สบร.รร.จปร. เพ่ือนําผู้ป่วยส่ง รพ.รร.จปร. นอกจากน้ีในบางกองวิชา
จะมีตู้ยาสามัญประจําบ้านเพ่ือเก็บยาไว้ให้แก่ นนร. ที่เจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ (6.6-64) มีร้านขายอาหารว่าง
แก่ นนร. ช่วงพักประจําช่ัวโมง (6.6-65) บริการนํ้าด่ืม (6.6-66) ด้านความปลอดภัยของผู้เรียนมีอุปกรณ์
ป้องกัน (6.6-67) มีการรายงานอุบัติเหตุจราจรให้ รร.จปร. ทราบ (6.6-68) และมีคําแนะนําจาก 
รพ.รร.จปร. ซึ่งแจ้งมายัง สกศ.รร.จปร. เพ่ือป้องกันโรคระบาดในบางฤดูกาล (6.6-69) 

8. มีการเช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถาบันหรือกับสถาบันอ่ืน 
สกศ.รร.จปร. มีศูนย์กรรมวิธีข้อมูล ทําหน้าที่เก่ียวกับการบริการจัดการข้อมูลต่าง ๆ และ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีระบบ
หนังสือเวียนทราบจาก สกศ.ฯ ไปยังกองวิชาฯ โดยผ่านระบบเครือข่ายภายใน (6.6-70) นอกจากน้ี 
สกศ.รร.จปร. มีส่วนร่วมเป็นหน่วยปฏิบัติของ รร.จปร. ในการเช่ือมโยงเครือข่ายการเรียนรู้กับสถาบัน
อ่ืน เมื่อ รร.จปร. ได้ทํา MOU ทางด้านวิชาการกับสถาบันอ่ืน (6.6-71 ถึง 6.6-73) 

9. มีการประเมินผลการบริการ และการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
สกศ.รร.จปร. มีการประเมินผลการบริการ และการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ของ สกศ.รร.จปร. 

(6.6-74) โดยให้ นนร. จํานวน 826 นาย ประเมินผลการให้บริการของ สกศ.รร.จปร. พบว่ามีระดับ
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.33 โดยมีรายละเอียดจําแนกตามกองวิชา ดังตารางที่ 6.3 

ตารางที่ 6.3 ผลการประเมินการบริการ และการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ สกศ.รร.จปร. 
ลําดับ กองวิชา ค่าเฉล่ีย 

1 กองวิชาเคมี 4.33 
2 กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 4.10 
3 กองวิชาวิศวกรรมโยธา 4.17 
4 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4.51 
5 กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4.50 
6 กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4.52 
7 กองวิชาประวัติศาสตร์ 4.43 
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ลําดับ กองวิชา ค่าเฉล่ีย 
8 กองวิชาอักษรศาสตร์ 4.10 
9 กองวิชาฟิสิกส์ 4.53 
10 กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 4.26 
11 กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์ 4.22 

ค่าเฉล่ีย 4.33 

  นอกจากน้ียังมกีารรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ พ.ศ. 2558 (6.6-
75) 
10. มีการนําผลการประเมนิการใช้ทรัพยากรการเรียนรูม้าใช้เป็นข้อมลูในการพัฒนาการบริหารจัดการ
และการบริการ 
  - สกศ.รร.จปร. มีการนําผลการประเมินการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้มาใช้เป็นข้อมูลใน        การ
พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการโดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. 2559 ต่อไป (6.6-76) 

ผลการประเมินตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง 
6.6-1 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการปฏิบัติงาน 
6.6-2 แผนปฏิบัติราชการ  สกศ.รร.จปร. ประจําปีการศึกษา 2558  
6.6-3 โครงการจัดหาสื่อสิงพิมพ์เพ่ือส่งเสริมให้ นนร. รักการอ่าน 
6.6-4 ขออนุญาตเข้าดําเนินงานตามสัญญางานจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน 

ประจําปีงบประมาณ 2558 (รร.จปร.) 
6.6-5 ขออนุญาตเข้าดําเนินงานตามสัญญางานจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและที่ดิน 

ประจําปีงบประมาณ 2559 (รร.จปร.) 
6.6-6 รายงานผลการตรวจงานซ่อมปรับปรุงอาคารเรียนรวม 
6.6-7 ขอให้ดําเนินการสํารวจ/ประมาณการ เพ่ือซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กปศ.ฯ  
6.6-8 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนกระเบ้ืองปูพ้ืนห้องนํ้าชายช้ัน 1 กปศ.ฯ 
6.6-9 รายงานฝ้าเพดานห้องชมรมดนตรีไทยชํารุด (ห้อง 309) กปศ.ฯ 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

ปฏิบัติได้ 9 ข้อ ปฏิบัติได้ 10 ข้อ √ 5.00 
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6.6-10  ขอให้ดําเนินการสํารวจ/ประมาณการ เพ่ือซ่อมแซมอาคาร กวส.ฯ  
6.6-11  ภาพการปรับปรุงภูมิทัศน์ กอศ.ฯ 
6.6-12  ภาพการจัดเก็บและปรับปรุงห้องเรียนรวม กคศ.ฯ  
6.6-13  ภาพการปรับปรุงภูมิทัศน์ กคศ.ฯ 
6.6-14  ภาพกิจกรรมการทําความสะอาด ปรับปรุงอาคารสถานที่โดยรอบ กฟส.ฯ 
6.6-15  ภาพการปรับปรุงห้องเรียน กมส.ฯ 
6.6-16  ภาพสภาพแวดล้อมหลังจากการปรับแต่งภูมิทัศน์ 
6.6-17  รายงานเครื่องปรับอากาศห้องเรียนเขียนแบบชํารุด  
6.6-18  รายงานฝ้าห้องเรียนเขียนแบบ 2 ชํารุด 
6.6-19  รายงานการรักษาความสะอาดรูระบายนํ้าและดาดฟ้าอาคาร 
6.6-20  ขออนุมัติเปลี่ยนผ้าม่านในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (กวค.ฯ) 
6.6-21  ภาพห้องนํ้ากองวิชาเคมีฯ 
6.6-22  หนังสือขอให้ดําเนินการสํารวจ/ประมาณการ เพ่ือซ่อมฝ้าเพดานห้องนํ้าชายช้ัน 1 อาคาร

กองวิชาเคมีฯ 
6.6-23  รายงานกิจกรรมการซ่อมปรับปรุงอาคาร สิ่งอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภค 
6.6-24  รายงานปริมาณนํ้าดิบ 
6.6-25  รายงานผลการตรวจคุณภาพนํ้าบ่อบาดาลและแจ้งค่าตรวจคุณภาพนํ้า 
6.6-26  หนังสือขอให้ดําเนินการสํารวจ/ประมาณการ เพ่ือซ่อมแซมท่อประปาอาคารเคมีฯ  
6.6-27  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งอุปกรณ์ประปา 
6.6-28  รายงานตรวจการประหยัดไฟฟ้า 
6.6-29  รายงานการใช้ไฟฟ้า   
6.6-30  รายงานผลการดําเนินงานประจําสัปดาห์งานติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์  
6.6-31  ขอให้ดําเนินการสํารวจ/ประมาณการ เพ่ือซ่อมเสาโคมไฟฟ้าส่องสว่าง กวส.ฯ 
6.6-32  รายงานการป้องกันและกําจัดปลวก 
6.6-33  ภาพการกําจัดและคัดแยกขยะ 
6.6-34  ภาพอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
6.6-35  รายงานผลการป้องกันอัคคีภัย 
6.6-36  ขออนุมัติแผนป้องกันอัคคีภัยและการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย สกศ.รร.จปร. 
6.6-37  คําสั่งแต่งต้ังข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ภายใน สกศ.รร.จปร. 
6.6-38  รายงานช้ีแจงการปฏิบัติหน้าที่นายทหารเวร สกศ.รร.จปร. 
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6.6-39  ภาพห้องสมุดของกองวิชาต่าง ๆ 
6.6-40  ขอหนังสือที่ได้บริจาค 
6.6-41  ผหพ.รร.จปร. ขอความร่วมมือจากหน่วย ส่งรายช่ือหนังสือที่ต้องการ 
6.6-42  ขออนุมัติหลักการใช้จ่ายงบประมาณดําเนินโครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย

สารสนเทศ รร.จปร. 
6.6-43  คําสั่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

รร.จปร.  
6.6-44  รายงานผลการประชุมความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ

และจดัทํา Enterprise Architecture รร.จปร. 
6.6-45  รายงานการประชุมการปรับปรุงระบบเครือข่ายสารสนเทศ รร.จปร. 
6.6-46  ภาพกล่องอินเทอร์เน็ตไร้สาย 
6.6-47  บัญชีเอกสารจดหมายเหตุ 
6.6-48  ภาพระบบ E-learning กองวิชาเคมี 
6.6-49  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างอาจารย์และ นนร. ผ่านสื่อออนไลน์ (Fan 

page) ของ กอศ.ฯ 
6.6-50  ภาพเวปไซต์ กมส.ฯ  
6.6-51  ภาพเฟสบุ๊ค กฟส.ฯ  
6.6-52  ภาพสื่อโสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้และอุปกรณ์การฝึก 
6.6-53  รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์สาย ยย.,วศ., ช.  
6.6-54  รายงานสถานภาพสิ่งอุปกรณ์สาย ส.  
6.6-55  กําหนดการตรวจเย่ียมงานด้านส่งกําลังบํารุงของ สกศ.รร.จปร. 
6.6-56  ส่งรายช่ือกําลังพลนายทหารสัญญาบัตรสําหรับเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
6.6-57  ขอส่งใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ประจําห้องปฏิบัติการ 
6.6-58  ขออนุมัติเบิกยืมสื่อการเรียนการสอน  
6.6-59  ขอความอนุเคราะห์ขอใช้หอประชุม สกศ.รร.จปร. 
6.6-60  ขอใช้อาคารเรียน ข ในการเรียนการสอนของภาคการศึกษาที่ 2/58 
6.6-61  การถ่ายเอกสาร 
6.6-62  ระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ของกองวิชาฯ 
6.6-63  ภาพห้องพยาบาลที่อาคารเรียน ก.4 
6.6-64  ภาพตู้ยาสามัญประจําบ้าน 
6.6-65  ภาพร้านขายอาหารแก่ นนร. 
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6.6-66  ภาพบริการนํ้าด่ืมตามกองวิชาฯ 
6.6-67  ภาพอุปกรณ์ป้องกัน 
6.6-68  รายงานอุบัติเหตุจราจร 
6.6-69  โรคระบาด 
6.6-70  เวปไซต์ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล http://academic.crma.ac.th/?page_id=112 
6.6-71  ขอความอนุเคราะห์เข้าอ่านเอกสารขั้นต้น และขออนุมัติให้ข้าราชการเป็นวิทยากร 
6.6-72  ขอความอนุเคราะห์เข้าค้นคว้าเอการค้นคว้าเอกสาร ม.ศลิปากร 
6.6-73  หนังสือความร่วมมือระหว่าง รร.จปร. กับสถาบันภายนอก 
6.6-74  แบบประเมินผลการบริการ และการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ 
6.6-75 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจําปีการศึกษา 

2558  
6.6-76  แนวทางแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจําปีการศึกษา 2559  

ตัวบ่งชี้ 6.7+ การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนนายร้อย 
คําอธิบาย  สกศ.รร.จปร. แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาสําหรับให้คําแนะนําแก่นักเรียนนายร้อยในทุก
ด้าน รวมทั้งมีการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีคณะกรรมการประจําช้ันแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน 
2. มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนําแก่นักเรียนนายร้อย 
3. มีการดําเนินการตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. มีการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
5. มีการนําผลประเมินไปประชุม/พัฒนา 

เกณฑ์การใหค้ะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 
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ผลการดําเนินงาน 
1. มีคณะกรรมการประจําช้ันแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน 

สกศ.รร.จปร. แต่งต้ังคณะกรรมการประจําช้ันสําหรับ นนร. ทุกช้ันปี ทั้งสองภาคการศึกษา 
จํานวน 4 คณะ แต่ละคณะมีผู้บริหารระดับ ผอ.กองวิชาที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธาน มีผู้แทนอาจารย์
จากทุกกองวิชา ผู้แทนอาจารย์จาก สวท.ฯ และ นายทหารปกครองจาก กรม.นนร.รอ. เป็นกรรมการ  (6.7-
1) เพ่ือทําหน้าที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลการเรียนการสอน ประสานงานอาจารย์ผู้สอนในช้ันปี
เก่ียวกับปัญหาข้อขัดข้องในการเรียนการสอนของ นนร. ตลอดจนกําหนดวันเวลาในการสอนเสริม สอบ
ระหว่างภาค สอบประจําภาค สอนและสอบปรับอักษรระดับ 

 

2. มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้คําแนะนําแก่นักเรียนนายร้อย 
สกศ.รร.จปร. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ นนร. ทุกช้ันปี โดย นนร. ช้ันปีที่ 1 จัดอาจารย์ที่

ปรึกษาจากแต่ละกองวิชาที่มีการสอนช้ันปีที่ 1 (6.7-2 ) ส่วน นนร. ช้ันปีที่ 2, 3 และ 4 ที่เลือกสาขา
แล้วให้กองวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอาจารย์ตามความเหมาะสม (6.7-3) อาจารย์ที่ปรึกษามี
หน้าที่ให้คําปรึกษาเก่ียวกับการเรียน แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา กํากับดูแลความประพฤติของ 
นนร. และจัดสรรเวลาให้ นนร. เข้าพบ พร้อมทั้งบันทึกผลการให้คําปรึกษา รายงานผลผ่านกองวิชาให้ 
สกศ.รร.จปร. ทุกเดือน 

3. มีการดําเนินการตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
สกศ.รร.จปร. จัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา สกศ.รร.จปร. (6.7-4) เพ่ือแจกจ่ายให้อาจารย์ทุก

นายได้ศึกษาเป็นแนวทางในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี กองวิชา ส่งรายงานการให้คําปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกเดือน (6.7-5) และประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา  

4. มีการประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
การประเมินผลระบบอาจารย์ที่ปรึกษานั้น สกศ.รร.จปร. กําหนดให้ทุกกองวิชา ประเมินผล

อาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดย นนร. ซึ่ง นนร. แต่ละคนจะประเมิน
อาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง จากน้ันกองวิชาสรุปผลการประเมินเป็นส่วนรวมของกองวิชา รายงานให้ 
สกศ.รร.จปร. ทราบ (6.7-6)  

5. มีการนําผลประเมินไปประชุม/พัฒนา 

กองวิชานําผลการประเมินระบบอาจารย์ที่ปรึกษาไปประชุมเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (6.7-7) 
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ผลการประเมินตนเอง 

หลักฐานอ้างอิง 
6.7-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําช้ัน นนร. ช้ันปีที่ 1-4 ประจําปีการศึกษา 2558 
6.7-2 คําสั่งคําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา นนร. ช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558  
6.7-3 คําสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา นนร. ช้ันปีที่ 2, 3, 4  ปีการศึกษา 2558 ของกองวิชา 
6.7-4 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2551 (51) 
6.7-5 รายงานสรุปผลการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของ นนร. ประจําเดือน ปีการศึกษา 2558 
6.7-6 รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558 ของกองวิชา 
6.7-7 บันทึกการประชุมของกองวิชาเก่ียวกับการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาและแนวทางการ

พัฒนา 

ตัวบ่งชี้ 6.8+ ระบบการกํากับมาตรฐานการศึกษา 
คําอธิบาย กองวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาเพื่อรักษาระดับคุณภาพของ
การเรียนการสอน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินและนําผลการประเมนิไปปรับปรุงพัฒนา 

เกณฑ์การพิจารณา  
1. มีการกําหนดระบบกํากับมาตรฐานการศึกษา 
2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ 
3. มีการดําเนินการตามท่ีกําหนด 
4. มีการวิเคราะห์และประเมินผลระบบกํากับมาตรฐานการศึกษา 
5. มีการนําผลการวิเคราะห์และประเมินระบบกํากับมาตรฐานการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนา 

เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 

 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

ปฏิบัติได้  5 ข้อ ปฏิบัติได้  5 ข้อ √ 5.00 
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ผลการดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดระบบกํากับมาตรฐานการศึกษา 

สกศ.รร.จปร. มีการกํากับมาตรฐานการศึกษาตลอดปีการศึกษาต้ังแต่การกําหนดปฏิทิน
การศึกษาของ รร.จปร. (6.8-1) ซึ่งมีตัวแทนจาก สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมในการพิจารณา เพ่ือให้การปฏิบัติ
เก่ียวกับการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางและห้วงเวลาเดียวกัน โดยมีแผนกบริหารการศึกษาเป็นผู้
กํากับดูแลให้เป็นไปตามกําหนดเวลา กําหนดให้กองวิชาแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ของ สกศ.รร.จปร.  (6.8-2)  ให้กองวิชาส่งรายช่ืออาจารย์ทําการสอนแต่ละ
วิชาและ มคอ.3 ทุกรายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษา รายงานผลการสอบโดยอาจารย์ สอบระหว่าง
ภาค สอบประจําภาคและสอบปรับอักษรระดับ และ มคอ.5 ทุกรายวิชา   

2. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ 
สกศ.รร.จปร. กําหนดให้แผนกบริหารการศึกษา ทําหน้าที่ประสานงาน กํากับดูแล และ

ติดตามการปฏิบัติของกองวิชา โดยมีคณะกรรมการประจําช้ันเป็นผู้พิจารณาแนวทางและการปฏิบัติ
ตามปฏิทินการศึกษา รวมทั้งพิจารณาปัญหาเก่ียวกับการเรียนการสอนของ นนร. ในการประชุม
คณะกรรมการ (6.8-3)  นอกจากน้ีในระดับกองวิชาทุกกองวิชามีการแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานการศึกษาของกองวิชา (6.8-4) ทําหน้าที่กําหนดตารางการดําเนินงานทางด้านการศึกษาของ
อาจารย์ในกองวิชา และพิจารณากําหนดการสอน แผนการสอนรายคร้ัง ข้อสอบ และผลการสอบ 

3. มีการดําเนินการตามท่ีกําหนด 
สกศ.รร.จปร. มีการดําเนินการตามระบบกํากับมาตรฐานการศึกษาโดยกําหนดให้

คณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาของกองวิชามีการดําเนินการตามที่กําหนด มีการพิจารณา มคอ.3 
(6.8-5) กําหนดการสอน ข้อสอบ และผลการสอบ มคอ.5 (6.8-6) แล้วรายงาน สกศ.รร.จปร. ผ่านแผนก
บริหารการศึกษา 

4. มีการวิเคราะห์และประเมินผลระบบกํากับมาตรฐานการศึกษา 
สกศ.รร.จปร.ให้แผนกบริหารการศึกษาหาแนวทางปฏิบัติและพิจารณาปัญหาเก่ียวกับการ

เรียนการสอนของ นนร. รวมท้ังการประเมินผลระบบกํากับมาตรฐานการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. 
(6.8-7) และในระดับกองวิชาคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาแต่ละกองวิชามีการวิเคราะห์
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเอง รวมทั้งระบบกํากับมาตรฐานการศึกษาของกอง
วิชา (6.8-8) 
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5. มีการนําผลการวิเคราะห์และประเมินระบบกํากับมาตรฐานการศึกษาไปปรับปรุงพัฒนา 
กองวิชาใน สกศ.รร.จปร. นําผลการวิเคราะห์และประเมินระบบกํากับมาตรฐานการศึกษา

ไปปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้ระบบการกํากับมาตรฐานการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเสนอแนว
ทางการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (6.8-9)   

ผลการประเมินตนเอง 

 
หลักฐานอ้างอิง 
6.8-1 ปฏิทินการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 
6.8-2 หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห. 0460.2.1/214 เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับ

มาตรฐานการศึกษาของกองวิชา ลง 29 ม.ค. 56 (56) 
6.8-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําช้ัน นนร. ช้ันปีที่ 1-4 ประจําปีการศึกษา 2558 
6.8-4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาของกองวิชา ปีการศึกษา 2558 
6.8-5 มคอ.3 ปีการศึกษา 2558 
6.8-6 มคอ.5 ปีการศึกษา 2558 
6.8-7 บันทึกการประชุมคณะกรรมการประจําช้ัน ปีการศึกษา 2558 
6.8-8 รายงานการประชุมและผลการประเมินคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาของกอง

วิชา 
6.8-9 แนวทางการพัฒนาคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาของกองวิชา 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

ปฏิบัติได้  5 ข้อ ปฏิบัติได้  5 ข้อ √ 5.00 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 6 

 
จุดแข็ง 

1. สกศ.รร.จปร. มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรในด้านวิชาการให้ทันสมัยเป็นไปตาม
นโยบายการศึกษาของ ทบ. 

2. สกศ.รร.จปร. มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. สกศ.ฯ สนับสนุนให้อาจารย์ประจําและบุคคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพโดยการให้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอก 

4. สกศ.ฯ มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญในแขนงวิชาต่างๆ มีประสบการณ์
สอนมากซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ นนร. ได้เป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพฒันา 
1. อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และ ตําแหน่งทางวิชาการมีจํานวนน้อย 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลเุป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

6.1 ปฏิบัติได้ 7 ข้อ ปฏิบัติได้ 8 ข้อ √ 5.00 

6.2 ปฏิบัติได้ 7 ข้อ ปฏิบัติได้ 7 ข้อ √ 5.00  

6.3* ≥ 3.00 3.07 √ 2.56 

6.4 ปฏิบัติได้ 7 ข้อ ปฏิบัติได้ 7 ข้อ √ 5.00 

6.5 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00  

6.6 ปฏิบัติได้ 9 ข้อ ปฏิบัติได้ 10 ข้อ √ 5.00 

6.7+ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00 

6.8+ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00 

คะแนนเฉล่ียด้านการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 4.70 
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2. สกศ.ฯ ยังขาดการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้อย่างครบวงจร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สนันสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น 
2. ส่งเสริมให ้สกศ.ฯ นําความรู้เรื่องการประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมต่างๆให้มากขึ้น 
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มาตรฐานท่ี 8  การพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน 
สกศ.รร.จปร. จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และใช้เป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารจัดการศึกษา มีระบบการพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไว้ 
มีการประเมินประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ือง สามารถรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกได้ 

ตัวบ่งชี้ 8.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คําอธิบาย สกศ.รร.จปร. จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือควบคุมการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนา 
การดําเนินงานของ สกศ.รร.จปร. ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนดโดย รร.จปร. และหน่วยงานต้นสังกัด มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน รวมท้ังรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน มีการประเมินและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการบริหารการศึกษา
ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ีเพ่ือเป็นหลักประกันให้สาธารณชนม่ันใจได้ว่า รร.จปร. สามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เกณฑ์การพิจารณา 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ภารกิจของ สกศ.รร.จปร. ต้ังแต่ระดับกองวิชา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ สกศ.รร.จปร. 
3. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วนประกอบด้วย  

1) การควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ   
2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อ 

รร.จปร. 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 

สกศ.รร.จปร. 
4. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุก

มาตรฐานการศึกษาของ สกศ.รร.จปร.  
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกตัวบ่งช้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ปฏิบัติได้ 

1 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

2 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

3 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

4 ข้อ 
ปฏิบัติได้ 

5 ข้อ 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของ      
สกศ.รร.จปร. ต้ังแต่ระดับกองวิชา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

สกศ.รร.จปร. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจของ สกศ.รร.จปร. ต้ังแต่ระดับกองวิชา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด มีรายละเอียดดังน้ี 

- ปีการศึกษา 2558 สกศ.รร.จปร. ได้ประชุมคณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพ
เพ่ือกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ สกศ.รร.จปร. (8.1-1) พิจารณา
กําหนดเกณฑ์บรรลุเป้าหมาย (8.1-2) ซึ่งมีความสอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา     
สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (8.1-3) โดยมีการกําหนด
ระบบและกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง สกศ.รร.จปร. รับผิดชอบดําเนินงาน 7 
มาตรฐาน 32 ตัวบ่งช้ี อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับ 
สกศ.รร.จปร. และระดับกองวิชา  

-  เพ่ือให้การดําเนินงานของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของ สกศ.รร.จปร. ดังน้ี 

1) คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. (8.1-4) มีหน้าที่กําหนดนโยบายบริหาร
การศึกษา ดําเนินงานและกํากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. 

2) คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ประจําปีการศึกษา 2558  (8.1-5) 
ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังน้ี 

2.1) คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ซึ่งมีหน้าที่กําหนด
นโยบาย และอํานวยการให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมี ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานคณะกรรมการ  
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2.2) คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่
ดําเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่กําหนดโดยคณะกรรมการอํานวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.  โดยมี รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานคณะกรรมการ 

2.3) คณะกรรมการท่ีปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา  สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้
คําปรึกษาและแนะนํางานประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

2.4) คณะอนุกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน สกศ.รร.จปร. มี
หน้าที่ เป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล จัดทําหลักฐานและเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองของ สกศ.รร.จปร. ในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ พร้อมทั้งประสานงานกับระดับกองวิชา
เพ่ือให้การดําเนินงานการเขียนรายงานการประเมินตนเองและการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันทั้งระดับกองวิชาและระดับ สกศ.รร.จปร. 

3) คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. (8.1-6) มีหน้าที่
ประสานงาน กํากับดูแล และจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการรวบรวมข้อมูล หลักฐานตาม
ตัวบ่งช้ี (มาตรฐานที่ 1-8) และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 ใน
มาตรฐานที่รับผิดชอบ 

4) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (8.1-7) สกศ.รร.จปร. ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการ ดังน้ี 

4.1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ สกศ.รร.จปร. ทําหน้าที่
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 และตรวจสอบ
หลักฐานอ้างอิงที่ใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติตามรายงานการประเมินตนเอง 

4.2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. ระดับกองวิชา มี
หน้าที่ดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกองวิชาที่ได้รับมอบหมาย และ
ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงที่ใช้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติตามรายงานการประเมินตนเองของกองวิชา 

4.3) คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. ระดับกองวิชา มี
หน้าที่ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูลฯ เพ่ือประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับกองวิชา ร่วมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. ระดับกอง
วิชา ตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ 

5) คณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาของกองวิชา (8.1-8) มีหน้าที่กํากับมาตรฐาน
การศึกษาในกองวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
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2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ สกศ.รร.จปร. 

- กําหนดนโยบายคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 
2557 เพ่ือให้มีการพัฒนาระบบการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (8.1-3)  

- คณะกรรมการบริหารการศึกษา ประชุมสรุปผลการดําเนินการแผนปฏิบัติราชการ ปี 57 และ
กําหนดแนวทางวางแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 2558 (8.1-9) และประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
สกศ.รร.จปร. ประจําปีการศึกษา 2558 (8.1-10) 

- กําหนดแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของแผนปฏิบัติ
ราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหาร
การศึกษา แผนงานที่ 10 แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา (8.1-11)   

3. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม
ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 3) การนําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สกศ.รร.จปร.  

- สกศ.รร.จปร. มีการควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพดังน้ี 
1) กําหนดแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพของ นขต.สกศ.รร.จปร. โดยมีการดําเนินโครงการเพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพ สกศ.รร.จปร. คือ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แผนปฏิบัติราชการกองวิชา กับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่ รอง ผอ.กองวิชาและตัวแทนกองวิชา (8.1-12) โครงการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระบบการปฏิบัติงานประจํา (8.1-13) และ โครงการประเมินผล
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ รร.จปร. (8.1-14)  

2) ติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเป็นระยะ โดย
จัดการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. จํานวน 5 ครั้ง ตามแผนงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา (8.1-15 ถึง 8.1-19) 

3) คณะกรรมการบริหารการศึกษาสามารถติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในการประชุมผู้บริหารการศึกษาโดยกําหนดให้ สปค.สกศ.รร.จปร. นําเร่ืองการประกัน
คุณภาพการศึกษาช้ีแจงและรวมพิจารณาในที่ประชุม นขต.สกศ.รร.จปร. (8.1-20) 

4) สปค.สกศ.รร.จปร. ดําเนินการตรวจเยี่ยมงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษากอง
วิชา สกศ.รร.จปร. เพ่ือให้คําแนะนํา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสานรายละเอียดเก่ียวกับงาน
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ประกันคุณภาพของกองวิชา โดยคร้ังที่ 1 เมื่อ 13 ก.ค. 58 (8.1- 21) และคร้ังที่ 2 เมื่อ 13 ม.ค. 59 
(8.1-19) 

5) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. เตรียม
ดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในวันที่ 23 มี.ค. 59 (8.1-22) 

6) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. ระดับ
กองวิชา ดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองวิชา ในวันที่ 19 - 21 เม.ย. 
59 (8.1-23) 

- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ประจําปีการศึกษา 2558 เสนอต่อ รร.จปร. 
(8.1-24) 
  - นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. 
โดย 

1) ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2557 เพ่ือเตรียม     
การวางแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ภายหลังได้รับการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2557 มาพิจารณากําหนดแนวทางในการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2558 (8.1-11) 

2) ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 (8.1-25) เพ่ือจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558  (8.1-26) 

นอกจากน้ัน สกศ.รร.จปร. ได้ส่งเสริมให้กําลังพลเพ่ิมพูนความรู้เก่ียวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ดังน้ี   

1)  สกศ.รร.จปร. ได้ส่งเสริมให้กําลังพลให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน     
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ ภายใน รร.จปร. ได้แก่ 

1.1) เป็นบุคลากรประจําสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 
2558 (8.1-27) 

1.2) ร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 
(8.1-28) 

1.3) ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปีการศึกษา 
2558 (8.1-29) 

1.4) เป็นคณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. 
(8.1-30) 

1.5) ร่วมเป็นคณะกรรมการและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. (8.1-31) 
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1.6) ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. 
ประจําปีการศึกษา 2558 (8.1-32) 

1.7) ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทําและพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. 
(8.1-33) 

2) สกศ.รร.จปร. ได้ส่งเสริมให้กําลังพลให้ความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานอื่น ๆ ภายนอก รร.จปร. โดยร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. (8.1-34) 

3) ส่งเสริมให้กําลังพลพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพโดย 
3.1) ส่งกําลังพลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ประกัน

คุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ รุ่นที่ 7 (8.1-35) 
3.2) ส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ รุ่นที่ 11 (8.1-36) 
3.3) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนปฏิบัติราชการกองวิชากับงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา (8.1-37) 
3.4) ทําโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระบบการปฏิบัติราชการ

ประจํา (8.1-38) 
3.5) อบรมอาจารย์ เก่ียวกับการเขียนและจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 ให้ถูกต้องและเป็น

แนวทางเดียวกัน (8.1-39)  
3.6) ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ก้าวข้ามขีดจําจัด สู่สหัสวรรษแห่ง

คุณภาพ” ประจําปี 2558 จัดโดย สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) (สมศ.) (8.1-40) 

3.7) ร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (8.1-41) 

3.8) ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
(พ.ศ. 2559-2563) จัดโดย สมศ. (8.1-42) 

3.9) เพ่ือเป็นการสั่งสมองค์ความรู้เก่ียวกับ กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา สปค.สกศ.รร.จปร. ได้จัดทําเอกสารจัดการความรู้ เรื่องการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการกับงานประกันคุณภาพการศึกษาไว้ที่เว็บไซต์ สปค.สกศ.รร.จปร. (8.1-43) 
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4. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุกมาตรฐาน
การศึกษาของ สกศ.รร.จปร. 

- จัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ของสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา สกศ .รร .จปร . 
http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/ อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้แก่ สกศ.รร.จปร. (8.1-44) 

- เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อความสะดวกในการดําเนินงานและประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. โดยกําหนดการติดต่อผ่านทาง 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ qa_edu@hotmail.com (8.1-45) 

- จัดทําระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้งระดับ สกศ.รร.จปร. 
และระดับกองวิชาเพ่ือเป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. (8.1-46)  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนแม่บทหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกตัวบ่งช้ี 

สกศ.รร.จปร. ได้นําข้อแนะนําการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปี 2557 (8.1-47) มาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดังน้ี  

1) มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา มีการดําเนินการคือ พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
ในสาขาวิชาที่ศึกษาให้ นนร. สามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติได้ กําหนดโครงการ
สนับสนุน นนร. ในการเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ ในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 
(8.1-11) แผนพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง โครงการแข่งขัน
คอนกรีตพลังช้างคร้ังที่ 16 โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 9 โครงการ
อากาศยานไร้คนขับ และโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา  

2) มาตรฐานที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจให้แก่นักวิจัย และ
คณาจารย์ในการทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จึงมีการจัดทําระเบียบ สกศ.รร.จปร. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุนค่าตอบแทนผู้มีผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ (8.1-48) และมี
การดําเนินการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว (8.1-49) 

3) มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการและวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการส่งเสริมให้มีการ
นําความรู้ให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชนต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาภาษาสู่ชุมชนของ กอศ.ฯ 
(8.1-50) โครงการบริการชุมชนรอบค่ายของ กวล.ฯ  (8.1-51) และโครงการการให้บริการทางวิชาการแก่
ชุมชนโดยรอบ รร.จปร. ของ กมส.ฯ (8.1-52) 

4) มาตรฐานที่ 6 มีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล ใน
แผนงานที่ 13  การนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับช้ันยศ มาเป็นส่วนประกอบการ 
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พิจารณาให้ความดีความชอบและความก้าวหน้าในการรับราชการมีโครงการส่งเสริมให้กําลังพลเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น (8.1-11) 

5) มาตรฐานที่ 8 การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.  มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ สปค .สกศ .รร .จปร . อย่างต่อเน่ือง โดยในปัจจุบันได้ย้ายมาที่ 
http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/ (8.1-44 ถึง 8.1-46) ทําให้เกิดความสะดวกในการดําเนินงานบน
ระบบฐานข้อมูลมากขึ้น 

 ผลการประเมินตนเอง 

 
หลักฐานอ้างอิง 
8.1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 

ปี 58 
8.1-2 ขออนุมัติใช้เกณฑ์บรรลุเป้าหมายของตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา

ของ สกศ.รร.จปร. 

8.1-3 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

8.1-4 คําสั่ง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 7/59 ลง ลง 11 ก.พ. 59 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. 

8.1-5 คําสั่ง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 21/58 ลง 23 มี.ค. 58 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558   

8.1-6 คําสั่ง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 74/58 ลง 16 พ.ย. 58 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ประจําปีการศึกษา 2558  

8.1-7 คําสั่ง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 5/59 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. ลง 3 ก.พ. 59 

8.1-8 คณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษากองวิชา 
8.1-9 ขออนุมัติจัดการประชุมสรุปผลการดําเนินการแผนปฏิบัติราชการปี 57 และกําหนด

แนวทางการวางแผนปฏิบัติราชการปี 58 
8.1-10 ขออนุมัติประชุมการทําแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจําปี 2558 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

ปฏิบัติได้ 5  ขอ้  ปฏิบัติได้  5  ข้อ √  5.00 
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8.1-11 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 
8.1-12 สรุปผลการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนการปฏิบัติราชการกอง

วิชากับงานประกันคุณภาพการศึกษา  
8.1-13 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระบบการปฏิบัติงานประจํา 
8.1-14 โครงการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในของ รร.จปร. 
8.1-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 

ครั้งที่ 1 
8.1-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 

ครั้งที่ 2 
8.1-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 

ครั้งที่ 3 
8.1-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 

ครั้งที่ 4 
8.1-19 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 

ครั้งที่ 5 
8.1-20 รายงานการประชุมผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. 
8.1-21 สรุปผลการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษากองวิชา สกศ.รร.จปร. ครั้งที่ 1/58 
8.1-22 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ และ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ประจําปีการศึกษา 2558 
8.1-23 เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร.และ 

คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ ประจําปีการศึกษา 2558 
8.1-24 รายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 
8.1-25 เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
8.1-26 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบ้ติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 
8.1-27 ขออนุมัติแต่งต้ังบุคลากรประจําสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 

2558 
8.1-28 ขอให้ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจําปี 2558 
8.1-29 ขอให้ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปี

การศึกษา 2558 
8.1-30 ขอให้ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจความถูกต้องรายงานการประเมินตนเอง 

รร.จปร. ประจําปีการศึกษา 2557 
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8.1-31 ขอให้ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รร.จปร. ประจําปีการศึกษา 2557 

8.1-32 ขอให้ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจเย่ียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
รร.จปร. ประจําปีการศึกษา 2558 

8.1-33 ขอให้ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําและพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
รร.จปร. 

8.1-34 ขอขอบคุณหน่วยที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของ ทบ. ประจําปีงบประมาณ 2558 

8.1-35 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
8.1-36 แจกจ่ายคําสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเป็น

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ 
รุ่นที่ 11 

8.1-37 สรุปการประเมินผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการกองวิชา กับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

8.1-38 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระบบการ
ปฏิบัติราชการประจํา 

8.1-39 ขออนุมัติแบบฟอร์มในการจัดทํา มคอ. 3 และ มคอ. 5 
8.1-40 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ก้าวข้ามขีดจํากัด สู่

สหัสวรรษแห่งคุณภาพ" ประจําปี 2558 
8.1-41   ขอส่งรายช่ือข้าราชการเป็นผู้แทน รร.จปร. เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
8.1-42 สรุปผลการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) 
8.1-43 เอกสารจัดการความรู้ เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 
8.1-44 เว็บไซต์สํานักงานประกันคุณภาพ สกศ.รร.จปร. http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/ 
8.1-45 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ qa_edu@hotmail.com 
8.1-46 ระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา  
8.1-47 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 

2557 
8.1-48 ขออนุมัติลงนามในระเบียบ สกศ .ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาสนับสนุน

ค่าตอบแทนผู้ที่ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ 
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8.1-49 รายงานผลการพิจารณาการอนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและนําเสนอบทความ
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ และการพิจารณาการส่งบทความตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานชาติ 

8.1-50 ขออนุมัติดําเนินโครงการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยรอบ รร.จปร. (กอศ.ฯ) 
8.1-51 ขออนุมัติดําเนินโครงการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยรอบ รร.จปร. (กวล.ฯ) 
8.1-52 ขอเสนอและอนุมัติดําเนินโครงการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนโดยรอบ รร.จปร. 

ตัวบ่งชี้ 8.2* ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
คําอธิบาย หน่วยงานต้นสังกัด หมายถึง รร.จปร. ซึ่งทําหน้าที่ควบคุมการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. โดย
มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในทุก ๆ ปี และแจ้งผลการประเมินให้ สกศ.รร.จปร. ได้รับ
ทราบ การประกันคุณภาพการศึกษาจะครอบคลุมตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษานี้จะเป็นคะแนนที่สะท้อนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของคุณภาพการดําเนินงานต่าง ๆ ของ สกศ.รร.จปร. ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ใช้ค่าเฉลี่ย
คะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด โดยไม่ต้องทําการ
ประเมินใหม่ 
วิธีการคํานวณ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย รร.จปร. คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 

ผลการดําเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน 
 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. ได้มีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง
ซึ่งในปีการศึกษา 2555 มีการดําเนินงาน 7 มาตรฐาน 31 ตัวบ่งช้ี ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเท่ากับ 4.39 ปีการศึกษา 2556 มีการดําเนินงาน 7 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งช้ี 
ได้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเท่ากับ 4.55 และในปีการศึกษา 2557 มี 
การดําเนินงาน 7 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งช้ี ได้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
เท่ากับ 4.56 รวมผลการดําเนินงาน 3 ปี คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.50 ดังตาราง 

 

ผลคะแนน =  
ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

จํานวนป ี
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ข้อมูลพื้นฐาน 

ช่ือข้อมูล 
ผลการดําเนินงาน ผลการ

ดําเนินงาน 
รวม 3 ปี 

2555 2556 2557 

คะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

4.39 4.55 4.56 4.50 

 
ผลการประเมินตนเอง 

คะแนนประเมินตนเอง =  4.50 

หลักฐานอ้างอิง 
8.2-1 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. 

ประจําปีการศึกษา 2555 
8.2-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ประจําปีการศึกษา 2556 
8.2-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ประจําปีการศึกษา 2557 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

≥4.51 คะแนน 4.50 × 4.50 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 8 

จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. กําลังพล สกศ.รร.จปร. ให้ความร่วมมือต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพ และยินดี

ให้ความสนับสนุนทางด้านวิชาการในการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพ 
3. สกศ.รร.จปร. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. และมีการรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการ กระบวนการครบวงรอบ PDCA ส่งผลต่อการพัฒนาการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

4. สกศ.รร.จปร.  มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นเอกสารหลักฐานได้เป็นอย่างดีมี

ประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพฒันา 

การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพสู่การปฏิบัติงานประจํา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ควรมีการพิจารณาร่วมระหว่าง คณะกรรมการบริหารการศึกษา และ สปค.สกศ.รร.จปร. 
เพ่ือพิจารณาวิธีการดําเนินงานให้การดําเนินงานประกันคุณภาพ ไม่เป็นภาระในการปฏิบัติราชการ
ประจํา 

ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมนิตนเอง 

8.1  ปฏิบัติได้ 5  ขอ้  ปฏิบัติได้  5  ข้อ √  5.00 

8.2  ≥4.51 คะแนน  4.50  ×  4.50 

คะแนนเฉล่ียด้านการพัฒนาและประกันคณุภาพภายใน 4.75 
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สรุปผลการประเมิน 

 

 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้สาํเร็จการศกึษา 

1.2 GPAX ≥2.80 2.88 √  5.00 

1.5* ≥4.51 4.54 √ 4.54 

1.8+ 1%  1.33% √ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยด้านคณุภาพผูส้าํเร็จการศึกษา 4.85 

มาตรฐานท่ี 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค ์

2.1 ปฏิบัติได้ 8 ข้อ ปฏิบัติได้ 8 ข้อ √ 5.00 

2.2  20% 19.98% × 5.00 

2.3* 10% 8.83% X 2.21 

2.4* 6% 6.04% √ 1.51 

2.5* 10% 8.65 % × 4.33 

คะแนนเฉลี่ยด้านงานวิจัยและงานสรา้งสรรค ์ 3.61 

มาตรฐานท่ี 3 การบริการทางวิชาการและวิชาชพี 

3.1 80% 100% √ 5.00 

3.2* 30% 87.50% √ 5.00 
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สรุปผลการประเมิน (ต่อ) 

 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

3.3* ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 5.00 

มาตรฐานท่ี 4  การทํานุบาํรงุศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

4.1 80% 100% √ 5.00 

4.2 20% 66.67% √ 5.00 

4.3* ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5  ข้อ √ 5.00 

4.4* ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางทหาร 
5.00 

มาตรฐานท่ี 5 การบริหารจัดการและพัฒนาส่วนการศึกษาฯ 

5.1 ≥ 4.51 4.50   × 4.50 

5.2* ≥ 4.51 4.57 √ 4.57   

5.3 ปฏิบัติได้ 7 ข้อ ปฏิบัติได้ 7 ข้อ √ 5.00 

5.4 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00 

5.6* ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00  

5.7* ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00  

5.9* ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารจัดการและพฒันาส่วนการศึกษาฯ 4.87 
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สรุปผลการประเมิน (ต่อ) 

 

 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

มาตรฐานท่ี 6  การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

6.1 ปฏิบัติได้ 7 ข้อ ปฏิบัติได้ 8 ข้อ √  5.00 

6.2 ปฏิบัติได้ 7 ข้อ ปฏิบัติได้ 7 ข้อ √  5.00 

6.3* ≥ 3.00 3.07 √ 2.56 

6.4 ปฏิบัติได้ 7 ข้อ ปฏิบัติได้ 7 ข้อ √  5.00 

6.5 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √  5.00 

6.6 ปฏิบัติได้ 9 ข้อ ปฏิบัติได้ 10 ข้อ √  5.00 

6.7+ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √  5.00 

6.8+ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ √  5.00 

คะแนนเฉลี่ยด้านการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 4.70 

มาตรฐานท่ี 8  การพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

8.1 ปฏิบัติได้ 5  ข้อ ปฏิบัติได้  5  ข้อ √  5.00 

8.2* ≥4.51 4.50 × 4.50 

คะแนนเฉลี่ยด้านการพัฒนาและประกันคณุภาพภายใน 4.75 
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สรุปผลการประเมินของแต่ละมาตรฐาน 

มาตรฐาน 
จํานวน
ตัวบ่งช้ี 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลคูณคะแนน
เฉลี่ยกับ

จํานวนตัวบ่งช้ี 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา 3 4.85 14.55 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5 3.61 18.05 ดี 

มาตรฐานที่ 3 การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 3 5.00 15.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 4  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

4 5.00 20.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 5 การบริหารจัดการและพัฒนาส่วน
การศึกษาฯ 

7 4.87 34.09 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 6  การบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน 

8 4.70 37.60 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 8  การพัฒนาและประกันคุณภาพ
ภายใน 

2 4.75 9.50 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1-8 32 - 148.79 - 

ผลการประเมนิตนเอง 4.65 ดีมาก 

            
ผลการประเมินตนเองพบว่า สกศ.รร.จปร. มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพภายในได้เป็นอย่างดีทั้ง
ทางด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ และมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์พัฒนาขี้นมาในระดับดี 
อย่างไรก็ตาม สกศ.รร.จปร. ควรต้องเป็นผู้นําด้านวิชาการใน รร.จปร. ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนาเรื่อง 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับ ผู้เรียนและอาจารย์ ต่อไป 
 

จุดแข็ง 
1. สกศ.รร.จปร. มีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานราชการ สกศ.รร.จปร. ทําให้มีกรอบการ

ดําเนินงานที่ชัดเจน และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด 
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2. บุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในระดับสูง สามารถร่วม
พัฒนาระบบการทํางาน ระบบสารสนเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของ สกศ.รร.จปร. ในทุกด้าน
มากขึ้นได้ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. การทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของ อจ.สกศ.รร.จปร. และ ของ นนร. รวมท้ังการตีพิมพ์

เผยแพร่และการนํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
2. การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของ อจ.สกศ.รร.จปร.                                   

 
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนหัวข้องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งหาแนวทางให้ชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ นํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เหล่าน้ีไปใช้
ประโยชน์ 

2. จัดให้มีฐานข้อมูลสําหรับการสืบค้นข้อมูลสําหรับงานวิจัยและฐานข้อมูลทางวิชาการ 
เช่ือมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 

3. ส่งเสริมให้ อจ.สกศ.รร.จปร. ทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้มาก
ขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 

1. กําหนดนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และการดํารงสภาพทาง
วิชาการภายหลังเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

2. กําหนดนโยบายในด้านการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยให้คณาจารย์ที่ทํางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา 
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ผนวก ก 

ขอมูลพ้ืนฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 3 ป ยอนหลัง 

ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 

ประกอบรายงานการประเมินตนเองของสวนการศึกษาฯ 

ประจําปการศึกษา 2558 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
ปการศึกษา 

2556 2557 2558 

1. จํานวนอาจารยประจาํ 150 133.5 147.0 

2. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําในแตละระดับคุณวุฒิ (ใหนับรวมอาจารยประจําตามขอ 1)    

   2.1 ศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก 1 2 3 

   2.2 ศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท 0 0 0 

   2.3 รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก 5 4 3 

   2.4 รองศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท 3 2 6 

   2.5 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาเอก 9 8 10 

   2.6 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิปริญญาโท 17 16 13 

   2.7 อาจารยวุฒิปริญญาเอก 20 19.5 35 

   2.8  อาจารยวุฒิปริญญาโท 91 78.5 108 

   2.9  อาจารยวุฒิปริญญาตรี 4 3.5 4 

3. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด 141 144 141 

4. จํานวนนกัเรียนนายรอยทั้งหมด 782 795 826 

5. จํานวนนักเรียนนายรอยที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการวิชาชีพคุณธรรม 
จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือ
นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา 

6 1 20 

6. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพรในระดับกองทัพ ระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 

36 24 29 

7. จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรคที่นํามาใชประโยชน 9 3 14 

8. จํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ 46 18 9 

9. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของ
กองทัพ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 

4 4 8 

10. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการเรียนการสอน 3 2 5 

11. จํานวนโครงการบริการวิชาการที่ใชกับการวิจัย 0 0 0 

12.จํานวนโครงการหรือกจิกรรมบริการทางวิชาการที่นํามาใชพัฒนาทั้งในสวนของการเรียนการ
สอนและการวิจยั 

1 1 2 

13. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานในการอนุรักษ สืบสาน 
เผยแพรและสงเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตรไทย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร 

4 6 6 

14. จํานวนโครงการหรือกจิกรรมในการสืบสานขนบธรรมเนยีมประเพณีทางทหาร 4 7 5 
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คําสั่งสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

                                                         (เฉพาะ) 
 

                                                    ท่ี      ๗๔ /๕๘ 

    เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ 

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

  เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. เปนไปดวยความ
เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ สกศ.รร.จปร. จึงขอยกเลิกคําสั่ง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ)ท่ี ๔๒/๕๘ และใชคําสั่งนี้
แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑. รายชื่อคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

   ๑.๑ พ.อ. อัครวัฒน  ซ่ือสัตย    ประธานคณะกรรมการ 
   ๑.๒ พ.อ. ศุภชัย  ศรีหอม    รองประธานคณะกรรมการ 
   ๑.๓ พ.อ.ผศ. ชวน  จันทวาลย    รองประธานคณะกรรมการ 
   ๑.๔ คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา มีดังนี้ 
    ๑.๔.๑ พ.อ.ผศ. ภาคภูมิ  รุจิเสนีย   ประธานคณะอนุกรรมการ 
    ๑.๔.๒ พ.อ. ณัฐพร  สตาภรณ   อนุกรรมการ 
    ๑.๔.๓ พ.อ.หญิง ผศ. ภมร  จินดามณี  อนุกรรมการ 
    ๑.๔.๔ พ.ท.หญิง สาธนี  แกวสืบ   อนุกรรมการ 
    ๑.๔.๕ ร.ท. ณรงค  ภูมิสุข   อนุกรรมการ 
   ๑.๕ คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี ๒ งานวิจัยและงานสรางสรรค มีดังนี้ 
    ๑.๕.๑ พ.อ.ผศ. อโณทัย  สุขแสงพนมรุง  ประธานคณะอนุกรรมการ 
    ๑.๕.๒ พ.อ. ปรีชา  อภิวันทตระกูล   อนุกรรมการ 
    ๑.๕.๓ พ.อ. อรรถพล  จินดาทรัพย   อนุกรรมการ 
    ๑.๕.๔ พ.ต.หญิง งามนิจ  สุขเกษม   อนุกรรมการ 

-ผนวก ข- 



164 
 
    ๑.๕.๕ พ.ต.หญิง ณัฐมณฑน  สมราชลี้จินดา อนุกรรมการ 
   ๑.๖ คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้ 
    ๑.๖.๑ พ.อ. นิธิโรจน  วรชาติธนะสาร  ประธานคณะอนุกรรมการ 
    ๑.๖.๒ พ.ท.หญิง จิดาภา  ธรรมวิหาร  อนุกรรมการ 
    ๑.๖.๓ พ.ท.หญิง พัดชา  เพ่ิมพิพัฒน  อนุกรรมการ 
    ๑.๖.๔ ร.ท. สมโชติ  วีรภัทรเวธ   อนุกรรมการ 
    ๑.๖.๕ ร.ท.หญิง ชลิตา  เมฆมุกดา   อนุกรรมการ 
   ๑.๗ คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีดังนี้ 
    ๑.๗.๑ พ.อ.หญิง รศ. ชมนาด  เทียมพิภพ  ประธานคณะอนุกรรมการ 
    ๑.๗.๒ พ.อ.หญิง พิมพวัศยา  ศิริโสม  อนุกรรมการ 
    ๑.๗.๓ พ.ต. ฐนัส  มานุวงศ   อนุกรรมการ 
    ๑.๗.๔ พ.ต.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภาพันธุ  อนุกรรมการ 
    ๑.๗.๕ ร.ท.หญิง เพ็ญธนา  สมานพันธุ  อนุกรรมการ 

    ๑.๗.๖ ร.อ.หญิง บุษดี  อรสิริวรรณ  อนุกรรมการ 
   ๑.๘ คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสวนการศึกษาฯ 

มีดังนี้ 
    ๑.๘.๑ พ.อ. เสรี  วงศชุมใจ   ประธานคณะอนุกรรมการ 

    ๑.๘.๒ พ.อ.หญิง วราภรณ  นิยมคา  อนุกรรมการ 
    ๑.๘.๓ พ.ท.หญิง จิตติมา  หิรัญรัศมี  อนุกรรมการ 
    ๑.๘.๔ ร.ท.หญิง ฉัตรแกว  ยุวพรม   อนุกรรมการ 
   ๑.๙ คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน มีดังนี้ 
    ๑.๙.๑ พ.อ. ศรราม  แสงวิลยั   ประธานคณะอนุกรรมการ 
    ๑.๙.๒ พ.อ.หญิง รศ. สมพร  คําเครื่อง  อนุกรรมการ 
    ๑.๙.๓ พ.ท. บุญอนันต  อนันตเสาวภาคย  อนุกรรมการ 
    ๑.๙.๔ พ.ต. กิตติมศักดิ์  นิลผองอําไพ  อนุกรรมการ 
    ๑.๙.๕ พ.ต. ปยะ  มิตรรักษ   อนุกรรมการ 
   ๑.๑๐ คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี ๘ การพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มีดังนี้ 
    ๑.๑๐.๑ พ.อ.หญิง รศ. อโณมา  คงตะแบก  ประธานอนุกรรมการ 
    ๑.๑๐.๒ พ.อ.หญิง วราภรณ  นิยมคา  อนุกรรมการ 
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    ๑.๑๐.๓ พ.ท.หญิง ผศ. วาสนา  รุจิเสนีย  อนุกรรมการ 
  ๒. หนาท่ีของคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา 
๒๕๕๘ มีดงนี้ 
   ๒.๑ ประสานงาน กํากับดูแล และจัดการประชุมใหคณะอนุกรรมการฯ ดําเนินการ
รวบรวมขอมูล หลักฐานตามตัวบงชี้ (มาตรฐานท่ี ๑ – ๘) และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. 
ปการศึกษา ๒๕๕๘ ในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ 

   ๒.๒ คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี ๑ – ๘ ดําเนินการรวบรวมขอมูล หลักฐานตามตัว
บงชี้ (มาตรฐานท่ี ๑ – ๘) และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๘ ใน
มาตรฐานท่ีรับผิดชอบ 

   ๒.๓ จัดทําเครื่องมือ หรือแบบฟอรม ในการเก็บหรือบันทึกขอมูล เพ่ือใชในการเขียน
รายงานการประเมินตนเองของ สกศ.รร.จปร. และหนวยข้ึนตรงท่ีจัดการศึกษาใหเปนแนวทางเดียวกันทุก
หนวยงาน 

   ๒.๔ รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ใหทราบโดยตอเนื่อง 
 

  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

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

สปค.สกศ.รร.จปร. 
โทร. ๖๒๒๘๒ 
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