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1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการยกฐานะจากกองการศึกษา           
เป็นส่วนการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2521 ปัจจุบันส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า                         
มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงานคือ 1) ผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการ
ระดับอุดมศึกษาท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าท่ีนายทหารสัญญาบัตร 2) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อย                 
มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัยรู้แบบธรรมเนียมของกองทัพและ 3) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อย
เป็นสุภาพบุรุษและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

จำนวนอาจารย์ท้ังหมด 172 นาย นักเรียนท้ัง 5 ช้ันปี ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
จำนวน 1,148 นาย ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 จำนวน 1,147 นาย และบุคลากรสายสนับสนุน 
จำนวน 85 นาย งบประมาณท่ีใช้ในการจัดการศึกษาท้ังหมด 11,355,534.00 บาท (สิบเอ็ดล้านสาม
แสนห้าหมืน่ห้าพันห้าร้อยสามสิบส่ีบาทถ้วน) 
  1.2 ผลการประเมิน  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า               
ระดับหน่วยขึ้นตรง ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย           
พระจุลจอมเกล้า ตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
 จากรายงานการประเมินตนเองของ ส่วนการศึกษาฯ ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน คือ 
มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพครู อาจารย์ 
ประกอบด้วย 5 ตัวบง่ช้ี มาตรฐานท่ี 3 คุณภาพหลักสูตร ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานท่ี 4 การบริหาร
จัดการ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งช้ี มาตรฐานท่ี 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วย 2 ตัวบ่งช้ี
นั้น คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา            
ส่วนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2562 วันท่ี 27 เม.ย.2563 ตามรายมาตรฐานและตัวบ่งช้ี พบว่า              
ในภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉล่ีย 4.48 อยู่ในระดับ ดี ซึ่งสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐาน จำนวนตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
มาตรฐานด้านที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 3 4.88 ดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ 2 คุณภาพครู อาจารย์ 5 3.68 ดี 
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 3 5 ดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ 4 การบริหารจัดการ 4 4.60 ดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ 5 การประกันคุณภาพ  
                        การศึกษาภายใน 

2 4.48 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 - 5 17 4.48 ดี 
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    1.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 
           1.3.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารงานเชิงคุณภาพของ                   
สกศ.รร.จปร. 
  1.3.2 การพัฒนาการดำเนินงานวิจัยของคณาจารย์ รวมท้ังเน้นการนำผลงานวิจัย
ไปสู่การใช้ประโยชน์จริง 

วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    2.1 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  2.1.1 ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไกท่ีหน่วยงานนั้นๆ 
กำหนดขึ้น 
  2.1.2 ให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เกณฑ์ และมาตรฐานท่ีหน่วยเหนือกำหนด 
  2.1.3 ให้หน่วยงานทราบจุดแข็ ง จุดท่ีควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่างๆ                   
เพื่อพัฒนาการดำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
    2.2 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 2.2.1 การวางแผนการประเมิน 
 1) แผนก่อนการประเมิน 

1. การจัดคณะผู้ประเมิน วางแผนการตรวจเยี่ยม ประสานหน่วยงานท่ีรับ
การประเมิน 

2. ช้ีแจงแนวทางการดำเนินการ มอบหมายผู้ประเมินแต่ละมาตรฐาน
คุณภาพการจัดการศึกษารับผิดชอบ 

3. ศึกษารายงานการประเมินตนเองและสรุปประเด็นการประเมิน 
4. แบ่งคณะผู้ประเมินในการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน อาคารสถานที่ และ

การสัมภาษณ์ 
 2) แผนระหว่างการประเมิน 
     1. ช้ีแจงหน่วยงานท่ีรับการประเมินให้ทราบถึงกระบวนการ วัตถุประสงค์
การประเมิน แผนและตารางการปฏิบัติงาน 
  2. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบหลักฐานท่ีหน่วยรับการประเมินจัดเตรียมไว้ 
รวมถึงข้อมูลนอกเหนือจากท่ีจัดเตรียมไว้และหลักฐานตามสภาพความเป็นจริงท่ีรายงานไว้ 

3. สร้างความเข้าใจ หลักการ และเหตุผลตัวบ่งช้ีและประเด็นการพิจารณา 
4. ตรวจสอบกระบวนการ วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลท่ีหน่วยงานรับการประเมิน

จัดเตรียมไว้ 
5. วิเคราะห์ผลการประเมินจากข้อค้นพบ หรือข้อมูลท่ีหน่วยงานรับการ

ประเมินจัดเตรียมไว้ 
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6. เสนอแนะข้อสังเกตด้วยวาจาต่อหน่วยงานรับการประเมิน รับฟังความ
คิดเห็นและให้โอกาสผู้รับการประเมินได้ช้ีแจงต่อข้อสังเกตท่ียังไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุม
 1) แผนหลังการประเมิน 

1. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากข้อมูลหลักฐานท่ี
รวบรวมได้ตามกรอบการประเมิน 

2. ส่งรายงานผลการประเมินให้  ประธานคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับทราบเพื่อการพัฒนาและสำเนาให้
หน่วยรับการประเมินทราบได้กำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

2.2.2 วิธีการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
1) ตรวจสอบกระบวนการ วิธีการมา ความเป็นตัวแทนของผู้ให้ข้อมูล 

หน่วยงานของผู้รับผิดชอบข้อมูล 
2) รูปแบบการจัดทำรายงานข้อมูลรวมถึงความถูกต้องและเงื่อนไข 
3) รายละเอียดของข้อมูลท่ีระบุในรายงานประเมินตนเองจากเอกสาร การ

สัมภาษณ์ และการสังเกต 
 2.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

การกำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5  โดย
กำหนดระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.51 - 5.00 ดีมาก 
3.51 - 4.50 ดี 
2.51 - 3.50 พอใช้ 
1.51 - 2.50 ต้องปรับปรุง 
0.00 - 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 



 

 

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

มาตรฐานท่ี 1  ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  รวมผลการดำเนินงาน 
1 1 ร้อยละ 94.17 

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
เท่ากับ 3 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 3 

2 1 ร้อยละ 38.90 
3 1 จำนวน 8 รางวัล 
4 สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้ 
5 สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้ 

คะแนนประเมินตนเอง (เทียบเปน็คะแนนเต็ม 5) 5 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  รวมผลการดำเนินงาน 
1 1 ร้อยละ 94.17 

ปฏิบติัได้ 3 ข้อ 
เท่ากับ 3 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 3 

2 1 ร้อยละ 38.90 
3 1 จำนวน 9 รางวัล 
4 สกศ.ฯ ไม่ประเมินในตัวบ่งช้ีนี้ 
5 สกศ.ฯ ไม่ประเมินในตัวบ่งช้ีนี้ 

คะแนนประเมินโดยกรรมการ (เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5) 5 

ผลการประเมิน 
  - ข้อ 3 ให้  สกศ.ฯ ใส่ผลการแข่งขันแข่งขัน  CTF จัดโดยกองบัญชาการกองทัพไทย                

และแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง ประจำปี 2562 และตัดข้อ 5 ออก 

ตัวบ่งชี้ที ่1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   
       (สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้) 
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ตัวบ่งชี้ที ่1.3 ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใชป้ระโยชน์ 
คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

5 ร้อยละ  61.74 5 
 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
5 ร้อยละ  61.74 5 

ผลการประเมิน 
 - ตามท่ี สกศ.ฯ กำหนด 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน 

   - (สกศ.ฯ ไม่มีการประเมนิในตัวบง่ช้ีนี้) 

ตัวบ่งชีท่ี้ 1.5 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบนั) 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
5 ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 3.75 

 
คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

5 ปฏิบัติได้  4 ข้อ 4.64 

ผลการประเมิน 
 - ปรับคะแนนข้อท่ี 4 เกณฑ์  ร้อยละ 80  เท่ากับ 1.25  คะแนน ดังนั้น ได้ร้อยละ  57.14  
เท่ากับ 0.89 คะแนน รวม 4 ข้อ เท่ากับ 4.64 คะแนน 
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สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ ผลดำเนินการ น้ำหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 5 5 25 
ตัวบ่งชี้ที ่1.2  (สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  ร้อยละ 61.74 5 5 25 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  (สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 5 4.64 23.20 

คะแนนรวม   73.20 
คะแนนเฉลี่ย 73.20 ÷ 15 = 4.88 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดแข็ง 
 1. นนร. มีศักยภาพทาง ICT เป็นพื้นฐานด้านการศึกษาท่ีดีอยู่แล้วพร้อมได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
 2 . รร.จปร. มีเวทีทางวิชาการท่ีสามารถให้  นนร. นำเสนอผลงานทางวิชาการในวัน
นิทรรศการวิชาการทุกปีการศึกษา 
 3. คณาจารย์ สกศ.ฯ มศัีกยภาพทางวิชาการสูง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการให้แก่ 
นนร. ได้เป็นอย่างดี พร้อมแนะนำ นนร. ให้สามารถนำความรู้ไปสู่การทำงานวิจัยและการประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์จริงผ่านการแข่งขันในเวทีต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 - ผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน ALCPT ของ นนร.  
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. สกศ.ฯ ควรกำหนดวิธีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้แก่ นนร. อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม 
 2. ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สวท.ฯ และ กรม.ฯ เพื่อร่วมกำหนดวิธีส่งเสริมการ
พัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ นนร. ทุกช้ันป ี
 
 
                                                                      พ.อ.หญิง   ศราวดี  พันธุ์พฤกษ์ 

                                                                      ( ศราวดี  พันธุ์พฤกษ์ ) 
                                                                                   ผู้ประเมินมาตรฐานท่ี 1 



 

มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพครู อาจารย์ 
ตัวบ่งชีท่ี้ 2.1 ครู/อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
5 3 2.5 

 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
5 3 2.5 

ผลการประเมิน 
 - การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากขึน้ 
ตัวบ่งชี้ที ่2.2 ครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้นำที่มีคุณภาพ 
        (สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

1 2 14.41 0.58 
2 3 8.51 2.55 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 3.13 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

1 2 14.41 0.58 
2 3 8.51 2.55 

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 3.13 

ผลการประเมิน 
 - จำนวนผลงานวิจัยมีจำนวนลดลง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อาจารย์มีผลงานนำไปใช้ประโยชน์ 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

5 5.5 2.78 
 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
5 5.5 2.78 

ผลการประเมิน 
 - ร้อยละของจำนวนอาจารย์ท่ีได้นำผลงานไปใช้ประโยชน์ลดลง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ครู/อาจารย์ได้รับการเพิม่พูนความรู้/ประสบการณ์ 
คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

5 94.78 5 
 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
5 94.78 5 

ผลการประเมิน 
 - มีอัตราการเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์ท่ีสูง 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ครู/อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

1 2 ร้อยละ 100 2 
2 1 มีการปฏิบัติ 1 
3 1 มีการปฏิบัติ 1 
4 1 ร้อยละ 99.32 1 

รวมคะแนนประเมินตนเอง  
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
1 2 ร้อยละ 100 2 
2 1 มีการปฏิบัติ 1 
3 1 มีการปฏบัิติ 1 
4 1 ร้อยละ 99.32 1 

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ  

ผลการประเมิน 
 - มีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยเป็นอย่างดี 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 2 คุณภาพอาจารย ์
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผลดำเนินการ น้ำหนัก คะแนน   
การประเมิน 

คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  3 5 2.5  
ตัวบ่งชีท่ี้ 2.2  สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   5 3.13 

 

 1 ร้อยละ 14.54 2 0.58  
 2 ร้อยละ 8.51 3 2.55  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ร้อยละ 5.5 5 2.78  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ร้อยละ 94.78 5 5  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6   5 5  
 1 ร้อยละ 100 2 2  

2 มกีารปฏิบัติ 1 1  
3 มกีารปฏิบัติ 1 1  
4 ร้อยละ 100 1 1  

คะแนนรวม 25 - 
 

คะแนนเฉลี่ย 94.55  ÷  25 = 3.68 
ระดับคุณภาพ ดี 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ 2 
จุดเด่น 
 1. อาจารย์มีศักยภาพและความเช่ียวชาญในสาขาสูง 
 2. การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมีแนวโน้มท่ีเพิ่มมากขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. เพิ่มจำนวนผลงานและจำนวนอาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์/หรือนวัตกรรม 
 2. เพิ่มจำนวนอาจารย์ท่ีนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ท่ีนำไปใช้ประโยชน์ 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. สนับสนุนให้เกิดความตระหนักในการทำวิจัยต่ออาจารย์ใหม่และอาจารย์เก่า เช่น การเชิญ
วิทยากรจากแหล่งทุนภายนอก (DTI, สกว., สวทช.) มาบรรยายให้ความรู้ 
 2. ควรแจ้งกองวิชาให้ส่งผลการดำเนินการให้ครบถ้วนในแต่ละปี 
                                                   
     
       พ.อ.รศ.   ผเดิม  หนังสือ                                                                            
                                                                              ( ผเดิม  หนังสือ )                                                                                         
                                                                           ผู้ประเมินมาตรฐานท่ี 2 
                      



 

 

มาตรฐานที่ 3 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
1 1 มีการปฏิบัติ 1 
2 1 มีการปฏิบัติ 1 
3 1 ร้อยละ 100 1 
4 1 ร้อยละ 100 1 
5 1  มีการปฏิบัติ 1 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 5 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
1 1 มีการปฏิบัติ 1 
2 1 มีการปฏิบัติ 1 
3 1 ร้อยละ 100 1 
4 1 ร้อยละ 100 1 
5 1  มีการปฏิบัติ 1 

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 5 

ผลการประเมิน 
 - ข้อ 5 แก้ไขผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานให้ใช้ข้อมูลของ จปร. รุ่นท่ี 66                                                       

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  รวมผลการดำเนินงาน 
1 1 มีการปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
2 1 มีการปฏิบัติ 
3 1 มีการปฏิบัติ 
4 1 มีการปฏิบัติ 
5 1 มีการปฏิบัติ 

คะแนนประเมินตนเอง 5 
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ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  รวมผลการดำเนินงาน 
1 1 มีการปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
2 1 มีการปฏิบัติ 
3 1 มีการปฏิบัติ 
4 1 มีการปฏิบัติ 
5 1 มีการปฏิบัติ 

คะแนนประเมินโดยกรรมการ 5 

ผลการประเมิน 
 - เพิ่มโครงการ + กิจกรรมในข้อ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  รวมผลการดำเนินงาน 
1 1 มีการปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
เท่ากับ 4.5 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 4.5 

2 1 มีการปฏิบัติ 
3 สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินข้อนี้ 
4 1 มีการปฏิบัติ 
5 1 มีการปฏิบัติ 
6 0.5 0.5 การปฏิบัติ 

คะแนนประเมินตนเอง (เทียบเปน็คะแนนเต็ม 5) 5 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  รวมผลการดำเนินงาน 
1 1 มีการปฏิบัติ 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
เท่ากับ 4.5 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 4.5 

2 1 มีการปฏิบัติ 
3 สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินขอ้นี้ 
4 1 มีการปฏิบัติ 
5 1 มีการปฏิบัติ 
6 0.5 0.5 การปฏิบัติ 

คะแนนประเมินโดยกรรมการ (เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5) 5 

ผลการประเมิน 
 -  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ  
(สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ 
(สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
(สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้) 

 
    สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ผลดำเนินการ น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5 25 

ตัวบ่งชีท่ี้ 3.2  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5 25 
ตัวบ่งชี้ที ่3.3  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5 25 

ตัวบ่งชี้ที ่3.4  (สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  (สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6  (สกศ.ฯ ส่งข้อมูลแต่ไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้) 
คะแนนรวม 15  75 

คะแนนเฉลี่ย 75 ÷ 15 = 5 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ 3 

จุดเด่น 
 1. สกศ.ฯ มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพและสังคม 
 2. สกศ.ฯ มีบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถ ดำรงคุณธรรมและจริยธรรม           
ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้มีผลประเมินการจัดการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
 2. ระบบ MIS เพื่อบริหารการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. พัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ นนร. ได้ฝึกฝนด้วยตนเองได้ 
 2. พัฒนาระบบ MIS ใหส้ามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

                            
 

                                                       พ.อ.   ศรราม แสงวิลัย 
( ศรราม  แสงวิลัย ) 

       ผู้ประเมินมาตรฐานท่ี 3 



 
 

มาตรฐานท่ี 4 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เอกลักษณ์ 
                  (สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินสำหรับตัวบ่งช้ีนี้) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  รวมผลการดำเนินงาน 
1.2 
และ 
1.5 

2 2 การปฏิบัติ 
ปฏิบัติได้ 2 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 2 

คะแนนประเมินตนเอง (เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5) 5 คะแนน 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  รวมผลการดำเนินงาน 
1.2 
และ 
1.5 

2 2 การปฏิบัติ 
ปฏิบัติได้ 2 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 2 

คะแนนประเมินโดยคณะกรรมการ (เทียบเปน็คะแนนเต็ม 5) 5 คะแนน 

ผลการประเมิน 
 - ยืนยันผลการประเมินตนเอง สกศ.ฯ แต่ควรให้ นขต.สกศ.ฯ ปรับปรุง Website ให้มีความ
สมบูรณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 การบริหารความเสี่ยง                

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
1 2  2 2 
2 3 1.73 1.73 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 3.73 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
1 2  2 2 
2 3 1.73 1.73 

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 3.73 
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ผลการประเมิน 

 - ยืนยันผลการประเมินตนเองของ สกศ.ฯ ควรนำแผนบริหารความเส่ียงท่ียังไม่บรรลุผล          
มาปรับแก้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.4  การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อ สถาบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
1 2  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 2 
2 3 ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 3 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 5 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
1 2  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 2 
2 3 ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 3 

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 5 

ผลการประเมิน 
 - ยืนยันผลการประเมินตนเองของ สกศ.ฯ  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 การส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
1 2  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 2 
2 3 ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 3 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 5 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
1 2  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 2 
2 3 ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 3 

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 5 

ผลการประเมิน 
 - ยืนยันผลการประเมินตนเองของ สกศ.ฯ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
5 ร้อยละ 93.47 4.67 

 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
5 ร้อยละ 93.47 4.67 

ผลการประเมิน 
 - ยืนยันผลการประเมินตนเองของ สกศ.ฯ ถือว่า สกศ.ฯ ดำเนินงานได้อย่างดีเย่ียม และควร
พัฒนายิ่งขึ้นไป 

  สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ผลดำเนินการ น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  สกศ.ฯ ส่งข้อมูลแต่ไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 5 5 25 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ปฏิบัติได้ 8 ข้อ 5 3.73 18.65 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  ปฏิบัติได้ 7 ข้อ 5 5 25 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  สกศ.ฯ ส่งข้อมูลแต่ไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งช้ีนี้ 
ตัวบ่งชี้ที ่4.6  ร้อยละ 93.47 5 4.67 23.35 

คะแนนรวม  - 92 
คะแนนเฉลี่ย 92 ÷ 20  = 4.60 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  4 
จุดเด่น 
 1. ผู้บริหาร สกศ.ฯ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจหัวใจของ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. สกศ.ฯ มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ และตอบสนองการปฏิบัติงานในหลากหลาย
สาขาวิชา 
 
 



18 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - สกศ.ฯ มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงท่ีสามารถจัดการกับความเส่ียงได้ดี แต่ควรรวบรวม
ทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อทำเป็น รปจ. ต่อไป 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 2. สกศ.ฯ เป็นศูนย์รวมความรู้ทางวิชาการท่ีหลากหลาย น่าจะช่วยเหลือชุมชน (ให้บริการทาง
วิชาการ) มากขึ้น 
 

 
                                         พ.อ.   ปฏิพัทธ์ พากฏิพัทธ์ 
           ( ปฏิพัทธ์ พากฏิพัทธ์ ) 
            ผู้ประเมินมาตรฐานท่ี 4 



 

 

มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

 

ผลการประเมิน 
- เป็นไปตามท่ี สกศ.ฯ กำหนด 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การพัฒนา จากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ผลการประเมิน 
- เป็นไปตามท่ี สกศ.ฯ กำหนด 

    สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

ผลดำเนินการ 
น้ำหนัก 

คะแนน   
การประเมิน 

คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1 -  4.67 23.35 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5 25 

คะแนนรวม 10 - 48.35 

คะแนนเฉลี่ย 48.35 ÷ 10 = 4.84 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 

คะแนนเต็ม  ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 
5 - 4.67 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

5 - 4.67 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

5 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 

 ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

5 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 



20 
 

จุดเด่น 
 1. สกศ.ฯ มีการกำหนดแผนปฏิบัติราชการ โดย นขต.สกศ.ฯ มีส่วนร่วมทำให้การ
ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานสำคัญในการบริหารการศึกษา 
 2. ผู้บริหารและกำลังพล สกศ.ฯ เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือต่องานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง 
 3. สกศ.ฯ มีคณาจารย์ท่ีมีความรู้ในหลายสาขา ทำให้มีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการได้ครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีกำหนด 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. สกศ.ฯ ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อ          
การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ สกศ.ฯ อย่างต่อเนื่อง 
 2. สปค.สกศ.ฯ ควรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และประหยัดอย่างต่อเนื่อง 

 
                          
                                  พ.อ.หญิง  อโณมา คงตะแบก  

                                               ( อโณมา คงตะแบก ) 

                                               ผู้ประเมินมาตรฐานท่ี 5     

 
 
 



 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกศ.รร.จปร. 

มาตรฐาน 
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลคูณคะแนน
เฉลี่ยกับ
จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 3 4.88 73.2 ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ 2 คุณภาพครู อาจารย์ 5 3.68 92.90 ดี 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 3 5 75 ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ 4 การบริหารจัดการ 4 4.60 92 ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

2 4.84 48.40 ดีมาก 

ผลรวมคะแนน มาตรฐานที่ 1 - 5 17  380.6  

ผลการประเมินตนเอง  4.48  ดี 

 
การวิเคราะห์ภาพรวม  
จุดเด่น  
 1. ผู้บริหาร สกศ.ฯ มีความชัดเจนในการกำหนดนโยบายทางการบริหารท่ีเน้นการบริหาร
คุณภาพประกอบด้วยการกำหนดแผนปฏิบัติราชการ การสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามแผน              
การควบคุมและติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำสู่การพัฒนาคุณภาพ     
สกศ.ฯ อย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม  
 2. อาจารย์ สกศ.ฯ เป็นผู้มีศักยภาพทางวิชาการ สามารถผลิตผลงานทางวิชาการ และพัฒนา
งานของ สกศ.ฯ เข้าสู่เกณฑ์คุณภาพท่ีกำหนดได้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน 

1. นนร.ทุกช้ันปี ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ American Language Course 
Placement Test (ALCPT) เนื่องจากปัจจุบัน นนร. มีภารกิจจำนวนมากจึงควรหามาตรการ              
เพื่อกระตุ้นให้ นนร. เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษและการทดสอบ ALCPT 
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2. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน อันประกอบด้วยข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ ผู้บริหาร สกศ.ฯ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ควรพัฒนาอาจารย์ประจำให้มีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญทางวิชาการ และการเข้าสู่
ตำแหน่งวิชาการมากข้ึน 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ คณาจารย์ทำงานวิจัยโดยเน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ให้มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 - การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารเชิงคุณภาพของ สกศ.รร.จปร. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผู้บริหาร  
 1. พล.ต. ศุภชัย ศรีหอม   ผอ.สกศ.รร.จปร. 
 2. พ.อ.ผศ. ชวน จันทวาลย์  รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. 
อาจารย์  
 1. พ.อ.หญิง รศ.สมพร คำเครื่อง  หน.สปค.สกศ.รร.จปร. 
 2. พ.อ.หญิง ผศ.ภัทรียา ตัณฑิกุล  รอง หน.สปค.รร.จปร. 
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษา  
 1. จ.ส.อ. สิริอนันต์ คลังสุวรรณ 

 
บันทึกการสัมภาษณ์ 

ชื่อผู้สัมภาษณ์ 
 1. พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์ อจ.สกศ.รร.จปร.ปฏิบัติหน้าท่ี หก.กกศ.รร.จปร. 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  
 1. พล.ต. ศุภชัย ศรีหอม    ผอ.สกศ.รร.จปร. 
 2. พ.อ.ผศ. ชวน จันทวาลย์  รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. 
 
แนวคิดในการบริหารสถานศึกษา 

“ในการผลิต นนร. เพื่อให้จบไปรับใช้ภายใน ทบ. ด้วย ทบ. เองมีนโยบายให้ รร.จปร.                
อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นนโยบายท่ีเป็นยุทธศาสตร์ ทบ. 5 ปี แปลงยุทธศาสตร์มาเป็นนโยบายและกำหนด    
นโยบายหลักให้ รร.จปร. ปฏิบัติ ซึ่ง ผบ.รร.จปร. ได้รับนโยบายมาให้ส่วนการศึกษาดำเนินการ โดย 
ผบ.ทบ. เน้นในเรื่องการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ พัฒนาภาษาอังกฤษท้ังระบบไม่ว่าจะเป็น
บุคลากรอาจารย์เองหรือว่า  นนร. และอุปกรณ์ท่ีจะคอยสนับสนุนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
และเรื่อง Cyber Security คือความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน Cyber เนื่องจากสถานะการณ์ใน
ปัจจุบันในด้านความมั่นคงและปลอดภัย ทบ. เองมีจุดอ่อนให้หน่วยงานอื่น ประชาชนหรือการเมือง
เข้ามาโจมตีได้ ต้องการท่ีจะพัฒนา นนร. จบไปเป็นนายทหารสามารถท่ีจะสนับสนุนในเรื่องของความ
มั่นคงปลอดภัยของเทคโนลียีสารสนเทศได้  ใน สกศ.รร.จปร. เองก็รับนโยบายท้ัง 2 นโยบาย           
คือภาษาอังกฤษกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยมีมาตรการหลายอย่าง 
ยกตัวอย่าง เช่น มีการเปิดสอน English Program (EP) ให้กับ นนร. ในปี 63  มีท้ัง 3 ช้ันปี ช้ันปีท่ี 2 
นนร. จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อจำกัดไม่สามารถสอนได้ท้ัง  8 หลักสูตร 
เนื่องจากว่าบุคลากรเราไม่พร้อมแต่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิชาท่ีได้รับการวิจัยมาแล้ว        
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จากอดีต ผอ.สกศ.ฯ ว่า นนร. ควรจะเรียนเน้นไปท่ีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็เลยออกมาเป็น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกตัวอย่าง เช่น เรียนเรื่องไฟฟ้า เรียนเครื่องกล เรียนโยธาก็มีท้ังหมดอยู่
ในนี้เราสามารถบูรณาการอาจารย์จากกองวิชาอื่นมาช่วยสอนได้ โดยเราจะเน้นอาจารย์ท่ีจบจาก
ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยเฉพาะ นนร. ท่ีไปเรียนปริญญาตรี จะให้
อาจารย์เหล่านี้มาสอน เพราะภาษาอังกฤษค่อนข้างจะดี ก็เป็นท่ีมาว่าทำไมเราเปิดได้สาขาเดียว        
ทำไมเราถึงเปิดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเท่านั้น ส่วนวิศวกรรมเปิดค่อนข้างยากเพราะวิชา
ค่อนข้างลึก ด้านไซเบอร์เองก็ตอบสนองนโยบาย เรามีหลักสูตรซึ่งผ่านสภาการศึกษาวิชาการทหาร
เรียบร้อยแล้ว EP ก็ผ่านแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการรับรองของ สกอ. สามารถเปิดสอนได้ ในสาขา 
Cyber เองก็สอนช้ันปีท่ี 2 ย้อนหลังไปถึงปี 62 สกศ.ฯ เองพยายามตอบสนองกับนโยบายของ ทบ.          
และนโยบายของ ผบ.รร.จปร. ส่วนในเรื่องของบุคลากรเองต้องทำการพัฒนาบุคลากรในเมื่อเราไม่ได้
หยุดอยู่ท่ีว่าเปิดได้แค่สาขาเดียวอนาคตบุคลากรพร้อมเราก็สามารถท่ีจะเปิดได้หลายๆ สาขา โดยส่ง
อาจารย์เราไปเรียนปริญญาโท ปริญญาเอกต่างประเทศจะได้อาจารย์ กลับมาสอนในแต่ละสาขา            
แล้วที่เน้นย้ำก็ คือ กองวิชาอักษรศาสตร์ เราก็พัฒนาการโดยส่งอาจารย์ไปเรียนหลักสูตร 3 หลักสูตร 
ก็คือ BALIC  AELIC แล้วก็ MELT  ได้ทุนของ ทบ. ขอมาในปี 63 จำนวน 3 ทุน ในปี 64 เช่นเดียวกัน 
3 ทุนในปี 63 ท้ัง 3 หลักสูตร ในปี 64 หลักสูตร BALIC 2 ทุน แล้วก็ MELT  อีก 1 ทุน นอกจากนั้นก็
พยายามจะหาอาจารย์จากต่างประเทศมาสอนในวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเรียนทุกช้ันปีการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ ก็พัฒนาอีกเน้นการเรียนแบบการพูดการฟังเป็นหลักแล้ว เราก็จะให้นักเรียนมีการ
สอบ ALCPT ถี่ขึ้น เพื่อท่ีจะดูพัฒนาการของ นนร. ว่าท่ีเราป้อนเข้าไปให้ นนร. ได้ฝึกได้อะไรต่างๆ 
ของภาษาอังกฤษมผีลให้ นนร. สามารถท่ีจะพัฒนาภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นไหม จะมีการสอบถ่ีขึ้นก็น่าจะ
เป็น 2 สัปดาห์ครั้งแล้วก็หลังจากการสอบได้คะแนนมาวิเคราะห์ดูว่ามีพัฒนาการดีขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่ดี
จะแก้อย่างไรให้เป็นรูปธรรม ไม่ดีเราก็จะจัดอาจารย์ไปติวพิเศษอาจจะให้วันเสาร์เช้าอยู่ติว ให้ กรม 
นนร.รอ.ฯ ช่วยกำกับดูแล ในด้านการเรียนภาษาอังกฤษ ในปี 63 น่าจะเป็นรูปธรรม มาตรการท่ีลงไป
พัฒนาจะเยอะไม่เหมือนปี 62 ท่ีพึ่งเริ่มสาขา EP เป็นปีแรกอะไรก็ยังขาดอยู่ แต่พอปีนี้เป็นปีท่ี 2          
และคิดว่าน่าจะเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 ปี 63 นนร. จะต้องมีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้นตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ก็ คือ  

- ช้ันปีท่ี 2 จะต้องผ่าน 55%  
- ช้ันปีท่ี 3 จะต้องผ่าน 60% 
- ช้ันปีท่ี 4 จะต้องผ่าน 70% 
- ช้ันปีท่ี 5 จะต้องผ่าน 80%  ของคะแนนสอบ ALCPT 
นนร. ต่างประเทศในปัจจุบันมีข้อดี คือ จบมาแล้วให้เข้ามาเป็นอาจารย์แล้วก็รอทุนไปเรียน

ปริญญาโทต่อซึ่งจะกลับมาเป็นกำลังหลักในอนาคต 
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ในระบบประกันคุณภาพฯ ข้อดีคือมีการทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งประกันคุณภาพจะต้องนำเอายุทธศาสตร์ของ รร.จปร. 5 ปีมาใช้ คือ มีกลยุทธ์มี
ตัวช้ีวัดเอามาเป็นแผนของประกันคุณภาพฯ สกศ.ฯ มี 2 แผน ท่ีประกันคุณภาพนำมาดำเนินงานก็ 
คือ แผนปฏิบัติราชการกับแผนบริหารความเส่ียง แผนบริหารความเส่ียงปี 63 เป็นปีท่ี 3 การทำแผน
บริหารความเส่ียงมีประโยชน์มาก เพราะว่าเราก็จะรู้จุดอ่อนของเราว่าอะไรท่ีเราควบคุมได้อะไร
ควบคุมไม่ได้  เราจะมองเห็นเลย แผนปฏบิัติราชการฯ ก็มีตัวชี้วัดเป็นงานท่ีเรารวบรวมมาจาก สกศ.ฯ 
ในแต่ละส่วน แต่ละกองวิชารวบรวมมาอะไรท่ีปฏิบัติได้อะไรปฏิบัติไม่ได้เป็นรูปธรรมท่ีเห็นผลการ
ปฏิบัติ มันค่อนข้างจะสนับสนุนกับการประกันคุณภาพฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีทางเดินท่ี
ชัดเจน มีแผนมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ทำให้การปฏิบัติงานมีเป้าหมายอันแรก คือ เดินตามเป้าหมายให้ถูก 

ด้านการพัฒนาครูอาจารย์เรามีนโยบายชัดเจนอยู่แล้วแล้วว่าพัฒนาภาษาอังกฤษกับพัฒนา
เรื่อง ไซเบอร์และเราก็ต้องพัฒนาอาจารย์ไปด้านนี้จริงๆ ด้านอื่นก็ด้วย แต่พูดถึงด้านภาษาอังกฤษกับ
ไซเบอร์เราก็จะมีหลักสูตรท่ี ทบ. สนับสนุนตัวหลักสูตรมาให้เราก็ส่งอาจารย์พัฒนาการไปด้านนั้น 
นอกจากนั้นเรายังมีทุนของ ทบ. ผ่าน ยศ.ทบ. กคื็อ ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ 1 ทุน ทุนปริญญาโท
ต่างประเทศ 2 ทุน ทุนปริญญาเอกในประเทศอีกทุน ทุกปีเราก็จะคัดสรรอาจารย์เหล่านี้โดยดูลำดับ
ความเร่งด่วนและความสำคัญแต่ละกองวิชาเราจะให้คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนว่าของกองไหนควร
ท่ีจะได้รับการส่งเสริม  

ยกตัวอย่างตอนนี้เราก็มีปริญญาเอก 39 คน แล้วปริญญาโท 150 กว่าคนก็ถือว่าค่อนข้าง
เยอะ ปริญญาตรีก็รอท่ีจะไปเรียนต่อ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนของ นนร. ก็คิดว่าเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ตำราหรือเอกสารประกอบการสอนก็ให้ผู้ท่ีจะเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการจัดทำ ตำราเรียนมีส่วนสำคัญตำราท่ีนำมาใช้กับ รร.จปร. บางทีก็ไม่ค่อยเหมือนกับท่ีใช้ท่ัวไป
เหมือนตำราทำอาหารเราต้องผลิตของเราเองเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาเป้าหมายของเราเพราะ
เราเป็นสถาบันเฉพาะทาง เรื่องงบประมาณด้านเอกสารตำราท่ีให้เรามาไม่ค่อยมีปัญหาท่ีมีปัญหาก็ 
คือ การบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องอาคารสถานท่ีแต่ขณะนี้ได้งบประมาณมาเรื่อยๆ โชคดี ท่ีได้
งบประมาณพิเศษมา ก็จะทำการปรับปรุงรวมทั้งห้องน้ำเพิ่มเติมด้วย”         
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บันทึกการสัมภาษณ์ 
ชื่อผู้สัมภาษณ์    
 พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์  อจ.สกศ.รร.จปร.ปฏิบัติหน้าท่ี หก.กกศ.รร.จปร.  
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   
 พ.อ.หญิง รศ.สมพร คำเครื่อง  หน.สปค.สกศ.รร.จปร. 
 พ.อ.หญิง ผศ.ภัทรียา ตัณฑิกุล  รอง หน.สปค.รร.จปร. 
 
ผูใ้ห้สัมภาษณ์  พ.อ.หญิง รศ.สมพร คำเครื่อง 
ประเด็นการวิเคราะห์ผู้เรียน 
1. ผู้เรียนในหลักสูตรหรือในความรับผิดชอบการสอนท่านมีความแตกต่างกันหรอืไม่ แตกต่างอยา่งไรบ้าง 
 - มีความแตกต่างในด้านพื้นฐานความรู้จากช้ันมัธยมก่อนเข้า รร.ตท. 
2. ท่านมองประเด็นความแตกต่างท่ีว่านั้น ว่ามีความท้าทายอย่างไร 
 - ทำอย่างไรให้ นนร. เข้าใจในส่ิงท่ีต้องการถ่ายทอด, นนร.ช่วยเหลือกันในการเรียน 
3. ทำได้ทำอะไรลงไปแล้วบ้างหรือมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อความท้าทายนั้น 
 - มอบงาน, พูดคุยสอบถาม 
4. ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
 - เป็นส่ิงท่ีดี มีเป้าหมายชัดเจน 
5. ท่านได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง และผลท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในระหว่างการสอน 
ประเด็นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
1. จากนโยบายของ ทบ. ท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ท่านรู้สึกอย่างไรกับ
นโยบายนี้ 
 - เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่การปฏิบัติอาจะมีข้อจำกัดในเรื่องเวลา, ลักษณะของวิชา 
2. ท่านได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว หรืออะไรท่ีคิดว่าควรทำเป็นอันดับแรก 
 - ให้ นนร. ซักถาม, แสดงความคิดเห็นหน้าช้ันเรียน 
3. ในศตวรรษท่ี 21 นี้ เรามองถึงสมรรถนะของบุคคล ในฐานะความเป็นครูทหาร/ครูวิชาการ              
ท่านคิดว่าสมรรถนะใดบ้างท่ีต้องมีหรือควรมี 
 - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ท่านอยากให้สถานศึกษาของท่าน ส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีสมรรถนะเพิ่มเติมด้านใดบ้าง เพราะอะไร 
 - ภาษาอังกฤษ 
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ผูใ้ห้สัมภาษณ์  พ.อ.หญิง ผศ.ภัทรียา ตัณฑิกุล 
ประเด็นการวิเคราะห์ผู้เรียน 
1. ผู้เรียนในหลักสูตรหรือในความรับผิดชอบการสอนท่านมีความแตกต่างกันหรอืไม่ แตกต่างอยา่งไรบ้าง 
 - แตกต่างกันท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา บุคลิกภาพ รวมท้ังความสนใจ 
ประสบการณ์ และการปรับตัว 
2. ท่านมองประเด็นความแตกต่างท่ีว่านั้น ว่ามีความท้าทายอย่างไร 
 - จะต้องมีการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนา นนร. ให้เหมาะสมกับความ
แตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน 
3. ทำได้ทำอะไรลงไปแล้วบ้างหรือมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อความท้าทายนั้น 
 - เป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้ นนร. ได้พัฒนาตนเองตามความสามารถท่ีแตกต่าง เพิ่มพูน
ศักยภาพของตนเองให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม 
4. ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
 - เป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนท่ีจะต้องทำให้  นนร. เกิดสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรท่ีกำหนดไว้ 
5. ท่านได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง และผลท่ีเกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 - เน้นส่งเสริมให้ นนร. มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพของแต่
ละบุคคล และนำผลท่ีได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพสูงสุด 
ประเด็นการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
1. จากนโยบายของ ทบ. ท่ีจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ท่านรู้สึกอย่างไรกับ
นโยบายนี้ 
 - เห็นด้วย เพราะจะทำให้เกิดการเรียนรู้จากความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
2. ท่านได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว หรืออะไรท่ีคิดว่าควรทำเป็นอันดับแรก 
 - สร้างการเรียนรู้ท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ปัญหา/โครงการเป็นฐานให้ นนร. มีส่วน
ร่วมในการคิด และวิเคราะห์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
3. ในศตวรรษท่ี 21 นี้ เรามองถึงสมรรถนะของบุคคล ในฐานะความเป็นครูทหาร/ครูวิชาการ              
ท่านคิดว่าสมรรถนะใดบ้างท่ีต้องมีหรือควรมี 
 - ทักษะพื้นฐานการรู้หนังสือ ทักษะการคิด ทักษะการทำงาน ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการใช้ชีวิตมาบูรณาการ การเรียนการสอน 
4. ท่านอยากให้สถานศึกษาของท่าน ส่งเสริมให้ครูอาจารยม์ีสมรรถนะเพิ่มเติมด้านใดบ้าง เพราะอะไร  
 - เพิ่มเติมทักษะการทำงาน ส่งเสริมครูอาจารย์ให้สามารถสร้าง และออกแบบสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ มีวิธีการและนวัตกรรมท่ีส่งเสริมให้ นนร. มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ในทุกทักษะ 
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บันทึกการสัมภาษณ์ 
ชื่อผู้สัมภาษณ์    
 พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์  อจ.สกศ.รร.จปร.ปฏิบัติหน้าท่ี หก.กกศ.รร.จปร.  
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์   
 จ.ส.อ. สิริอนันต์ คลังสุวรรณ 
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
1. ในศตวรรถที่ 21 นี้ เรามองถึงสมรรถนะของบุคคล ในฐานะที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ท่าน
คิดว่าท่านควรได้รับการพัฒนาในด้านใดบ้าง 

 - ด้านเทคโนโลยี 
2. ปัจจุบันท่านคิดว่าหน่วยงานท่านได้มีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 
 - มีการพัฒนาได้ตามเสด็จฯ ทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ 
 - จัดอบรมไซเบอร์ 
3. ท่านคิดว่าหน่วยงานท่านควรมีการปรับปรุงสิ่งใด เพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงานของท่าน 
หรือส่งผลให้การปฏิบัติงานของท่านดีขึ้น 

- ไม่มี 
4. ท่านมีข้อเสนอใดๆ ให้กับผู้บังคับบัญชาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของท่านหรือองค์กรหรือไม่ 

- ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งอยู่แล้ว 
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