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คำนำ ก 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 25๖๓ ข 
1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 1 
 1.1   ข้อมูลทั่วไป 1 
 1.2   ผลการประเมิน 1 
 1.3   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 2 
2. วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา ๒ 
 2.1   วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา ๒ 
 2.2   กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ๒ 
 2.3   เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ๓ 
3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ๔ 
 3.1   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ๔ 
  มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต ๔ 

  มาตรฐานที่ 2 คุณภาพครู อาจารย์ ๗ 

  มาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร ๑๐ 

  มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการ ๑๓ 

  มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๖ 

 3.2 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ๑๘ 
ภาคผนวก  
 รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ ๒๐ 
 บันทึกการสัมภาษณ์ ๒๐ 
 ภาพถ่ายกิจกรรม ๒๙ 
   
 



๑. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
    ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
  ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ า (สกศ.รร.จปร.) ได้ รับการยกฐานะจาก                 
กองการศึกษา เป็นส่วนการศึกษา เมื่อ พ.ศ.2521 ปัจจุบัน สกศ.รร.จปร. มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินงาน             
คือ 1) ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิชาการระดับอุดมศึกษาที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
นายทหารสัญญาบัตร 2) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำมีระเบียบวินัยรู้แบบธรรมเนียม
ของกองทัพและ 3) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยเป็นสุภาพบุรุษและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมจำนวนอาจารย์
ทั้งหมด 186 นาย นักเรียนทั้ง 5 ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1/2563 จำนวน 1,180 นาย ภาคการศึกษาที่ 
2/2563 จำนวน 1,166 นาย และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 90 นาย   
    ๑.๒ ผลการประเมิน 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระดับ นขต. 
ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนนายร้อย  
พระจุลจอมเกล้า  
  จากรายงานการประเมินตนเองของ สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วย ๕ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและ
คุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู อาจารย์ ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 
๓ คุณภาพหลักสูตร ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 5  ตัวบ่งชี้ มาตรฐาน
ที่ ๕ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ นั้น คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที ่๒๙ เม.ย. ๖๔ 
ตามรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 4.๓๘  อยู่ในระดับ ดี ซึ่งสรุป       
ผลการประเมิน ดังนี้ 
 
 

มาตรฐาน 
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

มาตรฐานด้านที ่๑ ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 3 4.๙๐ ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ ๒ คุณภาพครู อาจารย์ 5 3.70 ดี 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพหลักสูตร ๓ 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ ๔ การบริหารจัดการ 5 4.19 ดี 

มาตรฐานด้านที่ ๕ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.80 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑ - ๕ ๑๘ 4.๓๘ ดี 

 
 
 
 



๒ 
 

 ๑.๓ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต    
        ๑. ควรเสริมสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการนำระบบประกันคุณภาพให้ผู้บริหารภายใน สกศ.รร.จปร.    
เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงานและบริหารหน่วย 
         ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนเน้นย้ำให้อาจารย์เห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและวัดคุณภาพได้ 

๒. วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา 
๒.๑ วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒.๑.๑  ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามระบบและกลไกที่หน่วยงานนั้นๆ 
กำหนดขึ้น 

๒.๑.๒ ให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่หน่วยเหนือกำหนด 

๒.๑.๓  ให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือพัฒนาการ
ดำเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

 

๒.๒ กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
๒.๒.๑  การวางแผนการประเมิน 

๑) แผนก่อนการประเมิน 
๑. การจัดคณะผู้ประเมิน วางแผนการตรวจเยี่ยม ประสานหน่วยงานที่รับการประเมิน 
๒. ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ มอบหมายผู้ประเมินแต่ละมาตรฐานทีร่บัผิดชอบ 
๓. ศึกษารายงานการประเมินตนเองและสรุปประเด็นการประเมิน 
๔. แบ่งคณะผู้ประเมินในการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน อาคารสถานที่ และการสัมภาษณ์ 

๒) แผนระหว่างการประเมิน 
๑. ชี้แจงหน่วยงานที่รับการประเมินให้ทราบถึงกระบวนการ วัตถุประสงค์การ

ประเมิน แผนและตารางการปฏิบัติงาน 
๒. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบหลักฐานที่หน่วยรับการประเมินจัดเตรียมไว้ รวมถึง

ข้อมลูนอกเหนือจากที่จัดเตรียมไว้และหลักฐานตามสภาพความเป็นจริงที่รายงานไว้ 
๓. สร้างความเข้าใจ หลักการ และเหตุผลตัวบ่งชี้และประเด็นการพิจารณา 
๔. ตรวจสอบกระบวนการ วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่หน่วยงานรับการประเมินจัดเตรียมไว้ 
๕. วิเคราะห์ผลการประเมินจากข้อค้นพบ หรือข้อมูลที่หน่วยงานรับการประเมิน

จัดเตรียมไว้ 
๖. เสนอแนะข้อสังเกตด้วยวาจาต่อหน่วยงานรับการประเมิน รับฟังความ

คิดเห็นและให้โอกาสผู้รับการประเมินได้ชี้แจงต่อข้อสังเกตที่ยังไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุม 
๓) แผนหลังการประเมิน 

๑. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากข้อมูลหลักฐานที่รวบรวม
ได้ตามกรอบการประเมิน 



๓ 
 

๒. ส่งรายงานผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับทราบเพ่ือการพัฒนาและสำเนาให้หน่วยรับการประเมินทราบเพ่ือ
กำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

๒.๒.๒ วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมลู 
๑) ตรวจสอบกระบวนการ วิธีการได้มา ความเป็นตัวแทนของผู้ให้ข้อมูล หน่วยงาน

ของผู้รับผิดชอบข้อมูล 
๒) รูปแบบการจัดทำรายงานข้อมูลรวมถึงความถูกต้องและเงื่อนไข 
๓) รายละเอียดของข้อมูลที่ระบุในรายงานประเมินตนเองจากเอกสาร การสัมภาษณ์ 

และการสังเกต 
 

๒.๓ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
การกำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่  1 ถึง 5 โดยกำหนด

ระดับคุณภาพ ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

๔.๕๑ - ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ - ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ - ๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑ - ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ - ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 



 

 

3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
1 1 ร้อยละ 100 1 
2 1 ร้อยละ ๔๔.๓๖ 1 
3 1 จำนวน 5 รางวัล 1 
4 N/A 
5 N/A 

คะแนนประเมินตนเอง (เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5) 5 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
1 1 ร้อยละ 100 1 
2 1 ร้อยละ ๔๔.๓๖ ๑ 
3 1 จำนวน 5 รางวัล 1 
4 N/A 
5 N/A 
คะแนนประเมินโดยกรรมการ (เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5) ๕ 

ผลการประเมิน 
 เป็นไปตามที ่สกศ.รร.จปร. ประเมินตนเอง 
 
ตัวบ่งช้ีที ่1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   

       (สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.3 ผู้เรียนมผีลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ 
คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

5 ร้อยละ  64.14 5 
 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
5 ร้อยละ  71.03 5 

ผลการประเมิน 
 - เอกสารใน SAR ตีพิมพ์ จัดแสดงและนำเสนอโครงงาน ของ นนร. รวม 31 เรื่องจากทั้งหมด 49 
เรื่อง คิดเป็น 63.27 ในปีการศึกษา 2563 แต่หลักฐานอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูลรวม 41 เรื่องจากทั้งหมด 
49 เรื่อง 



๕ 

 - ข้อมูลใน SAR ปีการศึกษา 2561 - 2563 โครงงาน นนร. ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ รวม 93 เรื่องจาก
จำนวนทั้งหมด 145 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 64.14 
 - กรรมการประเมินพบว่า ปีการศึกษา 2561 - 2563 โครงงาน นนร. ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่รวม 103 
เรื่องจากทัง้หมด 145 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 71.03 ไม่ตรงกับข้อมูลใน SAR 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน 
   - (สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
5 ปฏิบัติได ้4 ข้อ 4.69 

 
คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

5 ปฏิบัติได ้ 4 ข้อ 4.69 

ผลการประเมิน 
 -  
สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑติ 

ตัวบ่งชี้ ผลดำเนินการ น้ำหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน x น้ำหนัก 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ปฏิบัติได ้2 ข้อ 5 ๕ 25 
ตวับ่งชี้ท่ี 1.2  N/A 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละ 71.03 5 5 25 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  N/A 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 5 4.69 23.45 

คะแนนรวม   ๗๓.๔๕ 
คะแนนเฉลี่ย ๗๓.๔๕ ÷ 15 = 4.๙๐ 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดแข็ง 
 1. นนร. มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ICT พร้อมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 2. นนร. ได้รับการสนับสนุนศักยภาพทางวิชาการโดย รร.จปร. ได้จัดให้มีเวทีทางวิชาการที่สามารถ
นำเสนอผลงานได้ในวันนิทรรศการวิชาการทุกปีการศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  - ควรพัฒนา นนร. ด้านภาษาอังกฤษให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งจะส่งผลให้การ
ทดสอบภาษาอังกฤษ American Language Course Placement Test (ALCPT) เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 



๖ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในปัจจุบันเป็นประโยชน์แก่ นนร. และอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง 
แต่เนื่องจากเวลาของ นนร. มีค่อนข้างจำกัด โครงการพัฒนาดังกล่าวจึงต้องใช้ระยะเวลาให้นานขึ้น ดังนั้น
การจะทำให้เห็นผลลัพธ์ให้อยู่ในเกณฑ์ตามตัวชี้วัดจึงควรจัดระยะเวลาของโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้เป็นโครงการระยะยาว (ช่วงแรกเป็นการซ่อม ช่วงกลางเป็นการสร้าง และช่วงหลังเป็น           
การเสริม) 
  
 
 
                                                                  พ.อ.หญิง ศราวดี พันธุ์พฤกษ์ 

                                                                     ( ศราวดี พันธุ์พฤกษ์ ) 
                                                                                  ผู้ประเมินมาตรฐานที่ 1 
 
                                          
 



 
 

มาตรฐานที ่2 คุณภาพครู อาจารย์ 
ตัวบ่งช้ีที ่2.1 ครู/อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

5 2.98 2.48 
 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

5 2.99 2.49 
ผลการประเมิน 
 - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้นำที่มีคุณภาพ 
        (สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

1 2 ร้อยละ 13.53 0.54 
2 3 ร้อยละ 8.85 2.66 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 3.20 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

1 2 ร้อยละ 13.40 0.54 
2 3 ร้อยละ 8.94 2.68 

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 3.22 
ผลการประเมิน 
 - 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 อาจารย์มีผลงานนำไปใช้ประโยชน์ 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

5 รอ้ยละ 5.59 2.78 
 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

5 ร้อยละ 5.59 2.78 

ผลการประเมิน 
 - 



๘ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

5 ร้อยละ 85.18 5 
 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
5 ร้อยละ 84.36 5 

ผลการประเมิน 
 - 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.6 ครู/อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

1 2 ร้อยละ 100 2 
2 1 มี 1 
3 1 มี 1 
4 1 ร้อยละ 100 1 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 5 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

1 2 ร้อยละ 100 2 

2 1 มี 1 

3 1 มี 1 

4 1 ร้อยละ 100 1 

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 5 

ผลการประเมิน 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 คุณภาพครู อาจารย ์
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้ำหนัก คะแนนประเมินตนเอง คะแนนโดยกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 5 2.49 2.49 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ไม่มีการประเมิน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 5 3.22 3.22 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 5 2.78 2.78 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 5 5 5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 5 5 5 

คะแนนเฉลี่ย 3.69 3.70 
ระดับคุณภาพ ดี ดี 

 
การวิเคราะห์มาตรฐานที่  2 
จุดเด่น 
 อาจารย์ประจำได้รับการเพ่ิมพูนความรู้อย่างเพียงพอ และมีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยทหารและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นอย่างดี 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยยังมีน้อย 
 ๒. จำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในระดับ รศ. และ ศ. มีจำนวนไม่มาก 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรสนับสนุนให้ผลงานวิจัยได้นำไปใช้ประโยชน์ใน รร.จปร. กองทัพ หรือ หน่วยงานต่างๆ ให้มากขึ้น 
  
                                                   
     
       พ.อ.รศ.   ผเดิม หนังสือ                                                                            
                                                                              ( ผเดิม หนังสือ )                                                                                         
                                                                           ผู้ประเมินมาตรฐานที่ 2 



 

มาตรฐานที่ 3 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

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

รวมคะแนนประเมินตนเอง 5 
 

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

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 5 
ผลการประเมิน 

ปรับแก้หลักฐาน 3.1 - 10 และปรับแก้จำนวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning               
จำนวน 60 รายวิชา ให้ตรงกับหลักฐาน 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

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 



๑๑ 
 

ผลการประเมิน 
- 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
1 1 มีการปฏิบัติ 1 
2 1 มีการปฏิบัติ 1 
3 N/A 
4 1 มีการปฏิบัติ 1 
5 1 มีการปฏิบัติ 1 
6 0.5 มีการปฏิบัติ 0.5 

คะแนนประเมินตนเอง (เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5) 5 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
1 1 มีการปฏิบัติ 1 
2 1 มีการปฏิบัติ 1 
3 N/A 
4 1 มีการปฏิบัติ 1 
5 1 มีการปฏิบัติ 1 
6 0.5 มีการปฏิบัติ 0.5 

คะแนนประเมินโดยกรรมการ (เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5) 5 
ผลการประเมิน 
 - ปรับแก้หลักฐาน 3.3 - 1 และ 3.3 - 2 ให้เป็นระเบียบ รร.จปร.ฯ พ.ศ.2563  

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ  
(สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ 
(สกศ.ฯ ไม่มีการประเมนิในตัวบ่งชี้นี้) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
 (สกศ.ฯ ส่งข้อมูลแต่ไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

   สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ผลดำเนินการ น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5 25 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5 25 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5 25 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 N/A 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 N/A 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  (สกศ.ฯ ส่งข้อมูลแต่ไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 

คะแนนรวม 15 - 75 
คะแนนเฉลี่ย 5 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
การวิเคราะห์มาตรฐานที่ 3 
จุดเด่น 
 1. สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องสอดคล้อง             
กับความต้องการของกองทพัและสังคม 
 2. มีการควบคุมกระบวนการเรียนการสอนและการสอบให้อยู่ในมาตรฐาน และมีคุณภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
 2. การเพ่ิมช่องทางการเรียนการสอนเพ่ือให้ นนร. สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. การสร้างนิสัย และจิตสำนึกของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนในการดูแล ตรวจสอบหรือบำรุงรักษา            
สิ่งอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
 2. ควรพัฒนาเพ่ิมช่องทางการเรียนการสอนจากการสอนในชั้นเรียน การเรียนรู้โดย E - learning เป็นการ
เรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์ อีกช่องทางหนึ่งเพ่ือให้ นนร. สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเป็นแนวทาง                    
ในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การเกิดระบาดของโรคโควิด 19 การมีภารกิจทางการทหารซึ่งอาจส่งผลต่อเวลา             
เรียนในชั้นเรียน เป็นต้น 

                           
                                                   พ.อ.หญิง ผศ.ภัทรียา ตัณฑิกุล  

    ( ภัทรียา ตัณฑิกุล ) 
  ผู้ประเมินมาตรฐานที่ 3 
 

           พ.อ. อรรถพล จินดาทรัพย์ 
( อรรถพล จินดาทรัพย์ ) 

          ผู้ประเมินมาตรฐานที่ 3                                                                    



 

 

มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 เอกลักษณ์ 
                  (สกศ.ฯ ไม่มีการประเมินสำหรับตัวบ่งชี้นี้) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
1.2 1 มี 1 
1.5 1 มี 1 

คะแนนประเมินตนเอง (เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5) 5 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
1.2 1 มี 1 
1.5 1 มี 1 

คะแนนประเมินโดยกรรมการ (เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5) 5 

ผลการประเมิน 
 หลักสูตรของ รร.จปร. ทั้ง 2 หลักสูตรได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 การบริหารความเสี่ยง                

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
1 2  ทำได้ 4 ข้อ 1.6 
2 3 ทำได้ 2 ข้อ 0.73 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 2.33 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
1 2  ทำได้ 4 ข้อ 1.6 
2 3 ทำได้ 2 ข้อ 0.73 

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 2.33 
ผลการประเมิน 
 ยืนยันผลการประเมินตาม สกศ.รร.จปร. และเรื่องการระบาดของไวรัสโควิด 19 เป็นอุปสรรค
และเป็นสิ่งสำคัญที่ทาง สกศ.ฯ ต้องบริหารจัดการให้ดีเนื่องจากไม่มีใครทราบว่ามันจะหยุดเมื่อใด 

 

 

 



๑๔ 
 

ตัวบ่งชีท้ี ่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 
 ยืนยันผลการประเมินตาม สกศ.รร.จปร. โดยที่ สกศ.ฯ ได้นำผลการทบทวนการดำเนินงาน
ในปีการศึกษาที่ 2562 มาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 การส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
1 2  ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 1.2 
2 3 ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 3 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 4.2 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
1 2  ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 1.2 
2 3 ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 3 

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 4.2 

ผลการประเมิน 
ทาง สกศ.รร.จปร. มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานตามขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ไม่ได้

จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในงานดังกล่าว ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยากในปีการศึกษาต่อไปเพ่ือเพ่ิมคะแนน 
และทาง สกศ.ฯ ไม่ได้ขอรับการประเมินในข้อนี้ 

 

 

 

 



๑๕ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
5 ร้อยละ 88.26 4.41 

 
คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

5 ร้อยละ 88.26 4.41 
ผลการประเมิน 
 ยืนยันผลการประเมินตาม สกศ.รร.จปร. และมีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ขอให้ทาง สกศ.ฯ 
ดำเนินการต่อในปีการศึกษา 2564 ซึ่งอาจมีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

  สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลดำเนินการ น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ำหนัก 

ตวับ่งชี้ท่ี 4.1  สกศ.ฯ ส่งข้อมูลแต่ไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  มี 5 5 25 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  มี 5 2.33 11.65 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4  ปฏิบัติได้ 7 ข้อ 5 5 25 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5  ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 5 4.20 21 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6  ร้อยละ 88.26 5 4.41 22.05 

คะแนนรวม 20 
 

104.65 
คะแนนเฉลี่ย 104.65 ÷ 25  = 4.19 
ระดับคุณภาพ ดี 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  4 
จุดเด่น 
 สกศ.รร.จปร. มีการนำนโยบายของหน่วยเหนือมาดำเนินอย่างเคร่งคัด ทำให้การบริการจัดการ                 
การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
จุดที่ควรพัฒนา 
 -   
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 สกศ.รร.จปร. ควรมีการบริหารจัดการ และบริหารความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคโควิด 19 
อย่างเป็นรูปธรรม 
  

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



มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

 

ผลการประเมิน 
ข้อมูลเหมือนหน่วยรับประเมิน 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การพัฒนาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ผลการประเมิน 
ข้อมูลเหมือนหน่วยรับประเมิน 

 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

ผลดำเนินการ 
น้ำหนัก 

คะแนน   
การประเมิน 

คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 - 5 4.60 23.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2 ปฏิบัติได้ 3  ข้อ 5 5.00 25.00 

คะแนนรวม 10  48.00 

คะแนนเฉลี่ย 48.00 ÷ 10.00 = 4.80 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเด่น 
 ๑. ผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา สกศ.ฯ 
 ๒. บุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความสามารถในหลายสาขาวิชาสามารถนำความรู้และความสามารถ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ สกศ.ฯ ได้เป็นอย่างดี 
 
 

คะแนนเต็ม  ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

5 - 4.60 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

5 - 4.60 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

5 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

5 ปฏิบัติได ้5 ข้อ 5 



๑๗ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 การจัดเก็บหลักฐานงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์การประเมินแต่ละข้อให้ถูกต้อง และนำขึ้นระบบจัดเก็บ
หลักฐานการประกันคุณภาพให้ครบถ้วนถูกต้อง 
  

 
                          
                                  พ.อ.หญิง รศ. อโณมา คงตะแบก 
                                                    ( อโณมา คงตะแบก ) 
                                                   ผู้ประเมินมาตรฐานที่ 5     
 
 
 



๑๘ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกศ.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน 
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลคูณคะแนน
เฉลี่ยกับ
จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 3 4.๙๐ 1๔.๗๐ ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ 2 คุณภาพครู อาจารย์ 5 3.70 18.5๐ ดี 
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 3 5 15 ดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ 4 การบริหารจัดการ 5 4.19 20.95 ดี 
มาตรฐานด้านที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.80 9.60 ดีมาก 

ผลรวมคะแนน มาตรฐานที่ 1 - 5 1๘  7๘.๗๕  
ผลการประเมินตนเอง  4.๓๘  ดี 

 
การวิเคราะห์ภาพรวม  
จุดเด่น  
 1. ผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. ได้ยึดนโยบายของ ทบ. มากำหนดเป็นนโยบายในการบริหาร     
เพ่ือขับเคลื่อนด้านต่างๆ ขององค์กร และมีการพัฒนากลไกภายในทั้งด้านหลักสูตร ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามที่ ทบ. ต้องการ   
 2. มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนสู่การปฏิบัติจริงเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ นนร.             
ทั้งด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปรับปรุงอาคารสถานที่ รวมถึงสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการเรียน
การสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน   
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน 

1. พัฒนาตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับบริบทของ สกศ.รร.จปร.   
2. นำระบบงานประกันคุณภาพมาใช้เพื่อวัดคุณภาพการปฏิบัติงาน 
๓. ปรับปรุงหรือสร้างหลักสูตรการศึกษาทางเลือกสำหรับ นนร. เพ่ือสนองตอบต่อการปฏิบัติงาน

เมื่อจบการศึกษา 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลให้กับอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรเสริมสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการนำระบบประกันคุณภาพให้ผู้บริหารภายใน สกศ.รร.จปร.    
เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงานและบริหารหน่วย 
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนเน้นย้ำให้อาจารย์เห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและวัดคุณภาพได้ 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐ 
 

รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ผู้บริหาร  พล.ต. สิทธา สาริบุตรานนท์ ผอ.สกศ.รร.จปร.  
2. อาจารย ์ พ.ท. กิตติชัย ช้างน้อย  อจ.สกศ.รร.จปร. 
  ร.ท. ชาญวิทย์ กตาภินิหาร อจ.สกศ.รร.จปร. 
3. บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษา  จ.ส.อ.บูชิต ศิริวัฒนะ  นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 
4. นักเรียนนายร้อย - 
 

ชื่อผู้สัมภาษณ์  พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์  หก.กกศ.รร.จปร. 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  พล.ต. สิทธา สาริบุตรานนท์   
ตำแหน่ง   ผอ.สกศ.รร.จปร. 

๑. แนวคิดในการบริหารสถานศึกษา 
    ๑.๑ ในฐานะผู้บริหารระดับสูง ท่านมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้แน่ใจองค์กรสามารถบรรลุพันธกิจที่
ต้องการได้ โดยเฉพาะการตอบสนองต่อนโยบาย ทบ. และ รร.จปร. ในการผลิตนายทหารหลักของ
ประเทศ 

- ต้องเขา้ใจนโยบายของ ทบ. ให้ชัดเจนเสียก่อนว่า ทบ. มอบนโยบายให้ รร.จปร. ทำอย่างไรบ้าง 
  ๑) เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้นำที่ดี 
  ๒) มีความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี 
สามารถเป็นผู้นำการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกำลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ 
  ๔) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ 
  ๕) มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ ทบ. 
และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิน่และประเทศชาติ 
  ๖) มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
    ๑.๒ มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้แน่ใจว่าพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนต่างๆ ถูกสื่อสารไปยัง
เจ้าหน้าที่ในองค์กรอย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ 

- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสำหรับ นนร. ให้มีความเหมาะสมก้าวหน้า ทันสมัย รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของ ทบ. และให้นำความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์มาใช้งาน            
ได้อย่างแท้จริง นี่คือนโยบายที่ได้ให้ไว้แก่ รร.จปร. เพื่อทำให้ นนร. มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์  
 - ในข้อ 1, ๒, ๓, ๔, และ ๖ ผู้ดำเนินการหลักคือ สวท.รร.จปร., กรม นนร.รอ.รร.จปร. และหน่วย
ต่างๆ ของ ทบ. ที่ให้การสนับสนุนการฝึกแก่ นนร. รวมทั้ง สกศ.รร.จปร. เองก็เช่นกันที่ได้สอดแทรกสิ่ง
ต่างๆ เหล่านั้นให้แก่ นนร. 
 - ในข้อ ๒ และข้อ ๕ เป็นภารกิจหลักของ สกศ.รร.จปร. ซึ่ง สกศ.ฯ ได้ดำเนินการอย่างเป็น
รปูธรรมให้เป็นไปตามนโยบายของ ทบ. ในข้อ ๕ ให้ นนร.มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาในด้าน
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วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในฐานะ
นายทหารสัญญาบัตรหลักของ ทบ. และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ            
สกศ.ฯ ได้สร้างความเข้าใจกับบุคลากรทำการสอนว่าเราทำการสอนทางด้านวิชาการก็จริง แต่เราสอน
วิชาการไม่ได้เพ่ือให้เขาเป็นนักวิชาการ เราต้องการให้วิชาการที่เขาได้เรียนรู้ไปเสริมสร้างความเป็นนักรบ
ของเขาทำให้เขาเป็นนักรบที่ชาญฉลาด สกศ.ฯ ได้สั่งการให้ทุกรายวิชาเขียนประโยชน์ของวิชานั้นๆ                        
ว่ามีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตรับราชการของ นนร. อย่างไร หรือจะนำความรู้ที่ได้จากวิชานั้นๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือชีวิตรับราชการได้อย่างไร และจะต้องชี้แจงให้ นนร. ทราบในการเรียนการสอน
ด้วย 
 ปัจจุบันการสอนแยกเป็นสาขาวิชา ซึ่งก็อาจตรงกับความต้องการของ ทบ. บ้าง แต่สิ่งที่เราทำอยู่ คือ 
เราได้สอนวิทยาการในทุกๆ ศาสตร์พ้ืนฐานให้ นนร. ทุกนายได้ศึกษาเล่าเรียน เพ่ือให้เกิดความรอบรู้เพราะ 
นนร. ส่วนใหญ่ที่จะออกไปทำงานในเหล่ารบ, เหล่าช่วยรบ และเหล่าสนับสนุนการรบที่ไม่ใช่เหล่าทางเทคนิค
วิศวกร เช่น เหล่าช่าง และเหล่าสื่อสารนั้น พวกเขาเหล่านี้จะไม่ได้ทำงานในด้านเดียว เขาจะต้องทำงานได้             
ในหลายมิติ เขาจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ในทางกว้างรอบรู้ในทุกศาสตร์ ทั้งวิศวกรรม, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, 
อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์ เพ่ือไปเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของ ทบ. ทั้งการป้องกันประเทศชาติ          
ไปพัฒนาประเทศในระดับรากหญ้าเป็นทหารพันธุ์ดี เป็นนักรบและนักพัฒนาปกป้องสถาบัน รักชาติ รักแผ่นดิน 
ในปัจจุบัน สกศ.ฯ ได้ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสหวิทยาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่คาดว่าจะตรงกับ
ความต้องการของ ทบ. มากที่สุด ซึ่งได้ทำการวิพากษ์หลักสูตรจากนายทหารที่กำลังศึกษาหลักสูตรเสนาธิการ
ทหารบก หลักสูตรหลักประจำซึ่งความเห็นชอบอยู่ในเกณฑ์มาก และในขณะนี้ได้ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร
จากกองพลรบของ ทบ. ซึ่งคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในเดือน ส.ค. และจะได้นำเสนอต่อสภา รร.จปร.                   
เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 
ในส่วนของนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้อย่างแท้จริง 

- ภาษาอังกฤษ ตั้งเป้ามหายให้ นนร. ทุกนายสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ และมีส่วนหนึ่งสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญตามนโยบายปัจจุบันทุกคาบเรียนก่อนเข้าห้องเรียนต้องมาพูด
ภาษาอังกฤษฝึกให้มีความคุ้นชิน ลดความเขินอาย และให้ นนร. ผลัดกันรายงานยอดต่ออาจารย์เป็น
ภาษาอังกฤษซึ่งปัจจุบันมีการรายงานและส่งวิดีโอเข้าไลน์กลุ่มให้ผมดูตลอด ซึ่งต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้
ร่วมกันช่วยกันในตอนแรกๆ กจ็ะไม่ค่อยทำและดูเหมือนว่าจะทำไปทำไม แต่ในระยะหลังจะเห็นได้ว่า นนร. 
สามารถที่จะพูดจาทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษได้มากข้ึน การแจก Pocket Book บทสนทนาภาษาอังกฤษ 
สกศ.ฯ ก็ได้ลงมือจัดทำให้ นนร.ทุกนาย ๒ สัปดาห์ต่อฉบับ โดย กอศ.ฯ ไม่ต้องลงมือเป็นผู้ทำเองการพฒันา
ภาษาอังกฤษของ นนร. นั้น เราจะไม่ปล่อยให้ กอศ.ฯ ดำเนินการแต่ผู้เดียว สกศ.ฯ โดยทุกกองวิชาจะเป็น 
ผู้ร่วมกันทำทั้งหมด 
 สำหรับอีกหนึ่งส่วนที่ต้องการสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ ปัจจุบันเราจัดตั้งทีมงาน
อาจารย์อาสาทางด้านภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมในด้านภาษาอังกฤษสำหรับ นนร. กลุ่มที่สนใจภาษาอังกฤษ
เป็นอย่างมากซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ 
 - คอมพิวเตอร์ นโยบายก็คือให้ นนร. ทุกนายสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับผู้ใช้งานได้หมด 
และต้องมีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ สิ่งนี้เราดำเนินการได้ดีอยู่แล้วตามสมควร 
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๑.๒ มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้แน่ใจว่าพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนต่างๆ ถูกสื่อสารไปยัง
เจ้าหน้าที่ในองค์กรอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
 - วิธีการของผม คือ เชิญประชุมบุคลากรทุกคนชี้แจงนโยบายและความตั้งใจถึงแผนงานต่างๆ ให้
ทราบโดยทั่วกันให้ได้ฟังจากคำพูดของผมเอง โดยไม่ต้องผ่าน ผอ.กองวิชาฯ ซึ่งได้กระทำไปหลายครั้งแล้ว 
แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงได้ชะลอการชี้แจงบ้าง หลังจากชี้แจงในภาพรวมก็กำกับดูแลให้เป็นไป
ตามที่ได้มอบนโยบายหรือสั่งการในช่วงแรกๆ ก็อาจจะยังไม่ตรงนักก็จะเรียก ผอ.กองวิชาฯ มาประชุม           
สั่งการให้ไปกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งผมก็จะต้องลงไปตรวจเยี่ยมทุกวัน หากไม่ติดภารกิจอ่ืนๆ 
หรือหากติดภารกิจก็จะต้องมีผู้แทนของผมลงไปตรวจเยี่ ยมทุกวันเพ่ือรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ                     
ทั้งด้านการเรียนการสอน และทางด้านสื่อการเรียนการสอนหรือด้านสาธารณูปโภค น้ำดื่ม ไฟฟ้าขัดข้อง 
ตึกหลังคารั่ว ปัจจุบันได้ตั้งทีมงานซึ่งเป็น รอง ผอ.กองวิชาฯ เป็นทีมงานซึ่งช่วยได้มากโดยจะรายงานตรงใน
กลุ่ม Line ที่ผมจะต้องตรวจดูตลอดและช่วยแก้ไขปัญหาตลอดเวลาอย่างรวดเร็วทันทีทันใด 
๑.๓ ท่านวางแผนเรื่องระยะเวลาไว้อย่างไร สำหรับเป้าหมายที่วางไว้ 
 - ไม่วางแผน สั่งการไปแล้วถา้ดูงานเล็กให้ส่งพรุ่งนี้ งานใหญ่ส่งสัปดาห์ถัดไป 
๑.๔ ท่านหลักเกณฑ์ในการกำหนดเป้าหมายอย่างไร 
 - ใช้ความคิดรวบยอดเป้าหมาย 
 
๒. ค้นหาสิ่งท่ีต้องปรับปรุงหรือพัฒนา 
 - สิ่งแรกที่ผมต้องการจะพัฒนา คือ บุคลากรอันดับแรกต้องทำให้อาจารย์เรามาทำงานตามปกติ
เหมือนข้าราชการทั่วไปให้ได้ แม้ว่าจะมีนโยบายหรือมาตรการดีๆ ความคิดดีๆ ที่จะทำให้แก่องค์กร แต่ไม่มี
ผู้ที่มาทำงานหรือมารับนโยบายต่อจากท่านมันก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่          
น่าพอใจบุคลากรของ สกศ.ฯ มาทำงานอยู่กันอย่างคึกคัก มาช่วยกันทำงานให้ สกศ.ฯ และนโยบายที่             
ได้ให้ไว้อีก คือ ภาระงานอาจารย์และบุคลากรต้องมีภาระงานขั้นต่ำซึ่งได้ออกระเบียบไว้แล้ว ใครทำไม่ได้
ตามนั้นจะถูกพิจารณาบำเหน็จ 
 - สิ่งที่สองที่ผมต้องการจะพัฒนา คือ Teaching Material คือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน           
การสอน เช่น คอมพิวเตอร์, โน็ตบุ๊ค, โปรเจคเตอร์, เครื่องขยายเสียง, ไมโครโฟน, กล้องวิดีโอ, ขาตั้ง, ระบบ
อินเตอร์เน็ต, Wifi, เครื่องฉายแผ่นทึบ และสื่อการเรียนการสอนอ่ืนๆ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นพ้ืนฐานสำหรับ
อาจารย์และ นนร. ได้หมดทุกอย่าง 
 - สิ่งที่สามที่ผมจะพัฒนา คือ ระบบงานของ สกศ.ฯ หรือของ รร.จปร. จะต้องนำระบบ MIS                
มาช่วยในการบริหารการจัดการงานต่างๆ ของ สกศ.ฯ ให้ได้มากที่สุดต้องทำให้เป็นรูปธรรมให้ได้ 
 ในส่วนอื่นๆ ที่เหลือที่ไม่ได้กล่าวการพัฒนาจะเกิดขึ้นด้วยระบบที่จะดำเนินการอยู่แล้ว 
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๓. การบริหารระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๓.๑ ท่านมีวิธีการอย่างไรในการติดตามและประเมินผลกจิกรรมด้านการพัฒนาคณุภาพขององค์กร 
 - ทำเหมือนกันกับการบริหารงานทั่วไปก็ต้องมีคณะทำงานในด้านนี้ คอยดูแลติดตามและรายงาน
ผลให้ทราบถึงการดำเนินงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด มีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือไมอ่ย่างไร 
๔. ปัจจัยท่ีสำคัญของสถานศึกษา 
    ๔.๑ ครู ผู้ เรียน หลักสูตร(ตำรา) และระบบงานประกันฯ มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลเชิงบวกต่อ
สถานศึกษาของท่าน 

- ครู ผู้เรียน หลักสูตร(ตำรา) และระบบงานประกันฯ ดูแล้วที่ส่งผลเชิงบวกก็จะเป็นผู้เรียน คือ 
นนร. เป็นหลักในสิ่งอ่ืนๆ ยังเป็นระดับพอใช้หรือปานกลาง 
    ๔.๒ แล้วจะส่งเสริมอย่างไร ต่อปัจจัยนั้น เพื่อให้สร้างความโดดเด่น 
 - นนร. เป็นสิ่งที่ได้คัดสรรมาแล้ว ปลูกฝัง อบรมสั่งสอนเขาดี อบรมสั่งสอนเขาอย่างไร เราก็จะได้สิ่งนั้น
ออกมา ผมจะส่งเสริมทุกอย่างที่ให้ นนร. ได้มีการแสดงออกซึ่งขีดความสามารถไม่ว่าด้านใดๆ สนับสนุนทั้งเวลา
และงบประมาณให้กับอาจารย์ที่ช่วยสอนหรือหากิจกรรมที่จะทำให้ นนร. เป็นนักรบที่ชาญฉลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

บันทึกการสัมภาษณ์ 
ชือ่ผู้สัมภาษณ์  พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์  หก.กกศ.รร.จปร. 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  ร.ท. ชาญวิทย์ กตาภินิหาร 
ตำแหน่ง   อจ.สกศ.รร.จปร. 
การวิเคราะห์ผู้เรียน  
1. ผู้เรียนในหลักสูตร หรือในความรับผิดชอบการสอนของท่านมีความแตกต่างกันหรอืไม่ แตกต่างอย่างไรบ้าง 
 -  มีความแตกต่างในทางสาขาอาชีพกับหลักสูตรที่เรียน  
2. ท่านมองประเด็นความแตกต่างท่ีว่านั้นว่ามีความท้าทายอย่างไร  

 - มีความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
3. ท่านได้ทำอะไรลงไปแล้วบ้าง หรือมีแนวทางดำเนินการอย่างไร ต่อความท้าทายนั้น  

 -  ปรับปรุงพัฒนางานสอนให้มีความสอดคล้องกับบริบทและบทบาทของผู้เรียน 
4. ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  

 -  สามารถทำได้แต่หลักสูตรควรจะปรับไปในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางสาขาอาชีพของผู้เรียน 
เนื่องจากเป็นสถาบันที่แตกต่างจากภายนอก 
5. ท่านได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 -  ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับบริบทผู้เรียน ผลที่ได้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้น 
 
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
1. จากนโยบายของ ทบ. ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ท่านรู้สึกอย่างไรกับนโยบายนี้ 

 - เห็นด้วย 
2. ท่านได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว/อะไรที่คิดว่าควรทำเป็นลำดับแรก  

 - เน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสาขาอาชีพ 
3. ในศตวรรษที่ 21 นี้  เรามองถึงสมรรถนะของบุคคลในฐานะความเป็นครูทหาร/ครูวิชาการ             
ท่านคิดว่าสมรรถนะใดบ้างที่ต้องมี หรือควรมี  

 - ควรมีความรู้พื้นฐานที่ครอบคลุมกับการใช้งาน 
4. ท่านอยากให้สถานศึกษาของท่านส่งเสริมให้ครู อาจารย์มีสมรรถนะเพิ่มเติมด้านใดบ้างเพราะอะไร  

 - ควรมีงบประมาณให้ครู อาจารย์ได้ไปเปิดโลกทัศน์ และเพ่ิมพูนความรู้ด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
การสอนแต่ในห้องเรยีน 

 
ความคิดเห็น/แนวคิดต่อสถานศึกษาของตนเองทุกมิติ 
1. ท่านอยากให้ผู้บริหารของท่านส่งเสริมพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงานในเรื่องใดด้วยเหตุผลอะไร 

- พัฒนาปรับปรุงสื่อช่วยสอนให้มีความทันสมัย เช่น จอฉายภาพ เครื่องเสียง และมีการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย 
2. ท่านเห็นความโดดเด่นในด้านใดของสถานศึกษา 

 - ด้านการทหาร 
 



๒๕ 
 

3. ท่านรู้สึกอย่างไรต่อระบบงานประกันคุณภาพ การศึกษา 
 - เพ่ิมภาระงานที่ไม่จำเป็น ควรปลูกจิตสำนึกกำลังพลมากกว่ามุ่งเน้นงานด้านเอกสาร 

4. ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะอย่างไรบ้าง และคุณวางแผนจะ 
ดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร 

 - ถ้าหากต้องการผลงานทางวิชาการควรจะจัดสรรเงินทุนวิจัยเพ่ิมมากขึ้น และอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐาน
ในการทำงานวิจัยในแต่ละกองวิชาให้เพียงพอ 
5. นอกจากครูอาจารย์แล้วท่านคิดว่ามีปัจจัยใดอีกที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนางานด้านการศึกษาในหน่วย 

 - นโยบายของผู้บังคับบัญชามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก 
 

การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 
1. ท่านได้วางเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ครู อาจารย์ไว้หรือไม่อย่างไร 

 - ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีในทุกๆ วัน 
2. การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความท้าทายอะไรบ้าง 

 - ถ้าทำหน้าที่ได้อย่างดีและสมบูรณ์ ก็จะมีความภาคภูมิใจในอาชีพครูทหาร 
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ ทบ. เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์ ท่านจะจัด 
การเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าว 

 - เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการลงมือปฏิบัติจริง มีสื่อการสอนที่ทันสมัย 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรหรือรายวิชาที่รบผิดชอบอย่างไรบ้าง 

 - ปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับหลักสูตรให้ทันสมัยต่อปัจจุบัน 
5. สิ่งท่ีท่านปรับปรุงนั้น ด้วยเหตุผลอะไร 

 - ให้ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
6. ท่านคิดอย่างไรกับคำว่ามาตรฐานของครู 

 - ครู อาจารย์ ควรมีความรู้ ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๖ 
 

บันทึกการสัมภาษณ์ 
ชื่อผู้สัมภาษณ์  พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์  หก.กกศ.รร.จปร. 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  พ.ท. กิตติชัย ช้างน้อย 
ตำแหน่ง  อจ.สกศ.รร.จปร.  
การวิเคราะห์ผู้เรียน 
1. ผู้เรียนในหลักสูตรหรือในความรับผิดชอบการสอนของท่านมีความแตกต่างกันหรือไม่แตกต่าง
อย่างไรบ้าง 

- ในความรับผิดชอบคือการสอนพ้ืนฐานด้านวิศวกรรม ให้กับผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานความรู้ที่มีความแตกต่าง 
2. ท่านมองประเด็นความแตกต่างที่ว่านั้นว่ามีความท้าทายอย่างไร 

- การที่แยกผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานอ่อน ควรมุ่งเน้นการเข้าใจก่อน 
3. ท่านได้ทำอะไรลงไปแล้วบ้างหรือมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อความท้าทายนั้น 

- ให้ความสำคัญกับผู้เรียน ตามทักษะของผู้เรียน 
4. ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

- ควรให้ผู้เรียนมีความรู้ครบถ้วนตามหลักสูตร 
5. ท่านได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง และผลที่เกิดขึน้เป็นอย่างไร 

- เน้นการมีส่วนร่วม, มีทดสอบเพือ่ปรับพ้ืนความรู้ 
 

การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
1. จากนโยบายของ ทบ. ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นท่านรู้สึกอย่างไรกับ
นโยบายนี้ 

- เห็นด้วย 
2. ท่านได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว/อะไรที่คิดว่าควรทำเป็นลำดับแรก 

- เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และเห็นประโยชน์ของวิชาที่เรียน 
3. ในศตวรรษที่ 21 นี้  เรามองถึงสมรรถนะของบุคคลในฐานะความเป็นครูทหาร/ครูวิชาการ               
ท่านคิดว่าสมรรถนะใดบ้างที่ต้องมีหรือควรม ี

- ควรมีความรู้ที่มีในสาขาของตนให้สมบูรณ์พร้อมถ่ายทอด 
4. ท่านอยากให้สถานศึกษาของท่านส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีสมรรถนะเพิ่มเติมด้านใดบ้างเพราะอะไร 

- ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ความคิดเห็น/แนวคิด ต่อ สถานศึกษาของตนเองทุกมิติ 
1. ท่านอยากให้ผู้บริหารของท่านส่งเสริมพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงานในเรื่องใดด้วยเหตุผลอะไร 

- อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้อง Lab ที่ล้าสมัย ชำรุดจำนวนมาก ยังไม่ได้รับงบแก้ไข 
2. ท่านเห็นความโดดเด่นในด้านใดของสถานศึกษา 

-  
3. ท่านรู้สึกอย่างไรต่อระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

- ไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวงานเอกสารไม่ก่อประโยชน์ 
4. ท่านมีความเห็นเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิทยฐานะอย่างไรบ้าง และคุณวางแผนจะ
ดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร 

-  
5. นอกจากครู อาจารย์แล้วท่านคิดว่ามีปัจจัยใดอีกที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนางานด้านการศึกษาในหน่วย 

- อุปกรณ์ในการเรียน, คุณภาพห้อง Lab 
 

การปฏิบัติตนและการปฏิบัติงาน 
1. ท่านได้วางเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ครู อาจารย์ไว้หรือไม่อย่างไร 

- ทำให้ผู้เรียนสนใจ และเข้าใจให้มากท่ีสุด ทำปัจจุบันให้ดี 
2. การไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีความท้าทายอะไรบ้าง 

- 
3. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ ทบ. เรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์                  
ท่านจะจัดการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าว 

- 
4. ท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร หรือรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างไรบ้าง 

- วิชาที่ตัวเอง รับผิดชอบทำการสอน เพราะจะทราบรายละเอียดดีกว่า 
5. สิ่งท่ีท่านปรับปรุงนั้น ด้วยเหตุผลอะไร 

- 
6. ท่านคิดอย่างไรกับคำว่ามาตรฐานของครู 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

บันทึกการสัมภาษณ์ 
ชื่อผู้สมัภาษณ์     พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์ หก.กกศ.รร.จปร. 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์    จ.ส.อ. บูชิต ศิริวัฒนะ   นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
1. ในศตวรรษที่ 21 นี้ เรามองถึงสมรรถนะของบคุคลในฐานะที่ท่านเป็นฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ท่านคิดว่า 
    ท่านควรได้รับการพัฒนาในด้านใดบ้าง 

- พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการทำงาน ลดภาระ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การทำงาน 
2. ปัจจุบันท่านคิดว่าหน่วยงานท่านได้มีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 

- ยังไม่เห็นเป็นเด่นชัด 
3. ท่านคิดว่าหน่วยงานท่านควรมีการปรับปรุงสิ่งใดเพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงานของท่านหรือส่งผล 
ให้การปฏิบัติงานของท่านดีขึ้น 

- ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเพ่ือลดงานเอกสาร 
4. ท่านมีข้อเสนอใดๆ ให้กับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท่านหรือองค์กรหรือไม่ 

- เพ่ิมการอบรมการพัฒนาทางดา้นเทคโนโลยีกับผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสนับสนุน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. ( Zoom System ) 

๒๙ เม.ย. ๖๔ 
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