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ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ๕ มาตรฐาน 
ได้แก่ คุณภาพผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต คุณภาพครู อาจารย์ คุณภาพหลักสูตร การบริหารจัดการ                   
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งรูปแบบ แนวทาง วิธีการ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า                 
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คำนำ ก 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รร.จปร. ระดับ นขต.รร.จปร. ปีการศึกษา 25๖๔ ข 
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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 
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๑. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
    ๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
   ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สกศ.รร.จปร.) ได้รับการยกฐานะจาก                 
กองการศึกษา เป็นส่วนการศึกษา เมื่อ พ.ศ.2521 ปัจจุบัน สกศ.รร.จปร. มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ดำเนินงาน คือ 1) ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิชาการระดับอุดมศึกษาที่เพียงพอ              
ต่อการปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 2) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำมี
ระเบียบวินัยรู้แบบธรรมเนียมของกองทัพและ 3) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยเป็นสุภาพบุรุษและเป็น             
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม จำนวนอาจารย์ทั้งหมด 180 นาย นักเรียนทั้ง 5 ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 
จำนวน 1,243 นาย ภาคการศึกษาที่ 2/2564 จำนวน 1,238 นาย และบุคลากรสายสนับสนุน                
จำนวน 89 นาย   
    ๑.๒ ผลการประเมิน 
  คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ระดับ นขต.รร.จปร. ได้ดำเนินการ 
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ตามมาตรฐานการศึกษา รร.จปร 
  จากรายงานการประเมินตนเองของ สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วย ๕ มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ ๑ 
ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู อาจารย์ ประกอบด้วย ๕ 
ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพหลักสูตร ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการ 
ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ นั้น 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา                    
สกศ.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 วันที่ ๒6 พ.ค. ๖5 ตามรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ พบว่า                    
ในภาพรวมมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 4.29  อยู่ในระดับ ดี ซ่ึงสรุปผลการประเมิน ดังนี้ 
 

มาตรฐาน 
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

มาตรฐานด้านที ่๑ ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 3 4.58 ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ ๒ คุณภาพครู อาจารย์ 5 3.89 ดี 

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพหลักสูตร 3 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ ๔ การบริหารจัดการ 4 3.80 ดี 

มาตรฐานด้านที่ ๕ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.74 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑ - ๕ 17 4.29 ดี 

 ๑.๓ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต    
        ๑. ควรเสริมสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการนำระบบประกันคุณภาพให้ผู้บริหารภายใน สกศ.รร.จปร.    
เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารงานและบริหารหน่วย 



๒ 
 

         ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนเน้นย้ำให้อาจารย์เห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามมาตรฐานและวัดคุณภาพได้ 

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. แบ่งคณะผู้ประเมนิในการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 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. จดัทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากข้อมูลหลักฐานที่รวบรวม
ได้ตามกรอบการประเมิน 

๒. ส่งรายงานผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการการประกันคุณภาพ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับทราบเพ่ือการพัฒนาและสำเนาให้หน่วยรับการประเมินทราบเพ่ือ
กำหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

๒.๒.๒  วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมลู 



๓ 
 

๑) ตรวจสอบกระบวนการ วิธีการได้มา ความเป็นตัวแทนของผู้ให้ข้อมูล หน่วยงาน
ของผู้รับผิดชอบข้อมูล 

๒) รูปแบบการจัดทำรายงานข้อมูลรวมถึงความถูกต้องและเงื่อนไข 
๓) รายละเอียดของข้อมูลที่ระบุในรายงานประเมินตนเองจากเอกสาร การ

สัมภาษณ์ 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 79.82 1 
2 1 ร้อยละ 53.67 1 
3 1 จำนวน 5 รางวัล 1 
4 สกศ.รร.จปร. ไมม่ีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 

5 สกศ.รร.จปร. ไมม่ีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 
คะแนนประเมินตนเอง (เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5) 5 

 
ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
1 1 ร้อยละ 79.82 1 
2 1 ร้อยละ 53.67 ๑ 
3 1 จำนวน 5 รางวัล 1 
4 สกศ.รร.จปร. ไมม่ีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 

5 สกศ.รร.จปร. ไมม่ีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 

คะแนนประเมินโดยกรรมการ (เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5) ๕ 
ผลการประเมิน : คะแนนประเมินโดยกรรมการ ได้เท่ากับที ่สกศ.รร.จปร. ประเมินมา  
  - แต่ขอให้เพ่ิมเติมข้อมูลใน SAR ในตัวบ่งชี้ที่ 1.1/ข้อ 2 ปีการศึกษา 2564 ไม่ได้ระบุ
หลักฐานอ้างอิงใน SAR แต่พบมีหลักฐานบนระบบฐานข้อมูล 1.1-2 
 
ตัวบ่งช้ีที ่1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   

       (สกศ.รร.จปร. ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 
 

ตัวบ่งช้ีที ่1.3 ผู้เรียนมผีลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ 
คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

5 รอ้ยละ  54.07 5 
 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
5 ร้อยละ  54.07 5 

ผลการประเมิน 
 - คะแนนประเมินโดยกรรมการ ได้เท่ากับที ่สกศ.รร.จปร. ประเมินมา 



๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน 
   - (สกศ.รร.จปร. ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
5 ปฏิบัติได ้4 ข้อ 5 

 
คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

5 ปฏิบัติได ้3 ข้อ 3.75 
ผลการประเมิน 
 - คะแนนประเมินโดยกรรมการ ให้น้อยกว่าที่ สกศ.รร.จปร. ประเมินมา เนื่องจากผลการตรวจ
ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.5/ข้อ3 ข้อมูลใน SAR เป็นการรายงานผลคะแนนสอบ ALCPT ของ นนร. ชั้นปีที่               
1 - 4 โดยระบุหลักฐานอ้างอิง 1.5-3 เมื่อตรวจหลักฐานบนระบบฐานข้อมูล พบว่าข้อมูลตัวชี้วัด ผลการ
ดำเนินโครงการ และรายละเอียดที่แสดงคะแนนสอบไม่ตรงกันกับข้อมูลที่ระบุไว้ใน SAR 
 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑติ 
ตัวบ่งชี้ ผลดำเนินการ น้ำหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ปฏิบัติได ้3 ข้อ 5 ๕ 25 
ตวับ่งชี้ท่ี 1.2  (สกศ.รร.จปร. ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละ 54.07 5 5 25 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  (สกศ.รร.จปร. ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5   ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 5 3.75 18.75 
คะแนนรวม   68.75 
คะแนนเฉลี่ย 68.75 ÷ 15 = 4.58 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดแข็ง 
 นนร. ได้รับการสนับสนุนศักยภาพทางวิชาการ โดย รร.จปร. ได้จัดให้มีเวทีทางวิชาการที่สามารถ
นำเสนอผลงานได้ในวันนิทรรศการวิชาการทุกปีการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรพัฒนา นนร. ด้านภาษาอังกฤษให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งจะส่งผลให้การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ American Language Course Placement Test (ALCPT) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 



๖ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในปัจจุบันเป็นประโยชน์แก่ นนร. และอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง 

แต่เนื่องจากเวลาของ นนร. มีค่อนข้างจำกัด โครงการพัฒนาดังกล่าวจึงต้องใช้ระยะเวลาให้นานขึ้น ดังนั้น
การจะทำให้เห็นผลลัพธ์ให้อยู่ในเกณฑ์ตามตัวชี้วัด จึงควรจัดระยะเวลาของโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้เป็นโครงการระยะยาว (ช่วงแรกเป็นการซ่อมแซม ช่วงกลางเป็นการสร้างสรรค์และ            
ช่วงหลังเป็นการเสริมสร้าง) 
  
 
                                                                  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 2.48 2.48 
ผลการประเมิน 
 - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้นำที่มีคุณภาพ 
        (สกศ.รร.จปร. ไมม่ีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

1 2 ร้อยละ 13.28 0.53 
2 3 ร้อยละ 9.91 2.97 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 3.50 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

1 2 ร้อยละ 13.28 0.53 
2 3 ร้อยละ 9.91 2.97 

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 3.50 
ผลการประเมิน 
 - 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 อาจารย์มีผลงานนำไปใช้ประโยชน์ 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

5 รอ้ยละ 6.95 3.48 
 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

5 ร้อยละ 6.95 3.48 

ผลการประเมิน 
 - 



๘ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.5 ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 

5 ร้อยละ 79.87 4.99 
 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
5 ร้อยละ 79.87 4.99 

ผลการประเมิน 
 - 
ตัวบ่งช้ีที่ 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 100 1 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 5 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

1 2 ร้อยละ 100 2 

2 1 มีการปฏิบัติ 1 

3 1 มีการปฏิบัติ 1 

4 1 ร้อยละ 100 1 

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 5 

ผลการประเมิน 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 คุณภาพครู อาจารย ์
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลดำเนินการ น้ำหนัก คะแนนประเมิน คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  2.48 5 2.48 12.40 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  สกศ.รร.จปร. ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   5 3.50 17.50 
 1 ร้อยละ 13.28 2 0.53  
 2 ร้อยละ 9.91 3 2.97  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ร้อยละ 6.95 5 3.48 17.40 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ร้อยละ 79.87 5 4.99 24.95 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6   5 5 25.00 
 1 ร้อยละ 100 2 2  
 2 มีการปฏิบัติ 1 1  
 3 มีการปฏิบัติ 1 1  
 4 ร้อยละ 100 1 1  

คะแนนรวม 25 - 97.25 
คะแนนเฉลี่ย 97.25 ÷ 25 = 3.89 
ระดับคุณภาพ ดี 

 
การวิเคราะห์มาตรฐานที่  2 
จุดเด่น 
 มีแนวโน้มของพัฒนาการด้านคุณภาพอาจารย์ ผลงานและการใช้ประโยชน์ของผลงานที่ดีขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 

- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 
                                                   
   
       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 

ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
 

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 สกศ.รร.จปร. ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 
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 สกศ.รร.จปร. ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 
4 1 มีการปฏิบัติ 1 
5 1 มีการปฏิบัติ 1 
6 0.5 มีการปฏิบัติ 0.5 

คะแนนประเมินโดยกรรมการ (เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5) 5 
ผลการประเมิน 
 - ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ  
(สกศ.รร.จปร. ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ 
(สกศ.รร.จปร. ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
 (สกศ.รร.จปร. 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 สกศ.รร.จปร. ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 สกศ.รร.จปร. ไม่มีการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  (สกศ.รร.จปร. ส่งข้อมูลแต่ไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้นี้) 

คะแนนรวม 15 - 75 
คะแนนเฉลี่ย 5 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
การวิเคราะห์มาตรฐานที่ 3 
จุดเด่น 
 1. สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพและสังคม 
 2. มีการควบคุมกระบวนการเรียนการสอนและการสอบให้อยู่ในมาตรฐาน และมีคุณภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมถึงอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติที่ส่งผล          
ต่อการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะของ นนร. ควรมีความพร้อมและเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ควรสร้างนิสัย และจิตสำนึกของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้มีความตระหนักต่อการดูแล ตรวจสอบ             
หรือบำรุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ 
 2. ควรพัฒนาเพ่ิมช่องทางการเรียนการสอนจากการสอนในชั้นเรียน การเรียนรู้โดย E - learning เป็นการ
เรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งเพ่ือให้  นนร. สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งเป็นแนวทาง                  
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น การเกิดระบาดของโรคโควิด 19 การมีภารกิจทางการทหาร อันส่งผลต่อเวลาเรียน            
ในชั้นเรียน และการใช้เวลาต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อของระบบสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น                                                      

 
 
           พ.อ. อรรถพล จินดาทรัพย์ 

 (อรรถพล  จนิดาทรัพย์) 
          ผู้ประเมินมาตรฐานที่ 3                                                                    



 

 

มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 เอกลักษณ์ 
                  (สกศ.รร.จปร. ไม่มีการประเมินสำหรับตัวบ่งชี้นี้) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
1.2 1 มีการปฏิบัติ 1 
1.5 1 มีการปฏิบัติ 1 

คะแนนประเมินตนเอง (เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5) 5 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
1.2 1 มีการปฏิบัติ 1 
1.5 1 มีการปฏิบัติ 1 

คะแนนประเมินโดยกรรมการ (เทียบเป็นคะแนนเต็ม 5) 5 

ผลการประเมิน 
 ยืนยันผลการประเมินตามที ่สกศ.รร.จปร. นำเสนอ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 การบริหารความเสี่ยง                

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

รวมคะแนนประเมินตนเอง 3 
 

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

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 3 
ผลการประเมิน 
 ยืนยันผลการประเมินตามท่ี สกศ.รร.จปร. นำเสนอ 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ตัวบ่งชีท้ี ่4.4  การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อ สถาบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ 
ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
1 2  ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 1.6 
2 3 ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 3 

รวมคะแนนประเมินตนเอง 4.6 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 
1 2  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 1.6 
2 3 ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 3 

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 4.6 
ผลการประเมิน 
 ยืนยันผลการประเมินตามที่ สกศ.รร.จปร. นำเสนอ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 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 3 ข้อ 3 

รวมคะแนนประเมินโดยกรรมการ 5 

ผลการประเมิน 
ยืนยันผลการประเมินตามที่ สกศ.รร.จปร. นำเสนอ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินตนเอง 
5 ร้อยละ 55.8 2.8 

 
คะแนนเต็ม ผลการดำเนินการ  คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

5 ร้อยละ 55.8 2.8 
ผลการประเมิน 
 ยืนยันผลการประเมินตามท่ี สกศ.รร.จปร. นำเสนอ 



๑๕ 
 

  สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลดำเนินการ น้ำหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  สกศ.รร.จปร. ส่งข้อมูลแต่ไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  มีการปฏิบัติ 5 5 25 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  มีการปฏิบัติ 5 3 15 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4  ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 5 4.6 23 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5  สกศ.รร.จปร. ส่งข้อมูลแต่ไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้นี้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6  ร้อยละ 55.8 5 2.8 14 

คะแนนรวม 20 
 

77 
คะแนนเฉลี่ย 77 ÷ 20  = 3.80 
ระดับคุณภาพ ดี 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  4 
จุดเด่น 
 สกศ.รร.จปร. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย สามารถตอบสนองนโยบาย
ผู้บังคับบัญชา และความต้องการของกองทัพบก และยังสามารถดำเนินโครงการ งานวิจัย หรืองาน
บริการวิชาการได้อย่างมาก 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะ
เรื่องปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 -   
 
 

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



มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมินเป็นไปตาม สกศ.รร.จปร.  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ การพัฒนาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมินเป็นไปตาม สกศ.รร.จปร. 

 สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลดำเนินการ น้ำหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๑ - ๕ ๔.๔๘ ๒๒.๔๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕.๒ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ ๕ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 

คะแนนรวม ๑๐  ๔๗.๔๐ 

คะแนนเฉลี่ย ๔๗.๔๐ ÷ ๑๐.  = ๔.๗๔ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 

คะแนนเต็ม  ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

๕ - ๔.๔๘ 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

๕ - ๔.๔๘ 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินตนเอง 

๕ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ ๕ 

คะแนนเต็ม ผลการดำเนินงาน คะแนนประเมินโดยกรรมการ 

๕ ปฏิบัติได ้๕ ข้อ ๕ 



๑๗ 
 

จุดเด่น 
 สกศ.รร.จปร. จัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือช่วยในการกำกับดูแล 
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาตนเองของกำลังพลทั้งอาจารย์และ          
ฝ่ายสนับสนุน ซึ่ งจะทำให้ผู้ บริหารการศึกษาได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงที่จะนำไปวางแผน                
เพ่ือการพัฒนาในปีถัดไป อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระในการกำกับดูแลด้านคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยอีกด้วย 
จุดที่ควรพัฒนา 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับบริบทของ สกศ.รร.จปร. 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. เนื่องจาก สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความรู้ความสามารถตาม
ความต้องการของกองทัพบก ดังนั้นการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาจึงควรพัฒนาให้มี           
ความสอดรับกับภารกิจหลักของกองทัพบก หรือภาระงานทางการทหารซึ่งถือเป็ นอัตลักษณ์             
เฉพาะของหน่วยงาน 

๒. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของงานใน สกศ.รร.จปร. และนำไปเป็นข้อมูลในการสร้าง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ สกศ.รร.จปร. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ อาจใช้เทคนิคของ
กระบวนการจัดการความรู้มาเป็นตัวช่วย (ผู้เรียน) ทีม่ีคุณภาพตามที่กองทัพต้องการ  

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



๑๘ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกศ.รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 256๔ 

มาตรฐาน 
จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลคูณคะแนน
เฉลี่ยกับ
จำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานด้านที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 3 4.58 13.๗4 ดีมาก 

มาตรฐานด้านที่ 2 คุณภาพครู อาจารย์ 5 3.89 19.45 ดี 
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 3 5.00 15.00 ดีมาก 
มาตรฐานด้านที่ 4 การบริหารจัดการ 4 3.80 15.20 ดี 
มาตรฐานด้านที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2 4.74 9.48 ดีมาก 

ผลรวมคะแนน มาตรฐานที่ 1 - 5 17  72.87  
ผลการประเมินตนเอง  4.29  ดี 

 
การวิเคราะห์ภาพรวม  
จุดเด่น  

1. นนร. มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน ICT พร้อมได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนศักยภาพทางวิชาการ โดย รร.จปร อย่างต่อเนื่อง โดย รร.จปร.  
ได้จัดให้มีเวทีทางวิชาการ ที่สามารถนำเสนอผลงานได้ในวันนิทรรศการวิชาการทุกปีการศึกษา 

2. สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพและสังคม และมีมาตรฐานกับคุณภาพในการควบคุม
กระบวนการเรียนการสอน และการสอบ 

3. สกศ.รร.จปร. ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางนโยบายสำคัญของหน่วยงาน
ต้นสังกัดและส่งเสริมสนับสนุนกำลังพลทุกฝ่ายให้มีการพัฒนาความรู้กระทั่งสามารถนำไปสู่การพัฒนา
ตนเองและนำไปขยายผลเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยและต่อชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

4. สกศ.รร.จปร. จัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือช่วยในการกำกับดูแล 
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาตนเองของกำลังพลทั้งอาจารย์และฝ่ าย
สนับสนุน ซึ่งจะทำให้ผู้บริหารการศึกษาได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงที่จะนำไปวางแผนเพ่ือการพัฒนา
ในปีถัดไป อีกท้ังเป็นการแบ่งเบาภาระในการกำกับดูแลด้านคุณภาพการศึกษาของหน่วยอีกด้วย 

5. อาจารย์ประจำได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาตนเองเป็นประจำ
สม่ำเสมอ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน  

1. ควรพัฒนา นนร. ด้านภาษาอังกฤษให้มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งจะส่งผลให้การ
ทดสอบภาษาอังกฤษ American Language Course Placement Test (ALCPT) เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
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2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมถึงอุปกรณ์ในการฝึก
ปฏิบัติที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะของ นนร. ควรมีความพร้อมและเพียงพอต่อการเรียน             
การสอน 

3. ควรมีการพัฒนางานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรม ให้สามารถนำมาใช้
ประโยชน์ต่อ รร.จปร./กองทัพ/สังคมชุมชนโดยรอบ รร.จปร. ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานนั้นมีคุณค่า               
และช่วยให้สังคมโดยรอบมีหนทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหา หรือทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
ต่อไป 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1. นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในปัจจุบันเป็นประโยชน์แก่ นนร. และอาจารย์เป็น
อย่างยิ่ง แต่เนื่องจากเวลาของ นนร. มีค่อนข้างจำกัด โครงการพัฒนาดังกล่าว จึงต้องใช้ระยะเวลาให้
นานขึ้น ดังนั้นการจะทำให้เห็นผลลัพธ์ให้อยู่ในเกณฑ์ตามตัวชี้วัดจึงควรจัดระยะเวลาของโครงการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เป็นโครงการระยะยาว (ช่วงแรกเป็นการซ่อมแซม ช่วงกลางเป็นการ
สร้างสรรค์ และช่วงหลังเป็นการเสริมสร้าง) 

2. จัดทำโครงการบรรยายความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเขียนหัวข้อวิจัยที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ และจะส่งผลให้เป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่าซึ่งจะนำไปเสนอเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและตำแหน่ง
ทางวิชาการในอนาคตต่อไปได้ 

3. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติงานให้แก่อาจารย์ผู้ทำการสอน เกี่ยวกับการออกแบบจัดการ
เรียนการสอน ที่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการด้านการจัดการศึกษา การเตรียมพร้อมต่อการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียนทหารในยุคใหม่ และการออกแบบจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง หรือการพัฒนาหลักสูตรที่จะมีขึ้นในทุกๆ 5 ปี 

4. ในปีการศึกษา 2564 เกิดการระบาดของไวรัส โควิด 19 จึงส่งผลกระทบต่อการ              
จัดกิจกรรมบางกิจกรรม ดังนั้น สกศ.รร.จปร. จึงควรมีการวางแผนนโยบาย โดยนำผลการประเมินมา
เป็นตัวกำหนดบทบาท และทิศทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

5. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของงานใน สกศ.รร.จปร. และนำไปเป็นข้อมูลในการ
สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ สกศ.รร.จปร. เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์อาจใช้            
เทคนิคของกระบวนการจัดการความรู้มาเป็นตัวช่วย (ผู้เรียน) ที่มีคุณภาพตามที่กองทัพต้องการ  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ผู้บริหาร  พล.ต. สิทธา สาริบุตรานนท์       ผอ.สกศ.รร.จปร.  
2. อาจารย ์ พ.อ.หญิง สุวิมล เสนีวงศ ์ณ อยุธยา      อจ.สกศ.รร.จปร. 
  พ.ท. การุณย์  ชัยวนิชย์        อจ.สกศ.รร.จปร. 
3. บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษา  พ.ท. กิตติชัย ศรยีงยศ      อจ.สกศ.รร.จปร. 
4. นักเรียนนายร้อย - 

 

บันทึกการสัมภาษณ์ 
ชื่อผู้สัมภาษณ์  พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์  หก.กกศ.รร.จปร. 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  ๑. พล.ต. สิทธา สาริบุตรานนท์  ผอ.สกศ.รร.จปร. 
   ๒. พ.อ. ชวน จันทวาลย์   รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(๑) 
๑. แนวคิดในการบริหารสถานศึกษา 
    ๑.๑ ในฐานะผู้บริหารระดับสูง ท่านมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้แน่ใจองค์กรสามารถบรรลุพันธกิจที่ต้องการ
ได้ โดยเฉพาะการตอบสนองต่อนโยบาย ทบ. และ รร.จปร. ในการผลิตนายทหารหลักของประเทศ 

- 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  

- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสำหรับ นนร. ให้มีความเหมาะสมก้าวหน้า ทันสมัย รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของ ทบ. และให้นำความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์มาใช้งาน            
ได้อย่างแท้จริง นี่คือนโยบายที่ได้ให้ไว้แก่ รร.จปร. เพ่ือทำให้ นนร. มีคุณสมบัติที่พึงประสงค ์ 

- 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 เหล่านั้นให้แก ่นนร. 

- ในข้อ ๒ และข้อ ๕ เป็นภารกิจหลักของ สกศ.รร.จปร. ซึ่ง สกศ.ฯ ได้ดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมให้เป็นไปตามนโยบายของ ทบ. ในข้อ ๕ ให้ นนร.มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาในด้าน
วิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในฐานะ
นายทหารสัญญาบัตรหลักของ ทบ. และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ             
สกศ.ฯ ได้สร้างความเข้าใจกับบุคลากรทำการสอนว่าเราทำการสอนทางด้านวิชาการก็จริง  
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แต่เราสอนวิชาการไม่ได้เพ่ือให้เขาเป็นนักวิชาการ เราต้องการให้วิชาการที่เขาได้เรียนรู้ไป
เสริมสร้างความเป็นนักรบของเขาทำให้เขาเป็นนักรบที่ชาญฉลาด สกศ.ฯ ได้สั่งการให้ทุกรายวิชาเขียน
ประโยชน์ของวิชานั้นๆ ว่ามีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตรับราชการของ นนร. อย่างไร หรือจะนำความรู้
ที่ได้จากวิชานั้นๆ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือชีวิตรับราชการได้อย่างไร และจะต้องชี้แจงให้ นนร. ทราบ
ในการเรียนการสอนด้วย ปัจจุบันการสอนแยกเป็นสาขาวิชา ซึ่งก็อาจตรงกับความต้องการของ ทบ. บ้าง 
แต่สิ่งที่เราทำอยู่ คือ เราได้สอนวิทยาการในทุกๆ ศาสตร์พื้นฐานให้ นนร. ทุกนายได้ศึกษาเล่าเรียน เพ่ือให้
เกิดความรอบรู้เพราะ นนร. ส่วนใหญ่ที่จะออกไปทำงานในเหล่ารบ, เหล่าช่วยรบ และเหล่าสนับสนุนการ
รบที่ไม่ใช่เหล่าทางเทคนิควิศวกร เช่น เหล่าช่าง และเหล่าสื่อสารนั้น พวกเขาเหล่านี้จะไม่ได้ทำงาน            
ในด้านเดียว เขาจะต้องทำงานได้ในหลายมิติ เขาจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ในทางกว้างรอบรู้ในทุกศาสตร์  ทั้ง
วิศวกรรม, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์ เพ่ือไปเป็นนายทหารสัญญาบัตร
หลักของ ทบ. ทั้งการป้องกันประเทศชาติ ไปพัฒนาประเทศในระดับรากหญ้าเป็นทหารพันธุ์ดี เป็นนักรบ
และนักพัฒนาปกป้องสถาบัน รักชาติ รักแผ่นดิน ในปัจจุบัน สกศ.ฯ ได้ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาสหวิทยาการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่คาดว่าจะตรงกับความต้องการของ ทบ. มากที่สุด  
ในส่วนของนำความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์มาใช้งานได้อย่างแท้จริง 

- ภาษาอังกฤษ ตั้งเป้าหมายให้ นนร. ทุกนายสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ และมีส่วนหนึ่งสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญตามนโยบายปัจจุบันทุกคาบเรียนก่อนเข้าห้องเรียนต้องมาพูด
ภาษาอังกฤษฝึกให้มีความคุ้นชิน ลดความเขินอาย และให้ นนร. ผลัดกันรายงานยอดต่ออาจารย์เป็น
ภาษาอังกฤษซึ่งปัจจุบันมีการรายงานและส่งวิดีโอเข้าไลน์กลุ่มให้ผมดูตลอด ซึ่งต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้
ร่วมกันช่วยกันในตอนแรกๆ กจ็ะไม่ค่อยทำและดูเหมือนว่าจะทำไปทำไม แต่ในระยะหลังจะเห็นได้ว่า นนร. 
สามารถที่จะพูดจาทักทายกันเป็นภาษาอังกฤษได้มากข้ึน การแจก Pocket Book บทสนทนาภาษาอังกฤษ 
สกศ.รร.จปร. ก็ได้ลงมือจัดทำให้ นนร.ทุกนาย ๒ สัปดาห์ต่อฉบับ โดย กอศ.สกศ.รร.จปร. ไม่ต้องลงมือเป็น
ผู้ทำเองการพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร. นั้น เราจะไม่ปล่อยให้ กอศ.ฯ ดำเนินการแต่ผู้เดียว สกศ.ฯ โดย
ทุกกองวิชาจะเปน็ ผู้ร่วมกันทำทัง้หมด 
 สำหรับอีกหนึ่งส่วนที่ต้องการสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญ ปัจจุบันเราจัดตั้งทีมงาน
อาจารย์อาสาทางด้านภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมในด้านภาษาอังกฤษสำหรับ นนร. กลุ่มที่สนใจภาษาอังกฤษ
เป็นอย่างมากซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ 
 - คอมพิวเตอร์ นโยบายก็คือให้ นนร. ทุกนายสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระดับผู้ใช้งานได้หมด 
และต้องมีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ สิ่งนี้เราดำเนินการได้ดีอยู่แล้วตามสมควร 
    ๑.๒ มีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้แน่ใจว่าพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบายและแผนต่างๆ ถูกสื่อสารไปยัง
เจ้าหน้าที่ในองค์กรอย่างทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ 
 - วิธีการของผม คือ เชิญประชุมบุคลากรทุกคนชี้แจงนโยบายและความตั้งใจถึงแผนงานต่างๆ ให้
ทราบโดยทั่วกันให้ได้ฟังจากคำพูดของผมเอง โดยไม่ต้องผ่าน ผอ.กองวิชาฯ ซึ่งได้กระทำไปหลายครั้งแล้ว 
แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงได้ชะลอการชี้แจงบ้าง หลังจากชี้แจงในภาพรวมก็กำกับดูแลให้เป็นไป
ตามที่ได้มอบนโยบายหรือสั่งการในช่วงแรกๆ ก็อาจจะยังไม่ตรงนักก็จะเรียก ผอ.กองวิชาฯ มาประชุม           
สั่งการให้ไปกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งผมก็จะต้องลงไปตรวจเยี่ยมทกุวัน  
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หากไม่ติดภารกิจอื่นๆ หรือหากติดภารกิจก็จะต้องมีผู้แทนของผมลงไปตรวจเยี่ยมทุกวันเพ่ือรับฟัง
ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ทั้งด้านการเรียนการสอน และทางด้านสื่อการเรียนการสอนหรือด้านสาธารณูปโภค 
น้ำดื่ม ไฟฟ้าขัดข้อง ตึกหลังคารั่ว ปัจจุบันได้ตั้งทีมงานซึ่งเป็น รอง ผอ.กองวิชาฯ เป็นทีมงานซึ่งช่วยได้มาก
โดยจะรายงานตรงในกลุ่ม Line ที่ผมจะต้องตรวจดูตลอดและช่วยแก้ไขปัญหาตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว
ทันทีทันใด 
    ๑.๓ ท่านวางแผนเรื่องระยะเวลาไว้อย่างไร สำหรับเป้าหมายที่วางไว้ 
 - ไม่วางแผน สั่งการไปแล้วถา้ดูงานเล็กให้ส่งพรุ่งนี้ งานใหญ่ส่งสัปดาห์ถัดไป  
    ๑.๔ ท่านหลักเกณฑ์ในการกำหนดเป้าหมายอย่างไร 
 - ใช้ความคิดรวบยอดเป้าหมาย 
๒. ค้นหาสิ่งท่ีต้องปรับปรุงหรือพัฒนา 
    ๒.๑ อะไรคือสิ่งที่ท่านอยากพัฒนาหรือปรับปรุง 
 - สิ่งแรก ที่ผมต้องการจะพัฒนา คือ บุคลากรอันดับแรกต้องทำให้อาจารย์เรามาทำงานตามปกติ
เหมือนข้าราชการทั่วไปให้ได้ แม้ว่าจะมีนโยบายหรือมาตรการดีๆ ความคิดดีๆ ที่จะทำให้แก่องค์กร แต่ไม่มี
ผู้ที่มาทำงานหรือมารับนโยบายต่อจากท่านมันก็จะไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด  ในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ที่          
น่าพอใจบุคลากรของ สกศ.ฯ มาทำงานอยู่กันอย่างคึกคัก มาช่วยกันทำงานให้ สกศ.ฯ และนโยบายที่             
ได้ให้ไว้อีก คือ ภาระงานอาจารย์และบุคลากรต้องมีภาระงานขั้นต่ำซึ่งได้ออกระเบียบไว้แล้ว  ใครทำไม่ได้
ตามนัน้จะถูกพิจารณาบำเหน็จ 
 - สิ่งที่สอง ที่ผมต้องการจะพัฒนา คือ Teaching Material คือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน           
การสอน เช่น คอมพิวเตอร์, โน็ตบุ๊ค, โปรเจคเตอร์, เครื่องขยายเสียง, ไมโครโฟน, กล้องวิดีโอ, ขาตั้ง, ระบบ
อินเตอร์เน็ต, Wifi, เครื่องฉายแผ่นทึบ และสื่อการเรียนการสอนอ่ืนๆ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นพ้ืนฐานสำหรับ
อาจารย์และ นนร. ได้หมดทุกอย่าง 
 - สิ่งที่สาม ที่ผมจะพัฒนา คือ ระบบงานของ สกศ.ฯ หรือของ รร.จปร. จะต้องนำระบบ MIS                
มาช่วยในการบริหารการจัดการงานต่างๆ ของ สกศ.ฯ ให้ได้มากที่สุดต้องทำให้เป็นรูปธรรมให้ได้ 
 ในส่วนอื่นๆ ที่เหลือที่ไม่ได้กล่าวการพัฒนาจะเกิดขึ้นด้วยระบบที่จะดำเนินการอยู่แล้ว  
๓. การบริหารระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๓.๑ ท่านมีวิธีการอย่างไรในการติดตามและประเมินผลกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพขององค์กร 
 - สกศ.รร.จปร. ยึดหลักการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด
และส่งเสริมสนับสนุนกำลังพลทุกฝ่ายให้มีการพัฒนาความรู้กระทั่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาตนเองและ
นำไปขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยและชุมชนให้เกิดความยั่งยืน 

- สกศ.รร.จปร. จัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือช่วยในการกำกับดูแลคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาตนเองของกำลังพลทั้งอาจารย์และฝ่ายสนับสนุน ซึ่งจะทำ
ให้ผู้บริหารการศึกษาได้ทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงที่จะนำไปวางแผนเพ่ือการพัฒนาในปีถัดไป อีกทั้งเป็นการ
แบ่งเบาภาระในการกำกับดูแลด้านคุณภาพการศึกษาของหน่วยอีกด้วย 
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๔. ปัจจัยท่ีสำคัญของสถานศึกษา 
    ๔.๑ ครู ผู้เรียน หลักสูตร(ตำรา) และระบบงานประกันฯ มีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลเชิงบวกต่อสถานศึกษา
ของท่าน 
 - ครู/อาจารย์ - มีการคัดเลือกครู/อาจารย์ที่จะมาทำการสอนที่ สกศ.ฯ ซึ่งระบบการคัดเลือกมี ๓ 
แนวทาง คือ      

๑) การสอบคัดเลือกโดย ยศ.ทบ. ซึ่งกองวิชาฯ จะทำการสำรวจสาขา/แขนงวิชาที่ขาดแคลนและ เสนอ
ไปยัง ยศ.ทบ. เพ่ือสอบคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้มาเป็นครู/อาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

๒) ศิษย์เก่าสมัครใจที่จะมาเป็นครู/อาจารย์ นนร. ก่อนจบการศึกษา จะมีการสมัครใจที่จะมาเป็น
ครู/อาจารย์ โดยเขียนใบสมัครไว้ที่กองวิชาฯ ที่ตนเองสำเร็จการศึกษา หลังจากจบไปทำหน้าที่ผู้บังคับ
หมวดหน่วยทหารภายนอก ประมาณ ๑ - ๑.๕ ปี ก็จะทำการปรับย้ายมาเป็นอาจารย์ สกศ.รร.จปร. และไป
ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือยกระดับคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น  

๓) นรต. ที่จบจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ จะมีบางส่วนที่ต้องกลับเข้ามาบรรจุใน
ตำแหน่งครู/อาจารย์ที่ สกศ.รร.จปร. และ สวท.รร.จปร. และ ผบ.มว. ที่ กรม นนร.รอ.รร.จปร. 

- ผู้เรียน - ผู้เรียนที่จะมาเป็น นนร. จะได้รับการคัดเลือกตั้งแต่เข้าศึกษาในระดับมัธยมปลายที่  
รร.ตท. ซึ่งในแต่ละปีจะมีการแข่งขันกันสูงมาก ซึ่งจะได้รับการคัดเลือกก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติพร้อมทั้ง
ทางด้านวิชาการ ด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงมีทัศนคติที่ดีในเรื่องอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ถึงจะได้รับการคัดเลือกเข้ามาศึกษาใน รร.ตท. และศึกษาที่ รร.จปร. ต่อไป 

- ด้านหลักสูตร (ตำรา) หลักสูตรที่เปิดทำการสอนของ รร.จปร. ในแต่ละหลักสูตร จะเริ่มต้นที่
ความต้องการของ ทบ. เพ่ือให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต รร.จปร. จะจัดทำ
หลักสูตรตามท่ี ทบ. ต้องการ โดยจะเริ่มจากการสัมมนาของบุคคลหรือหน่วยที่เก่ียวข้อง เพื่อให้หลักสูตรได้
ตอบสนองวัตถุประสงค์ หลังจากนั้นหลักสูตรต้องผ่านสภา รร.จปร. เพ่ือขออนุมัติผ่านสภาการศึกษา
วิชาการทหาร กห. หลังจากท่ีผ่านสภาการศึกษาวิชาการทหารฯ แล้ว หลักสูตรก็จะได้นำเสนอเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอุดมศึกษา อว. หลังจากได้รับความเห็นชอบแล้ว หลักสูตรทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์จะขอคำรับรองจากสภาวิศวกรต่อไป  

จะเห็นว่าทุกหลักสูตรที่ เปิดทำการสอนใน รร.จปร. จะผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองอย่าง
ละเอียดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดั่งที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนตำรารวมทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอน สกศ.รร.จปร. 
ได้จัดหาให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนอย่างครบถ้วนและทันสมัยตลอดเวลา สกศ.รร.จปร. มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีระบบการกำกับควบคุมทั้งส่วนของ            
กองวิชาและ สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยภาพรวมอยู่
ในระดับด ี- ดีมาก อย่างต่อเนื่องเช่นกัน 
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บันทึกการสัมภาษณ์ 
ชือ่ผู้สัมภาษณ์  พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์  หก.กกศ.รร.จปร. 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  พ.อ.หญิง สุวิมล เสนีวงศ ์ณ อยุธยา อจ.สกศ.รร.จปร. 
การวิเคราะห์ผู้เรียน  
1. ผู้เรียนในหลักสูตร หรือในความรับผิดชอบการสอนของท่านมีความแตกต่างกันหรอืไม่ แตกต่างอย่างไรบ้าง 
 - นนร. มีความสนใจในการศึกษาในหลักสูตรที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากวิชาชีพหลัก          
เป็นอาชีพทหาร การศึกษาระดับปริญญาตรีจึงเป็นการศึกษาตามหลักสูตรให้มีวุฒิการศึกษาที่ขั้นพ้ืนฐาน
เท่านั้น สกศ.รร.จปร. แขนงไหน นนร. สามารถศึกษาได้ทั้งหมด ไม่ค่อยมีปัญหาในการเรียนบางแขนงไม่ได้ 
2. ทา่นมองประเด็นความแตกต่างท่ีว่านั้นว่ามีความท้าทายอย่างไร  

 - ความท้าทายของการศึกษาในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นวิ ศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือ
สังคมศาสตร์ อยู่ที่การสามารถเลือกท่ีลงเมื่อจบการศึกษา ๕ ปีแล้ว 
3. ท่านได้ทำอะไรลงไปแล้วบ้าง หรือมีแนวทางดำเนินการอย่างไร ต่อความท้าทายนั้น  
 - อจ. ที่ทำการสอนภาควิชาการจะเป็นแรงจูงใจหลักในการทำให้ นนร. สนใจ หาก อจ. ชื่นชมหรือ
ชอบผลงาน นนร. จะเข้าใจว่าบรรลุความท้าทายแล้ว 
4. ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  

 -  นนร. มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรทุกนาย แต่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน
มากนัก หรือสามารถแก้ปัญหาโจทย์ที่ อจ. ให้จนผ่านไปได้ในแบบคล้าย ๆ กัน สังเกตจากการให้ นนร.             
มานำเสนอโครงงาน ไม่ว่าจะให้ นนร. นายใดมานำเสนอ จะสามารถนำเสนอได้ดีโดยที่อาจจะไม่ใช่หัวหน้า
กลุ่มหรือผู้ทำโครงงานหลักก็ตาม 
5. ท่านได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง และผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร 
 - อจ. ที่สอนในภาควิชาการส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์และแรงจูงใจต่าง ๆ เพ่ือให้ นนร. สนใจเรียน          
ในหลักสูตรที่เป็นการศึกษาภาควิชาการ ไม่ว่าจะใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจและเข้าถึง นนร. ง่าย ความเป็น
กันเองและเข้าใจภารกิจของ นนร. ทำให้ นนร. เห็นว่า อจ. มีความรักและเป็นพวกเดียวกับ นนร. ก็จะทำ
ให้ นนร. เรียนในรายวิชาได้ดียิ่งขึ้น เพราะ นนร. มีความเข้าใจว่าเป็นผู้รับการสอน เป็นนักเรียนและ             
ยังเป็นเด็ก ไม่ได้คิดว่าตนเป็นนักศึกษา จึงสนใจเนื้อหาไปตามการสอน อจ. หาก อจ. สอนดีหรือทำให้ นนร. 
สนใจวิชานั้น ๆ และ นนร. จะศึกษาดีเองโดยปริยาย 
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
1. จากนโยบายของ ทบ. ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น ท่านรู้สึกอย่างไรกับนโยบายนี้ 
 - ความเข้าใจเดิม นนร. มีหน้าที่รับคำสั่งให้ศึกษาตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา การให้ นนร. มี
ส่วนร่วมในการศึกษามากขึ้น สอดคล้องกับการที่เราฝึก นนร. ให้เป็นผู้นำ ซึ่ง นนร. มีความคิดอยู่แล้วแต่
การศึกษาแบบเดิมไม่ให้ นนร. ได้ออกแนวความคิด ซึ่งโดยปกติ นนร. มีระเบียบจะแสดงออกถึงการค้าน
นโยบายน้อย การฝึกให้ นนร. รู้จักคิดและมีส่วนร่วม เป็นการพัฒนาทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
มากยิ่งขึ้น การศึกษาที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมจะตรงใจ นนร. และทำให้ นนร. สนใจการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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2. ท่านได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว/อะไรที่คิดว่าควรทำเป็นลำดับแรก  
 - จากที่ผ่านมา นนร. จะเสนอว่าชอบวิชาที่ได้ปฏิบัติเยอะ ๆ มากกว่าการนั่งศึกษาในชั้นเรียน              

การปรับปรุงล่าสุดได้ใส่วิชาปฏิบัติเพ่ิมเติมในวิชาทฤษฎี และเพ่ิมเติมวิชาปฏิบัติการ ซึ่งเป็นนโยบายที่
สอดคล้องกับการศึกษาภาคพลเรือนด้วย 
3. ในศตวรรษที่ 21 นี้  เรามองถึงสมรรถนะของบุคคลในฐานะความเป็นครูทหาร/ครูวิชาการ             
ท่านคิดว่าสมรรถนะใดบ้างที่ต้องมี หรือควรมี  
 - ความเป็นครูทหาร/ครูวิชาการ ควรมีความรู้ที่ทันยุค ทันสมัย เนื่องจากผู้เรียนในปัจจุบันสามารถ
ศึกษาความรู้จากหลายแหล่ง ไม่ใช่รับฟังจากผู้สอนอย่างเดียว การที่ อจ. มีความรู้จริงหรือไม่ นนร. 
สามารถสืบหาคำตอบได้ หาก อจ. มีความรู้ไม่จริง จะทำให้ นนร. เสื่อมศรัทธา รวมทั้ง อจ. รร.ทหาร              
ควรมีเพ่ือนในวงวิชาการภาคพลเรือน เนื่องจากการศึกษาภาควิชาการของทหาร ส่วนใหญ่ปรับมาจาก            
ภาคพลเรือนการมีเพ่ือนในวงวิชาการมากๆ จะทำให้ทราบข้อมูลและปัญหาจริง ๆ รวมทั้งการที่                    
อจ.รร.จปร. มีเพื่อนจากหลากหลายวงการ ทำให้เกิดความน่าศรัทธาของ นนร. และ อจ.ด้วยกัน  
4. ท่านอยากให้สถานศึกษาของท่านส่งเสริมให้ครู อาจารย์มีสมรรถนะเพิ่มเติมด้านใดบ้างเพราะอะไร  

 - ส่งเสริมให้ อจ. เห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองในด้านอ่ืนๆ เพ่ิมเติมจากการสอนใน          
ชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งการสอนในชั้นเรียนถือเป็นเรื่องที่ดี อจ.รร.จปร. ส่วนใหญ่เห็นความสำคัญของ
การสอนมาก แต่หากเพ่ิมเติมการพัฒนาความรู้จะทำให้การสอน และมุมมองความคิดจะพัฒนามากยิ่งขึ้น 
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บันทึกการสัมภาษณ์ 
ชื่อผู้สัมภาษณ์  พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์  หก.กกศ.รร.จปร. 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์  พ.ท. การุณย์  ชัยวนิชย์   อจ.สกศ.รร.จปร.  
การวิเคราะห์ผู้เรียน 
1. ผู้เรียนในหลักสูตรหรือในความรับผิดชอบการสอนของท่านมีความแตกต่างกันหรือไม่แตกต่าอย่างไรบ้าง 

- มีความแตกต่างในเอกลักษณ์สาขาวิชาชีพและหลักสูตรที่เรียน 
2. ท่านมองประเด็นความแตกต่างที่ว่านั้นว่ามีความท้าทายอย่างไร 

- มีความท้าทายในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและตองสงเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามศักยภาพและเต็มศักยภาพ 
3. ท่านได้ทำอะไรลงไปแล้วบ้างหรือมีแนวทางดำเนินการอย่างไรต่อความท้าทายนั้น 

- ปรับปรุงพัฒนางานสอนให้มีความสอดคล้องกับบริบทและบทบาทของผู้เรียน โดยออกแบบการ    
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู เรียนเนนหลักการทํางานของสมองใหผูเรียนมีโอกาสไดรับ            
ขอมูลหลายชองทางเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูและมีระดับความยากงายตลอดจนความซับซอน 
4. ท่านคิดเห็นอย่างไรต่อการทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

- สามารถทำได้ ซึ่งผู้เรียนควรมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมที่ดีตามที่ รร.จปร. กำหนด แต่หลักสูตรควรจะปรับไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ
แนวทางสาขาวิชาชีพของผู้เรียน เนื่องจากเป็นสถาบันที่แตกต่างจากสถาบันภายนอก 
5. ท่านได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง และผลที่เกิดขึน้เป็นอย่างไร 

- ปรับปรุงเนื้อหาวิชาและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู เรียนให้
สอดคล้องกับบริบทผู้เรียน ผลที่ได้ผู้เรียนมีความสนใจมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
1. จากนโยบายของ ทบ. ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นท่านรู้สึกอย่างไรกับ
นโยบายนี้ 

- เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2. ท่านได้ทำอะไรไปบ้างแล้ว/อะไรที่คิดว่าควรทำเป็นลำดับแรก 

- เน้นการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับสาขาอาชีพ และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้
ทฤษฎีหรือหลักการและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
3. ในศตวรรษที่ 21 นี้  เรามองถึงสมรรถนะของบุคคลในฐานะความเป็นครูทหาร/ครูวิชาการ               
ท่านคิดว่าสมรรถนะใดบ้างที่ต้องมีหรือควรม ี

- ควรมีความรู้พ้ืนฐานที่ครอบคลุมกับการใช้งาน และนำความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาไป
ปฏิบัติงานได้จริงที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของ ทบ. รวมถึง การปลูกฝังอุดมการณ์
และความรักชาติ คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และมีความเป็นเลิศด้านบุคลิกภาพและเป็นขุมพลัง
ทางปัญญาของ ทบ. 
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4. ท่านอยากให้สถานศึกษาของท่านส่งเสริมให้ครูอาจารย์มีสมรรถนะเพิ่มเติมด้านใดบ้างเพราะอะไร 
- เพ่ิมพูนความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงงานวิจัยทางการทหารและทางวิศวกรรมที่สอดคล้องกับเหตุการณ์

ปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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บันทึกการสัมภาษณ์ 
ชื่อผู้สมัภาษณ์     พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์ หก.กกศ.รร.จปร. 
ชือ่ผูใ้ห้สัมภาษณ์    พ.ท. กิตติชัย  ศรียงยศ  อจ.สกศ.รร.จปร. 
การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
1. ในศตวรรษที่ 21 นี้ เรามองถึงสมรรถนะของบุคคลในฐานะที่ท่านเป็นฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ท่านคิดว่า
ท่านควรได้รับการพัฒนาในด้านใดบ้าง 

- องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน เช่น ทักษะการใช้อุปกรณ์สนับสนุนและการจัดสรรกำลังพลให้เพียง
ต่อการปฏิบัติงาน โดยแยกเป็น ๒ ชุด 

  ๑. ชุดดูและอาคาร อุปกรณ์สื่อการสอนประจำอาคาร 
  ๒. ชุดดูและเขตสุขาภิบาล และสนับสนุนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
- สนับสนุนเครื่องมือ ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และหนุนเวียนการใช้งาน 

2. ปัจจุบันท่านคิดว่าหน่วยงานท่านได้มีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 
- มีการสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ์ป้องกันตน  
- อบรมกำลังพลบรรจุใหม่ (พนักงานราชการ) 

3. ท่านคิดว่าหน่วยงานท่านควรมีการปรับปรุงสิ่งใดเพื่อให้เกิดการพัฒนาการทำงานของท่านหรือส่งผล 
ให้การปฏิบัติงานของท่านดีขึ้น 

- การจัดสรรกำลังพลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ด้านการสนับสนุนการศึกษา โดยแบ่งเป็น ๒ ชุด 
     ๑. ชุดดูและอาคาร สื่อการสอนประจำอาคารๆละ ๑ นาย ร่วม 4 นาย (ก.๑,ก.๓,ก.๓,ข.๑) 
    ๒. ชุดดูแลเขตสุขาภิบาลและสนับสนุนงานอื่นๆ ๘ - ๑๐ นาย 

- การจัดสรรกำลังพลที่มีความด้านช่างช่อมเครื่องยนต์เล็ก ประจำหน่วย 
- สนับสนุนเครื่องมือหนัก รถตัดหญ้านั่งขับ 
- สนับสนุนเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ เพ่ือหมุนเวียนการใช้งาน 
- สนับสนุนเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า เพ่ือใช้ในพ้ืนที่อาคารเรียนที่มีการเรียนการสอน เนื่องจากมเีสียงเงียบ 

4. ท่านมีข้อเสนอใดๆ ให้กับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท่านหรือองค์กรหรือไม่ 
- การจดัสรรกำลังพลให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- แยกงานดูและอาคารเรียนและการดูแลเขตสุขาภิบาลออกจากกับ 
- สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตน 
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ภาพกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. (Zoom System) 
๒๖ พ.ค. ๖๕ 
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