๑

ส่วนที่ ๑ ส่วนนำ
๑. ประวัติควำมเป็นมำ
ชื่อ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ที่ตั้ง เลขที่ ๓๐๑ หมู่ที่ ๗ ตาบลเขาพระงาม อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๒ ประวัติควำมเป็นมำ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีที่ตั้ง ณ ค่ายพหลโยธิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ได้จัดตั้งมาตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ ๕ และได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนามาตลอดเวลา จะนามากล่าวเฉพาะส่วนที่สามารถหาหลักฐานมา
อ้างอิงได้ดังนี้
ปี ๒๔๕๕ ได้จัดตั้งโรงเรียนปืนใหญ่ขึ้นที่ จ.พระนคร โดยมี พ.ท.ม.จ.มงคล ประวัติ เป็นผู้บังคับการ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่และได้เปิดการศึกษาให้นายทหารชั้นยศ ร.ท. – พ.ท. และนายทหารฝึกหัดราชการชุดที่ ๑
(ยังไม่แบ่งเป็นเหล่า ป.) จานวน ๑๑ นาย เป็นรุ่นแรก และเปิดการศึกษาให้นายทหารฝึกหัดราชการชุดที่ ๒ และ
ชุดที่ ๓ ในปีถัดมาตามลาดับ
ปี ๒๔๕๗ - ๒๔๕๘ ได้จัดตั้งกองสนามยิงปืนใหญ่ที่ ต.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี และดาเนินการก่อสร้าง
อาคารเรียนพร้อมสนามยิงปืนใหญ่ที่ ต.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี และเปิดการศึกษานายทหารฝึกราชการชุดที่ ๔
จานวน ๑๕ นาย ที่ จ.ลพบุรี
ปี ๒๔๖๐ ได้จัดตั้งโรงเรียนทหารปืนใหญ่ โดยมี ร.อ.ม.จ.นิลประภัศร เกษมศรี เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
ท่านแรก รวมทั้งจัดตั้งกองร้อยนักเรียนนายสิบปืนใหญ่ เป็นสถานที่ศึกษาของนักเรียนนายสิบปืนใหญ่ โดยมี
ร.ท.แช่ม คล่องเชิงปืน เป็นผู้บังคับกองร้อยคนแรก
ปี ๒๔๖๖ แปรสภาพโรงเรียนทหารปืนใหญ่ เป็น แผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ขึ้นตรงต่อกรมจเร
ปืนใหญ่ทหารบก จ.พระนคร และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย ตามแบบตะวันตก
ปี ๒๔๗๕ กรมจเรทหารปืนใหญ่ เปลี่ยนชื่อเป็น กองบังคับการทหารปืนใหญ่ ขึ้นตรงต่อกองทัพบก
และได้ย้ายแผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่จาก ต.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี มาตั้งที่ จ.พระนคร และแปรสภาพแผนก
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ที่ จ.ลพบุรี เป็นกองสนามยิงปืน มีหน้าที่ฝึกสอนนักเรียนนายสิบปืนใหญ่ โดยเปิดการศึกษา
นักเรียนนายสิบปืนใหญ่จานวน ๑๕๐ นาย
ปี ๒๔๗๘ ได้รวมแผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่ที่ จ.พระนคร กับกองสนามยิงปืนที่ จ.ลพบุรี เป็นกองโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่
ปี ๒๔๙๕ ได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนาระบบและการจัดหน่วยทั้งปืนใหญ่
สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ให้เป็นตามระบบของสหรัฐอเมริกาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ จึงได้มีการพัฒนา
หลักสูตรและระบบการศึกษาให้ทันสมัยตามแบบสหรัฐอเมริกาเช่นกัน และในปีนี้เองโรงเรียนทหารปืนใหญ่จึงได้
จัดตั้งกองการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ให้เป็นหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ตามคาสั่ง กห.(พิเศษ)
ที่ ๕๙/๒๓๖๔๐ ลง ๑๙ พ.ย.๙๕ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๔๙๑ (ครั้งที่ ๕๓)
ปี ๒๔๙๗ จัดตั้งกรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้เป็นหน่วยขึ้นตรง โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ตาม
คาสั่ง กห.ลับ (เฉพาะ) ที่ ๔๑/๑๐๖๓๐ เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพบก ๒๔๙๑ (ครั้งที่ ๗๓) ลง ๑๑ พ.ค.๒๔๙๗

๒

๓. ภำรกิจของโรงเรียนทหำรปืนใหญ่ ตาม อฉก.๔๑๓๐ ได้กาหนดไว้ดังนี้
๓.๑ วางแผน อานวยการ กากับการและดาเนินการฝึกศึกษา ให้แก่กาลังเหล่าทหารปืนใหญ่และเหล่าอื่น ๆ
ตามนโยบายของกองทัพบก
๓.๒ ศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหลักนิยม ยุทธวิธีและเทคนิค ของเหล่าทหารปืนใหญ่ ร่วมกับกองวิทยาการ
และส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ ผลิตนายทหารประทวนของเหล่าทหารปืนใหญ่ และกาลังประเภทอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษา
๓.๕ บันทึกสถิติและผลงานตามหน้าที่
๒. ปรัชญำ /วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ วัตถุประสงค์ / คำขวัญ /อัตลักษณ์
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้กาหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
และคาขวัญ ให้สอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพบกและการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม โดยได้ดาเนินการประเมินผล ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และคาขวัญ ที่โรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ได้กาหนดไว้แต่เดิมและได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่บุคลากรของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ดังนี้:ปรัชญำ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ผลิตกาลังพลนายทหารชั้นประทวน และให้การฝึกศึกษาแก่กาลังพลของ
เหล่าทหารปืนใหญ่และเหล่าอื่น ๆ ตามนโยบายกองทัพบก ให้มีความรอบรู้งานในหน้าที่ เป็นผู้นาหน่วยที่ดี มี
คุณภาพและคุณธรรม ตามมาตรฐานที่กองทัพบกกาหนด
วิสัยทัศน์
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้การฝึกศึกษาแก่กาลังพลของเหล่าทหารปืนใหญ่
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานและเทคโนโลยีของกองทัพ
พันธกิจ
๑. ให้การฝึกศึกษาแก่กาลังพลเหล่าทหารปืนใหญ่และเหล่าอื่น ๆ ตามนโยบายกองทัพบก ให้มีความ
รอบรู้งานในหน้าที่ เป็นผู้นาหน่วยที่ดี มีคุณภาพและคุณธรรม
๒. ปกครองบังคับบัญชากาลังพลของหน่วยและผู้เข้ารับการศึกษา ให้อยู่ในระเบียบวินัยของทหาร
๓. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้มีความรู้ ความสามารถ
ในทางวิชาการของเหล่าอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เอกสาร ตารา ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้ก้าวทันกับวิทยาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
๕. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหารและชาติไทย
๖. พัฒนาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้มีศักยภาพและคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นแหล่งวิชาการทหารปืนใหญ่
ของกองทัพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อดาเนินการฝึกและศึกษา ให้กับนายทหารชั้นประทวนที่โรงเรียนทหารปืนใหญ่ผลิตและกาลังพลที่
เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้มีความรู้ความสามารถตามที่หน่วยและกองทัพบกต้องการ สามารถ

๓
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๒. เพื่อพัฒนา ครู / อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้มีความรู้ความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กองทัพบกกาหนด
เข้าใจในงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และให้กาลังพลทุกนายมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องช่วยฝึก เอกสาร ตารา สื่อการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่และเพียงพอต่อการฝึกศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารปืนใหญ่อย่างต่อเนื่อง
๔. เพื่อให้การบริการทางวิชาการ สร้างความร่วมมือทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ต่อหน่วยงานในเหล่าทหารปืนใหญ่และส่วนราชการอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม
๕. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทรัพยากร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสนองตอบต่อ
ระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกองทัพบก
คำขวัญ
สร้างคน
ค้นคว้าวิชาการ
พัฒนา ครู/อาจารย์
วางมาตรฐานการฝึกศึกษา
อัตลักษณ์ของเหล่ำ
“ ผลิตและฝึกสอนกาลังพลของเหล่า ให้ดารงไว้ ซึ่งการใช้อานาจการยิง
สนับสนุนหน่วยกาลังรบอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และทันเวลา ”
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๓. ข้อมูลสถำนภำพบุคลำกรทำงกำรศึกษำและสถิติผู้เข้ำรับกำรศึกษำ
๓.๑ จำนวนบุคลำกร
อัตรากาลังพลของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้มีการถูกปรับลดกาลังตามแผนการปรับ
โครงสร้างกองทัพบก ๔ ครั้ง จนถึงปัจจุบัน ปรับลดกาลังเหลือ ๗๐% ของอัตราเต็ม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ มีผล
บังคับใช้ พ.ศ. ๒๕๔๙
ปัจจุบันโรงเรียนทหารปืนใหญ่มีสถานภาพกาลังพลที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา มียอดดังนี้
นำยทหำร
อัตราเต็ม ๑๖๗ นาย อัตราอนุมัติ ๑๒๔ นาย บรรจุจริง ๙๔ นาย คิดเป็น ๕๖ % ของอัตราเต็ม
นำยสิบ
อัตราเต็ม ๓๖๒ นาย อัตราอนุมัติ ๒๗๑ นาย บรรจุจริง ๒๐๓ นาย คิดเป็น ๕๖ % ของอัตราเต็ม
พลทหำร
อัตราเต็ม ๓๓๕ นาย อัตราอนุมัติ ๒๕๑ นาย บรรจุจริง ๒๓๖ นาย คิดเป็น ๗๐ % ของอัตราเต็ม
๓.๒ สถำนภำพ ครู/อำจำรย์
อำจำรย์
อัตราเต็ม ๘๘ นาย อัตราอนุมัติ ๗๑ นาย บรรจุจริง ๕๓ นาย คิดเป็น ๖๐ % ของอัตราเต็ม
ครู
อัตราเต็ม ๓๗ นาย อัตราอนุมัติ ๓๗ นาย บรรจุจริง ๓๓ นาย คิดเป็น ๘๙ % ของอัตราเต็ม
ผู้ช่วยครู
อัตราเต็ม ๓๒ นาย อัตราอนุมัติ ๒๕ นาย บรรจุจริง ๑๖ นาย คิดเป็น ๕๐ % ของอัตราเต็ม

๕

๓.๓ หลักสูตรกำรศึกษำของ รร.ป.ศป. ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๕
ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกให้เปิดการศึกษาหลักสูตร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามคาสั่ง ทบ. (เฉพาะ )
ที่ ๑๑๓๘ / ๕๔ ลง ๑๓ ก.ย. ๕๔ ดังนี้
ลาดับ

หลักสูตร
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ชั้นนายพัน ป.รุ่นที่ ๖๓ ( E-larening)
การซ่อมบารุงเครื่องมือสื่อสาร รุ่นที่ ๑๔
นายสิบกาลังพลและส่งกาลัง รุ่นที่ ๑๐
ชั้นนายพัน ป. รุ่นที่ ๖๓
อบรมวิชาทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ ๓๐
นายสิบชั้นต้น ป. รุ่นที่ ๓๗
เตรียมนายสิบชั้นต้น สาหรับทหารกองหนุน
เหล่า ป. รุ่นที่ ๒
นายสิบแผนที่ ป. รุ่นที่ ๓๑
ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ รุ่นที่ ๑๙
นายทหารการยิงสนับสนุน รุ่นที่ ๖
ชั้นนายร้อย ป.รุ่นที่ ๖๘ ( E-laerning)
ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ เหล่า ป. รุ่นที่ ๒๘
การตรวจอากาศ ป. รุ่นที่ ๙
ชั้นนายร้อย ป. รุ่นที่ ๖๘
นายสิบอาวุโส ป. รุ่นที่ ๖๑
นนส.ทบ.เหล่า ป. รุ่นที่ ๑๕ (๑/๕๔)
นนส.ทบ.เหล่า ป. รุ่นที่ ๑๕ (๒/๕๔)
รวม

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗.

ระยะเวลา
ศึกษา
(สัปดาห์)
๒๒
๘
๘
๑๗
๑๐
๘

วันเปิด – ปิด
การศึกษา
๔ ต.ค.๕๔ – ๒๘ ก.พ.๕๕
๑๒ ต.ค.๕๔ – ๖ ธ.ค.๕๔
๑๔ ต.ค.๕๔ – ๘ ธ.ค.๕๔
๒ พ.ย.๕๔ – ๒๘ ก.พ. ๕๕
๒๓ พ.ย.๕๔ – ๓๑ม.ค. ๕๕
๑๕ ธ.ค.๕๔ – ๘ ก.พ.๕๕

๓๙
๔๒
๒๖
๗๒
๖๕
๖๕

๑๒

๒ พ.ค.๕๕ – ๒๔ ก.ค.๕๕

๑๒๐

๑๒
๑๐
๖
๒๓
๖
๘
๑๓
๑๒
๒๖
๒๖
๒๒๗

๖ ม.ค. ๕๕ – ๒๙ มี.ค.๕๕
๑๒ ม.ค.๕๕ – ๒๑ มี.ค.๕๕
๘ ก.พ.๕๕ – ๒๐ พ.ค.๕๕
๓ เม.ย. ๕๕ – ๕ ก.ย.๕๕
๒๐ เม.ย.๕๕ – ๓๑ พ.ค.๕๕
๒๖ เม.ย.๕๕ – ๒๐ มิ.ย.๕๕
๗ มิ.ย. ๕๕ – ๕ ก.ย.๕๕
๑๕ มิ.ย.๕๕ – ๖ ก.ย.๕๕
๑ พ.ย.๕๔ – ๓๐ เม.ย.๕๕
๑ พ.ค.๕๕ – ๓๑ ต.ค. ๕๕

๔๕
๔๕
๔๕
๓๐
๓๐
๔๐
๘๘
๙๐
๑๔๐
๑๔๐
๑,๑๒๒

สรุป จานวนสัปดาห์ที่ใช้ในการศึกษาปี ๒๕๕๕ จานวน ๒๒๗ สัปดาห์
จานวนผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น ๑,๑๒๒ นาย
จานวนหลักสูตรทั้งสิ้น ๑๗ หลักสูตร
ห้วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่ ๔ ต.ค. ๕๔ - ๓๑ ต.ค. ๕๕

จานวนผู้
ศึกษา

หมาย
เหตุ

๖

๔ . แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กร

( Organization Chart )
โรงเรียนทหำรปืนใหญ่ ศูนย์กำรทหำรปืนใหญ่
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์

กองบัญชำกำร

กองกำรศึกษำ

กรมนักเรียน

บก.กศ.
แผนกธุรการและกาลังพล

แผนกวิชาปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

บก.และร้อย บก.

แผนกเตรียมการ

แผนกวิชาฝ่ายอานวยการ

กองร้อยบริการ

แผนกสนับสนุนการศึกษา

แผนกวิชาค้นหาเป้าหมาย

กองพันนักเรียน

แผนกประเมินผลและสถิติ

แผนกวิชาสื่อสาร

กองพันนักเรียนนายสิบ

แผนกวิชาหลักยิง

หมวดเสนารักษ์

แผนกวิชาอาวุธ

แผนกวิชาทั่วไป

แผนกวิชายุทธวิธี

แผนกวิชายานยนต์

๗

๕. แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน (Administrative Chart)
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ได้ดาเนินการบริหารงานทางด้านการศึกษา โดยมีการกาหนดโครงสร้าง
การบริหารงาน ดังนี้
ผบ.รร.ป.ศป.
พล.ต.บุญธรรม โอริส
รอง ผบ.รร.ป.ศป.
พ.อ.บัณฑิต สุวัฑฒน
หน.ผธกพ.รร.ป.ศป.
พ.อ.สงกรานต์ สอนจรูญ

ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.ไกรเวทย์ พูลอาไภย์

ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
พ.อ.มณฑล บุญไทย

หน.สปศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.ปัญญา สาแช

หน.ผตก.รร.ป.ศป.
พ.อ.สายัณห์ อาพันกาญจน์

อจ.หน.ปตอ.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.เสริม เกียรติเผ่า

ผบ.ร้อย.บก.
-

หน.องค์ประกอบที่ ๑
พ.อ.สายัณห์ อาพันกาญจน์

หน.ผสน.รร.ป.ศป.
พ.อ.ปรีชา คาพงษ์

อจ.หน.ฝอ.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.ไพศาล ทานธรรม

ผบ.ร้อย บร.

หน.องค์ประกอบที่ ๒
พ.อ.ไกรเวทย์ พูลอาไภย์

หน.ผปส.รร.ป.ศป.
พ.อ.ปัญญา สาแช

อจ.หน.คปม.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.ฐิติพงษ์ ศรีสมบูรณ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์
พ.อ.ฐิติพงษ์ ศรีสมบูรณ์

อจ.หน.ลย.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.สุรพงษ์ บุตรโพธิ์
อจ.หน.ยว.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.อนุศักดิ์ คงทน
อจ.หน.อว.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.ณัฐกิตต์ อินทร์จันทร์
อจ.หน.สส.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.สุระ ทองนาค
อจ.หน.ทป.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.สวัสดิ์ พรประภา
อจ.หน.ยย.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.ธรรมรงค์ มาคงกุล

พ.ต.เสริมศักดิ์ อภิสกุล
พงษ์

ผบ.พัน.นร.
พ.ท.ชัยวุฒิ วิเศษ
ผบ.พัน.นนส.
ผบ.มว.เสนารักษ์
จ.ส.อ.อดิเทพ กล่าถึก

หน.องค์ประกอบที่ ๓
พ.อ.มณฑล บุญไทย
หน.องค์ประกอบที่ ๔
พ.อ.กฤษณภาค สมใจ
เพ็ง
หน.องค์ประกอบที่ ๕
พ.อ.สวัสดิ์ พรประภา
หน.องค์ประกอบที่ ๖
พ.อ.ทวนชัย นัดนะรา
หน.องค์ประกอบที่ ๗
พ.อ.สงกรานต์ สอนจรูญ
หน.องค์ประกอบที่ ๘
พ.ท.ชนะชัย น่าชม
หน.องค์ประกอบที่ ๙
พ.อ.ปัญญา สาแช

๘

๖. แผนภูมิกำรปฏิบัติงำน (Activity Chart)
ผบ.รร.ป.ศป.
พล.ต.บุญธรรม โอริส
ศูนย์คอมพิวเตอร์
- วางแผน อานวยความสะดวกการใช้งานใน
การประเมินผลแก่ผู้เข้ารับการ
ศึกษาทางอินเตอร์เน็ท ห้องเรียน ห้องสอบ
ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

กองกำรศึกษำ
- วางแผน อานวยการ การฝึกศึกษาแก่นักเรียน
- จัดครูอาจารย์ไปสอนวิชา ป.ให้กับ รร.เหล่าอื่น
- ให้การศึกษาและส่งเสริมความรู้แก่ครูอาจารย์
- เสนอความต้องการเชิญผู้ทรงคุณมาบรรยาย
- ค้นคว้าพัฒนาปรับปรุงวิทยาการด้าน ป.
แผนกวิชำต่ำง ๆ
- วิชาฝ่ายอานวยการ :ฝึกสอนวิชาฝ่ายอานวยการ,การ รปภ.
- วิชาค้นหาเป้าหมาย : ฝึกสอนวิชา คปม.แผนที่ทหาร
- วิชายุทธวิธี : ฝึกสอนวิชายุทธวิธ,ี รบผสมเหล่า,ยุทธวิธี ป.
- วิชาหลักยิง : ฝึกสอนวิชาหลักยิง ป.,การใช้เครื่องคานวณ
- วิชาสื่อสาร : ฝึกสอนวิชาสื่อสารและอิเลคโทรนิคส์
- วิชาอาวุธ : ฝึกสอนวิชาอาวุธ,สงครามทุ่นระเบิด-นชค.
-วิชาทัว่ ไป : ฝึกสอนจิตวิทยา,ผู้นาทหาร,ครูทหาร,กฎหมายฯ
- วิชายานยนต์ : ฝึกสอนวิชายานยนต์ลอ้ และสายพาน
- วิชาปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน : ฝึกสอนวิชาการต่อสู้ ปตอ.
แผนกเตรียมกำร
- จัดเตรียมแผนการศึกษาและความต้องการ
- ประสานกับหน่วยและ จนท.การจัดทาหลักสูตร
- ประสานการใช้ห้องเรียน สนามฝึก กระสุน วัตถุ
ระเบิด เครื่องช่วยฝึก การบริการขนส่ง
- เสนอความต้องการงบประมาณการศึกษา
- ดาเนินงานยุทธการ การฝึก และการข่าว
แผนกธุรกำรและกำลังพล
- ดาเนินงานทางธุรการและกาลังพล
- ดาเนินงานด้านสารบรรณ การเงิน
- ดาเนินงานด้านสวัสดิการและประชาสัมพันธ์

สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
- วางแผน อานวยการ ประสานงานกากับการ และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ รร.ป.ศป.
-จัดทาแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

รอง ผบ.รร.ป.ศป.

พ.อ.บัณฑิต สุวัฑฒน

กองบัญชำกำร
- ดาเนินงานทางด้านธุรการ ฯ
- เสนองบประมาณและจัดทาแผนการศึกษา
- ประเมินผลการศึกษาและปรับปรุงแก้ไข
- ดาเนินการส่งกาลังบารุงและบริการอืน่ ๆ

รอง ผบ.รร.ป.ศป.
พ.อ.นพดล ดีอ่วม

กรมนักเรียน
- ปกครองบังคับบัญชา นร.,นทน.,นนส.,พลฯ
- อานวยความสะดวกแก่ นร.ที่เข้ารับการศึกษา
- ดาเนินธุรการ สวัสดิการ การเงิน ที่พัก การเลี้ยงดู
- สนับสนุนการฝึกให้แก่ รร.ป.
- ดูแลรักษาป้องกันอาคาร สถานที่ คลังของ รร.ป.

บก.และร้อย บก.
- ปกครองบังคับบัญชา นายทหารนายสิบพลทหาร
กองร้อยบริกำร
- ให้บริการแก่ กรม นร.ฯประกอบเลี้ยง ตัดผม แรงงาน
กองพันนักเรียน
- ปกครองบังคับบัญชา นทน.นสน. ที่มาเข้ารับการศึกษา
- ดาเนินการทางธุรการ สวัสดิการ การเงิน การเลี้ยงดู
กองพันนักเรียนนำยสิบ
- ปกครองบังคับบัญชา นนส.ที่เข้ามารับการฝึกศึกษา
- ดาเนินการฝึก ศึกษา อบรม นนส.ตามหลักสูตร
แผนกประเมินผลและสถิติ
- จัดทาประวัติหรือทาเนียบผู้ที่สาเร็จหรือ
ผ่านการศึกษา
- จัดทาสถิติการศึกษา
- ประเมินผลการศึกษาและเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข
- ออกประกาศนียบัตรหรือใบรับรองผลการศึกษา
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ที่สาเร็จการศึกษา
แผนกสนับสนุนกำรศึกษำ
- สนับสนุนเครื่องช่วยฝึก,สิ่งอานวยความสะดวก
- จัดพิมพ์ตาราแนวสอนแผนบทเรียนและเอกสาร
- เก็บรักษาและแจกจ่ายพัสดุเครื่องใช้
- ดาเนินการส่งกาลังบารุงและบริการอืน่ ๆ

๙
สภำโรงเรียนทหำรปืนใหญ่ เป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารด้านการศึกษา มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
และหน้าที่ของคณะกรรมการ ตาม อฉก.๔๑๓๐ กาหนดไว้ โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่เป็นประธาน
สภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ มีอานาจหน้าทีใ่ นการพิจารณาและอนุมัติเอกสาร ตารา หลักสูตรการศึกษา ระเบียบ
คาสั่ง ที่คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ได้เสนอมา
คณะกรรมกำรกำรศึกษำโรงเรียนทหำรปืนใหญ่ แต่งตั้งโดยผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
อันประกอบด้วย รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ผู้อานวยการกองการศึกษา รองผู้อานวยการกอง
การศึกษา ผู้บังคับการกรมนักเรียน รองผู้บังคับการกรมนักเรียน และมีหัวหน้าแผนกเตรียมการเป็น
เลขานุการ มีหน้าที่ในการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรการศึกษา เอกสาร ตารา ระเบียบ คาสั่งของโรงเรียนทหาร
ปืนใหญ่ ตามผลการประเมินของคณะกรรมการ หรือคณะทางานชุดต่างๆ ที่โรงเรียนทหารปืนใหญ่จัดตั้งขึ้น
เพื่อเสนออนุมัติต่อสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนทหำรปืนใหญ่ แต่งตั้งโดยผู้บัญชาการโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ มีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้เป็น
ไปตามแนวทางที่ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่กาหนด
กองบัญชำกำรโรงเรียนทหำรปืนใหญ่ มีการจัดกาลังพลและมีหน้าที่ในการอานวยการศึกษาตาม
อฉก.๔๑๓๐ กาหนดโดยดาเนินการจัดทาหลักสูตรการศึกษาประจาปี คู่มือ ระเบียบ คาสั่ง ตามที่สภาโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่อนุมัติ
สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นองค์กรจัดขึ้นมาโดยผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ใช้การเกลี่ยกาลังพลจากกองบัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่เข้าปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่ดาเนินงานด้านธุรการ
และการรวบรวมเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา และปฏิบัติตามสั่งการของผูบ้ ัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นองค์กรจัดตั้งขึ้นมา โดยผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ใช้การเกลี่ยกาลังพล
ภายในโรงเรียนทหารปืนใหญ่เข้าปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่ดาเนินงานด้านวางแผน อานวยความสะดวกการใช้งาน
ในการประเมินผลแก่ผู้เข้ารับการศึกษาทางอินเตอร์เน็ท ห้องเรียน ห้องสอบ ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
กองกำรศึกษำโรงเรียนทหำรปืนใหญ่ มีการจัดกาลังพล และมีหน้าที่ในการอานวยการศึกษาตาม
อฉก.๔๑๓๐ กาหนด
มีหน้าที่ในการจัดเตรียมห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน และให้การศึกษาหลักสูตร
ต่าง ๆ ในโรงเรียนทหารปืนใหญ่
กรมนักเรียนโรงเรียนทหำรปืนใหญ่ มีการจัดกาลังพลและมีหน้าที่ในการอานวยการศึกษา ตาม
อฉก.๔๑๓๐ กาหนดมีหน้าที่ในการดูแล อานวยความสะดวก ปกครองบังคับบัญชา ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ต่าง ๆ ในโรงเรียนทหารปืนใหญ่
แผนผังหรือระบบกลไกในกำรทำงำนของโรงเรียนทหำรปืนใหญ่ สามารถแยกกลุ่มออกเป็น ๓ กลุ่ม กล่าวคือ
กลุ่มที่ ๑ ส่วนบริหารและอานวยการ ได้แก่ สภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ คณะกรรมการการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
กลุ่มที่ ๒ ส่วนควบคุมบังคับบัญชา ได้แก่ กองบัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
กลุ่มที่ ๓ ส่วนปฏิบัติ ได้แก่ สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา กองการศึกษา กรมนักเรียน

๑๐

ส่วนที่ ๒ ส่วนสำคัญ ,ส่วนที่ ๓ รำยกำรเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง
และ ส่วนที่ ๔ ส่วนสรุป
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนแม่บท
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์
กำรประเมินตนเอง
๑. การกาหนด/ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนแม่บท
๕
ผ่าน
๑. มีการกาหนด/ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผน
แม่บทที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน และมีความสอดคล้องกับปรัชญา/
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยเหนือหรือของ ทบ.
ผ่าน
๒. บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนด/ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรทั้งหมด
ผ่าน
๓. มีการเผยแพร่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้บุคลากรและผู้เข้ารับ
การศึกษาได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
ผ่าน
๔. มีการจัดทาแผนแม่บทที่สนองต่อ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ของ รร.
ผ่าน
๕. มีการจัดทาแผนงานและโครงการที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนแม่บท
ผ่าน
๖. มีการจัดทาดาเนินงานตามแผนงานโครงการและที่กาหนดและประเมินผล
แผนงานครบทุกแผนงาน
ผ่าน
๗. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการ
และสรุปเป็น สารสนเทศรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง
ผ่าน
๘. มีการนาผลการประเมินแผนงานและโครงการมาพัฒนาแผนงานและ
โครงการปฏิบัติงานและแผนแม่บท (สาหรับการปรับปรุงแผนแม่บท
สามารถดาเนินการได้ตามวงรอบการจัดทาแผน)
ผลรวมคะแนนองค์ประกอบที่ ๑
๕
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ - ๔ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๗ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๘ ข้อ

รร.ป.ศป. มีการกาหนด/ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนแม่บทที่มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกัน และมีความสอดคล้องกับปรัชญา/วิสัยทัศน์ และพันธกิจของหน่วยเหนือหรือของ ทบ. โดยการจัด
ทาแบบสารวจการทบทวน และปรับปรุง ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนแม่บท (๑, เอกสำร ๑.๑)

๑๑
รร.ป.ศป. จัดให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนด/ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรทั้งหมด (๒, เอกสำร ๑.๒)
รร.ป.ศป. มีการเผยแพร่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ให้บุคลากรและผู้เข้ารับการศึกษาได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
โดยจัดทาคู่มือต่างๆ ป้ายตามอาคารสถานที่ทางาน/อาคารเรียน เว็บไซด์ของ รร.ป.ศป. (๓, เอกสำร ๑.๓)
รร.ป.ศป.มีการจัดทาแผนแม่บทที่สนองต่อ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ (๔, เอกสำร ๑.๔)
รร.ป.ศป. มีการจัดทาแผนงาน/โครงการที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนแม่บท (๕, เอกสำร ๑.๕)
รร.ป.ศป.มีการจัดดาเนินงานตามแผน/โครงการที่กาหนดและประเมินแผนงานครบทุกแผนงาน (๖, เอกสำร ๑.๖)
รร.ป.ศป. มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ แผนงาน/โครงการ และสรุปเป็นสารสนเทศ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๗, เอกสำร ๑.๗)
รร.ป.ศป. มีการนาผลการประเมิน แผนงาน/โครงการ มาพัฒนา แผนงาน/โครงการ
ปฏิบัติงานและ
แผนแม่บทสาหรับการปรับปรุงแผนแม่บทสามารถดาเนินการได้ตามวงรอบการจัดทาแผน (๘, เอกสำร ๑.๘)
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๑.๑ มี ๒ รำยกำร
๑.๑.๑ แผนแม่บท รร.ป.ศป. พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๑.๑.๒ หนังสือ ผปส.รร.ป.ศป.ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๑๔๙ ลง ๓ ธ.ค.๕๓ เรื่อง การทบทวนวิสัยทัศน์ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๔
เอกสำร ๑.๒ มี ๒ รำยกำร
๑.๒.๑ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป. เรื่อง รายงานการสรุปผลการทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
รร.ป.ศป.
๑.๒.๒ หนังสือ ผปส.รร.ป.ศป.ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๑๖๗ ลง ๒๗ ธ.ค.๕๓ เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสำร ๑.๓ มี ๓ รำยกำร
๑.๓.๑ เว็บไซต์ ของ รร.ป.ศป.ชื่อ ชื่อ http://artyschool.rta.mi.th
๑.๓.๒ คู่มือนักเรียน,คู่มือหลักสูตร
๑.๓.๓ ป้ายตามอาคารสถานที่/อาคารเรียน
เอกสำร ๑.๔ มี ๓ รำยกำร
๑.๔.๑ แผนแม่บท รร.ป.ศป. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๑.๔.๒ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๘๒๔ ลง ๑๓ ต.ค. ๕๔ เรื่อง สรุปการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนงาน/โครงการกับแผนแม่บทและ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
๑.๔.๓ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป. เรื่องการจัดทาแผนแม่บทปี ๕๕-๕๙ ใหม่
เอกสำร ๑.๕ มี ๒ รำยกำร
๑.๕.๑ แฟ้มแผนงาน/โครงการ ปี ๕๕
๑.๕.๒ คู่มือประกันคุณภาการศึกษา ของ รร.ป.ศป. (บทที่ ๕)

๑๒
เอกสำร ๑.๖ แฟ้มแผนงาน/โครงการ ปี ๕๕
เอกสำร ๑.๗ แบบประเมินแต่ละแผนงาน/โครงการ
เอกสำร ๑.๘ สรุปการประเมินแผนงาน/โครงการ ปี ๕๕ ในภาพรวม
ส่วนสรุป
องค์ประกอบที่
๑

ตัวบ่งชี้
๑
ผลรวมของคะแนน

ผลการประเมินตนเอง
๕
๕

ค่าคะแนนองค์ประกอบที่๑ = ผลรวมของคะแนน ค่าน้าหนัก (๑๐%)
จานวนตัวบ่งชี้
= ๕๑๐
= ๕๐
๑
องค์ประกอบที่ ๑
จุดอ่อน – แนวทำงแก้ไข
จุดแข็ง - แนวทำงเสริม
๑. ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์อย่างเป็นรูปธรรม
๒. มีแผนงาน/โครงการที่หลากหลายครอบคลุมทุกองค์ประกอบและสอดคล้องกับแผนแม่บทของ
โรงเรียน มีการพัฒนาแผนงาน/โครงการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
----------------------------------

๑๓

องค์ประกอบที่ ๒ กำรเรียนกำรสอน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
กำรประเมินตนเอง
๑. ระบบและกลไกลการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร
๕
๑. มีระบบและกลไกการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ผ่าน
๒. มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
ผ่าน
๓. มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร กากับดูแลมีการดาเนินได้ครบ
ผ่าน
เนื้อหาวิชาในหลักสูตร
๔. มีการประเมินผลและการสรุปผลการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
ผ่าน
๕. มีการนาผลการประเมินหลักสูตรจากข้อ ๔ มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ผ่าน
อย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

รร.ป.ศป.มีคณะทางานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดยกาหนดไว้ในระเบียบอานวยการศึกษาของ รร.ป.ศป.
ให้มีการประเมินหลักสูตร โดย ผอ.หลักสูตร/ผบ.พัน.นร./อาจารย์ที่ปรึกษา/ครู-อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรจนจบ/ปิด
หลักสูตรทุกหลักสูตร (๑, เอกสำร ๒.๑)
รร.ป.ศป.มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร โดยจัดทาคู่มือการศึกษาประจาหลักสูตรให้ตรง
ตามหลักสูตรที่ ทบ.อนุมัติ ซึ่งได้ระบุจานวนวิชา/ชั่วโมง การเรียนการสอนที่กาหนดไวในเอกสารแถลงหลักสูตร
และตารางการสอนตลอดหลักสูตรนั้นไว้อย่างชัดเจน และยังได้จัดทาเอกสารแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วย
การจัดการศึกษาตรงตามหลักสูตรไว้ให้เห็นชัดเจน (๒, เอกสำร ๒.๒)
รร.ป.ศป.มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/ มีผู้รับผิดชอบหลักสูตร/มีการจัดตั้งสภาโรงเรียนทหาร
ปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยมีคณะกรรมการสภาจานวน ๓๐ ท่าน / มีคณะกรรมการการศึกษาของ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และรองรับนโยบายจากคณะกรรมการสภาโรงเรียนมีการแต่งตั้ง
ผู้อานวยการการศึกษาประจาหลักสูตรโดยได้กาหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน (๓, เอกสำร ๒.๓)
รร.ป.ศป. มีการสรุปผลการประเมินหลักสูตรที่เปิดสอน โดยกาหนดไว้ในระเบียบอานวยการศึกษาของ
รร.ป.ศป.ให้มีการประเมินหลักสูตรโดย ผอ.หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา ครู/อาจารย์ หลังจบ/ปิดการศึกษา ให้
ครอบคลุมเอกสารหลักสูตร ระบบกาบริหารการทรัพยากรผลผลิตหลักสูตรและคุณค่าของหลักสูตร เพื่อนา
ประเด็นในการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมในปีต่อไป (๔, เอกสำร ๒.๔)
รร.ป.ศป. มีการนาผลประเมินหลักสูตรจากเกณฑ์ข้อ ๔ มาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม
ได้นาผลการประเมินหลักสูตรจัดประชุมและสั่งการของ รอง ผบ.รร.ป.ศป.ในเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ทันที ส่วน
เรื่องที่ต้องปรับปรุงในปีต่อไปได้กาหนดประเด็นผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา และวิธีการแก้ไขสั่งการไว้ทุกหลักสูตรที่จะ
เปิดสอนในปี ๕๖ (๕, เอกสำร ๒.๕)

๑๔
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๒.๑ มี ๓ รำยกำร
๒.๑.๑ แบบประเมินโดยคณะกรรมการของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๒.๑.๒ บันทึกประชุมการประเมินหลักสูตรหลังจบการศึกษา
๒.๑.๓ แบบประเมินโดยผู้เรียน
เอกสำร ๒.๒ มี ๒ รำยกำร
๒.๒.๑ คู่มือการศึกษาประจาหลักสูตรปี ๕๕ สรุปจานวนวิชา / ชั่วโมง / ตารางสอนแต่ละหลักสูตร
๒.๒.๒ เอกสารตารางสอนแสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบการจัดการศึกษาตรงตามหลักสูตรและตารางสอน
เอกสำร ๒.๓ มี ๔ รำยกำร
๒.๓.๑ คาสั่ง รร.ป.ศป.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๙/๔๙ ลง ๑๙ พ.ค.๔๙ เรื่องการจัดตั้ง สภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๒.๓.๒ ระเบียบ รร.ป.ศป. ว่าด้วยคณะกรรมการการศึกษา รร.ป.ศป. พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓.๓ ระเบียบ รร.ป.ศป. ว่าด้วยอานวยการศึกษาใน รร.ป.ศป. พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๓.๔ คาสั่งแต่งตั้งนายทหารอานวยการศึกษาประจาหลักสูตร
เอกสำร ๒.๔ มี ๒ รำยกำร
๒.๔.๑ เอกสารสรุปแบบประเมินหลักสูตร
๒.๔.๒ บันทึกการประชุมการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนประจาปี ๒๕๕๕ และสรุปประเด็น
ในการแก้ไขปรับปรุงให้ รอง ผบ.รร.ป.ศป.สั่งการอนุมัติ
เอกสำร ๒.๕ มี ๓ รำยกำร
๒.๕.๑ บันทึกประชุมการประเมินหลักสูตรห้วงจบการศึกษาประจาปี ๒๕๕๔
๒.๕.๒ สรุปผลการประเมินหลักสูตรปี ๕๕ พร้อมตารางกาหนดประเด็นการแก้ไขจากผลการประเมิน
๒.๕.๓ คาสั่ง รร.ป.ศป.ที่ ๖/๒๕๕๑ ลง ๑๒ มิ.ย.๕๑ เรื่องแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
กำรประเมินตนเอง
๒ ระบบการพัฒนาครู / อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๕
๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ผ่าน
๒. มีระบบติดตามผลการพัฒนาครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและ
มีการนาผลการพัฒนามาใช้ประโยชน์
๓. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่ครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
๔. มีการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนาครู/อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
๕. มีการนาสรุปผลการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนาครู/อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา จากข้อ ๔ มากาหนดแนวทางในการปรับปรุง
การบริหารและพัฒนาครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

๑๕
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

รร.ป.ศป. มีแผนการบริหารและการพัฒนาครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ครู/อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจกระบวนการเรียนการสอน มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการ
คิดและจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งได้กาหนดไว้ในแผนแม่บท และนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ปี ๕๕ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๒ โครงการ ได้แก่ แผนงานพัฒนาครู/อาจารย์,โครงการพัฒนาครู/อาจารย์
และโครงการครู/อาจารย์ดีเด่นประจาปีการศึกษา (๑, เอกสำร ๒.๖)
รร.ป.ศป. มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาครู/อาจารย์ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ประชุมคณะทางาน
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการสอนดีเด่นให้ครู/อาจารย์ประจาปีการศึกษา ส่วนการพัฒนาครู/อาจารย์ มีการดาเนินการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีการอบรมครู/อาจารย์ในการจัดทาบทเรียนช่วยสอน CAI, จัดทาสื่อการสอนวีดีทัศน์
ประกอบเสียง การจัดส่งอาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู/อาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (๒, เอกสำร ๒.๗)
รร.ป.ศป. มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่ครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดย
ผู้บริหารจัดกิจกรรมการอบรมและเผยแพร่จรรยาบรรณ เพื่อให้ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มี
ความรู้ด้านจรรยาบรรณของครู-อาจารย์ นาไปเป็นหลักในการปฏิบัติงานในหน้าที่(๓, เอกสำร ๒.๘)
รร.ป.ศป. มีการสรุปการดาเนินงาน แผนงานพัฒนาครู/อาจารย์โดยผู้รับผิดชอบ ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามโครงการพัฒนาครู/อาจารย์, โครงการครู/อาจารย์ดีเด่น ตามเกณฑ์ข้อ ๒ (๔, เอกสำร๒.๙)
รร.ป.ศป. มีการนาผลการประเมินแผนพัฒนาครู/อาจารย์ มาปรับปรุงพัฒนา โดยสรุปรายงานผลการ
ประเมินแผนงาน/โครงการในภาพรวม กาหนดประเด็นในการแก้ไข ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และวิธีการ เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาอนุมัติในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทั้ง ๒ โครงการ
(๕, เอกสำร ๒.๑๐)
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๒.๖ มี ๕ รำยกำร
๒.๖.๑ แผนแม่บท รร.ป.ศป. หน้า ๒๐
๒.๖.๒ นโยบายการศึกษา รร.ป.ศป. ปี ๕๕
๒.๖.๓ แผนงานพัฒนาครู/อาจารย์
๒.๖.๔ โครงการพัฒนาครู / อาจารย์
๒.๖.๕ โครงการอาจารย์ดีเด่นประจาปีการศึกษา
เอกสำร ๒.๗ มี ๔ รำยกำร
๒.๗.๑ โครงการเปิดอบรมจัดทาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI/วีดีทัศน์ประกอบเสียงและส่งอาจารย์
เข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ ศทท.ทบ.
๒.๗.๒ คาสั่ง กศ.รร.ป.ศป. ประจาเดือน เพื่อฝึกปรับปรุงวินัยครู/บุคลากรทางการศึกษา

๑๖
๒.๗.๓ การอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่ครู / อาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษา
๒.๗.๔ สาเนาคาสั่ง ศป.(เฉพาะ)ที่ ๒๕๔/๕๓ ลง ๑๑ ส.ค.๕๓ เรื่อง อนุมัติให้ข้าราชการลาไปศึกษานอก
เวลาราชการและและใช้เวลาราชการบางส่วนไปศึกษา
เอกสำร ๒.๘ มี ๓ รำยกำร
๒.๘.๑ หนังสือ กศ.รร.ป.ศป.เรื่องการจัดการอบรมและเผยแพร่จรรยาบรรณแก่ครู-อาจารย์
๒.๘.๒ รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผน/โครงการพัฒนาครู / อาจารย์
๒.๘.๓ รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการอาจารย์ดีเด่นประจาปีการศึกษา
เอกสำร ๒.๙ มี ๓ รำยกำร
๒.๙.๑ รายงานผลการประเมินแผนงาน / โครงการพัฒนาครู / อาจารย์
๒.๙.๒ รายงานผลการประเมินโครงการอาจารย์ดีเด่นประจาปีการศึกษา
๒.๙.๓ สรุปผลการประเมินแผนงาน / โครงการปี ๕๕ ในภาพรวม
เอกสำร ๒.๑๐ มี ๒ รำยกำร
๒.๑๐.๑ สรุปรายงานผลการประเมินโครงการในภาพรวม กาหนดประเด็นในการแก้ไขผู้รับผิดชอบ,
ระยะเวลาและวิธีการแก้ไข (รวมการประเมินการไปสอนต่างเหล่าด้วย)
๒.๑๐.๒ สรุปผลการประเมิน กาหนดประเด็นฯการแก้ไขปรับปรุง แผนงาน/โครงการพัฒนาครู/ อาจารย์
ตัวบ่งและเกณฑ์
กำรประเมินตนเอง
๓ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
๕
๑. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
ผ่าน
๒. มีบริการห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
ผ่าน
๓. มีจานวนทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพียงพอ
ผ่าน
๔. มีการประเมินผลระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
ผ่าน
ห้องสมุด อุปกรณ์การเรียน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยผู้เรียน
ครู/อาจารย์ และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง
๕. มีการนาผลการสรุปจากการประเมินในข้อที่ ๔ มากาหนดแนวทางใน
ผ่าน
การพัฒนาและปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

รร.ป.ศป. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โดยได้ออกระเบียบ ว่าด้วย การใช้
ห้องเรียนปี พ.ศ.๒๕๔๗ กาหนดให้มีผู้รับผิดชอบทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องสมุด โดยมีแผนกสนับสนุนการศึกษา ควบคุมกากับดูแลเป็นส่วนรวมและกาหนด
แผนการใช้งานจัดสิ่งอุปกรณ์ประจาห้องและการรายงาน ซ่อมแซม บารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๑, เอกสำร ๒.๑๑)

๑๗
รร.ป.ศป.มีบริการห้องสมุด และ ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นแหล่งเรียนรู้นอกจากการเรียนในห้องเรียน
ให้บริการแก่บุคลากรและผู้เข้ารับการศึกษา ในการเรียนเพิ่มเติมและรู้สืบค้นข้อมูล โดยมีแผนและระเบียบ และ
การประเมินการใช้ จาก ผู้เรียน ครู-อาจารย์และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนาผลไป แก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
(๒, เอกสำร ๒.๑๒)
รร.ป.ศป.มีจานวนทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพียงพอ สาหรับแก่ผู้เข้ารับ
การศึกษาในทุกหลักสูตร โดยได้กาหนดตารางและแผนการใช้ห้องเรียนและทรัพยากรสนับสนุนในแต่ละหลักสูตร
ไว้ในตารางสอนและคู่มือการศึกษาทุกหลักสูตรอย่างชัดเจน (๓, เอกสำร ๒.๑๓)
รร.ป.ศป.มีการประเมินผลระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องสมุด อุปกรณ์
การเรียน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยผู้เรียน ครู / อาจารย์ และ จนท.ที่เกี่ยวข้องหลังจบการศึกษา โดยมี
แบบประเมินการใช้ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด และได้สรุปรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
ของโรงเรียนเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา รายงานให้ ผบ.รร.ป.ศป.ทราบ (๔, เอกสำร ๒.๑๔)
รร.ป.ศป. มีการนาผลการประเมินการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกหลักสูตร เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาเพื่อประเมินหลักสูตร หลังจบการศึกษา โดย ผบ.รร.ป.ศป.พิจารณาสั่งการเพื่อแก้ไขปรับปรุง
โดยได้สรุปและกาหนดประเด็นในการแก้ไข, ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขไว้ อย่างชัดเจน(๕, เอกสำร ๒.๑๕)
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๒.๑๑ มี ๔ รำยกำร
๒.๑๑.๑ ระเบียบ รร.ป.ศป.ว่าด้วยการใช้ห้องเรียน พ.ศ.๒๕๔๗ (กาหนดผู้รับผิดชอบห้องเรียนของ รร.ป.ศป.
๒.๑๑.๒ คาสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบห้องเรียนของแต่ละห้องที่แต่ละหน่วยรับผิดชอบ
๒.๑๑.๓ บัญชีสิ่งอุปกรณ์, สื่อการสอน, ตารา, เครื่องช่วยฝึก, ห้องเรียน ตามอัตราฯ
๒.๑๑.๔ แผนผังและภาพถ่าย ห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการทางภาษา อาคาร
เครื่องช่วยฝึก ห้องสมุด และที่พักนักเรียน
เอกสำร ๒.๑๒ มี ๓ รำยกำร
๒.๑๒.๑ ระเบียบการใช้ห้องสมุดของศูนย์การศึกษาฯ
๒.๑๒.๒ คาสั่งศูนย์การศึกษาฯ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบห้องสมุดฯ
๒.๑๒.๓ สรุปผลการประเมินการใช้ห้องสมุดโดยผู้รับผิดชอบ
เอกสำร ๒.๑๓ มี ๔ รำยกำร
๒.๑๓.๑ บันทึกการใช้ห้องเรียนและทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
๒.๑๓.๒ คู่มือการศึกษาประจาหลักสูตร(หน้า..แผนและตารางการใช้ห้องเรียน)
๒.๑๓.๓ ระเบียบ รร.ป.ศป.ว่าด้วย การใช้ห้องเรียน พ.ศ.๒๕๔๗
๒.๑๓.๔ รายงานผลการใช้ห้องเรียนพร้อมอุปกรณ์, อาคารเครื่องช่วยฝึกพร้อมอุปกรณ์ แต่ละห้องเรียน
ประจาปี ของผู้รับผิดชอบห้องเรียน
เอกสำร ๒.๑๔ คาสั่ง รร.ป.ศป.(เฉพาะ)ที่ ๑๖๒/๕๓เรื่องแก้ไขระเบียบว่าด้วยการอานวยการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
(ตอนที่ ๕,๖,๗ แบบประเมินการใช้ห้องเรียน,ห้องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา)

๑๘
เอกสำร ๒.๑๕ มี ๓ รำยกำร
๒.๑๕.๑ รายงานการประชุมผลการประเมินหลักสูตรหลังจบการศึกษาโดย ผบ.รร.ป.ศป.พิจารณาสั่งการ
เพื่อแก้ไขปรับปรุง และกาหนดประเด็น,ผู้รับผิดชอบในการแก้ไข (การประเมิน ห้องเรียน ,
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา)
๒.๑๕.๒ รายงานผลการใช้ห้องเรียน ,ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อม
อุปกรณ์, ของผู้รับผิดชอบ
๒.๑๕.๓ รายงานการปรับปรุงอาคารสถานที่ทางการศึกษา และขอรับการสนับสนุนงบซ่อมแซมห้องเรียนฯ
ประจาปี
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์
กำรประเมินตนเอง
๔ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
๕
๑ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทุก
ผ่าน
วิชาทุกหลักสูตร
๒ มีเอกสารนา/ประมวลรายวิชา ในแต่ละวิชา ของทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
ผ่าน
๓ มีแผนการสอนรายคาบ(ชั่วโมง)ที่แสดงให้เห็นว่า จัดการเรียนการสอน
ผ่าน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญของทุกรายวิชา ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน
๔ มีการนิเทศการสอน โดยผู้บริหาร หรืออาจารย์ผู้อาวุโส หรือ
ผ่าน
ผู้รับผิดชอบที่ รร. กาหนด อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี
๕ มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของครู/อาจารย์
ผ่าน
และสื่อการเรียนการสอน ทุกรายวิชา โดยผู้เรียนและครู/อาจารย์ ในแต่
ละหลักสูตรที่เปิดสอน
๖ มีการนาผลการประเมินจากข้อ ๕ และผลการนิเทศการสอนมาปรับปรุง
ผ่าน
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ กลยุทธ์หรือเทคนิคการสอน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑-๒ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

รร.ป.ศป.มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญรายวิชาร้อยละ ๖๐ ในแต่ละ
หลักสูตรการสอนใน รร.ป.ศป.จะมีลักษณะที่มุ่งเน้นการปฏิบัติโดยมีผู้เรียนเป็นสาคัญ เพราะมี คชฝ. มีการฝึก
ปฏิบัติในสนามทุกหลักสูตร
ซึ่งในคู่มือการศึกษาประจาหลักสูตรจะมีตารางสอนที่กาหนดชั่วโมงการเรียนใน
ห้องเรียน,การฝึกในสนามไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งประมวลรายวิชาก็มีการกาหนดวิธีการสอนไว้ด้วย
โดยมีการ
สารวจและวิเคราะห์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญให้ผู้เรียนปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น ฝึกในสนาม ถกแถลง
เป็นคณะ ทารายงาน / แบบฝึกหัด เป็นต้น แล้วสรุปเป็นร้อยละของชั่วโมงการเรียนการสอนของหลักสูตรที่เปิด
ทั้งหมด ซึ่งแต่ละรายวิชาจะไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละหลักสูตร (๑, เอกสำร ๒.๑๖)

๑๙
รร.ป.ศป.มีเอกสารนา/ประมวลรายวิชาอย่างน้อย ร้อยละ ๙๐ ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน โดยครู/ อาจารย์
ได้จัดทาประมวลรายวิชาไว้ทั้งเป็นรายบุคคลทุกนายที่ทาการสอนในแต่ละหลักสูตรและจัดทาเป็นเล่มรวมไว้ในแต่
ละแผนกวิชา ซึ่งมีเอกสารการสารวจในการจัดทาประมวลรายวิชาไว้คิดเป็น ๑๐๐ % ในแต่ละหลักสูตร (๒, เอกสำร ๒.๑๗)
รร.ป.ศป.มีแผนการสอนรายวิชาในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ โดย กศ.รร.ป.ศป.
ได้ให้ ครู/อาจารย์ จัดทาแผนการสอนตามแนวทางของ ยศ.ทบ.ที่ได้เปิดอบรมครูชั้นสูง ทัง้ เป็นรายบุคคล และ
ส่วนรวมไว้ในแต่ละแผนกวิชา โดยมีการสารวจการจัดทาแผนการสอนรายวิชาไว้คิดเป็น ๑๐๐ % ทุกหลักสูตร
และรวบรวมแผนการสอนของอาจารย์ภายนอก ร้อยละ ๕๐ (๒, เอกสำร ๒.๑๘)
รร.ป.ศป.มีการนิเทศการสอน การจัดทาแผนการสอน ตั้งแต่การกาหนดวัตถุประสงค์การสอน การจัด
กิจกรรมการสอน การใช้สื่อและการประเมินผล ให้ครู-อาจารย์ เพื่อเสนอแนะในการพัฒนาการสอน โดยผู้บริหาร
หรืออาจารย์อาวุโส (๔, เอกสำร ๒.๑๙)
รร.ป.ศป.มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของ ครู/อาจารย์ รายวิชา โดยผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ใน
แต่ละหลักสูตรโดยจัดให้มีการประเมินการสอนของ ครู/อาจารย์ โดยผู้เรียนทั้งในภาพรวมและเป็นรายบุคคลด้วย
แบบประเมินการสอน รวมทั้ง ครู/อาจารย์ ที่ไปสอนในโรงเรียนต่างเหล่าก็จะมีแบบประเมินการสอนด้วยทุกครั้ง
พร้อมรายงานผลการประเมินแก่ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
(๕, เอกสำร ๒.๒๐)
รร.ป.ศป.มีการนาผลการประเมินการสอนของครู/อาจารย์ และผลการนิเทศ มาปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและกลยุทธ์ โดยได้นาเอาสรุปผลการประเมินการสอนของครู/อาจารย์ เสนอให้ผู้บังคับบัญชา
อนุมัติสั่งการปรับปรุงแก้ไข ส่งให้ ครู/อาจารย์ เพื่อแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการสอนแล้วรายงานแก้ไขให้ทราบ นอกจากนี้
ยังมีการประชุมประเมินหลักสูตรหลังจบการศึกษาโดย ผอ.ประจาหลักสูตร เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาการสอนใน
ปีต่อไป (๕, เอกสำร ๒.๒๑)
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๒.๑๖ มี ๒ รำยกำร
๒.๑๖.๑ คู่มือการศึกษาประจาหลักสูตรปี ๕๕ ( กาหนดตารางสอนรวมระบุชั่วโมงการเรียนใน
ห้องเรียน , การฝึกในสนาม)
๒.๑๖.๒ เอกสารการสารวจและวิเคราะห์การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญรายวิชาร้อยละ ๖๐
ในแต่ละหลักสูตร
เอกสำร ๒.๑๗ มี ๒ รำยกำร
๒.๑๗.๑ ประมวลรายวิชาเป็นรายบุคคลและจัดทาเป็นเล่มรวมไว้ในแต่ละแผนกวิชา
๒.๑๗.๒ เอกสารการสารวจการจัดทาประมวลรายวิชาไว้คิดเป็น ๑๐๐% ในแต่ละหลักสูตร
เอกสำร ๒.๑๘ มี ๔ รำยกำร
๒.๑๘.๑ แผนการสอนของ ครู/อาจารย์ รายบุคคล
๒.๑๘.๒ เอกสารการสารวจการจัดทาแผนการสอนรายวิชาไว้คิดเป็น ๑๐๐% ในแต่ละหลักสูตร
๒.๑๘.๓ แผนการสอนของ ครู/อาจารย์ ภายนอก
๒.๑๘.๔ เอกสารการสารวจการจัดทาแผนการสอนของ ครู/อาจารย์ภายนอกคิดเป็น ๕๐% ในแต่ละหลักสูตร

๒๐
เอกสำร ๒.๑๙ มี ๒ รำยกำร
๒.๑๙.๑ เอกสารคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจการสอนและนิเทศการสอน ของ รร.ป.ศป.
๒.๑๙.๒ เอกสารบันทึกการนิเทศการสอนให้เป็นไปตามแผนและข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาโดย
ผู้บริหารหรืออาจารย์อาวุโส ของ รร.ป.ศป.
เอกสำร ๒.๒๐ มี ๒ รำยกำร
๒.๒๐.๑ แบบประเมินการสอนโดยผู้เรียนและสรุปการประเมินการสอนของ ครู/อาจารย์ เป็นรายบุคคล
๒.๒๐.๒ สรุปผลการประเมินการสอนของ ครู/อาจารย์ โดยผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ในแต่ละหลักสูตร ในภาพรวม
เอกสำร ๒.๒๑ มี ๒ รำยกำร
๒.๒๑.๑ บันทึกประชุมการประเมินหลักสูตรหลังจบการศึกษาและตารางสรุปผลการประเมิน ปี ๕๕
๒.๒๑.๒ รายงานผลการแก้ไขปรับปรุงจากผลการประเมินการสอน (นิเทศการสอน/แก้ไขเป็นรายบุคคล)
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์
๕ การจัดการเรียนการสอนแบบ E - Learning
๑. มีโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ E - Learning
๒. มีผู้รับผิดชอบดาเนินการ
๓. มีการส่งเสริมความรู้และพัฒนาครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ/เจ้าหน้าที่
ดูแลระบบในด้านการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อบทเรียน
E– Learning และการดูแลระบบเครือข่ายและเว็บไซต์ตามลาดับ
๔. มีการนาสื่อ/บทเรียน E – Learning ที่ได้มาจากการดาเนินการในข้อ ๓
ไปใช้สอน/ฝึกอบรม E – Learning ตามโครงการในข้อ ๑
๕. มีการประเมินผลการใช้บทเรียน E - Learning
๖. นาผลการประเมินมากาหนดแนวทางในการพัฒนา การเรียนการสอน
แบบ E – Learning
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑-๒ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

กำรประเมินตนเอง
๕
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๖ ข้อ

รร.ป.ศป.ได้จัดทาโครงการจัดการเรียนการสอนชั้นนายร้อย ป.ผ่านระบบเครือข่าย (E– Learning ) เพื่อ
สนองตอบนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ด้านการพัฒนาเพื่อความทันสมัยและด้านอุปกรณ์
การเรียนการสอน (๑, เอกสำร ๒.๒๒ )
รร.ป.ศป. ได้กาหนดผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการ ดาเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ
E – Learning และคณะกรรมการจัดทาแผนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการ
สัมฤทธิ์ผล (๒, เอกสำร ๒.๒๓)

๒๑
รร.ป.ศป. ได้มีการส่งเสริมความรู้และพัฒนาครู/อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ ในการจัดทาสื่อ
การเรียนการสอน online การดูแลเว็บไซต์และระบบการจัดการเรียนการสอน online อย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน online ด้วยโปรแกรม Moodle เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครู/
อาจารย์ การใช้โปรแกรมตัดต่อเสียง,โปรแกรมตัดต่อภาพยนต์และโปรแกรมจัดทาสื่อการสอน เพื่อรองรับการ
จัดทาสื่อการเรียนการสอน Online ของ รร.ป.ศป. และการจัดส่งครู/อาจารย์ไปศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อนา
ความรู้มาพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ E - Learning ( ๓, เอกสำร ๒.๒๔)
รร.ป.ศป.ได้นาสื่อการเรียน/บทเรียน E – Learning ไปใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรชั้นนายร้อย
และชั้นนายพัน ป.ศึกษาแบบ E – Learning เผยแพร่บน เว็บไซด์ รร.ป.ศป. http://artyschool.rta.mi.th
พร้อมทั้งแจกจ่ายให้ นทน.ในรูปแบบ DVD ไปศึกษาด้วยตนเอง (๔, เอกสำร ๒.๒๕)
รร.ป.ศป. ได้ดาเนินการประเมินผลการใช้บทเรียน E – Learning พร้อมสรุปรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงานผลการดาเนินงานและประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนชั้นนายร้อย ป.ผ่าน
ระบบเครือข่าย (E– Learning ) (๕, เอกสำร ๒.๒๖)
รร.ป.ศป. ได้นาผลการประเมินการใช้บทเรียน E – Learning และรายงานผลการประเมินโครงการ
จัดการเรียนการสอนชั้นนายร้อย ป.ผ่านระบบเครือข่าย (E– Learning ) มากาหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ (๖, เอกสำร ๒.๒๗)
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๒.๒๒ มี ๓ รายการ
๒.๒๒.๑ โครงการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e–Learning)
๒.๒๒.๒ แถลงหลักสูตรชั้นนายร้อย ป. (e-Learning)
๒.๒๒.๓ แถลงหลักสูตรชั้นนายพัน ป. (e-Learning)
เอกสำร ๒.๒๓ มี ๓ รายการ
๒.๒๓.๑ โครงการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (e–Learning)
๒.๒๓.๒ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาสื่อการสอน
๒.๒๓.๓ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)
เอกสำร ๒.๒๔ มี ๔ รายการ
๒.๒๔.๑ หนังสือ กศ.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/- ลง ๑๗ เม.ย.๕๕ เรื่องขอเปิดอบรมโปรกรม Moodle
และการจัดทาสื่อให้กับครู-อาจารย์
๒.๒๔.๒ หนังสือ กศ.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๑๐๙๙ ลง ๑๑ มิ.ย.๕๕ เรื่องขออนุมัติเปิดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการระยะสั้น สาหรับครู-อาจารย์
๒.๒๔.๓ หนังสือ กศ.รร.ป.ศป.ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๔๐๗ ลง ๒๘ ก.พ.๕๕ เรื่องส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ครูทหารชั้นสูง,อบรมผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจาปี ๒๕๕๕
๒.๒๔.๔ หนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๒๐๒๑ ลง ๑๐ ก.ค.๕๕ เรื่องการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ใน
การดาเนินการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๒
เอกสำร ๒.๒๕ มี ๘ รายการ
๒.๒๕.๑ หนังสือ กกพ.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๑๗๓๙ ลง ๑๖ ก.ค.๕๕ เรื่อง ขออนุมัติบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และวีดีทัศน์ประกอบคาบรรยายเป็นเครื่องช่วยฝึกสอน
๒.๒๕.๒ หนังสือ กศ.รร.ป.ศป. เรื่อง สรุปความคืบหน้าการจัดทาสื่อการสอน ปี ๒๕๕๔,ปี ๒๕๕๕
การสอน และวีดีทัศน์ประกอบคาบรรยายเป็นเครื่องช่วยฝึกสอน
๒.๒๕.๓ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๓๘๙ ลง ๒๙ มี.ค.๕๕ เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจัดทาแผ่น DVD และขออนุมัติจ่ายสื่อการสอน
๒.๒๕.๔ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๓๗๘๕ ลง ๒๙ ส.ค.๕๔ เรื่องขอรับการสนับสนุนแผ่น
DVD และขออนุมัติจ่ายสื่อการสอน
๒.๒๕.๕ Website รร.ป.ศป. http://arty.tv5.co.th, Website ศูนย์การจัดการองค์ความรู้
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ http://arty.cloud.rta.mi.th)
๒.๒๕.๖ หนังสือขออนุมัตินาสื่อการเรียน(CAI)ขึ้นเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้
๒.๒๕.๗ หนังสือรายงานผลการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) และวีดีทัศน์ประกอบการ
บรรยาย
๒.๒๕.๘ หนังสือรายงานการประชุมการพิจารณาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) และวีดีทัศน์
ประกอบการบรรยาย
เอกสำร ๒.๒๖ มี ๕ รายการ
๒.๒๖.๑ รายงานการประชุมพิจารณาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน (CAI)และวีดิทัศน์ประกอบ
คาบรรยาย
๒.๒๖.๒ แบบประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อการสอนประเภทวิดีทัศน์
๒.๒๖.๓ สรุปผลการประเมินการใช้งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์
๒.๒๖.๔ แบบประเมินโครงการ การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย( E-Learning)
๒.๒๖.๕ หนังสือสรุปผลการประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
เอกสำร ๒.๒๗ มี ๔ รายการ
๒.๒๗.๑ หนังสือ ข้อคิดเห็น และแนวทางการปรับปรุงการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน ป.ศึกษา
แบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒๗.๒ หนังสือขออนุมัติประชุมคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบที่ ๒
(การเรียนการสอน)
๒.๒๗.๓ หนังสือรายผลการประชุมการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนแบบ e-Learning
๒.๒๗.๔ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป.เรื่อง สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการในภาพรวม เพื่อกาหนด
ประเด็นในการแก้ไข ประจาปี ๒๕๕๕

๒๓
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์
๖ ระบบและกลไกการประเมินผล
๑. มีระเบียบการวัดผลและประเมินผล
๒. มีการเผยแพร่ระเบียบการประเมินผลและอธิบายแนวทางการปฏิบัติ
ให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้องทราบ
๓. มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
๔. มีการประเมินผลรูปแบบ/วิธีการประเมินผลของแต่ละวิชา
๕. มีการนาผลการประเมินรูปแบบ/วิธีการประเมินผล จากข้อที่ (๔) มา
ปรับปรุงและพัฒนา
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

กำรประเมินตนเอง
๕
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

รร.ป.ศป. มีระเบียบการวัดผลและประเมินผล โดยใช้ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาใน
โรงเรียนทหารบก พ.ศ.๒๕๔๒ ระเบียบ รร.ป.ศป.ว่าด้วยการควบคุมกากับดูแลการวัดผลและประเมินผลการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๓ และคาสั่ง รร.ป.ศป.ที่ ๒๒๘/๒๕๔๔ เรื่อง แนวทางการวัดผลและประเมินผลการศึกษาประจาปี ๒๕๔๕
เพื่อใช้ในการดาเนินการวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจน (๑, เอกสำร ๒.๒๘)
รร.ป.ศป. ได้มีการเผยแพร่ระเบียบการประเมินผล และอธิบายแนวทางการปฏิบัติให้ อจ.หน.แผนกวิชา
ครู อาจารย์ ผู้เข้ารับการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบไว้ในคู่มือการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของ รร.ป.ศป. ทุกหลักสูตร
โดยได้แจกจ่ายคู่มือการศึกษาให้ ผู้อานวยการศึกษาประจาหลักสูตร อจ.ที่ปรึกษา นายทหารปกครอง,กศ.รร.ป.ศป.
กรม นร.รร.ป.ศป. และ นขต.รร.ป.ศป.ทราบ สาหรับผู้เข้ารับการศึกษา ผู้อานวยการศึกษาประจาหลักสูตรจะ
ชี้แจงเกีย่ วกับระเบียบการประเมินผลให้ผู้เข้ารับการศึกษาทราบในการปฐมนิเทศ (๒, เอกสำร ๒.๒๙)
รร.ป.ศป. มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการวัดผล เพื่อประเมินผลตัดเกรดและประกาศผล
การสอบให้ผู้เข้ารับการศึกษาทราบทุกวิชา โดยกาหนดแนวทางการให้น้าหนักคะแนนทฤษฎี ๗๐ % กิจกรรม
,ปฏิบัติ,แบบฝึกหัดและงานมอบ ๓๐ % สาหรับวิธีการวัดผลมีหลายวิธีจะระบุไว้ในประมวลผลรายวิชาและ
ตารางสอน โดยจัดให้มีการสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลักสาหรับข้อสอบปรนัย ส่วนวิชาที่เป็นอัตนัยหรือ
การคานวณและการปฏิบัติ เช่น วิชา อย.,สย.,ปย.และ ผท.ป. ในบางเรื่องต้องสอบด้วยกระดาษคาตอบและการ
ปฏิบัติ ซึ่งได้จัดทาโครงการพัฒนาการสอบ และตรวจข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ของ รร.ป.ศป.(๓, เอกสำร ๒.๓๐)
รร.ป.ศป. มีแผนงานพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษา ของ รร.ป.ศป.โดยได้จัดทาโครงการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการวัดผลการศึกษาของ รร.ป.ศป.ทาการประเมินผลรูปแบบ/วิธีการประเมินผลของแต่ละวิชา ใน
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ โดยจัดทาแบบสอบถาม ความคิดเห็น เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการวัดผล
การศึกษาของ รร.ป.ศป.เป็นรายวิชา โดยส่งแบบสอบถามให้ ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นผู้ประเมิน (๔,เอกสำร ๒.๓๑)

๒๔
รร.ป.ศป. มีการนาผลการประเมินรูปแบบ/วิธีการวัดผล/ประเมินผลจากการดาเนินการตามแผนงานและ
โครงการในข้อ๔ ในหลักสูตรชั้นายร้อย ป.รุ่นที่๖๘ จานวน ๒๕ วิชา มาสรุปผลการประเมินเป็นรายวิชา กาหนด
ประเด็นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนารูปแบบ วิธีการวัดผล/ประเมินผล โดยกาหนดเรื่องที่จะ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข ผู้รับผิดชอบและห้วงระยะเวลา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไข แล้ว
รายงานให้ ผบ.รร.ป.ศป.ทราบ (๕, เอกสำร ๒.๓๒)
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๒.๒๘ มีจำนวน ๓ รำยกำร
๒.๒๘.๑ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาในโรงเรียนทหารบก พ.ศ.๒๕๔๒
๒.๒๘.๒ ระเบียบ รร.ป.ศป.ว่าด้วยการควบคุมกากับดูแลการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
๒.๒๘.๓ คาสั่ง รร.ป.ศป.ที่ ๒๒๘/๒๕๔๔ เรื่อง แนวทางการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ประจาปี ๒๕๔๕
เอกสำร ๒.๒๙ มีจำนวน ๒ รำยกำร
๒.๒๙.๑ คู่มือการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้นทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ ๓๖
๒.๒๙.๒ หนังสืออนุมัติแจกจ่ายคู่มือการศึกษา
เอกสำร ๒.๓๐ มีจำนวน ๙ รำยกำร
๒.๓๐.๑ ประมวลรายวิชาหลักสูตรต่างๆ
๒.๓๐.๒ สรุปผลการประชุม ครูอาจารย์ของ กศ.รร.ป.ศป. เพื่อกาหนดแนวทางในการให้คะแนนสอบโดย
กรรมการ ๗๐% คะแนนภาคปฏิบัติ แบบฝึกหัด ความสนใจ งานที่ได้รับมอบ ๓๐%
๒.๓๐.๓ ตารางการกาหนดน้าหนักคะแนนในคู่มือการศึกษาหลักสูตรต่างๆ
๒.๓๐.๔ คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการควบคุมการสอบแต่ละวิชาในแต่ละหลักสูตร
๒.๓๐.๕ เอกสารการรายงานผลการศึกษา การประเมินผลรายวิชา(การตัดเกรด) และการประกาศผล
๒.๓๐.๖ ใบระเบียนแสดงผลการศึกษาของ รร.ป.ศป.
๒.๓๐.๗ หนังสือ รร.ป.ศป. เรือ่ ง ส่งตัวผู้เข้ารับการศึกษากลับหน่วยต้นสังกัด
๒.๓๐.๘ แผนภูมิแสดงขั้นตอนการวัดผลและประเมินผล
๒.๓๐.๙ โครงการพัฒนาการสอบและตรวจข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์
เอกสำร ๒.๓๑ มีจำนวน ๓ รำยกำร
๒.๓๑.๑ แบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบ,วิธีการวัดผล/ประเมินผล รายวิชาสาหรับผู้เข้ารับการศึกษา
๒.๓๑.๒ แผนงานพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษา ของ รร.ป.ศป.
๒.๓๑.๓ โครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการวัดผลการศึกษาของ รร.ป.ศป.
เอกสำร ๒.๓๒ มีจำนวน ๔ รำยกำร
๒.๓๒.๑ รายงานสรุปผลการประเมินรูปแบบ,วิธีการวัดผล/ประเมินผล รายวิชา
๒.๓๒.๒ สรุปประเด็นในการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ วิธีการวัดผล/ประเมินผล หลักสูตรชั้นนายร้อย ป.รุ่นที่๖๘
๒.๓๒.๓ รายงานผลการดาเนินงานและประเมินโครงการพัฒนารูปแบบ,วิธีการวัดผลการศึกษาของ รร.ป.ศป.
๒.๓๒.๔ รายงานผลการดาเนินงานและประเมินแผนงานพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษา ของ รร.ป.ศป.

๒๕
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๗. การสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ
๑. มีโครงการพัฒนาความรู้ด้านการสร้าง การวิเคราะห์ข้อสอบและ การ
ตรวจข้อสอบ
๒.มีผู้รับผิดชอบการสร้าง การวิเคราะห์ข้อสอบและการตรวจข้อสอบ
ในทุกหลักสูตร
๓. มีการดาเนินการวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชาร้อยละ ๕๐ ในแต่ละ
หลักสูตรที่เปิดสอน
๔. มีการนาผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชาจากข้อที่ ๓ มาปรับปรุง
การออกข้อสอบอย่างเป็นรูปธรรม
๕. มีการประเมินโครงการพัฒนา ความรู้ด้านการสร้าง วิเคราะห์
ข้อสอบและการตรวจข้อสอบ
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

กำรประเมินตนเอง
๕
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

รร.ป.ศป. มีโครงการพัฒนาการสอบและวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และมีผู้รับผิดชอบโครงการ มี
การพัฒนาความรู้ด้านการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ
โดยได้เชิญวิทยากรภายนอกผู้มีความรู้ด้านการสร้างและ
วิเคราะห์ข้อสอบมาอบรมให้ความรู้แก่ครู/อาจารย์ เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยได้ดาเนินการวิเคราะห์
ข้อสอบกับรายวิชาของตนเองในการสอน (๑, เอกสำร ๒.๓๓)
รร.ป.ศป. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างข้อสอบ และวิเคราะห์ข้อสอบ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ
วิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละหลักสูตร โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการสร้างข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบในแต่ละหลักสูตร
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งจะประสานกับศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป. เพื่อให้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ โดย
ได้กาหนดขั้นตอน/วิธีการ/ผู้รับผิดชอบในการเนินการ ไว้ในระเบียบ รร.ป.ศป.ว่าด้วยการควบคุมกากับดูแลการวัดผล
และการประเมินผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ( ๒, เอกสำร ๒.๓๔)
รร.ป.ศป. มีการวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชาร้อยละ ๕๐ ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน โดยวิชาที่สอบด้วย
คอมพิวเตอร์จะวิเคราะห์ด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สาหรับการสอบด้วยเอกสารจะวิเคราะห์ด้วยอาจารย์ที่
ออกข้อสอบเอง ซึ่งได้ทาข้อมูลการสารวจวิชาที่ทาการวิเคราะห์ในทุกหลักสูตร ( ๓, เอกสำร ๒.๓๕)
รร.ป.ศป. มีการปรับปรุงปัญหาสอบ โดยเมื่อครู/อาจารย์ทราบผลการวิเคราะห์ข้อสอบความยากพอเหมาะ
และค่าอานาจจาแนกดีจากศูนย์คอมพิวเตอร์ฯแล้ว ก็จะนาไปปรับปรุงแก้ไขแล้วนาเสนอคณะกรรมการประเมินผล
อีกครั้ง ก่อนนาเก็บเข้าคลังข้อสอบ (๔,เอกสำร ๒.๓๖)
รร.ป.ศป. มีการประเมินโครงการพัฒนาความรู้ด้านการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ และการ
ตรวจข้อสอบ โดยได้กาหนดประเด็นในการแก้ไข ปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนาให้บรรลุกับวัตถุประสงค์กับ
เป้าหมายของโครงการเพื่อดาเนินการในปีต่อไป (๕, เอกสำร ๒.๓๗)

๒๖
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๒.๓๓ มี ๒ รำยกำร
๒.๓๓.๑ เอกสารโครงการพัฒนาการสอบและวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์
๒.๓๓.๒ หนังสือ กศ. รร.ป.ศป. เรื่อง ขออนุมัติเปิดการอบรมเชิงปฏิบัตรการให้กับ ครู- อาจารย์
เอกสำร ๒.๓๔ มี ๒ รำยกำร
๒.๓๔.๑ คาสั่ง รร.ป.ศป. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสร้างข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ รร.ป.ศป.
๒.๓๔.๒ คาสั่ง กศ เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการวิเคราะห์ข้อสอบ
เอกสำร ๒.๓๕ มี ๒ รำยกำร
๒.๓๕.๑ หนังสือ กศ.รร.ป.ศป. เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
๒.๓๕.๒ หนังสือ กศ.รร.ป.ศป. เรื่อง ส่งผลการวิเคราะห์ข้อสอบตามหลักสูตร
เอกสำร ๒.๓๖ มี ๒ รำยกำร
๒.๓๖.๑ หนังสือ กศ.รร.ป.ศป. เรื่อง รายงานผลการปรับปรุงข้อสอบเพื่อดาเนินการจัดเก็บเข้าคลังข้อสอบ
๒.๓๖.๒ หนังสือ ผปส.รร.ป.ศป. เรื่อง สรุปผลการวิเคราะห์ข้อสอบ ประจาปี ๒๕๕๕
เอกสำร ๒.๓๗ มี ๒ รายการ
๒.๓๗.๑ หนังสือ กศ.รร.ป.ศป. เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานและประเมินแผนงาน/โครงการ
ปี ๒๕๕๕
๒.๓๗.๒ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป.เรื่อง สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการในภาพรวม เพื่อกาหนด
ประเด็นในการแก้ไข ประจาปี ๒๕๕๕
ส่วนสรุป
องค์ประกอบที่
๒

ตัวบงชี้
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
ผลรวมของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย

ผลกำรประเมินตนเอง
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๓๕
๕

ค่าคะแนนองค์ประกอบที่๒ = ผลรวมของคะแนน ค่าน้าหนัก (๓๕%)
จานวนตัวบ่งชี้
= ๓๕๓๕
= ๑๗๕
๗

๒๗
องค์ประกอบที่ ๒
จุดอ่อน – แนวทำงแก้ไข
จุดแข็ง – แนวทำงเสริม
- ผู้บริหารให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างดี เช่น E – learning, E – Office เป็นต้น
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- กาลังพลมีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความมุ่งมั่นนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเรียนการสอน
- มีการจัดการเรียนการสอนแบบ E – learning ที่เป็นระบบ
- มีการพัฒนาการสร้างข้อสอบ การสอบ และการตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
- มีโครงการพัฒนาครู/อาจารย์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดาเนินงานของโรงเรียน
- มีการจัดทาภาระงานและคู่มือการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
...............................

๒๘

องค์ประกอบที่ ๓ กำรพัฒนำผู้เรียน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๑ ระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียน
๑. จัดทาแผนงาน/โครงการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมผลการเรียน
รู้ตามนโยบายของ ทบ.และส่งเสริมคุณลักษณะทหาร/ลักษณะผู้นา
๒. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
ผู้เรียน
๓. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิต
แก่ผู้เรียน
๔. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบายของ ทบ.
๕. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ผลรวมคะแนนองค์ประกอบที่ ๓
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

กำรประเมินตนเอง
๕
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
๕
คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

รร.ป.ศป. มีแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามนโยบายของ ทบ.
และส่งเสริมคุณลักษณะทหาร/ลักษณะผู้นา โดยการจัดให้มีแผนงาน/โครงการพัฒนาผู้เรียนรองรับนโยบาย
ดังกล่าว จานวน ๑ แผนงาน ๕ โครงการ ได้แก่ แผนงานพัฒนาผู้เรียน โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นา/ผู้นา
หน่วยทหาร โครงการด้านวิชาการ/สร้างเสริมประสบการณ์ , โครงการกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพ ,โครงการ
เสริมสร้างลักษณะผู้นาให้กับนักเรียนนายสิบ,โครงการทดสอบร่างกายประจาเดือนให้กับนักเรียนนายสิบ
(๑, เอกสำร ๓.๑)
รร.ป.ศป. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้เรียน ได้แก่ การดูงาน
การบริการแหล่งค้นคว้า เช่น ห้องอินเตอร์เน็ตแบบรวม การสอนเสริมด้านวิชาการ ด้านภาษา มีเอกสาร/ตารา/
แผ่นบันทึกข้อมูลที่ใช้เสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้เรียนนอกชั้นเรียน (๒, เอกสำร ๓.๒)
รร.ป.ศป. มีการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่ผู้เรียน โดยมีคาสั่ง
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางวิชาการและแนวทางการใช้ชีวิตแก่ผู้เรียน มีขั้นตอนและวิธีในการให้คาปรึกษา มีเอกสาร
บันทึกการให้คาปรึกษาของผู้ให้คาปรึกษาเท่าที่ให้คาปรึกษาจริง (๓, เอกสำร ๓.๓)
รร.ป.ศป. มีการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามนโยบายของ ทบ. โดย มีแบบประเมิน วิธีการประเมิน สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัด
โครงการ ประเมินโดยผู้เรียนและผู้รับผิดชอบโครงการ (๔, เอกสำร ๓.๔)

๒๙
รร.ป.ศป. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดย
มีเอกสาร/บันทึกประชุม/สรุปผลการประเมินที่แสดงให้เห็นว่า มีการนาผลประเมินในแต่ละเรื่องไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในปีต่อไป โดยกาหนดผู้รับผิดชอบ และห้วงเวลาในการดาเนินการ
(๕, เอกสำร ๓.๕)
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๓.๑ มี ๑๓ รำยกำร
๓.๑.๑ คาสั่ง รร.ป.ศป.(เฉพาะ)ที่ ๒๖๑/๕๔ ลง ๒๐ ธ.ค.๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจาปี ๒๕๕๓
๓.๑.๒ หนังสือ สปศ.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๑๙๖ ลง ลง ๒๐ ธ.ค.๕๔ เรื่อง รายชื่อคณะทางาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ของแต่ละองค์ประกอบ ประจาปี ๒๕๕๕
๓.๑.๓ ระเบียบ รร.ป.ศป.ว่าด้วยคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ พ.ศ.๒๕๕๓
๓.๑.๔ นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.
๓.๑.๕ แผนงานพัฒนาผู้เรียน
๓.๑.๖ โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นา/ผู้นาหน่วยทหาร
๓.๑.๗ โครงการด้านวิชาการ และเสริมสร้างประสบการณ์
๓.๑.๘ โครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
๓.๑.๙ โครงการเสริมสร้างลักษณะผู้นาให้กับนักเรียนนายสิบ
๓.๑.๑๐ โครงการทดสอบร่างกายประจาเดือนให้กับนักเรียนนายสิบ
๓.๑.๑๑ ภาพกิจกรรมการจัดบอร์ดเสริมความรู้การคิดสร้างสรรค์ทุกหลักสูตร, ภาพกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะทหาร/ลักษณะผู้นาทุกหลักสูตร
๓.๑.๑๒ ภาพกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมกีฬาของหลักสูตร,ภาพกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ของ
หลักสูตร
๓.๑.๑๓ หนังสือขออนุมัติใช้สนามจัดการแข่งขันฟุตบอล
เอกสำร ๓.๒. มี ๘ รำยกำร
๓.๒.๑ บันทึกสั่งการให้ นทน.ชั้นนายพัน ป.ไปชมการสาธิตอานาจการยิง
๓.๒.๒ บันทึกสั่งการให้ นสน.ช่างซ่อม คม.สส.ป.และ ส.กาลังพลและส่งกาลัง ไปชมการสาธิตอานาจ
การยิง
๓.๒.๓ บันทึกสั่งการให้ นทน/นสน.นนส. หลักสูตรชั้นนายร้อย ป.,หลักสูตร ส.อาวุโส ป. , หลักสูตร นนส.ทบ.
เหล่า ป.เข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทของทหารในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
๓.๒.๔ บันทึกสั่งการให้ นนส.ทบ.เหล่า ป.ไปดูงานเขื่อนป่าสักและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรลพบุรี
๓.๒.๕ บันทึกสั่งการให้ นนส.ทบ.เหล่า ป.และ นสน.เตรียมนายสิบชั้นต้น เหล่า ป.ดูงานวัดพระบาทน้าพุ
๓.๒.๖ บันทึกสั่งการให้ นทน/นสน.นนส.ทุกหลักสูตร ไปร่วมกิจกรรมโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ
๓.๒.๗ ภาพถ่ายสถานบริการแหล่งค้นคว้า/ห้องสมุด/ห้องอินเตอร์เน็ตแบบรวมการ
๓.๒.๘ เอกสาร/ตารา/แผ่นบันทึกข้อมูล ที่ใช้เสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาความรู้
แก่ผู้เรียนนอกชั้นเรียน

๓๐
เอกสำร ๓.๓ มี ๔ รำยกำร
๓.๓.๑ คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางวิชาการและแนวทางการใช้ชีวิตแก่ผู้เรียนแต่ละหลักสูตร
๓.๓.๒ เอกสารแสดงขั้นตอนและวิธีการในการให้คาปรึกษาและแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่ผู้เรียน
๓.๓.๓ เอกสารบันทึกการให้คาปรึกษาของผู้ให้คาปรึกษาเท่าที่ให้คาปรึกษาจริง
๓.๓.๔ สรุปผลการดาเนินการแต่หลักสูตร
เอกสำร ๓.๔ มี ๔ รำยกำร
๓.๔.๑ แบบประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
ผลการเรียนรู้ตามนโยบายของ ทบ.ทุกหลักสูตร
๓.๔.๒ เอกสารแสดงวิธีการประเมิน
๓.๔.๓ สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการจานวน ๑ แผนงาน ๕ โครงการ ตามตัวชี้วัดทุกหลักสูตร
๓.๔.๔ แบบประเมินโดยผู้เรียนและผู้รับผิดชอบโครงการทุกหลักสูตร
เอกสำร ๓.๕ มี ๒ รำยกำร
๓.๕.๑ บันทึกประชุมการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข
๓.๕.๒ สรุปผลการประเมินจานวน ๑ แผนงาน ๕ โครงการ ทีม่ ีการทาผลการประเมินในเรื่องที่ปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในปีต่อไป โดยมีผู้รับผิดชอบและห้วงเวลาในการดาเนินการ
ส่วนสรุป
องค์ประกอบที่
๓

ตัวบงชี้
๑
ผลรวมของคะแนน

ผลกำรประเมินตนเอง
๕
๕

ค่าคะแนนองค์ประกอบที่๓ = ผลรวมของคะแนน ค่าน้าหนัก (๑๐%)
จานวนตัวบ่งชี้
= ๕๑๐
= ๕๐
๑
องค์ประกอบที่ ๓
จุดอ่อน-แนวทำงแก้ไข
๑. ห้วงการจัดกิจกรรมของโครงการด้านวิชาการและสร้างเสริมประสบการณ์ ไม่เหมาะสม ควรพิจารณา
ห้วงเวลาในการดาเนินกิจกรรมให้เหมาะสมกับห้วงเวลาการเรียนการสอนของหลักสูตร
๒. ห้วงเวลาการจัดบรรยายพิเศษไม่เหมาะสม ควรกาหนดห้วงเวลาบรรยายให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบกับเวลาเรียนในคาบ/รายวิชา
จุดแข็ง-แนวทำงเสริม
๑. ผู้เข้ารับการศึกษาให้ความร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างดี
๒. มีการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านอย่างเป็นรูปธรรม
----------------------------------------

๓๑

องค์ประกอบที่ ๔ กำรวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๑ การวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
๑. มีแผนงาน/โครงการพัฒนางานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ หรืองาน
สร้างสรรค์ ตามความต้องการหรือตามความพร้อมของสถานศึกษา
๒. มีการทาวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ตามความต้องการ
หรือตามความพร้อมของสถานศึกษา
๓. มีการเผยแพร่งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ ให้แก่
บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
๔. มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนางานวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์
๕. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการดาเนินงานวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์
ผลรวมคะแนนองค์ประกอบที่ ๔
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

กำรประเมินตนเอง
๕
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
๕
คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

รร.ป.ศป. มี แ ผนการด าเนิ น งานฯ ที่ ชั ด เจน มี ก ารก าหนดหน้ า ที่ แ ละคณะท างานรั บ ผิ ด ชอบการ
ด าเนิ น งานแผนงาน/โครงการวิ จั ย ฯ /ผลงานทางวิ ช าการ /งานสร้ า งสรรค์ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
สถานศึกษาตรวจรับรองผลงานและกากับดูแลความถูกต้อง (๑, เอกสำร๔.๑)
รร.ป.ศป. มีงานวิจัย /ผลงานทางวิชาการ /งานสร้างสรรค์ โดยมีการดาเนินงานในปี ๒๕๕๕
จ านวน ๑ แผนงาน ๓ โครงการ ได้ แ ก่ แผนงานการวิ จั ย /ผลงานทางวิ ช าการ /งานสร้ า งสรรค์ โดยมี
โครงการวิจัยในชั้นเรียน ๑ เรื่อง, โครงการพัฒนาการสอบและตรวจวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และ
โครงการจั ด การเรี ย นการสอนแบบ E-learning เป็ น งานสร้ างสรรค์ อีก ทั้ งครู /อาจารย์ใ นแต่ ล ะแผนก ได้
ดาเนินงานผลงานทางวิชาการ ได้แก่ การจัดทาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นรายวิชา (๒, เอกสำร ๔.๒)
รร.ป.ศป. มีการนาผลงานวิจัยฯในปี ๕๕ มาจัดทาเป็นรูปเล่มและบันทึกลงบนแผ่น CD เพื่อการ
จ่ายยืม พร้อมทั้งนาไปเผยแพร่ลงใน Website ของ รร.ป.ศป. http://artyschool.rta.mi.th และในส่วน
ของผลงานทางวิชาการ (การจัดทาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)) และงานสร้างสรรค์ (โครงการพัฒนาการ
สอบและวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning) ได้จัดทาเป็น
สรุปผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการอบรมในเรื่องการทาวิจัยในชั้นเรียน ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงานให้มีความรู้ในเรื่องการทาวิจัยในชั้นเรียน (๓, เอกสำร ๔.๓)

๓๒
รร.ป.ศป. มีการนาผลวิจัยในชัน้ เรียนในปีงบประมาณ ๕๔ จานวน ๑ เรื่อง ซึ่งครูผู้สอนได้นา
แผนการสอนที่ได้จากงานวิจัย มาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาที่ตนเองรับผิดชอบในปี ๕๕ ได้แก่
หลักสูตรนายร้อย ป. รุ่นที่ ๖๘ วิชา การอ่านแผนที่ (การเขียนแผ่นบริวาร) ด้วยการสอนด้วยบทเรียน
E-Learning (หลักสูตร E-Learning) ได้สรุปผลการติดตามและประเมินการนาผลงานวิจัยฯไปใช้ โดยคณะทางาน
องค์ประกอบที่ ๔ และได้ติดตามผลงานทางวิชาการ จากการจัดทาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในปี ๕๔ มาใช้
ในการเรียนการสอนในปี ๕๕ ในหลักสูตรชั้นนายร้อย ป. รุ่นที่ ๖๘ (หลักสูตร E-Learning) วิชา การปฏิบัติของ
หน่วย ป. สนาม โดยมีการสรุปผลจากการประเมินตอบแบบสอบถามของหน่วย (๔, เอกสำร ๔.๔)
รร.ป.ศป. มีการประเมินผลการดาเนินงานแผนงาน / โครงการองค์ประกอบที่ ๔ เพื่อกาหนด
ประเด็นและแนวทางในการปรับปรุงและการพัฒนาแผนงานวิจัย /ผลงานทางวิชาการ /งานสร้างสรรค์ โดย
สรุปผลการดาเนินงานการประเมินแผนงาน / โครงการ และแนวทางการพัฒนา องค์ประกอบที่ ๔ (งานวิจัย /
ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ ) ปี ๕๕ (๕, เอกสำร ๔.๕ )
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๔.๑ มี ๔ รำยกำร
๔.๑.๑ คาสั่ง รร.ป.ศป. (เฉพาะ) ที่ ๒๖๐/๕๔ ลง ๒๐ ธ.ค. ๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๔.๑.๒ ระเบียบ รร.ป.ศป. ว่าด้วยคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓
๔.๑.๓ คาสั่งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาฯ (เฉพาะ) ที่ ๒๑๔ ลง ๖ ต.ค. ๕๔
เรื่อง แบ่งมอบหน้าที่คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๔
๔.๑.๔ หนังสือ ผสส.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๒๙๐ ลง ๙ ม.ค. ๕๕
เรื่อง แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ ๔ ประจาปี ๕๕
เอกสำร ๔.๒ มี ๓ รำยกำร
๔.๒.๑ หนังสือ ผสส.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๒๘๙ ลง ๙ ม.ค. ๕๕
เรื่อง แก้ไขแผนงานและโครงการในองค์ประกอบที่ ๔ ของการประกันคุณภาพการศึกษาปี ๕๕
๔.๒.๒ หนังสือ ผสส.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๒๙๑ ลง ๙ ม.ค. ๕๕
เรื่อง ขอเสนอเค้าโครงวิจัยในชั้นเรียนเพื่อดาเนินการพิจารณาคุณภาพงานวิจัยฯ
๔.๒.๓ หนังสือ กศ.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๑๖๙๓ ลง ๒๑ ต.ค. ๕๔
เรื่อง แผนการจัดทาสื่อการสอนประจาปี ๒๕๕๕
เอกสำร ๔.๓ มี ๔ รำยกำร
๔.๓.๑ หนังสือ ผสส.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๒๑๐ ลง ๒๗ ก.ย. ๕๕
เรื่อง รายงานโครงการวิจัยในชั้นเรียนในองค์ประกอบที่ ๔ ของการประกันคุณภาพฯ ปี ๕๕
๔.๓.๒ หนังสือ ผสส.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๒๑๑ ลง ๒๗ ก.ย. ๕๕
เรื่อง ขออนุมัติคณะกรรมการการศึกษา รร.ป.ศป. ในการนาผลงานวิจัยฯ จัดทาเป็นรูปเล่ม และ
บันทึกลงบนแผ่น CD เพื่อการจ่ายยืม และนาผลงานวิจัยฯ เผยแพร่ลงใน Website รร.ป.ศป.

http://artyschool.cloud.rta.mi.th

๓๓
๔.๓.๓ หนังสือ ผสส.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๒๑๗ ลง ๒ ต.ค. ๕๕
เรื่อง สรุปผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ในปี ๕๕
๔.๓.๔ หนังสือ ผสส.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๒๑๓ ลง ๒๗ ก.ย. ๕๕
เรื่อง รายงานการอบรมการวิจัยในชั้นเรียน
เอกสำร ๔.๔ มี ๑ รำยกำร
๔.๔.๑ หนังสือ ผสส.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๒๑๒ ลง ๒๗ ก.ย. ๕๕
เรื่อง รายงานผลการประเมินการนาผลงานการวิจัยฯและผลงานทางวิชาการ ปี๕๔เพื่อใช้ในปี๕๕
เอกสำร ๔.๕ มี ๑ รำยกำร
๔.๕.๑ สรุปผลการดาเนินงาน และการประเมินแผนงาน/โครงการ และกาหนดประเด็นและแนวทางการ
พัฒนาแผนงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลาที่ต้องการพัฒนา
ส่วนสรุป
องค์ประกอบที่
๔

ดัชนี
๑
ผลรวมของคะแนน

ผลกำรประเมินตนเอง
๕
๕

ค่าคะแนนองค์ประกอบที่๔ = ผลรวมของคะแนน ค่าน้าหนัก (๕%)
จานวนตัวบ่งชี้
= ๕๕
= ๒๕
๑
องค์ประกอบที่ ๔
จุดอ่อน - แนวทำงแก้ไข จุดแข็ง - แนวทำงเสริม
๑. รร.ป.ศป. มีการอบรมในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียนให้กับครู-อาจารย์ ทาให้สามารถสร้างงานวิจัยฯ ที่สามารถนาเสนอ
และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาการเรียนการสอนได้
- ควรส่งเสริมให้มีการจัดทาการวิจัยฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพครู-อาจารย์ และเป็นการ
แก้ปัญหาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
๒. รร.ป.ศป. มีการดาเนินโครงการพัฒนาการสอบ และวิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการลดความสิ้นเปลือง
ด้านงบประมาณในการจัดหากระดาษ สามารถกระทาซ้าได้หลายครั้ง ประหยัดเวลาในการสร้างแบบทดสอบ สามารถสลับข้อสอบ
เพื่อป้องกันการทุจริต รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบ และนักเรียนสามารถทราบผลสอบได้ทันที
- โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ควรให้มีการดาเนินโครงการต่อไปและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
๓. รร.ป.ศป. มี การด าเนิ นโครงการจั ดการเรี ยนการสอนแบบ E-learning การศึ ก ษาผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนรูปแบบใหม่ที่สร้างมิติการเรีย นรู้อย่างแท้จริง ซึ่งสร้างความแตกต่างจากการเรียนใน
รูปแบบเดิม เป็นการนาเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ควรให้มีการดาเนินโครงการต่อไปและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
----------------------------------------

๓๔

องค์ประกอบที่ ๕ กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๑ การบริการทางวิชาการแก่สังคม
๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
๒. มีการบริการวิชาการตามความรู้ ความชานาญหรือสิ่งอานวยความสะดวก
และตามความพร้อมของสถานศึกษา
๓. มีการเผยแพร่ผลงานการบริการทางวิชาการแก่สังคม
๔. มีการประเมินผลความสาเร็จของการบริการทางวิชาการแก่สังคม
๕. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ผลรวมคะแนนองค์ประกอบที่ ๕
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

กำรประเมินตนเอง
๕
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
๕
คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

รร.ป.ศป. ได้สร้างระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยกาหนดไว้ในแผนงานของ
หน่วยและจัดทาแผนงานและโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม,โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
สาหรับเยาวชน พร้อมทั้งได้กาหนดผู้รับผิดชอบแผนงานและโครงการไว้อย่างชัดเจน (๑, เอกสำร ๕.๑)
รร.ป.ศป.ได้จัดกิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้กับหน่วยงานและชุมชน ในหลายลักษณะ
เช่น การสาธิต การจัดบรรยายสรุป การเผยแพร่ความรู้ บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การอบรม
คอมพิวเตอร์ภาคฤดูร้อนและอบรมภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสาหรับเยาวชน รวมถึงการบริการทางวิชาการให้กับ
โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการอื่น ๆ ที่ร้องขอ (๒, เอกสำร ๕.๒)
รร.ป.ศป. ได้ใช้เว็บไซต์ของ รร.ป.ศป. (http://artyschoool.cloud.rta.mi.th) เป็นสื่อในการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม เช่น ปัญหาสอบออนไลน์ การเรียนการสอนทางไกล สรรพตารา บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการจัดแสดงสาธิตการเรียนการสอนแบบ E–Learning ให้คณะดูงานของ รร.เหล่า
สายวิทยาการต่าง ๆ
และนอกจากนี้ยังได้นานวัตกรรมที่ รร.ป.ศป.ได้พัฒนาขึ้น เช่นบทเรียนแบบวีดีทัศน์
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
(http://arty.cloud.rta.mi.th) (๓, เอกสำร ๕.๓)
รร.ป.ศป. ได้ประเมินผลการดาเนินงานตามกิจกรรมในโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม,โครงการ
อบรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน โดยใช้แบบสอบถาม/การสัมภาษณ์ และการสังเกต พร้อม
สรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง (๔, เอกสำร ๕.๔)
รร.ป.ศป. ได้นาผลการประเมินกิจกรรมในโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม,โครงการอบรม
คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน มากาหนดประเด็นและแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง (๕, เอกสำร ๕.๕)

๓๕
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๕.๑ มี ๔ รำยกำร
๕.๑.๑ แผนแม่บทการดาเนินงานของ รร.ป.ศป. ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
๕.๑.๒ แผนงานการบริการทางวิชาการแก่สังคม
๕.๑.๓ โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม
๕.๑.๔ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน
เอกสำร ๕.๒ มี ๙ รายการ
๕.๒.๑ สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการแก่สังคม,โครงการอบรม
คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน
๕.๒.๒ เอกสารการดูงาน คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
๕.๒.๓ เอกสารขอรับการสนับสนุน ครู-อาจารย์เพื่อบรรยายวิชาการในโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการต่างๆ
๕.๒.๔ เอกสารการดาเนินการฝึกวิชาทหารปืนใหญ่ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ ๒
๕.๒.๕ เอกสารขอรับการสนับสนุน การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนหลักสูตร ช่างอากาศยาน
ทหารบก รุ่นที่ ๓๕
๕.๒.๖ เอกสารขอรับการสนับสนุน การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนหลักสูตรศิษย์การบิน
ทหารบก รุ่นที่ ๕๖
๕.๒.๗ เอกสารขออนุมัติจัดกิจกรรม อบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
๕.๒.๘ เอกสารการอบรมวิชาชีพซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน
๕.๒.๙ เอกสารเชิญวิทยากรจาก รร.ป.ศป.ไปบรรยายการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning
เอกสำร ๕.๓ มี ๔ รำยกำร
๕.๓.๑ เว็บไซต์ของ รร.ป.ศป. (http://artyschoool.cloud.rta.mi.th)
๕.๓.๒เว็บไซต์ของ ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่(http://arty.cloud.rta.mi.th)
๕.๓.๓ เอกสารการขอรับการสนับสนุนการดูงานจาก รร.ม.ศม.
๕.๓.๔ เอกสารเชิญวิทยากรจาก รร.ป.ศป.ไปบรรยายการจัดการเรียนการสอนแบบ E-Learning
เอกสำร ๕.๔ มี ๕ รำยกำร
๕.๔.๑ แบบสอบถามเยาวชนในโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน
๕.๔.๒ แบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่อการสอนของ ครู- อาจารย์ ที่ รร.ป.ศป. ส่งไปบรรยายใน
โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการอื่นๆ
๕.๔.๓ แบบสอบถามกิจกรรมในโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมด้านอื่นๆ
๕.๔.๔ สรุปผลการประเมินการดาเนินงานกิจกรรมอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน
๕.๔.๕ สรุปผลการประเมิน กิจกรรมการบริการทางวิชาการอื่นๆ
เอกสำร ๕.๕ มี ๓ รำยกำร
๕.๕.๑ เอกสารขอเชิญประชุมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
๕.๕.๒ เอกสารรายงานผลการประชุมการพัฒนาปรับปรุงการบริการทางวิชาการแก่สังคม

๓๖
๕.๕.๓ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป.เรื่อง สรุปผลการดาเนินงานและประเมินแผนงานและโครงการในภาพรวม
ปี๕๕ เพื่อกาหนดประเด็นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
ส่วนสรุป
องค์ประกอบที่
๕

ตัวบงชี้
๑
ผลรวมของคะแนน

ผลกำรประเมินตนเอง
๕
๕

ค่าคะแนนองค์ประกอบที่๕ = ผลรวมของคะแนน ค่าน้าหนัก (๕%)
จานวนตัวบ่งชี้
= ๕๕
= ๒๕
๑

องค์ประกอบที่ ๕
จุดอ่อน - แนวทำงแก้ไข
๑. ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที่ให้บริการมีศักยภาพต่าและเสื่อมสภาพ ทาให้การบริการ
ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น บริการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตล่าช้า และไม่สามารถลงโปรแกรมในการพัฒนา
สื่อการสอนแบบใหม่ ๆ ได้ จึงเห็นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือ เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ที่มีศักยภาพสูงมาทดแทนของเดิมที่ศักยภาพต่า และเสื่อมสภาพ
๒. บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางยังมีไม่เพียงพอกับภาระงานในการให้บริการด้านสื่อออนไลน์
และภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงเห็นควรควรเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกหรือขอปรับย้ายกาลังพลที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ในด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเข้ามาบรรจุเป็นครู – อาจารย์ให้มากขึ้น
จุดแข็ง - แนวทำงเสริม
๑. บุคลากรและทรัพยากรของ รร.ป.ศป.นอกจากจะให้บริการวิชาการด้านความรู้ในเหล่าทหารปืนใหญ่
อย่างดีแล้ว ยังมีศักยภาพในการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
๒. รร.ป.ศป. ได้จัดให้มีการบริการทางวิชาการด้วยการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ (E–Learning)
ได้อย่างสมบูรณ์จนเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการอื่นๆ
๓. ส่งเสริมให้ครู – อาจารย์ได้มีโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ และ
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือ
๔. จัดกิจกรรมอบรมครู – อาจารย์ให้สามารถพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
...............................

๓๗

องค์ประกอบที่ ๖ กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๑ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. มีการดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. มีการเผยแพร่กิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. มีการประเมินผลความสาเร็จของงานด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๕. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลรวมคะแนนองค์ประกอบที่ ๖
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

กำรประเมินตนเอง
๕
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
๕
คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

รร.ป.ศป. มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้กาหนดนโยบายด้านการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ไว้ในนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ประจาปี ๒๕๕๕ พร้อมทั้งได้จัดทา
แผนงาน/โครงการรองรับนโยบายดังกล่าว ประกอบด้วย ๑ แผนงาน และ ๔ โครงการ (๑, เอกสำร ๖.๑)
รร.ป.ศป. ได้มกี ารดาเนินงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยได้ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง ๔
โครงการ ในหลักสูตรการศึกษาที่ผ่านมาทุกหลักสูตร และจัดทาสรุปผลการดาเนินการตามแผนงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองค์กรทหาร รวมทั้งโครงการ ๔ โครงการ ได้แก่ โครงการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับผู้เรียน,โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์,โครงการสืบทอดและ
จรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรทหาร และโครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความถูกต้องในขนบธรรมเนียม
ประเพณีทั้งของท้องถิ่นและของชาติ (๒, เอกสำร ๖.๒)
รร.ป.ศป. มีการเผยแพร่กิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการจัดทาแผ่นพับ และลงภาพ
กิจกรรมลงเว็บไซต์ รร.ป.ศป. (๓, เอกสำร ๖.๓)
รร.ป.ศป. ได้ทาการประเมินผลการดาเนินตามกิจกรรมในโครงการ โดยคณะทางานของโครงการได้จัดทา
แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาและผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ต่อการจัดกิจกรรม
พร้อมทั้งได้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรมในโครงการทั้ง๔ โครงการ (๔, เอกสำร ๖.๔)
รร.ป.ศป. ได้นาผลการประเมินกิจกรรมในแผนงานและโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม มากาหนด
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา โดยได้กาหนดประเด็นที่ต้องแก้ไข ผู้รับผิดชอบและห้วงเวลาในการดาเนินการ
(๕, เอกสำร ๖.๕)

๓๘
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๖.๑ มี ๖ รำยกำร
๖.๑.๑ แผนงาน/โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งกาหนดไว้ในนโยบายประกันคุณภาพการ
ศึกษาของ รร.ป.ศป. ตามคาสั่ง รร.ป.ศป. (เฉพาะ)ที่ ๒๒๕/๕๕ ลง ๒๔ ต.ค. ๕๕ เรื่องนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖.๑.๒ แผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองค์กรทหาร
๖.๑.๓ โครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน
๖.๑.๔ โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๖.๑.๕ โครงการสืบทอดและจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรทหาร
๖.๑.๖ โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความถูกต้องในขนบธรรมเนียมประเพณี
ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
เอกสำร ๖.๒ มี ๒๐ รำยกำร
๖.๒.๑ หนังสือ กรม นร.รร.ป.ศป. เรื่อง ส่งแผนงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบ
ที่ ๖ เพื่อให้ รร.ป.ศป. พิจารณาอนุมัติ
๖.๒.๒ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป. เรื่องการจัดทาแผนงาน/โครงการประกันคุณภาพการศึกษาปี ๒๕๕๕
๖.๒.๓ หนังสือ กรม นร.รร.ป.ศป. เรื่องส่งรายงานผลการดาเนินการและประเมินแผนงานและโครงการ
ปี ๒๕๕๕
๖.๒.๔ ภาพการดาเนินกิจกรรมโครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน ทุกหลักสูตร
๖.๒.๕ หนังสือ กรม นร..รร.ป.ศป. เรื่อง การจัดกิจกรรมตามโครงการ ไถ่ชีวิตกระบือไทย เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ปี ๒๕๕๕
๖.๒.๖ คาสั่ง พัน.นนส.กรม นร.รร.ป.ศป. เรื่อง การทาบุญตักบาตรและถวายเทียนพรรษา ปี ๒๕๕๕
๖.๒.๗ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป. เรื่อง การจัดกิจกรรมตามโครงการไถ่ชีวิตกระบือไทย เฉลิมพระเกียรติ
๑๒ สิงหามหาราชินี ปี ๒๕๕๕
๖.๒.๘ หนังสือ พัน.นนส.กรม นร.รร.ป.ศป.เรื่อง ขออนุมัติให้ นนส.ปฏิบัติธรรม ปี๒๕๕๕
๖.๒.๙ คาสั่ง พัน.นนส.กรม นร.รร.ป.ศป. เรื่อง พิธีการปล่อยปลาน้าจืดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
๖.๒.๑๐ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป. เรื่อง ขออนุมัตินา นนส.ศึกษาดูงาน
๖.๒.๑๑ ภาพการดาเนินกิจกรรมโครงการสืบทอดและจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรทหารทุกหลักสูตร
๖.๒.๑๒ คาสั่ง ศป. เรื่อง การจัดงานวันทหารปืนใหญ่ ปี ๒๕๕๕
๖.๒.๑๓ คาสั่ง ศป. เรื่อง พิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจาปี ๒๕๕๕
๖.๒.๑๔ คาสั่ง ศป. เรื่อง การจัดงานอาลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรตินายทหาร
ชั้นนายพลเหล่า ป. ปี ๒๕๕๕
๖.๒.๑๕ ภาพการดาเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และความถูกต้องในขนบธรรมเนียม
ประเพณีทั้งของท้องถิ่นและของชาติ ทุกหลักสูตร
๖.๒.๑๖ สรุปผลการดาเนินการตามแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองค์กรทหาร

๓๙
๖.๒.๑๗ สรุปผลการดาเนินงานโครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน
๖.๒.๑๘ สรุปผลการดาเนินงานโครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๖.๒.๑๙ สรุปผลการดาเนินงานโครงการสืบทอดและจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรทหาร
๖.๒.๒๐ สรุปผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และความถูกต้องในขนบธรรมเนียม
ประเพณีทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
เอกสำร ๖.๓ มี ๒ รำยกำร
๖.๓.๑ หนังสือ พัน.นนส.กรม นร.รร.ป.ศป. ขออนุมัตจิ ัดทาแผ่นพับการเผยแพร่กิจกรรม
๖.๓.๒ หนังสือ พัน.นนส.กรม นร.รร.ป.ศป. เรื่อง ขออนุมัติลงภาพกิจกรรมบนเว็บไซต์ รร.ป.ศป.
เอกสำร ๖.๔ มี ๖ รำยกำร
๖.๔.๑ แบบประเมินแผนงาน/โครงการ
๖.๔.๒ สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรมแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมองค์กรทหาร
๖.๔.๓ สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรมโครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน
๖.๔.๔ สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรมโครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ฯ
๖.๔.๕ สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรมโครงการสืบทอดและจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรทหาร
๖.๔.๖ สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินกิจกรรมโครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความถูกต้องใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
เอกสำร ๖.๕ มี ๕ รำยกำร
๖.๕.๑ สรุปการประเมินและกาหนดประเด็นในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา แผนงาน
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๕.๒ สรุปการประเมินและกาหนดประเด็นในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ
ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน
๖.๕.๓ สรุปการประเมินและกาหนดประเด็นในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ
ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๖.๕.๔ สรุปการประเมินและกาหนดประเด็นในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ
สืบทอดและจรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรทหาร
๖.๕.๕ สรุปการประเมินและกาหนดประเด็นในการแก้ไขปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความถูกต้อง
ส่วนสรุป
องค์ประกอบที่
๖

ตัวบ่งชี้
๑
ผลรวมของคะแนน

ผลการประเมินตนเอง
๕
๕

ค่าคะแนนองค์ประกอบที่๖ = ผลรวมของคะแนน ค่าน้าหนัก (๕%)
จานวนตัวบ่งชี้
= ๕๕
= ๒๕
๑

๔๐
องค์ประกอบที่ ๖
จุดอ่อน-แนวทำงแก้ไข จุดแข็ง-แนวทำงเสริม
๑. ผู้เข้ารับการศึกษาส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการดาเนินกิจกรรมโครงการ
๒. รร.ป.ศป. มีการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและขององค์กรเป็น ประจาอยู่แล้ว
เช่น วันทหารปืนใหญ่, พิธีอาลาชีวิตราชการและเชิดชูเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่า ป., วันคล้ายวันเกิด จอม
พล ป., วันคล้ายวันเกิด พล.อ.พระยาพหลฯ รวมทั้งพิธีเปิด-ปิดการศึกษาทุกหลักสูตร
๓. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมโครงการ อย่างต่อเนื่อง
...............................

๔๑

องค์ประกอบที่ ๗ กำรบริหำรและกำรจัดกำร
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์
๑. ภาวะผู้นาของผู้บริหารทุกระดับของโรงเรียน
๑. ผู้บริหารของโรงเรียนกาหนดแนวทางในการบริหารในระดับองค์กรและ
หน่วยงานของตน
๒. ผู้บริหารมีวิธีการถ่ายทอดแนวทางในการบริหารงาน ไปยังบุคลากรแต่ละ
ระดับเพื่อนาสู่การปฏิบัติ
๓. ผู้บริหารมีการกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของ
บุคลากร
๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
หรือ มีการกระจายอานาจการปฏิบัติ การตัดสินใจให้แก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม
๕. มีการประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

กำรประเมินตนเอง
๕
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

ผู้บริหารของ รร.ป.ศป.ได้กาหนดแนวทางในการบริหารในระดับองค์กรและหน่วยงานของตน โดยมี
เอกสารเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหาร กาหนดแนวทางในการบริหารงาน รวมทั้งวิสัยทัศน์ในการพัฒนาหน่วย ซึ่ง
ปรากฏอยู่ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป., แผนแม่บท และมี อฉก.๔๑๓๐ ศป. เป็นแนวทางใน
การดาเนินการ (๑, เอกสำร ๗.๑)
ผู้บริหารของ รร.ป.ศป. มีวิธีการถ่ายทอดแนวทางในการบริหารงาน ไปยังบุคลากรแต่ละระดับ เพื่อนาสู่
การปฏิบัติ โดยมีการประชุม นขต.รร.ป.ศป.เป็นประจาทุกเดือน โดยเชิญ ผบ.นขต.รร.ป.ศป. เข้าประชุมชี้แจง
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ปัญหาข้อขัดข้อง และงานที่จะปฏิบัติในอนาคต (๒, เอกสำร ๗.๒)
ผู้บริหารของ รร.ป.ศป. มีการกากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานของบุคคลากร โดยจัดให้
มีการประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบ ทบ.ปีละ ๒ ครั้ง ทุก ๖ เดือน ตามแบบฟอร์มการประเมิน และแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้น เพื่อทาการประเมินผลอย่างยุติธรรมเที่ยงตรงและสรุปผลการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาได้รับ
ทราบ (๓, เอกสำร ๗.๓)
ผู้บริหารของ รร.ป.ศป. สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วย มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีการกระจายอานาจ
การปฏิบัติ การตัดสินใจให้แก่บุคลากรตามความเหมาะสม โดยมีการประชุม นขต.รร.ป.ศป.เป็นประจาทุก
เดือน ซึ่งในวาระการประชุมที่ ๔ ข้อหารืออื่นๆ ได้เปิดโอกาสให้ ผบ.นขต.รร.ป.ศป. แสดงความคิดเห็นในการ
ปฏิบัติงาน (๔, เอกสำร ๗.๔)

๔๒
รร.ป.ศป.ได้จัดทาแบบประเมินการปฏิบัติงานสาหรับผู้บริหาร โดยให้บุคลากรทางการศึกษาของหน่วย
ทุกระดับ แสดงความคิดเห็นต่อการบริหารงาน และสรุปประเด็นจากผลการประเมินเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารจัดการในโรงเรียนของ ผบ.รร.ป.ศป.(๕, เอกสำร ๗.๕)
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๗.๑ มี ๓ รายการ
๗.๑.๑ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป. (หน้า ๙ - ๑๐)
๗.๑.๒ แผนแม่บท การพัฒนาการศึกษา ของ รร.ป.ศป. (หน้า ๗ - ๘)
๗.๑.๓ กาหนดหน้าที่และอัตรากาลังพล ของ รร.ป.ศป. (อฉก.๔๑๓๐)
เอกสำร ๗.๒ รายงานการประชุมประจาเดือน นขต.รร.ป.ศป.
เอกสำร ๗.๓ มี ๓ รายการ
๗.๓.๑ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามระเบียบ ทบ.
๗.๓.๒ เอกสารขออนุมัติการประเมินค่าการปฏิบัติงานพร้อมคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่า
การปฏิบัติงานของข้าราชการและสรุปผลการประเมิน ฯ ประจาปี ๒๕๕๕
๗.๓.๓ เอกสารสรุปผลการประเมินค่าการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประจาปี ๒๕๕๕
เอกสำร ๗.๔ รายงานการประชุมประจาเดือน นขต.รร.ป.ศป.
เอกสำร ๗.๕ มี ๒ รายการ
๗.๕.๑ แบบประเมินการบริหารของผู้บริหารของ รร.ป.ศป.
๗.๕.๒ สรุปผลการประเมินการบริหารและประเด็นการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
บริหารจัดการในโรงเรียน
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์
กำรประเมินตนเอง
๒. การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๕
๑. กาหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ผ่าน
และแผนแม่บทของโรงเรียน
๒. มีการดาเนินการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม
ผ่าน
๓. มีการเผยแพร่ความรู้(แนวทางปฏิบัติงานใหม่) ที่บุคลากรสร้างขึ้น
ผ่าน
๔. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้
ผ่าน
๕. มีการนาผลการประเมิน ไปปรับปรุง/พัฒนาแผนงาน/โครงการการจัดการ
ผ่าน
ความรู้
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

๔๓
รร.ป.ศป. ได้กาหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท
ของโรงเรียน โดยมีโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาครู-อาจารย์ของหน่วย ให้มีความรู้ ความสามารถ ใน
การจัดทาสื่อการเรียนการสอนให้ก้าวทันกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ นาไปสู่การพัฒนางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (๑ เอกสำร ๗.๖)
รร.ป.ศป. มีการดาเนินการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม การจัดการความรู้ที่องค์กรต้องการคือ การจัดทา
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction (CAI)) โดย กศ.รร.ป.ศป. ได้เปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการระยะสั้น สาหรับครู - อาจารย์ของหน่วย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการผลิตสื่อ การ
เรียนการสอน และวางแผนในการจัดทาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction (CAI))
ตลอดจนมีการนาเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction (CAI)) ต่อ
คณะกรรมการการศึกษา รร.ป.ศป. ร่วมกันถกแถลง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดทาสื่อการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (๒ เอกสำร ๗.๗)
รร.ป.ศป. มีการเผยแพร่ความรู้(แนวทางปฏิบัติงานใหม่) ที่บุคลากรสร้างขึ้น โดยดาเนินการขออนุมัติ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction (CAI)) ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
การศึกษา รร.ป.ศป. เป็นเครื่องช่วยสอนของ รร.ป.ศป. และนาขึ้น Website ของ รร.ป.ศป. เพื่อเผยแพร่
บทเรียนดังกล่าว (๓ เอกสำร ๗.๘)
รร.ป.ศป. มีการประเมิน ผลความสาเร็จของแผนงาน / โครงการการจัดการความรู้ โดยจัดทาแบบ
ประเมิน ฯ ให้ครู – อาจารย์ ของหน่วย ที่เข้ารั บการอบรมโปรแกรม Adobe Flash , Adobe captivate ,
Adobe Audition , Ulead 12 , iSpring Presenter และ Moodle จานวน ๖๒ นาย ได้แสดงความคิดเห็น
(๔ เอกสำร ๗.๙)
รร.ป.ศป. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง / พัฒนาแผนงาน / โครงการการจัดการความรู้
โดย
การนาผลการประเมิน ฯ มาสรุปนาเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมกาหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
โครงการการจัดการความรู้ (๕ เอกสำร ๗.๑๐)
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๗.๖ มี ๓ รายการ
๗.๖.๑ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป. ประจาปี ๒๕๕๕ (หน้า ๙ - ๑๐)
๗.๖.๒ แผนแม่บท การพัฒนาการศึกษา ของ รร.ป.ศป. (หน้า ๗ - ๘)
๗.๖.๓ โครงการการจัดการความรู้
เอกสำร ๗.๗ มี ๖ รายการ
๗.๗.๑ คาสั่ง รร.ป.ศป. ที่ ๖๘/๒๕๕๔ ลง ๘ เม.ย. ๕๔ เรื่อง เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น
สาหรับ ครู – อาจารย์
๗.๗.๒ หนังสือ กศ.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๑๒๖๒ ลง ๒๙ ก.ค. ๕๔ เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระยะสั้น สาหรับ ครู - อาจารย์
๗.๗.๓ หนังสือ กศ.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๑๖๙๓ ลง ๒๑ ต.ค. ๕๔ เรื่อง แผนการจัดทาสื่อ
การสอนประจาปี ๒๕๕๕ (บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction

๔๔
(CAI)) และ วีดีทัศน์ประกอบคาบรรยาย)
๗.๗.๔ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๔๑๔ ลง ๕ เม.ย. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัตินาเสนอสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และสื่อวีดิทัศน์ประกอบคาบรรยาย
๗.๗.๕ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๕๗๙ ลง ๒๙ พ.ค. ๕๕ เรื่อง รายงานการประชุม
พิจารณาสื่อการเรียนการสอน
๗.๗.๖ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๖๔๘ ลง ๒๑ มิ.ย. ๕๕ เรื่อง อนุมัติจัดประชุมเพื่อ
พิจารณาสื่อการเรียนการสอน
เอกสำร ๗.๘ หนังสือ กกพ.ศป. เรื่อง ขออนุมัติบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และวีดิทัศน์ประกอบคา
บรรยายเป็นเครื่องช่วยสอน
เอกสำร ๗.๙ มี ๒ รายการ
๗.๙.๑ หนังสือ ผธกพ.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓ / ๒๙๕ ลง ๔ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบ
ประเมินแผนงาน / โครงการ
๗.๙.๒ หนังสือ ผธกพ.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๓๐๙ ลง ๒๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง รายงานผล
การดาเนินงานและประเมินแผนงาน / โครงการ
เอกสำร ๗.๑๐ มี ๒ รายการ
๗.๑๐.๑ หนังสือ ผธกพ.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๓๐๙ ลง ๒๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง รายงานผล
การดาเนินงานและประเมินแผนงาน / โครงการ
๗.๑๐.๒ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป. เรื่อง สรุปผลการประเมินแผนงาน / โครงการ ประจาปี ๒๕๕๕
ในภาพรวมเพื่อดาเนินการในปี ๕๖
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์
กำรประเมินตนเอง
๓. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
๕
๑. มีแผนงาน/โครงการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ผ่าน
๒. มีการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ผ่าน
๓. ผู้บริหารมีการนาข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
ผ่าน
๔. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ผ่าน
(ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง)
๕. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนางานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
ผ่าน
เพื่อการตัดสินใจ
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

๔๕
รร.ป.ศป. มี แ ผนงาน / โครงการจั ด ระบบสารสนเทศเพื่ อ การตั ด สิ น ใจ โดยจั ด ท าแผนงานระบบ
สารสนเทศ และโครงการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับแผนกหรือกองพันขึ้นไป โดยบรรจุข้อมูลด้านกาลังพลและภาระงานของครู - อาจารย์
รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ (๑ เอกสำร ๗.๑๑)
รร.ป.ศป. มีการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ โดยแสดงฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ด้าน
กาลังพล และภาระงานของครู - อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยนาฐานข้อมูลดังกล่าวลงในเว็ปไซต์ ของ
รร.ป.ศป. http://arty5.co.th/ พร้อมทั้งแจกจ่ายคู่มือการใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ ให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับแผนกหรือกองพันขึ้นไปเข้าไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงแก้ไข
ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย (๒ เอกสำร ๗.๑๒)
ผู้บริหารของ รร.ป.ศป.ตั้งแต่ระดับแผนกหรือกองพันขึ้นไป ได้มีการนาข้อมูลสารสนเทศด้านกาลังพล
และภาระงานของครู - อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน (๓ เอกสำร ๗.๑๓)
รร.ป.ศป. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ โดยส่ง แบบ
ประเมิ น ฯ ให้ ผู้ บ ริ ห ารตั้ ง แต่ ร ะดั บ แผนกหรื อ กองพั น ขึ้ น ไป จ านวน ๑๗ นาย ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น
(๔ เอกสำร ๗.๑๔)
รร.ป.ศป. มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง / พัฒนางานด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
โดยนาผลจากการประเมินของผู้บริหารตั้งแต่ระดับแผนกหรือกองพันขึ้นไป มาสรุปนาเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ
เพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจต่อไป (๕ เอกสำร ๗.๑๕)
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๗.๑๑ แผนงานระบบสารสนเทศ / โครงการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
เอกสำร ๗.๑๒ มี ๓ รายการ
๗.๑๒.๑ คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสาหรับผู้บริหาร
๗.๑๒.๒ หนังสือ ผธกพ.รร.ป.ศป.ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๘๑ ลง ๑๖ มี.ค. ๕๕ เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูล
เพื่อการตัดสินใจ
๗.๑๒.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ฐานข้อมูลด้านกาลังพลและภาระงาน ฯ ในเว็ปไซต์ ของ
รร.ป.ศป. http://arty5.co.th/
เอกสำร ๗.๑๓ มี ๒ รายการ
๗.๑๓.๑ หนังสือ ผธกพ.รร.ป.ศป. เรื่อง รายงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
๗.๑๓.๒ เอกสารแสดงรายละเอียดการใช้ระบบฐานข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ
เอกสำร ๗.๑๔ มี ๒ รายการ
๗.๑๔.๑ หนังสือ ผธกพ.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓ / ๒๙๕ ลง ๔ ต.ค. ๕๕ เรื่อง ขออนุมัติใช้แบบ
ประเมินแผนงาน / โครงการ
๗.๑๔.๒ หนังสือ ผธกพ.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๓๐๙ ลง ๒๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง รายงานผลการ
ดาเนินงานและประเมินแผนงาน / โครงการ

๔๖
เอกสำร ๗.๑๕ มี ๒ รายการ
๗.๑๕.๑ หนังสือ ผธกพ.รร.ป.ศป. ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๓๐๙ ลง ๒๒ ต.ค. ๕๕ เรื่อง รายงานผลการ
ดาเนินงานและประเมินแผนงาน / โครงการ
๗.๑๕.๒ หนังสือ ผตก.รร.ป.ศป. เรื่อง สรุปผลการประเมินแผนงาน / โครงการ ประจาปี ๒๕๕๕ ใน
ภาพรวมเพื่อดาเนินการในปี ๕๖
ส่วนสรุป
องค์ประกอบที่
๗

ตัวบ่งชี้
๑
๒
๓
ผลรวมของคะแนน
คะแนนเฉลี่ย

ผลกำรประเมินตนเอง
๕
๕
๕
๑๕
๕

ค่าคะแนนองค์ประกอบที่๗ = ผลรวมของคะแนน ค่าน้าหนัก (๑๕%)
จานวนตัวบ่งชี้
= ๑๕๑๕
= ๗๕
๓
องค์ประกอบที่ ๗
จุดอ่อน – แนวทำงแก้ไข
๑. ระยะเวลาในการอบรมเกี่ยวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอนมีน้อย ควรขยายเวลาการอบรมเกี่ยวกับ
การผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มากขึ้น
๒. ข้อมูลในระบบสารสนเทศที่นาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ และบริหารจัดการยังไม่ครอบคลุม
ควรเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศ ด้านการเรียนการสอนลงในระบบสารสนเทศเพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอ
จุดแข็ง – แนวทำงเสริม
๑. รร.ป.ศป.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการจัดทาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
๒. รร.ป.ศป.มี ร ะบบสารสนเทศเพื่ อ การตั ด สิ น ใจ ด้ า นก าลั ง พล และภาระงานของบุ ค ลากร
ครู – อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับแผนกหรือกองพันขึ้นไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารและการจัดการ
..............................

๔๗

องค์ประกอบที่ ๘ กำรเงิน และงบประมำณ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
กำรประเมินตนเอง
๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
๕
๑. มีระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดทางบประมาณ
ผ่าน
๒. จัดทาคาของบประมาณ/เสนอความต้องการงบประมาณสอดคล้องกับ
ผ่าน
ภารกิจ/แผนงาน/โครงการที่กาหนดไว้
๓. มีแผนการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ผ่าน
ของ ทบ.เน้นความประหยัดคุ้มค่า คุ้มทุน
๔. มีการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของ ทบ.
ผ่าน
เน้นความประหยัดคุ้มค่า คุ้มทุน
๕. มีการติดตามผลการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณเงินให้เป็นไปตามป้าหมาย
ผ่าน
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

รร.ป.ศป.มีระเบียบ,หลักเกณฑ์ และราคากลางในการจัดทางบประมาณ (๑, เอกสำร ๘.๑)
รร.ป.ศป.มีเอกสารการจัดทาคาของบประมาณ และการเสนอความต้องการงบประมาณ (๒, เอกสำร ๘.๒)
รร.ป.ศป.มีการกาหนดแผนการใช้จ่าย,การบริหารงบประมาณอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของ ทบ.
เน้นความประหยัดคุ้มค่า คุ้มทุน (๓, เอกสำร ๘.๓)
รร.ป.ศป. มีการแสดงข้อมูลการใช้จ่าย, การบริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของ ทบ.
และมีการกาหนดมาตรการประหยัดของหน่วยเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนการดาเนินการตามมาตรการประหยัด
อย่างต่อเนื่อง (๔, เอกสำร ๘.๔)
รร.ป.ศป.มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามเป้าหมายให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนและ การตัดสินใจ ตลอดจนการรายงานการควบคุมภายใน และจัดทาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหาร
การเงิน/งบประมาณ ใส่ในคอมพิวเตอร์ประจาสานักงาน และบันทึกลงในแผ่น CD. (๕., เอกสำร ๘..๕)
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๘.๑ มี ๕ รำยกำร
๘.๑.๑ ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗
๘.๑.๒ หลักเกณฑ์การจัดทางบประมาณ ได้แก่ การเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการ, บัญชีราคากลาง สป.๓
(สาย พธ.) , บัญชีราคา สป.๕ (สาย สพ.และสาย วศ.),ราคาแบตเตอรี่,กาหนดค่า คชฝ.สิ้นเปลือง
๘.๑.๓ คู่มือระบบการควบคุมภายใน รร.ป.ศป. ปี ๒๕๕๕
๘.๑.๔ คู่มือการคานวณตามมาตรฐานด้านการบริหารการเงิน/งบประมาณแบบคุณภาพ(กบท.สปช.ทบ.)
๘.๑.๕ เอกสารตารา “ ระบบงบประมาณ ของ ทบ.”
เอกสำร ๘.๒ มี ๓ รำยกำร
๘.๒.๑ หนังสือ รร.ป.ศป. ที่ กห๐๔๖๑.๓/๑๙๐๒ ลง ๗ ก.ค.๕๔ เรื่อง เสนอความต้องการงบประมาณ
งบงานศึกษาตามหลักสูตรประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๘.๒.๒ โครงการศึกษา ของ รร.ป.ศป. ปี ๒๕๕๕
๘.๒.๓ คาสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๑๓๘/๕๔ ลง ๑๓ ก.ย.๕๔ เรื่อง แผนการศึกษา งบงานศึกษาตามหลักสูตร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๔๘
เอกสำร ๘.๓ หนังสือ รร.ป.ศป. ที่ กห๐๔๖๑.๓/๑๙๕๑ ลง ๒๒ ส.ค.๕๔ เรื่อง เสนอความต้องการงบประมาณงบ
งานศึกษาตามหลักสูตรประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕(แบ่งเงินประจางวด ๒ งวด)
เอกสำร ๘.๔ มี ๖ รำยกำร
๘.๔.๑ หนังสือ รร.ป.ศป. ที่ กห๐๔๖๑.๓/๑๔๑๘ ลง ๑๘ มิ.ย.๕๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๘.๔.๒ หนังสือ รร.ป.ศป. ที่ กห๐๔๖๑.๓/ ๒๒๐๕ ลง ๑๘ ก.ย.๕๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๘.๔.๓ หนังสือ รร.ป.ศป. ที่ กห๐๔๖๑.๓/ ๑๗๒๖ ลง ๒๓ ก.ค.๕๕ เรื่อง รายงานเงินเหลือส่งคืน ทบ.
งวดที่ ๒ครั้งที๑่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๘.๔.๔ หนังสือ รร.ป.ศป. ที่ กห๐๔๖๑.๓/ ๑๗๙๕ ลง ๓๐ ก.ค.๕๕ เรื่อง รายงานเงินเหลือส่งคืน ทบ.
งวดที่ ๒ครั้งที่๒ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๘.๔.๕ หนังสือ รร.ป.ศป. ที่ กห๐๔๖๑.๓/ ๒๑๐๗ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ เรื่อง รายงานเงินเหลือส่งคืน ทบ.
งวดที่ ๒ครั้งที๓่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๘.๔.๖ ระเบียบ รร.ป.ศป.ว่าด้วย มาตรการประหยัดพลังงาน พ.ศ.๒๕๕๔
เอกสำร ๘.๕ มี ๔ รำยกำร
๘.๕.๑ หนังสือ รร.ป.ศป. ที่ กห๐๔๖๑.๓/๑๔๑๘ ลง ๑๘ มิ.ย.๕๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน และ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๘.๕.๒ หนังสือ รร.ป.ศป. ที่ กห๐๔๖๑.๓/๒๒๐๕ ลง ๑๘ ก.ย.๕๕ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๘.๕.๓ หนังสือ รร.ป.ศป. ที่ กห๐๔๖๑.๓/๒๓๓๕ ลง ๓ ต.ค.๕๔ เรื่อง การจัดทาและส่งรายงานควบคุม
ภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๘.๕.๔ จัดทาระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารการเงิน/งบประมาณ ในคอมฯและบันทึกลงในแผ่นCD
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
กำรประเมินตนเอง
๒ ศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ
๕
ผ่าน
๑. มีการคานวณร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร
(เฉพาะหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งในแผนและนอกแผน งป.)
ผ่าน
๒. มีการคานวณร้อยละของงบประมาณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์การฝึก/
เครื่องช่วยฝึก/นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุดระบบ
สารสนเทศต่องบดาเนินการจัดการศึกษา
ผ่าน
๓. มีร้อยละของงบประมาณวัสดุฝึก (ค่าเครื่องช่วยฝึก) ต่องบดาเนินการจัด
การศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์
ข้อ ๘.๒.๑
ข้อ ๘.๒.๒
ข้อ ๘.๒.๓

คะแนน ๑
>๙
< ๑๕
<๕

คะแนน ๒
≤๙
≥ ๑๕
>๕

คะแนน ๓
<๗
> ๒๐
>๗

คะแนน ๔
<๖
> ๒๕
>๘

คะแนน ๕
<๕
> ๓๐
> ๑๐

๔๙
รร.ป.ศป. มีการคานวณร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินสด)และแสดง
รายงานสถานภาพงบประมาณประจาไตรมาศ และประจางวด (๑, เอกสำร ๘.๖)
รร.ป.ศป. มีการคานวณงบค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน/ โสตทัศนูปกรณ์ /อุปกรณ์การฝึก/
เครื่องช่วยฝึก/ นวัตกรรม และการสร้างองค์ความรู้ เช่น ค่าสารสนเทศ เป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในกลุ่มงบงานการฝึกศึกษา (๒, เอกสำร ๘.๗)
รร.ป.ศป. มีการแสดงการอนุมัติงบประมาณค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ได้รับจัดสรร และมีการคานวณ
งบประมาณวัสดุฝึก/ค่าเครื่องช่วยฝึก ต่องบดาเนินการ (๓, เอกสำร ๘.๘)
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๘.๖ มี ๒ รำยกำร
๘.๖.๑ การคานวณร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๘.๒.๒ รายงานสถานภาพงบประมาณประจาไตรมาส และประจางวด
เอกสำร ๘.๗ การคานวณร้อยละของงบค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน/ โสตทัศนูปกรณ์/ นวัตกรรม และ
การสร้างองค์ความรู้
เอกสำร ๘.๘ มี ๒ รำยกำร
๘.๘.๑ การอนุมัติงบประมาณค่าวัสดุสิ้นเปลือง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๘.๘.๒ การคานวณร้อยละของงบประมาณวัสดุฝึก/ค่าเครื่องช่วยฝึก
ส่วนสรุป
องค์ประกอบที่
ตัวบ่งชี้
ผลการประเมินตนเอง
๘
๑
๕
๒
๕
รวมรวมของคะแนน
๑๐
คะแนนเฉลี่ย
๕
ค่าคะแนนองค์ประกอบที่๘ = ผลรวมของคะแนน ค่าน้าหนัก (๕%)
จานวนตัวบ่งชี้
= ๑๐๕ = ๒๕
๒

องค์ประกอบที่ ๘
จุดที่ควรพัฒนำ - แนวทำงแก้ไข
จุดแข็ง - แนวทำงเสริม
- รร.ป.ศป. ได้เสนอความต้องการของบประมาณ และมีแผนการบริหารใช้จ่ายงบประมาณ ถูกต้อง ตาม
ระเบียบ โดยมีการวิเคราะห์สภาพทางด้านการเงินและงบประมาณ เพื่อศึกษาความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

๕๐

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์
๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๑. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒. มีการดาเนินงานตามแผนงาน และโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
๓. มีระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๔. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการของ รร.เอง
๕. มีการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงาน
ผลรวมคะแนนองค์ประกอบที่ ๙
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนน ๑
มีการดาเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดาเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดาเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดาเนินการ
๔ ข้อ

กำรประเมินตนเอง
๕
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
๕
คะแนน ๕
มีการดาเนินการ
๕ ข้อ

รร.ป.ศป.มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ การจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยจัดทาแผนผังโครงสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน กาหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา และคณะทางานรับผิดชอบในทุกองค์ประกอบ
จัดทาแผนการดาเนินงาน และตารางกาหนดความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน โดยมีการประเมินผลการดาเนินงานของคณะกรรมการและ
คณะทางานในทุกองค์ประกอบเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา (๑, เอกสำร ๙.๑)
รร.ป.ศป. มีการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ๑แผนงาน
๓ โครงการ โดยในแต่ละโครงการได้จัดกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนโดยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และจัดทาสารสนเทศเผยแพร่ ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกๆเรื่องลงบนเว็บไซต์ของ
รร.ป.ศป. http://.artyschool.cloud.rta.mi.th อย่างต่อเนื่อง (๒, เอกสำร ๙.๒)
รร.ป.ศป.มีระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้จัดทาระบบสารสนเทศเผยแพร่
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกๆเรื่องลงบนเว็บไซต์ของ รร.ป.ศป. http://.artyschool. cloud .
rta.mi.th อย่างต่อเนื่อง เช่น ผลการดาเนินงาน,ผลการประเมิน,สรุปประเด็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนา แผนงานและ โครงการ การจัดการความรู้งานประกันคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรียน โดยสามารถเชื่องโยง ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เข้ากับระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลร่วมกันได้ (๓, เอกสำร ๙.๓)

๕๑
รร.ป.ศป. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
ซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากบุคลากรครู -อาจารย์ที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน
ของกองทัพบก มาแล้ว และได้สรุปผลการประเมินกาหนดประเด็นในการแก้ไขปรับปรุง จุดที่ควรพัฒนา และ
เสริมจุดแข็ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ในทุกองค์ประกอบคุณภาพ (๔, เอกสำร ๙.๔)
รร.ป.ศป. มีการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
บุคลากรในหน่วยงานและนอกหน่วยงานโดยการจัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยน อบรมความรู้ การถ่ายทอด
แนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างบุคลากรในและนอกหน่วยงาน โดยได้มีการจัดการประชุมบุคลากรของโรงเรียน
การจัดอบรมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับให้มีความเข้าใจ
จัดนิทรรศการแสดงสาธิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่า ป.ให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆมาศึกษาดูงาน อีกทั้งยังได้
จัดบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ ไปสัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ ทบ.เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันการศึกษา รร.เหล่า สายวิทยาการอื่นๆ ของ ทบ.เพื่อนาผลมาพัฒนางานประกัน
คุณภาพของโรงเรียน (๕, เอกสำร ๙.๕)
รำยกำรเอกสำร
เอกสำร ๙.๑ มี ๕ รำยกำร
๙.๑.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๕
๙.๑.๑.๑ คาสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ปี ๒๕๕๕
๙.๑.๑.๒ คาสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ปี ๒๕๕๕
๙.๑.๒ แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๕
๙.๑.๒.๑ หนังสือ ผปส.รร.ป.ศป.เรื่อง ขออนุมัติจัดทาแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพฯ
ปี ๒๕๕๕
๙.๑.๒.๒ หนังสือ ผปส.รร.ป.ศป.เรื่อง ขออนุมัติจัดทาตารางกาหนดการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๕๕
๙.๑.๓ แผนงานและโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๕๕
๙.๑.๓.๑ แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ของ รร.ป.ศป.
๙.๑.๓.๒ โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ รร.ป.ศป.
๙.๑.๓.๓ โครงการประชาสัมพันธ์หลักการแนวคิดและวิธีการทางานประกันคุณภาพ
การศึกษา ของ รร.ป.ศป.
๙.๑.๓.๔ โครงการสารวจความต้องการพัฒนาความรู้ดัชนีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา ของ รร.ป.ศป.
๙.๑.๔ สรุปผลการประเมินการดาเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฯ
๙.๑.๕ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.
เอกสำร ๙.๒ มี ๒ รำยกำร
๙.๒.๑ รายงานผลการดาเนินงาน ๑ แผนงาน ๓ โครงการ
๙.๒.๑.๑ รายงานผลการดาเนินงานแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.

๕๒
๙.๒.๑.๒ รายงานผลการดาเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ รร.ป.ศป.
๙.๒.๑.๓ รายงานผลการดาเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักการแนวคิดและวิธีการ
ทางานประกันคุณภาพการศึกษา ของ รร.ป.ศป.
๙.๒.๑.๔ รายงานผลการดาเนินงานโครงการสารวจความต้องการพัฒนาความรู้ดัชนีและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ของ รร.ป.ศป.
๙.๒.๒ การประเมินแผนงานและโครงการ ๑ แผนงาน ๓ โครงการ
๙.๒.๒.๑ ผลการประเมินแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ พร้อมแนวทางการ
แก้ไขปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
๙.๒.๒.๒ ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ พร้อมแนวทางแก้ไข
ปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
๙.๒.๒.๓ ผลการประเมินโครงการประชาสัมพันธ์หลักการแนวคิดและวิธีการทางานประกัน
คุณภาพการศึกษา พร้อมแนวทางแก้ไข ปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
๙.๒.๒.๔ ผลการประเมินโครงการสารวจความต้องการพัฒนาความรู้ดัชนี และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมแนวทางแก้ไข ปรับปรุงเพื่อการพัฒนา
เอกสำร ๙.๓ มี ๓ รำยกำร
๙.๓.๑ การเผยแพร่แผนการดาเนินงานและตารางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯผ่านเว็ปไซต์
๙.๓.๑.๑ หนังสือขออนุมัติให้เผยแพร่แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพฯ
๙.๓.๑.๒ หนังสือขออนุมัติให้เผยแพร่ตารางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯ
๙.๓.๑.๓ หนังสือขออนุมัติให้เผยแพร่ผลการประเมินการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ
๙.๓.๒ การเผยแพร่ผลการประเมินแผนงานและโครงการด้านการประกันคุณภาพฯ
๙.๓.๒.๑ หนังสือขออนุมัติให้ เผยแพร่ผลการประเมินแผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ
๙.๓.๒.๒ หนังสือขออนุมัติให้เผยแพร่ผลการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ รร.ป.ศป.
๙.๓.๒.๓ หนังสือขออนุมัติให้เผยแพร่ผลการประเมินโครงการประชาสัมพันธ์หลักการ
แนวคิด ฯของ รร.ป.ศป.
๙.๓.๒.๔ หนังสือขออนุมัติให้เผยแพร่ผลการประเมินโครงการสารวจความต้องการพัฒนา
ความรู้ดัชนี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.
๙.๓.๓ หนังสือขออนุมัติการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ
ของ รร.ป.ศป.ทั้ง ๙ องค์ประกอบ พร้อมแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนา
เอกสำร ๙.๔ มี ๓ รำยกำร
๙.๔.๑ คาสั่ง รร.ป.ศป. (เฉพาะ) ที่ ๒๒๖/๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ รร.ป.ศป.

๕๓
๙.๔.๒ หนังสือ ผปส.ฯที่ ๐๔๖๑.๓/๒๐๙ ลง ๕ ต.ค.๕๕ เรื่อง ขออนุมัติทาการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน รร.ป.ศป.ประจาปี ๒๕๕๕
๙.๔.๒ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ รร.ป.ศป.และแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อการพัฒนา ทั้ง ๙ องค์ประกอบ
เอกสำร ๙.๕ มี ๖ รำยกำร
๙.๕.๑ การจัดอบรมความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรของโรงเรียน
๙.๕.๒ การประชุมคณะกรรมการและบุคลากรทางการศึกษา ปี ๒๕๕๕
๙.๕.๒.๑ ขออนุมัติจัดการประชุม ครั้งที่ ๑
๙.๕.๒.๒ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑
๙.๕.๒.๓ ขออนุมัติจัดการประชุม ครั้งที่ ๒
๙.๕.๒.๔ รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒
๙.๕.๓ รายงานผลการสัมมนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของ ทบ.(โดย ยศ.ทบ.)
๙.๕.๔ คาสั่ง รร.ป.ศป.ที๒่ ๔๘/๒๕๕๔ เรื่อง การจัดแสดงสาธิตประจาปี ลง ๒๙ ธ.ค.๕๔
๙.๕.๕ หนังสือ รร.ม.ศม.ที่ กห ๐๔๖๑.๒/๑๙๓๘ ลง ๕ มิ.ย.๕๕ เรื่อง ขอเข้าศึกษาดูงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ใน รร.ป.ศป.
๙.๕.๖ หนังสือ ผปสฯ ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๑๐๕ ลง ๑๙ มิ.ย.๕๕ เรื่อง รร.ม.ศม.ขอเข้ามาศึกษาดู
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของ รร.ป.ศป.
ส่วนสรุป
องค์ประกอบที่
๙

ดัชนี
๑
ผลรวมของคะแนน

ผลการประเมินตนเอง
๕
๕

ค่าคะแนนองค์ประกอบที่๙ = ผลรวมของคะแนน ค่าน้าหนัก (๑๐%)
จานวนตัวบ่งชี้
= ๕๑๐
= ๕๐
๑
องค์ประกอบที่ ๙
จุดอ่อน-แนวทำงแก้ไข จุดแข็ง-แนวทำงเสริม
- รร.ป.ศป.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รร.ป.ศป. รวมทั้งกาหนดให้บุคลากรทางการศึกษามีส่วนรวมในการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
- มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เอื้อต่อการกาหนดหรือ ปรับปรุงพัฒนา ปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่าง
รวดเร็ว

๕๔
- โรงเรียนมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ด้าน IT และเครื่องมืออุปกรณ์ ด้านสื่ออิเล็กทรอนิกค์
ดังนั้น ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับจึงควรรักษามาตรฐานการดาเนินการต่อไป
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ ที่มีอยู่ในบุคลากรเฉพาะบุคคล ไปยังบุคลากรอื่น ๆ เพื่อให้เกิด
การสืบทอด และต่อยอดความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
๒. ควรพิจารณาหมุนเวียนผู้รับผิดชอบงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและงานประกันคุณภาพ ของ
โรงเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ของระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๓. ตามที่โรงเรียนมีจุดแข็งเกี่ยวกับด้านสื่อคอมพิวเตอร์ และความรู้ของบุคลากร ความพร้อมของ
เครื่องมือ จึงควรนามาพัฒนาการดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
.......................................

สรุปผลกำรประเมินตนเอง ของ รร.ป.ศป.
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๕
องค์ประกอบที่

๑. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และ
แผนแม่บท
๒. การเรียนการสอน
๓. การพัฒนาผู้เรียน
๔. การวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
๕. การบริการวิชาการแก่สังคม
๖. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๗. การบริหารและการจัดการ
๘. การเงินและงบประมาณ
๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเต็ม
เมื่อกำหนดค่ำ
น้ำหนัก
๑๐%=๕๐

คะแนน
กำรประเมิน
ตนเอง
๕๐

ระดับคุณภำพ
กำรประเมิน
ตนเอง
๕

๓๕%=๑๗๕

๑๗๕

๑๐%=๕๐

๕๐

๕%=๒๕

๒๕

๕%=๒๕

๒๕

๕%=๒๕

๒๕

๑๕%=๗๕

๗๕

๕%=๒๕

๒๕

๑๐%=๕๐

๕๐

๑๐๐%=๕๐๐

๕๐๐

๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕

๕๕

ส่วนที่ ๕ ภำคผนวก
ผนวก ก

คณะกรรมกำรสภำโรงเรียนทหำรปืนใหญ่
( สาเนา )
คาสั่งศูนย์การทหารปืนใหญ่
( เฉพาะ )
ที่ ๑๖๙/๔๙
เรื่อง

การจัดตั้งสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่

---------------------------------------------เพื่อให้การบริหารงานการฝึกศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ และการพัฒนาทางวิทยาการของ
เหล่าทหารปืนใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคาสั่งศูนย์การทหารปืนใหญ่ (เฉพาะ) ที่ ๑๘/๓๘ เรื่อง
กาหนดหน้าที่และอัตรากาลังพลศูนย์การทหารปืนใหญ่ อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๔๑๓๐ ลง ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๓๘ นโยบายการศึกษากองทัพบก และการประกันคุณภาพการศึกษากองทัพบก มีความสอดคล้องกับหลัก
นิยมของเหล่าทหารปืนใหญ่และกองทัพบก จึงให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ให้ยกเลิกคาสั่ง ศป. (เฉพาะ) ที่ ๒๔๖/๔๗ ลง ๑๘ มิ.ย.๔๗ เรื่อง การจัดตั้งสภาโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่
๒. คาสั่งหรือระเบียบอื่นใดของศูนย์การทหารปืนใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ที่มีข้อขัดแย้งกับคาสั่งนี้ ให้ยึดถือคาสั่งนี้เป็นหลัก.
๓. สภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ประกอบด้วยคณะกรรมการตาม ผนวก ก มีหน้าที่ในการพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ควบคุม กากับดูแล การบริหารงานฝึกศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่และการพัฒนา
ทางวิทยาการของเหล่าทหารปืนใหญ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักนิยมของกองทัพบกในปัจจุบัน
๓.๒ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ให้เหมาะสมและทันสมัย
๓.๓ พัฒนา ปรับปรุง เอกสาร ตารา ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้า
รับการศึกษาอย่างแท้จริงและประหยัด
๓.๔ ติดตามผลการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษา ด้วยการวัดผล การฝึกศึกษาในระหว่าง
การศึกษาและประเมินผลเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อนาผลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกศึกษา
และเอกสารตาราให้ตรงกับความต้องการของหน่วยกาลังรบ โดยสอดคล้องกับนโยบาย แผนพัฒนากองทัพ และ
หลักนิยมของกองทัพบกต่อไป
๓.๕ กากับดูแล ติดตามผลและให้ข้อเสนอแนะ แก่คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนทหาร
ปืนใหญ่ และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ การศึกษาของโรงเรียนทหารปืน
ใหญ่
เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กองทัพบก

๕๖
๔. การดาเนินงานของสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๔.๑ ให้มีการประชุม เมื่อมีเรื่องสาคัญต้องใช้เหตุผล
พิจารณาร่วมกันหลายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น มีการเปลี่ยนแปลงหลักนิยม, ได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์หลักใหม่, กาหนด ชกท.ใหม่, กาหนดภัย
คุกคามใหม่, ผลที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ทั้งในโรงเรียน และ
นอกโรงเรียนได้ผลไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายหรือผู้บังคับบัญชากาหนดนโยบายเร่งด่วน เป็นต้น
๔.๒ สภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาเนินงานเฉพาะกิจ
เพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกศึกษา เอกสารตารา หรืออื่น ๆ เป็นครั้งคราวตามความจาเป็น
๔.๓ คณะกรรมการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
พิจารณาเรื่องสาคัญที่คณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเสนอมติในที่ประชุม ถือเอาเสียงส่วนมากเป็นเอกฉันท์ หรือประธานกรรมการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
เป็นผู้ตกลงใจให้ข้อยุติ
๔.๔ ให้หัวหน้าแผนกเตรียมการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสภา
โรงเรียนทหารปืนใหญ่
๔.๕ การเชิญบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของประธานกรรมการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๔.๖ เลขานุการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ออกคาสั่งฯแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามข้อ ๔.๒
ที่คณะกรรมการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ และประธานสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่เสนอโดยเลือกจากกรรมการ
ใน ผนวก ก และบุคคลภายนอกตามข้อ ๔.๕ ประกอบคาสั่งฯที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบนโยบายจาก
คณะกรรมการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๔.๗ คณะอนุกรรมการตามคาสั่งฯ ในข้อ ๔.๖ จัดทาร่างที่ได้รับมอบส่งให้คณะกรรมการ
สภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ พิจารณาตรวจแก้ไขก่อนการประชุมอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อให้สภาโรงเรียนทหารปืน
ใหญ่ ลงมติรับหลักการ
๔.๘ แจ้งเรื่องการจัดทาแผนงาน,โครงการ,ระเบียบ,คาสั่ง ตลอดจนข้อพิจารณาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้สภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ รับทราบ แล้วดาเนินเรื่องตามสายงานการบังคับบัญชา โดยคณะอนุกรรมการ
ในแต่ละเรื่องจะต้องรายงานผลการดาเนินงานให้ที่ประชุมสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ทราบทุกครั้ง
เมื่อมีการ
ประชุมสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๕. หน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้การสนับสนุนกาลังพลและสิ่งอานวยความสะดวก
เมื่อคณะอนุกรรมการร้องขอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง

ณ

วันที่

๑๙
(ลงชื่อ)

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙
พล.ต. พัลลภ

ตุละรัต

( พัลลภ ตุละรัต )
ผบ.ศป.

๕๗
คณะกรรมการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ประกอบคาสั่ง ศป. (เฉพาะ) ที่ ๑๖๙ /๔๙ ลง ๑๙ พ.ค.๔๙
-----------------------๑. ผบ.รร.ป.ศป.
เป็นประธาน
๒. รอง ผบ.ศป.( ๑ )
เป็นรองประธาน
๓. รอง ผบ.ศป.( ๒ )
เป็นรองประธาน
๔. รอง ผบ.รร.ป.ศป.
เป็นรองประธาน
๕. เสธ.ศป.
เป็นกรรมการ
๖. หน.สปศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๗. รอง เสธ.ศป.
เป็นกรรมการ
๘. หก. กกพ.ศป.
เป็นกรรมการ
๙. หก. กยข.ศป.
เป็นกรรมการ
๑๐. หก. กกบ.ศป.
เป็นกรรมการ
๑๑. ผอ. กวก.ศป.
เป็นกรรมการ
๑๒. ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑๓. ผบ.กรม กรม นร.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑๔. รอง ผอ.กวก.ศป.
เป็นกรรมการ
๑๕. รอง ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑๖. รอง ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑๗. หน.ผสน.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑๘. หน.ผธกพ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑๙. หน.ผปส.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๒๐. อจ.หน.ผลย.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๒๑. อจ.หน.ผปตอ.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๒๒. อจ.หน.ผฝอ.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๒๓. อจ.หน.ผยว.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๒๔. อจ.หน.ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๒๕. อจ.หน.ผอว.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๒๖. อจ.หน.ผทป.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๒๗. อจ.หน.ผสส.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๒๘. อจ.หน.ผยย.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๒๙. หน.ผตก.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓๐. ประจาแผนก ผตก.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
---------------------------------------------

๕๘

ผนวก ข คณะกรรมกำรกำรศึกษำโรงเรียนทหำรปืนใหญ่
(สำเนำ)

ระเบียบโรงเรียนทหำรปืนใหญ่ ศูนย์กำรทหำรปืนใหญ่
ว่ำด้วย คณะกรรมกำรศึกษำโรงเรียนทหำรปืนใหญ่ ศูนย์กำรทหำรปืนใหญ่
พ.ศ. ๒๕๕๓
--------------------เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และการดาเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม จึงเห็นสมควรวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ว่าด้วย คณะกรรมการ
ศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะงานประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ว่าด้วย คณะกรรมการศึกษาโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการเรียกว่า “ คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ”
ใช้คาย่อว่า “ คศษ.รร.ป.ศป. ” ประกอบด้วย
๔.๑ รอง ผบ.รร.ป.ศป.
เป็นประธานกรรมการ
๔.๒ ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๔.๓ ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๔.๔ รอง ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๔.๕ รอง ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๔.๖ อาจารย์หัวหน้าแผนก กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๔.๗ หน.สปศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๔.๘ หน.ผสน.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๔.๙ หน.ผปส.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๔.๑๐ หน.ผธกพ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๔.๑๑ หน.ผตก.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๔.๑๒ ประจาแผนก ผตก.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๕ คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้.๕.๑ กากับดูแล และเสนอแนะ การดาเนินงานการปรับปรุง และพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้ดาเนินไปด้วยความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๕.๒ กากับดูแลและเสนอแนะการดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ดังนี้.๕.๒.๑ การพิจารณาทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ คาขวัญ เพื่อ
ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ ทบ.

๕๙
๕.๒.๒ กาหนดนโยบาย ระบบ
และวิธีการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๕.๒.๓ กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการงานประกันคุณภาพการศึกษา, การประกันคุณภาพ
ครู, อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษาในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๕.๒.๔ กาหนดวิธีการตรวจสอบและประเมินผล ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๕.๒.๕ กาหนดการจัดทาเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๕.๒.๖ กากับดูแลการดาเนินงานของคณะทางานพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๕.๒.๗ พิจารณาให้คาแนะนา และเสนอแนะในการดาเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาของ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กาหนด
๕.๓ การพิจารณางานวิจัย ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ เพื่อ
นาผลการวิจัยผลงานทางวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่มาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่และพัฒนากาลังพลของเหล่าทหารปืนใหญ่
๕.๔ พิจารณาการจัดการศึกษา ระบบการศึกษา หลักสูตรการศึกษา ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๕.๕ เชิญผู้เกี่ยวข้องจากส่วนราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูล
หรือข้อคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตามความจาเป็น
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการ มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานขึ้น เพื่อรวบรวมและศึกษา
ข้อมูลรายละเอียด และปฏิบัติงานเพื่อบรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้ทุกหน่วยในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตามที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ ๘ ให้หัวหน้าแผนก ผตก.รร.ป.ศป. รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ

ณ

วันที่ ๒

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

รับคาสั่ง ผบ.รร.ป.ศป.
(ลงชื่อ) พ.อ. บุญธรรม
( บุญธรรม

โอริส
โอริส )

รอง ผบ.รร.ป.ศป.

๖๐

ผนวก ค คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป.
(สำเนำ)

คาสั่งโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
(เฉพาะ)
ที่ ๒๖๐ /๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี ๒๕๕๕
-------------------เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคาสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๗๕๗/๔๕ ลง ๑๙ มิ.ย.๔๕ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ ทบ. จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ ประจาปี ๒๕๕๔ (ต.ค.๕๓ – ก.ย.๕๔) โดยให้ปฏิบัติดังนี้.๑. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๑.๑ รอง ผบ.รร.ป.ศป.
เป็นประธานกรรมการ
๑.๒ ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑.๓ ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑.๔ รอง ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑.๕ รอง ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑.๖ หน.ผตก. รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑.๗ หน.ผธกพ.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑.๘ หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑.๙ ประจา ผตก.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑.๑๐ หน.ผปส.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ / เลขานุการ
๑.๑๑ ประจา ผปส.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. หน้าที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
๒.๑ กาหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ ,ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลางที่กรม
ยุทธศึกษาทหารบก กาหนด
๒.๒ กาหนด วิธีการ ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

๖๑
๒.๓ กากับดูแล และประสานการปฏิบัติงานของคณะทางานองค์ประกอบแต่ละคณะทางาน ให้
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๔ รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ของคณะทางานแต่ละองค์ประกอบแล้วเรียบเรียง
ให้เหมาะสม สอดคล้อง เฉพาะในส่วนที่ ๒ (ส่วนสาคัญ) ส่วนที่ ๓ (รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง) และส่วนที่ ๔
( ส่วนสรุป,แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม ) ในภาพรวมของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ตามกาหนดเวลา
ก่อนการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการของกองทัพบก
๒.๕ ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เฉพาะส่วนที่ ๒ – ๔ ให้ ผปส.รร.ป.ศป .เพื่อใช้ประกอบ
การประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในกองทัพบก ต่อไป
๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย
๓. คณะทางานของแต่ละองค์ประกอบและหน้าที่รับผิดชอบ ตามผนวก ก
๔. การประสานการปฏิบัติ
๔.๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กาหนดห้วงเวลาในการเสนอรายงานการ
ประเมินตนเองให้คณะทางานองค์ประกอบทราบ
ก่อนการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๔.๒ การรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อจัดทาแฟ้มเอกสารประกอบการรายงานการประเมินตนเอง
ของคณะทางานแต่ละองค์ประกอบ ให้ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง และให้จัดเตรียมแฟ้มเอกสารเตรียม
รับการประเมิน และจัดข้อมูลเป็นรูปไฟล์เอกสารในเว็ปไซด์ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
อีกทางหนึ่งด้วย
๔.๓ การจัดทารูปเล่มรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นหน้าที่ของ ผปส.รร.ป.ศป. ที่
จะดาเนินการ แต่ก่อนที่จะนาส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืน
ใหญ่ ให้กรมยุทธศึกษาทหารบก
ให้มีการจัดประชุมคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาและคณะทางาน
องค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบอีกครั้ง เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๒๐

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

รับคาสั่ง ผบ.รร.ป.ศป.
พ.อ.
( สุรศักดิ์ แพน้อย )
รอง ผบ.รร.ป.ศป.

๖๒
ผนวก ก (คณะทำงำนของแต่ละองค์ประกอบและหน้ำที่ฯ) ประกอบคำสั่ง รร.ป.ศป.(เฉพำะ) ที่๒๖๐/๕๔
ลง ๒๐ ธ.ค. ๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปี ๒๕๕๕
-------------------------๑. คณะทำงำนของแต่ละองค์ประกอบ
๑.๑ คณะทำงำนองค์ประกอบที่ ๑
๑.๑.๑ หน.ผตก.รร.ป.ศป.
หัวหน้าคณะทางาน
๑.๑.๒ ประจาแผนก ผตก.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๑.๓ พ.ต.ณรงค์ฤทธิ์ บริบูรณ์ทรัพย์
คณะทางาน
๑.๑.๔ พ.ท.ประสาท
นวลประเสริฐ
คณะทางาน/เลขานุการ
๑.๒ คณะทำงำนองค์ประกอบที่ ๒
๑.๒.๑ ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
หัวหน้า คณะทางาน
๑.๒.๒ หน.ผยว.กศ.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๒.๓ หน.ผฝอ.กศ.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๒.๔ หน.ผลย.กศ.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๒.๕ หน.ผอว.กศ.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๒.๖ หน.ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๒.๗ หน.ผยย.กศ.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๒.๘ หน.ผปส.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๒.๙ หน.ผสน.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๒.๑๐ พ.ท.เจริญ
แก้วกระจ่าย
คณะทางาน
๑.๒.๑๑ พ.ท.บุญส่ง ทองพานิชย์
คณะทางาน
๑.๒.๑๒ พ.ท.ณรงค์ จิรกาวสาน
คณะทางาน
๑.๒.๑๓ พ.ต.เวส
บุตรหล้า
คณะทางาน
๑.๒.๑๔ พ.ต.เสถียรไท ราชคมณ์
คณะทางาน
๑.๒.๑๕ ร.อ.วัชระ
มุมาน
คณะทางาน
๑.๒.๑๖ ร.อ.เกรียงไกร กระจายศรี
คณะทางาน
๑.๒.๑๗ พ.ท.ภัยวรรณ เข็มหอม
คณะทางาน/เลขานุการ
๑.๓ คณะทำงำนองค์ประกอบที่ ๓
๑.๓.๑ ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
หัวหน้าคณะทางาน
๑.๓.๒ ฝอ.๓ กรม นร.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๓.๓ พ.ท.กุลปราโมทย์ ทองประเสริฐ
คณะกรรมการ
๑.๓.๔ รอง ผบ.พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๓.๕ ผบ.ร้อย นทน.พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๓.๖ ผบ.ร้อย นสน.พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๓.๗ ร.อ.ผิน
บุญช้าง
คณะทางาน

๖๓
๑.๓.๘ จ.ส.อ.สราวุธ บุญเกิด
๑.๓.๙ ผบ.พัน นร. กรม นร.รร.ป.ศป.
๑.๔ คณะทำงำนองค์ประกอบที่ ๔
๑.๔.๑ รอง ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
๑.๔.๒ หน.ผปตอ.กศ.รร.ป.ศป.
๑..๔.๓ พ.ต.ประสิทธิ์ คาพันทา
๑.๔.๔ พ.ต.กิตติศักดิ์ จันทร์สาเภา
๑.๔.๕ พ.ต.พยัพ
พิลา
๑.๔.๖ ร.อ.เลอพงศ์
สะเดา
๑.๕. คณะทำงำนองค์ประกอบที่ ๕
๑.๕.๑ หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป.
๑.๕.๒ หน.ผทป.กศ.รร.ป.ศป.
๑.๕.๓ พ.ต.สมศักดิ์
ดิสอาด
๑.๕.๔ พ.ต.วัลลภ
ใหม่นาเพียง
๑.๕.๕ ร.อ.เกรียงไกร กระจายศรี
๑.๕.๖ ร.อ.ภูริศักดิ์
บุญพร้อม
๑.๕.๗ จ.ส.อ.โกวิทย์ ดวงละออ
๑.๕.๘ พ.ท.ณรงค์
จิรกาวสาน
๑.๖. คณะทำงำนองค์ประกอบที่ ๖
๑..๖.๑ รอง ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
๑.๖.๒ ผบ.พัน นนส.กรม นร.รร.ป.ศป.
๑.๖.๓ รอง ผบ.พัน นนส.กรม นร.รร.ป.ศป.
๑.๖.๔ ผบ.ร้อย.๑ พัน.นนส.กรม นร.รร.ป.ศป.
๑.๖.๕ ผบ.ร้อย.๒ พัน.นนส.กรม นร.รร.ป.ศป.
๑.๖.๖ ฝอ.๑ พัน นนส.กรม นร.รร.ป.ศป.
๑.๖.๗ จ.ส.ต.ณรงค์ฤทธิ์ ปั้นจันทร์
๑.๗. คณะทำงำนองค์ประกอบที่ ๗
๑.๗.๑ หน.ผธกพ.รร.ป.ศป.
๑.๗.๒ พ.อ.สวัสดิ์
พรประภา
๑.๗.๓ พ.ท.ประสาท
นวลประเสริฐ
๑.๗.๔ พ.ท.ณรงค์
จิรกาวสาน
๑.๗.๕ พ.ต.เสรี
เอมอาไพ
๑.๗.๖ จ.ส.อ.คาหลง
อัมภรัตน์
๑.๗.๗ จ.ส.ท.รามิน
ใจเอื้อ
๑.๗.๘ จ.ส.ต.มานพ
ติระกาล
๑.๗.๙ ส.ท.บัณฑิต
สู้ศึก

คณะทางาน
คณะทางาน/เลขานุการ
หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน/เลขานุการ
หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน/เลขานุการ
หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน/เลขานุการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน

๖๔
๑.๗.๑๐ ส.ต.ชาญนรินทร์ ธรรมวารีย์
คณะทางาน
๑.๗.๑๑ ร.ท.ธนวัฒน์ ผาน้อย
คณะทางาน/เลขานุการ
๑.๘. คณะทำงำนองค์ประกอบที่ ๘
๑.๘.๑ พ.ท.ชนะชัย
น่าชม
หัวหน้าคณะทางาน
๑.๘.๒ ฝกง.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๘.๓ ส.อ.อภิชัย
สกุลสุข
คณะทางาน
๑.๘.๔ ร.ท.คมสัน
กาลตนากูล
คณะทางาน/เลขานุการ
๑.๙. คณะทำงำนองค์ประกอบที่ ๙
๑.๙.๑ พ.อ.ปัญญา
สาแช
หัวหน้าคณะทางาน
๑.๙.๒ พ.ต.พยัพ
พิลา
คณะทางาน/เลขานุการ
๑.๙.๓ พ.ต.วิรัตน์
ชุมพล
คณะทางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๙.๔ ส.อ.ณัฐศิลป์ จิรังสวัสดิ์
คณะทางาน
๑.๙.๕ ส.ท.ปิยะณัฐ ทองน้อย
คณะทางาน
๒. หน้ำที่คณะทำงำนแต่ละองค์ประกอบ
๒.๑ ศึกษาและทาความเข้าใจในหัวข้อองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลาง
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์กลางของกองทัพบก
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ ทบ. ต่อไป
๒.๒ ติดตามผลการดาเนินงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานการดาเนินงานให้สอดคล้องตามหัวข้อองค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ที่รับผิดชอบ โดยจัดให้มีการประชุมคณะทางานเพื่อรายงานผลการดาเนินงานของ
องค์ประกอบที่รับผิดชอบให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ
๒.๓ ให้มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบของตน
เพื่อจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของแต่ละตัวบ่งชี้ เฉพาะในส่วนที่ ๒ (ส่วนสาคัญ ,ผลการประเมิน/ผลการดาเนินงาน) และส่วนที่ ๓
(รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ) ส่งให้หัวหน้าคณะทางานองค์ประกอบตามห้วงเวลาที่หัวหน้าคณะทางาน
กาหนด
๒.๔ ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง(SAR)
ขององค์ประกอบตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กาหนด
เฉพาะในส่วนที่ ๒ (ส่วนสาคัญ,ผลการประเมิน/ผลการทางาน) ส่วนที่ ๓ (รายการเอกสาร หลักฐานอ้างอิง ) และ
ส่วนที่ ๔ (ส่วนสรุป,แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม ) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ พิจารณาก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี
การศึกษาของ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมยุทธศึกษาทหารบก
กาหนด
๒.๕ จัดทาแฟ้มเอกสารประกอบรายงานการประเมินตนเอง ขององค์ประกอบที่รับผิดชอบให้สมบูรณ์และ
สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองตามข้อ ๔ ในองค์ประกอบที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการรับการประเมิน
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
.........................
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ต.วิรัตน์

ชุมพล

( วิรัตน์

ชุมพล )

ประจา ผสน.รร.ป.ศป.ปฏิบัติหน้าที่
ประจา ผปส.รร.ป.ศป.

๖๕

ผนวก ง เจ้ำหน้ำที่ประจำสำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ป.ศป.
สาเนา
คาสั่งโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
(เฉพาะ)
ที่

๑๐

/๕๕

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป.
------------------------------------------เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์
การทหารปืนใหญ่ (สปศ.รร.ป.ศป.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์งานประกันคุณภาพการศึกษา
ของ รร.ป.ศป. จึงให้ยกเลิกคาสั่ง รร.ป.ศป. (เฉพาะ) ที่ ๒๒๓/๕๔ ลง ๑๒ พ.ย.๕๔ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจา
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยให้ใช้คาสั่งฉบับนี้แทน
ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่ประจาสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๑ พ.อ.ปัญญา สาแช
เป็น หน.สปศ.รร.ป.ศป.
๑.๒ พ.ต.วิรัตน์
ชุมพล
เป็น ประจา สปศ.รร.ป.ศป.
๑.๓ ส.อ.ณัฐศิลป์ จีรังสวัสดิ์
เป็น เสมียน สปศ.รร.ป.ศป.
๑.๔ ส.ท.ปิยะณัฐ ทองน้อย
เป็น เสมียน สปศ.รร.ป.ศป.
๒. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ จัดทาคู่มือ เอกสาร และแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของ
รร.ป.ศป. รวมทั้งกากับดูแลติดตามประสานงาน ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๒ จัดทา เก็บรวบรวม ให้คาปรึกษา และสนับสนุนการดาเนินงานตามระบวงจร PDCA
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป.เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการ
ทบ.
๒.๓ ดาเนินการอื่นๆ ตามที่ ผบ.รร.ป.ศป. มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง

ณ

วันที่

๑๓

มกราคม

พ.ศ. ๒๕๕๕

รับคาสั่ง ผบ.รร.ป.ศป.
พ.อ.
(สุรศักดิ์ แพน้อย)
รอง ผบ.รร.ป.ศป.

๖๖

คาสั่งโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
(เฉพาะ)
ที่ ๑๗๗ / ๔๗
เรื่อง จัดตั้งสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป.
---------------------------------------------เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานเป็นแนวทางเดียวกัน จึงให้ดาเนินการดังนี้.๑. จัดตั้งสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้.๑.๑ นามหน่วย : นามเต็ม “ สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์
การทหารปืนใหญ่ ” นามย่อ “ สปศ.รร.ป.ศป. ”
๑.๒ ภารกิจ : วางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับการ และดาเนินการเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.
๑.๓ การจัดหน่วย : จัดเป็นหน่วยเฉพาะกิจ ลักษณะเป็นสานักงานชั่วคราว และมีผลบังคับใช้
๑.๔ การบังคับบัญชา : เป็นหน่วยของ รร.ป.ศป. ขึ้นตรงต่อ ผบ.รร.ป.ศป.
๑.๕ ที่ตั้งหน่วย : อยู่บริเวณพื้นที่ บก.รร.ป.ศป.
๑.๖ การบรรจุกาลังพล : ใช้กาลังพลจาก ผตก.รร.ป.ศป.
๒. ให้ นขต.รร.ป.ศป.ให้การสนับสนุน และอานวยความสะดวกในการจัดตั้งหน่วยตามคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๒๕
พ.อ.

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
( เฉลิมเกียรติ เมฆทรัพย์ )
รอง ผบ.รร.ป.ศป. ทาการแทน
ผบ.รร.ป.ศป.

๖๗
ผนวก ก (แผนงำน/โครงกำร ปีงบประมำณ ๒๕๕๖) ประกอบคำสั่ง รร.ป.ศป. (เฉพำะ) ที่ ๒๒๕ /๕๕
ลง ๒๔ ต.ค.๕๕ เรื่อง นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ของ รร.ป.ศป. พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
จานวน ๙ แผนงาน ๒๓ โครงการ
หน่วยรับผิดชอบ
แผนงาน
โครงการ
กศ.รร.ป.ศป.
- แผนงานพัฒนาครู/อาจารย์
- โครงการพัฒนาครู/อาจารย์
(๓ แผนงาน ๕ โครงการ) - แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง - โครงการครู-อาจารย์ดีเด่นประจาปี
วิชาการ/งานสร้างสรรค์
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- แผนงานการบริการทางวิชาการ
- โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
สาหรับเยาวชน
กรม นร.รร.ป.ศป.
(๒ แผนงาน ๙ โครงการ)

- แผนงานพัฒนาผู้เรียน
- แผนงานทานุบารุ
ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม
องค์กรทหาร

ผธกพ.รร.ป.ศป.
(๒ แผนงาน ๒โครงการ)

- แผนงานพัฒนาบุคลากร
- แผนงานระบบสารสนเทศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป.
(๒ โครงการ)

-

- โครงการบริการวิชาการแก่สังคม
- โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นา/ผู้นาหน่วยทหาร
- โครงการด้านวิชาการและสร้างเสริมประสบการณ์
- โครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน
- โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
- โครงการการสืบทอดและจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมองค์กรทหาร
- โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความถูกต้องใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
- โครงการเสริมสร้างลักษณะผู้นาให้นักเรียนนายสิบ
- โครงการทดสอบร่างกายประจาดือนของนักเรียนนายสิบ
- โครงการจัดการความรู้ รร.ป.ศป.
- โครงการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
- โครงการพัฒนาการสอบและตรวจวิเคราะห์ข้อสอบ
ด้วยคอมพิวเตอร์(อยู่ในแผนงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค์)
- โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ E – leaning

๖๘
หน่วยรับผิดชอบ
ผปส.รร.ป.ศป.
(๒ แผนงาน ๕ โครงการ)

แผนงาน
- แผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของ รร.ป.ศป.

- แผนงานการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการศึกาของ รร.ป.
ศป.

โครงการ
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ป.ศป.
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักการ แนวคิด และวิธีการ
ทางานประกันคุณภาพการศึกษา
- โครงการสารวจความต้องการพัฒนาความรู้ตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพการศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประเมินผล
การศึกษาของ รร.ป.ศป.
- โครงการพัฒนารูปแบบและวิธีการวัดผลและประเมินผล
การศึกษาของ รร.ป.ศป.
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ต.วิรัตน์

ชุมพล

( วิรัตน์

ชุมพล )

ประจา ผสน.รร.ป.ศป.ปฏิบัติหน้าที่
ประจา ผปส.รร.ป.ศป.

