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บทที่ ๑
บทนํา
๑. กล่าวนํา
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
ของกองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบกที่เป็นหน่วยบังคับบัญชา ได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
จนถึงปัจจุบัน
และจัดทําคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคําแนะนําของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ในการ
ประเมินประจําปี
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของ รร.ป.ศป. ฉบับนี้ ได้จัดทําโดยใช้ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาและการกําหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลางประเมินคุณภาพการศึกษา
ในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารบกประจําปี ซึ่งจะใช้ในการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนเหล่า
สายวิทยาการและ หน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก

๒. ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีที่ตั้ง ณ ค่ายพหลโยธิน อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยจัดตั้ง
มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ และมีการปรับเปลี่ยนพัฒนามาตลอดเวลา
ทั้งนี้จะนํามากล่าวเฉพาะส่วนที่
สามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้ดังนี้
ปี ๒๔๕๕ ได้จัดตั้งโรงเรียนปืนใหญ่ขึ้นที่ จ.พระนคร โดยมี พ.ท.ม.จ.มงคล ประวัติ เป็นผู้บังคับ
การโรงเรียนทหารปืนใหญ่ และได้เปิดการศึกษาให้นายทหารชั้นยศ ร.ท. – พ.ท.
และนายทหารฝึกหัด
ราชการชุดที่ ๑ (ยังไม่แบ่งเป็นเหล่า ป.) จํานวน ๑๑ นาย เป็นรุ่นแรก
และเปิดการศึกษาให้นายทหาร
ฝึกหัดราชการชุดที่ ๒ และชุดที่ ๓ ในปีถัดมาตามลําดับ
ปี ๒๔๕๗ - ๒๔๕๘ ได้จัดตั้งกองสนามยิงปืนใหญ่ที่ ต.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี และดําเนินการก่อสร้าง
อาคารเรียนพร้อมสนามยิงปืนใหญ่ที่ ต.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี และเปิดการศึกษานายทหารฝึกราชการชุดที่ ๔
จํานวน ๑๕ นาย ที่ จ.ลพบุรี
ปี ๒๔๖๐ ได้จัดตั้งโรงเรียนทหารปืนใหญ่ โดยมี ร.อ.ม.จ.นิลประภัศร เกษมศรี เป็นผู้อํานวยการ
โรงเรียนท่านแรก รวมทั้งจัดตั้งกองร้อยนักเรียนนายสิบปืนใหญ่
เป็นสถานที่ศึกษาของนักเรียนนายสิบปืน
ใหญ่ โดยมี ร.ท.แช่ม คล่องเชิงปืน เป็นผู้บังคับกองร้อยคนแรก
ปี ๒๔๖๖ แปรสภาพโรงเรียนทหารปืนใหญ่ เป็น แผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ขึ้นตรงต่อกรมจเรปืน
ใหญ่ทหารบก จ.พระนคร และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้ทันสมัย ตามแบบตะวันตก
ขึ้นตรงต่อ
ปี ๒๔๗๕ กรมจเรทหารปืนใหญ่ เปลี่ยนชื่อเป็น กองบังคับการทหารปืนใหญ่
กองทัพบก และได้ย้ายแผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่จาก ต.โคกกะเทียม จ.ลพบุรี มาตั้งที่ จ.พระนคร และ
แปรสภาพแผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่ที่
จ.ลพบุรี เป็นกองสนามยิงปืน มีหน้าที่ฝึกสอนนักเรียนนายสิบ
ปืนใหญ่ โดยเปิดการศึกษานักเรียนนายสิบปืนใหญ่ จํานวน ๑๕๐ นาย
ปี ๒๔๗๘ ได้รวมแผนกโรงเรียนทหารปืนใหญ่ที่ จ.พระนคร กับกองสนามยิงปืนที่ จ.ลพบุรี รวมเป็นกอง
โรงเรียนทหารปืนใหญ่
ปี ๒๔๙๕ ได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาระบบ และการจัดหน่วยทั้งปืนใหญ่สนาม
และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ให้เป็นตามระบบของสหรัฐอเมริกา โรงเรียนทหารปืนใหญ่ จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรและ
ระบบการศึกษาให้ทันสมัยตามแบบสหรัฐอเมริกาเช่นกัน
และในปีนี้เองโรงเรียนทหารปืนใหญ่ จึงได้จัดตั้ง
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กองการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้เป็นหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ตามคําสั่ง กห.(พิเศษ) ที่
๕๙ / ๒๓๖๔๐ ลง ๑๙ พ.ย. ๙๕ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๔๙๑ ( ครั้งที่ ๕๓ )
ปี ๒๔๙๗ จัดตั้งกรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ให้เป็นหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ตามคําสั่ง กห. ลับ (เฉพาะ) ที่ ๔๑ / ๑๐๖๓๐ เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพบก ๒๔๙๑ (ครั้งที่ ๗๓ ) ลง ๑๑
พ.ค. ๒๔๙๗
๓. ภารกิจของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ตาม อฉก.๔๑๓๐ ได้กําหนดไว้ดังนี้
๓.๑ วางแผน อํานวยการ กํากับการและดําเนินการฝึกศึกษา ให้แก่กําลังเหล่าทหารปืนใหญ่และ
เหล่าอื่น ๆ ตามนโยบายของกองทัพบก
๓.๒ ศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหลักนิยม ยุทธวิธี และ เทคนิคของเหล่าทหารปืนใหญ่ร่วมกับ
กองวิทยาการและส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๓.๓ ผลิตนายทหารประทวนของเหล่าทหารปืนใหญ่ และกําลังประเภทอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษา
๓.๕ บันทึกสถิติและผลงานตามหน้าที่

๔ . แผนภูมิโครงสร้างองค์กร



( Organization Chart )
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๕. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน (Administrative Chart)
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ได้ดําเนินการบริหารงานทางด้านการศึกษา โดยจัดตั้งองค์กรพิเศษขึ้นมา
ดําเนินการ โดยใช้การเกลี่ยกําลังจากส่วนต่าง ๆ โดยมีการกําหนดโครงสร้างการบริหารงานดังนี้
ผบ.รร.ป.ศป.
พล.ต.เฉลิมเกียรติ เมฆทรัพย์
รอง ผบ.รร.ป.ศป.
พ.อ.สุรศักดิ์ แพน้อย

หน.ผธกพ.รร.ป.ศป.
พ.อ.สงกรานต์ สอนจรูญ
หน.ผตก.รร.ป.ศป.
พ.อ.สายัณห์ อําพันกาจน์
หน.ผสน.รร.ป.ศป.
พ.อ.ปรีชา คําพงษ์

ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์
อจ.หน.ผปตอ.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.อนุศักดิ์ คงทน

.ก   . .%. %.
..67 +ไทย
ผบ.ร้อย.บก.
ร.อ.ธนาพล เพชรงาม

ผบ.ร้อย บร.
พ.ต.เสริม อภิสกุลพงษ์

หน.องค์ประกอบที่ ๑
พ.อ.สายัณห์ อําพันกาจน์
หน.องค์ประกอบที่ ๒
พ.อ.ณรงค์ศักดิ์ อัมรานนท์
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อจ.หน.ผฝอ.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.ไพศาล ทานธรรม

บ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
พ.อ.สวัสดิ์ พรประภา

หน.องค์ประกอบที่ ๓
พ.อ.มณฑล บุญไทย

อจ.หน.ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.สุริยา สวัสดิ์โรจน์

ผบ.พัน.นร.
พ.ท.ชัยวุฒิ วิเศษ

อจ.หน.ผยว.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.สุรพงษ์ บุตรโพธิ์

ผบ.พัน.นนส.
พ.ท.รัฐกาน ขันธกาด

หน.องค์ประกอบที่ ๔
พ.อ.กฤษณะภาค สมใจเพ็ง
หน.องค์ประกอบที่ ๕
พ.อ.สวัสดิ์ พรประภา

อจ.หน.ผลย.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.สุรพงษ์ บุตรโพธ์

หน.องค์ประกอบที่ ๖
พ.อ.ทวนชัย นัดนะรา

อจ.หน.ผอว.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.วีรพล พิชยั ณรงค์

หน.องค์ประกอบที่ ๗
พ.อ.สงกรานต์ สอนจรูญ

อจ.หน.ผทป.กศ.รร.ป.ศป
พ.อ.สวัสดิ์ พรประภา.

หน.องค์ประกอบที่ ๘
พ.ท.ชนะชัย น่าชม

9.*.$$.ก . .%. %
..$ 3 

หน.องค์ประกอบที่ ๙
พ.อ.ปัญญา สาแช

อจ.หน.ผยย.กศ.รร.ป.ศป.
พ.อ.ธรรมรงค์ มาคงกุล

๖. แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Activity Chart)
ผบ.รร.ป.ศป.
พล.ต. เฉลิมเกียรติ เมฆทรัพย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์
- วางแผน อํานวยความสะดวกการใช้งานใน
การประเมินผลแก่ผู้เข้ารับการศึกษาทาง
อินเตอร์เน็ท ห้องเรียน ห้องสอบ ด้วย
คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
- วางแผน อํานวยการ การฝึกศึกษาแก่นักเรียน
- จัดครูอาจารย์ไปสอนวิชา ป.ให้กับ รร.เหล่าอื่น
- ให้การศึกษาและส่งเสริมความรู้แก่ครูอาจารย์
- เสนอความต้องการเชิญผู้ทรงคุณมาบรรยาย
- ค้นคว้าพัฒนาปรับปรุงวิทยาการด้าน ป.
แผนกวิชาต่าง ๆ
- วิชาฝ่ายอํานวยการ :ฝึกสอนวิชาฝ่ายอํานวยการ,การ รปภ.
- วิชาค้นหาเป้าหมาย : ฝึกสอนวิชา คปม.แผนที่ทหาร
- วิชายุทธวิธี : ฝึกสอนวิชายุทธวิธ,ี รบผสมเหล่า,ยุทธวิธี ป.
- วิชาหลักยิง : ฝึกสอนวิชาหลักยิง ป.,การใช้เครื่องคํานวณ
- วิชาสื่อสาร : ฝึกสอนวิชาสื่อสารและอิเลคโทรนิคส์
- วิชาอาวุธ : ฝึกสอนวิชาอาวุธ,สงครามทุ่นระเบิด-นชค.
-วิชาทัว่ ไป : ฝึกสอนจิตวิทยา,ผู้นําทหาร,ครูทหาร,กฎหมายฯ
- วิชายานยนต์ : ฝึกสอนวิชายานยนต์ลอ้ และสายพาน
- วิชาปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน : ฝึกสอนวิชาการต่อสู้ ปตอ.

การศึกษาสํานักงานประกันคุณภาพ
- วางแผน อํานวยการ ประสานงานกํากับการ และ
ดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ รร.ป.ศป.
-จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

รอง ผบ.รร.ป.ศป.
พ.อ.สุรศักดิ์ แพน้อย

กรมนักเรียน

กองบัญชาการ
- ดําเนินงานทางด้านธุรการ ฯ
- เสนองบประมาณและจัดทําแผนการศึกษา
- ประเมินผลการศึกษาและปรับปรุงแก้ไข
- ดําเนินการส่งกําลังบํารุงและบริการอืน่ ๆ

- ปกครองบังคับบัญชา นร.,นทน.,นนส.,พลฯ
- อํานวยความสะดวกแก่ นร.ที่เข้ารับการศึกษา
- ดําเนินธุรการ สวัสดิการ การเงิน ที่พัก การเลี้ยงดู
- สนับสนุนการฝึกให้แก่ รร.ป.
- ดูแลรักษาป้องกันอาคาร สถานที่ คลังของ รร.ป.

บก.และร้อย บก.
- ปกครองบังคับบัญชา นายทหารนายสิบพลทหาร
กองร้อยบริการ
- ให้บริการแก่ กรม นร.ฯประกอบเลี้ยง ตัดผม แรงงาน
กองพันนักเรียน
- ปกครองบังคับบัญชา นทน.นสน. ที่มาเข้ารับการศึกษา
- ดําเนินการทางธุรการ สวัสดิการ การเงิน การเลี้ยงดู
กองพันนักเรียนนายสิบ
- ปกครองบังคับบัญชา นนส.ที่เข้ามารับการฝึกศึกษา
- ดําเนินการฝึก ศึกษา อบรม นนส.ตามหลักสูตร
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แผนกเตรียมการ
- จัดเตรียมแผนการศึกษาและความต้องการ
- ประสานกับหน่วยและ จนท.การจัดทําหลักสูตร
- ประสานการใช้ห้องเรียน สนามฝึก กระสุน วัตถุ
ระเบิด เครื่องช่วยฝึก การบริการขนส่ง
- เสนอความต้องการงบประมาณการศึกษา
- ดําเนินงานยุทธการ การฝึก และการข่าว

แผนกประเมินผลและสถิติ
- จัดทําประวัติหรือทําเนียบผู้ที่สําเร็จหรือ
ผ่านการศึกษา
- จัดทําสถิติการศึกษา
- ประเมินผลการศึกษาและเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข
- ออกประกาศนียบัตรหรือใบรับรองผลการศึกษา
- ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ที่สําเร็จการศึกษา

แผนกธุรการและกําลังพล
- ดําเนินงานทางธุรการและกําลังพล
- ดําเนินงานด้านสารบรรณ
๗. หน้การเงิ
าที่สน่วนบริหาร
- ดําเนินงานด้านสวัสดิการและประชาสัมพันธ์

แผนกสนับสนุนการศึกษา
- สนับสนุนเครื่องช่วยฝึก,สิ่งอํานวยความสะดวก
- จัดพิมพ์ตําราแนวสอนแผนบทเรียนและเอกสาร
- เก็บรักษาและแจกจ่ายพัสดุเครื่องใช้
- ดําเนินการส่งกําลังบํารุงและบริการอืน่ ๆ

๗. หน้าที่ส่วนบริหาร

กําหนดหน้าที่ในการดําเนินงานขององค์กรในการบริหารการศึกษาดังนี้
๗.๑ สภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่เป็นองค์กรสูงสุดในการบริหารด้านการศึกษา
มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการและหน้าที่ของคณะกรรมการตาม อฉก.๔๑๓๐ กําหนดไว้ โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืน
ใหญ่เป็นประธานสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติเอกสาร ตํารา หลักสูตร
การศึกษาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ระเบียบ คําสั่ง ที่คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนทหารปืน
ใหญ่ได้เสนอมา
๗.๒ คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ แต่งตั้งโดยผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ประกอบด้วยรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ผู้อํานวยการกองการศึกษา รองผู้อํานวยการกองการศึกษา
ผู้บังคับการกรมนักเรียน รองผู้บังคับการกรมนักเรียน และมีหัวหน้าแผนกเตรียมการเป็นเลขานุการ มีหน้าที่ใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา เอกสาร ตํารา ระเบียบ คําสั่ง ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ตามผลการ
ประเมินของคณะกรรมการหรือคณะทํางานชุดต่าง ๆ ที่โรงเรียนทหารปืนใหญ่จัดตั้งขึ้น เพื่อเสนอขออนุมัติต่อ
สภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๗.๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ แต่งตั้งโดยผู้บัญชาการโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ มีหน้าที่ในการควบคุม กํากับดูแล การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้
เป็นไปตามแนวทางที่ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่กําหนด
๗.๔ คณะกรรมการองค์ประกอบ แต่งตั้งโดยผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ มีหน้าที่ในการ
ควบคุม กํากับดูแลแต่ละองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลางในการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่กําหนด
๗.๕ กองบัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ มีการจัดกําลังพลและมีหน้าที่ในการอํานวยการศึกษา ตาม
อฉก.๔๑๓๐ กําหนด โดยดําเนินการจัดทําหลักสูตรการศึกษาประจําปี คู่มือ ระเบียบ คําสั่ง ตามที่สภา
โรงเรียนทหารปืนใหญ่อนุมัติ
๗.๖สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นองค์กรที่จัดขึ้นมาโดยผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ใช้การเกลี่ยกําลังพลจากกองบัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่เข้าปฏิบัติหน้าที่ มีหน้าที่ดําเนินงานด้านธุรการ
และการรวบรวมเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ให้คณะกรรมการประกัน
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คุณภาพการศึกษา
และปฏิบัติตามสั่งการของผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
๗.๗ กองการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ มีการจัดกําลังพล และมีหน้าที่ในการอํานวยการศึกษาตาม
อฉก. ๔๑๓๐ กําหนด มีหน้าที่ในการจัดเตรียมห้องเรียน สื่อการเรียนการสอนและให้การศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ
ในโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๗.๘ กรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่ มีการจัดกําลังพล และมีหน้าที่ในการอํานวยการศึกษาตาม
อฉก. ๔๑๓๐ กําหนด มีหน้าที่ในการดูแลอํานวยความสะดวก
ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรต่าง ๆ ในโรงเรียนทหารปืนใหญ่

๘. สถานภาพกําลังพล
อัตรากําลังพลของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้มีการถูกปรับลดกําลังตามแผนการ
ปรับโครงสร้างกองทัพบก ๔ ครั้ง จนถึงปัจจุบัน ปรับลดกําลังเหลือ ๗๐% ของอัตราเต็ม เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗
มีผลบังคับใช้ พ.ศ. ๒๕๔๙
ปัจจุบันโรงเรียนทหารปืนใหญ่มีสถานภาพกําลังพลที่เป็นบุคลากรทางการศึกษา มียอดดังนี้
นายทหาร
อัตราเต็ม ๑๖๗ นาย อัตราอนุมัติ ๑๒๔ นาย บรรจุจริง ๙๔ นาย คิดเป็น ๕๖ % ของอัตราเต็ม
นายสิบ
อัตราเต็ม ๓๖๒ นาย อัตราอนุมัติ ๒๗๑ นาย บรรจุจริง ๒๐๓ นาย คิดเป็น ๕๖ % ของอัตราเต็ม
พลทหาร
อัตราเต็ม ๓๓๕ นาย อัตราอนุมัติ ๒๕๑ นาย บรรจุจริง ๒๓๖ นาย คิดเป็น ๗๐ % ของอัตราเต็ม

สถานภาพ ครู/อาจารย์
อาจารย์
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
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๙. หลักสูตรการศึกษาของ รร.ป.ศป. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกให้เปิดการศึกษาหลักสูตร
ที่ ๑๑๓๘ / ๕๔ ลง ๑๓ ก.ย. ๕๔ ดังนี้
ลําดับ
หลักสูตร
ระยะเวลา
ศึกษา
(สัปดาห์)
๑ ชั้นนายพัน ป.รุ่นที่ ๖๓ ( E-larning)
๒๒
๒ การซ่อมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร รุ่นที่ ๑๔
๘
๓ นายสิบกําลังพลและส่งกําลัง รุ่นที่ ๑๐
๘
๔ ชั้นนายพัน ป. รุ่นที่ ๖๓
๑๗
๕ อบรมวิชาทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ ๓๐
๑๐
๖ นายสิบชั้นต้น ป. รุ่นที่ ๓๗
๘
๗ เตรียมนายสิบชั้นต้น สําหรับทหาร
๑๒
กองหนุน เหล่า ป. รุ่นที่ ๒
๘ นายสิบแผนที่ ป. รุ่นที่ ๓๑
๑๒
๙ ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ รุ่นที่ ๑๙
๑๐
๑๐ นายทหารการยิงสนับสนุน รุ่นที่ ๖
๖
๑๑ ชั้นนายร้อย ป.รุ่นที่ ๖๘ ( E-larning)
๒๓
๑๒ ปฐมนิเทศนายทหารใหม่ เหล่า ป. รุ่นที่
๖
๒๘
๑๓ การตรวจอากาศ ป. รุ่นที่ ๙
๘
๑๔ ชั้นนายร้อย ป. รุ่นที่ ๖๘
๑๓
๑๕ นายสิบอาวุโส ป. รุ่นที่ ๖๑
๑๒
๑๖ นนส.ทบ.เหล่า ป. รุ่นที่ ๑๕ (๑/๕๔)
๒๖
๑๗. นนส.ทบ.เหล่า ป. รุ่นที่ ๑๕ (๒/๕๔)
๒๖
รวม


ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามคําสั่ง ทบ. (เฉพาะ )
วันเปิด – ปิด
การศึกษา

จํานวน
ผู้ศึกษา

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

๒ พ.ค.๕๕  ๒๔ ก.ค.๕๕

๑๒๐

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

๔๕
๔๕
๔๕
๓๐

๒๐ เม.ย.๕๕  ๓๑ พ.ค.๕๕

๓๐

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

๔๐
๘๘
๙๐
๑๔๐
๑๔๐
,

สรุป จํานวนสัปดาห์ที่ใช้ในการศึกษาปี ๒๕๕๕ จํานวน ๒๒๗ สัปดาห์
จํานวนผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น ๑,๑๒๒ นาย
จํานวนหลักสูตรทั้งสิ้น ๑๗ หลักสูตร
ห้วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่ ๔ ต.ค. ๕๔ - ๓๑ ต.ค. ๕๕

หมาย
เหตุ
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บทที่ ๒
ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ คําขวัญ อัตลักษณ์
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ได้กําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ
วัตถุประสงค์ คําขวัญ และอัตลักษณ์ ให้สอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กองทัพบกและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยได้ดําเนินการประเมินผล ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ
วัตถุประสงค์ คําขวัญ และอัตลักษณ์ ที่โรงเรียนทหารปืนใหญ่ได้กําหนดไว้แต่เดิมและได้ดําเนินการปรับปรุง
พัฒนาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการพัฒนาด้านการศึกษา
ให้แก่บุคลากรของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ดังนี้:-

๑. ปรัชญา
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ผลิตกําลังพลนายทหารชั้นประทวนและให้การฝึกศึกษาแก่กําลังพลของเหล่า
ทหารปืนใหญ่และเหล่าอื่นๆตามนโยบายกองทัพบกให้มีความรอบรู้งานในหน้าที่ เป็นผู้นําหน่วยที่ดี มีคุณภาพ
และคุณธรรม ตามมาตรฐานที่กองทัพบกกําหนด

๒. วิสัยทัศน์
“ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้การฝึกศึกษาแก่กําลังพลของเหล่าทหารปืนใหญ่
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานและเทคโนโลยีของกองทัพ ”

๓. ปณิธาน
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรทางวิชาการ ของเหล่าทหารปืนใหญ่ที่
ทันสมัย ได้มาตรฐาน ก้าวทันวิทยาการและเทคโนโลยี เพื่อผลิตนายทหารชั้นประทวน และให้การฝึกศึกษาแก่
กําลังพลเหล่าทหารปืนใหญ่ ให้มีความรอบรู้งานในหน้าที่ เป็นผู้นําหน่วยที่ดี มีคุณภาพและคุณธรรม

๔. พันธกิจ
๔.๑ ให้การฝึกศึกษาแก่กําลังพลเหล่าทหารปืนใหญ่และเหล่าอื่น ๆ ตามนโยบายกองทัพบก ให้มี
ความรอบรู้งานในหน้าที่ เป็นผู้นําหน่วยที่ดี มีคุณภาพและคุณธรรม
๔.๒ ปกครองบังคับบัญชากําลังพลของหน่วยและผู้เข้ารับการศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยของทหาร
๔.๓พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาครู-อาจารย์ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ให้มีความรู้ความสามารถ
ในทางวิชาการของเหล่าอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๔พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เอกสาร ตําราของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้ก้าวทันกับวิทยาการ
และ เทคโนโลยีสมัยใหม่
๔.๕ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหารและชาติไทย
๔.๖ พัฒนาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้มีศักยภาพและคุณภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นแหล่งวิชาการทหาร
ปืนใหญ่ของกองทัพ

๕. วัตถุประสงค์
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๕.๑ เพื่อดําเนินการฝึกและศึกษา ให้กับนายทหารชั้นประทวนที่โรงเรียนทหารปืนใหญ่ผลิตและ
กําลังพลที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้มีความรู้ความสามารถตามที่หน่วยและ กองทัพบก
ต้องการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
๕.๒ เพื่อพัฒนา ครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้มีความรู้
ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กองทัพบกกําหนด เข้าใจในงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
และให้กําลังพลทุกนายมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา
๕.๓ เพื่อพัฒนาปรับปรุง เครื่องช่วยฝึก เอกสาร ตํารา สื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเพียงพอต่อการฝึกศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารปืนใหญ่อย่างต่อเนื่อง
๕.๔ เพื่อให้การบริการทางวิชาการ สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
และการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการต่อหน่วยงานในเหล่าทหารปืนใหญ่และส่วนราชการอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
๕.๕เพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสนองตอบ
ต่อระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกองทัพบก

๖. คําขวัญ
สร้างคน
พัฒนา ครู/อาจารย์

ค้นคว้าวิชาการ
วางมาตรฐานการฝึกศึกษา

๗. อัตลักษณ์
“ ผลิตและฝึกสอนกําลังพลของเหล่าทหารปืนใหญ่ ให้ดํารงไว้ซึ่งการใช้อํานาจการยิงสนับสนุน
หน่วยกําลังรบได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา และทันเวลา ”

บทที่ ๓
ระบบการคัดเลือกผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา
คุณลักษณะของผู้สําเร็จการศึกษา ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๑. ระบบการคัดเลือกผู้เรียน
รร.ป.ศป.มีระบบการคัดเลือกผู้เรียนที่ใช้ในการดําเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ แต่
ละปีการศึกษา โดยใช้ข้อมูลประกอบในการดําเนินการของระบบการคัดเลือกผู้เรียน ดังนี้
๑.๑ คําสั่ง ทบ.อนุมัติให้เปิดหลักสูตรการศึกษาของ รร.ป.ศป.ประจําปี
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๑.๒ คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาในแถลงหลักสูตรที่ ทบ.อนุมัติทุกหลักสูตรที่ให้เปิดการศึกษา
ประจําปี
๑.๓ ทําเนียบกําลังพลด้านการศึกษาของหน่วย ป.ประจําปี
ระบบการคัดเลือกผู้เรียนของ รร.ป.ศป. แบ่งเป็น ๖ ขั้นตอน
๑. จัดทําข้อมูลทําเนียบกําลังพลด้านการศึกษา/กําหนดคุณสมบัติผู้เรียน

๒.จัดทําแผนการศึกษาประจําปี /กําหนดผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกผู้เรียน

๓. ดําเนินการแจ้งหน่วยให้คัดเลือกและส่งรายชื่อกําลังพลเข้ารับการศึกษา

๔. หน่วยส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาตามยอด/โควต้าที่กําหนดให้

๕.การประเมินผลระบบการคัดเลือกผู้เรียน
๖. นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบและทําเนียบกําลังพลด้านการศึกษา
๒. การดําเนินการของระบบการคัดเลือกผู้เรียน มีการดําเนินการตามลําดับขั้น ดังนี้
๒.๑ จัดทําข้อมูลทําเนียบกําลังพลด้านการศึกษา / กําหนดคุณสมบัติผู้เรียน ดําเนินการโดย แผนก
เตรียมการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒.๑.๑ ข้อมูลรายชื่อกําลังพลที่ผ่าน และยังไม่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของ รร.ป.ศป.
จากหน่วย ป. ทุกหน่วย โดยแผนกเตรียมการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ส่งเอกสารแจ้งไปยังหน่วยต่าง ๆ
๒.๑.๒ ข้อมูลสถานภาพกําลังพลด้านการศึกษาของกําลังพลในเหล่า ป. จากแผนกเตรียมพล กองกําลังพล
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๒.๑.๓ ข้อมูลในการกําหนดหลักสูตร จากนโยบายของกองทัพด้านการศึกษา ว่าเป็นไปในทิศทางใด
๒.๑.๔ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาใน รร.ป.ศป. ยึดถือคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา ในแถลง
หลักสูตรที่กองทัพบกอนุมัติทุกหลักสูตร ซึ่งอยู่ในส่วนของบทนําตามที่หลักสูตรต่างๆ กําหนด ไว้อย่างชัดเจน
๒.๒ จัดทําแผนการศึกษาประจําปี / กําหนดผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกผู้เรียน
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๒.๒.๑ แผนกเตรียมการ โรงเรียนทหารปืนใหญ่
นําทําเนียบกําลังพลด้านการศึกษามา
จัดทําคําขออนุมัติเปิดหลักสูตรการศึกษาประจําปี โดยประสาน แผนกเตรียมพล กองกําลังพล ศูนย์การทหารปืน
ใหญ่ ในเรื่องสถานภาพกําลังพลด้านการศึกษา แล้วกําหนดหลักสูตรที่จะเปิด ยอดกําลังพลของแต่ละหน่วยที่
จะส่งเข้ารับการศึกษา งบประมาณที่ใช้ในการเปิดการศึกษา ในแต่ละหลักสูตร ในรูปของโครงการศึกษาและ
แผนการปฏิบัติ
เป็นคําขออนุมัติเปิดหลักสูตร โดยจัดทําล่วงหน้า ๒ ปี แล้วเสนอแผนกศึกษา กองยุทธการ
และการข่าว ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ( หรือกองกําลังพล ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ) เพื่อขออนุมัติต่อสภาโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ หรือผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๒.๒.๒ รร.ป.ศป.ขอเปิดการประชุมสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
เพื่อเสนอคําขออนุมัติเปิด
หลักสูตรการศึกษาตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า ๒ ปี หรือเสนอให้ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารปืนใหญ่อนุมัติ โดยไม่
ต้องประชุมสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ก็ได้
เมื่อได้รับอนุมัติจากสภาโรงเรียนหรือผู้บัญชาการโรงเรียนทหาร
ปืนใหญ่แล้วกองยุทธการและการข่าว ศูนย์การทหารปืนใหญ่( หรือกองกําลังพล ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ) ทํา
เรื่องเสนอขออนุมัติต่อกองทัพบก โดยผ่านตามสายการบังคับบัญชา ( ยศ.ทบ.- ทบ. โดย กรมฝ่ายเสธ. ยก.ทบ /
กพ.ทบ )
๒.๓ ดําเนินการแจ้งหน่วยให้คัดเลือกและส่งรายชื่อกําลังพลเข้ารับการศึกษา
๒.๓.๑ เมื่อกองทัพบกได้อนุมัติแล้ว ก็จะออกคําสั่งให้เปิดหลักสูตรการศึกษาประจําปี ตาม
หลักสูตรที่ ทบ.อนุมัติ พร้อมยอดกําลังพลของแต่ละหน่วยตามโควต้าที่กําหนดให้
โดยจะระบุกําหนด
โควต้าผู้เรียนที่เป็นกําลังพลของ ทบ. และนอก ทบ. จํานวนกี่นาย
รวมถึงงบประมาณที่ใช้ในการ
ดําเนินการในแต่ละหลักสูตร และให้ รร.ป.ศป. ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
๒.๓.๒ กองกําลังพลศูนย์การทหารปืนใหญ่
ทําหนังสือแจ้งหน่วยให้ทําการคัดเลือกและส่ง
รายชื่อกําลังพลเข้ารับการศึกษา ตามหลักสูตรที่กองทัพบกอนุมัติ
โดยให้ส่งกําลังพลที่มีคุณสมบัติตาม
แถลงหลักสูตรที่กองทัพบกอนุมัติทุกหลักสูตร ซึ่งจะอยู่ในส่วนของบทนําตามที่หลักสูตรต่างๆ กําหนดไว้
๒.๔ หน่วยส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาตามยอด /โควตาที่กําหนดให้
เมื่อศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ได้รับรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาจากหน่วยต่างๆ แล้วก็จะให้ รร.ป.ศป. ออกคําสั่งเปิดการศึกษา
โดยให้กองพันนักเรียน กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ รับรายงานตัวของผู้เข้ารับการศึกษาของหน่วยตาม
คําสั่งและโควต้าที่กําหนดให้ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มารายงานตัวว่าตรงตามที่กําหนดไว้ในแถลงหลักสูตร
การศึกษาหรือไม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลระบบการคัดเลือกผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร
๒.๕ การประเมินผลระบบการคัดเลือกผู้เรียน ทําการประเมินระบบคัดเลือกผู้เรียน โดยให้กอง
พันนักเรียน
กรมนักเรียน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ เข้าแถลงผลการประเมินหลักสูตรแต่ละหลักสูตรหลังจบ
การศึกษาในทุกหลักสูตร เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะในเรื่องระบบการคัดเลือก
ผู้เรียน ตามที่ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติไว้ในข้อ ๒.๔
๒.๖ นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาระบบคัดเลือกผู้เรียน
ปรับปรุงทําเนียบกําลังพลด้าน
การศึกษา ซึ่งประธานในที่ประชุมสั่งการปรับปรุงแก้ไข กําหนดเรื่องที่ต้องปรับปรุงพัฒนา ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ ห้วงเวลาในการดําเนินการ แล้วดําเนินการปรับปรุงระบบการคัดเลือกกําลังพลเข้ารับการศึกษา
และทําเนียบกําลังพลด้านการศึกษาให้ทันสมัยทุกปี
ตรงกันกับของแผนกเตรียมพล
กองกําลังพล
ศูนย์การทหารปืนใหญ่
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ผลิตนายทหารชั้นประทวน
๓. คุณลักษณะผู้สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์
ของเหล่าทหารปืนใหญ่ และให้การฝึกศึกษาแก่กําลังพลของเหล่าทหารปืนใหญ่
และเหล่าอื่น ๆ ตาม
นโยบายกองทัพบก โดยมุ่งหมายให้กําลังพลดังกล่าวมีคุณลักษณะ ๔ ประการ คือ
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“ เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณลักษณะเหมาะสม อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ”
คนเก่ง หมายถึง
• มีความรู้ ความสามารถของงานในหน้าที่
• มีความสามารถในภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
• มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
• มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผล
• มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• มีความสนใจและใฝ่ในความรู้อย่างต่อเนื่อง
คนดี หมายถึง
• มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
• มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิผู้อื่น
• มีเมตตาและจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
• มีความเสียสละ อดทน ขยัน หมั่นเพียร
• มีความรับผิดชอบต่อตนเอง หน้าที่ ครอบครัวและประเทศชาติ
มีคุณลักษณะเหมาะสม หมายถึง
• มีลักษณะทหารที่ดี องอาจ ผึ่งผาย เข้มแข็ง อดทน
• มีการแต่งกายและการแสดงความเคารพที่ถูกต้องตามระเบียบกองทัพบก
• มีคุณลักษณะความเป็นผู้นํา
• วางตนได้เหมาะสมในตําแหน่งและงานในหน้าที่
อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข หมายถึง
• มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
• มีสุขภาพจิตที่ร่าเริง แจ่มใส
• มีความสุขในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน
• มีความเคารพนอบน้อมต่อผู้อาวุโสกว่า
• ไม่หลงต่อสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งปวง
๔. ระบบการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของ รร.ป.ศป.
การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาของ รร.ป.ศป. ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ. ในการบรรจุ ปรับย้าย
ประจําปี โดยบุคลากรทางการศึกษาของ รร.ป.ศป. แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ นายทหารสัญญาบัตร ,
นายทหารชั้นประทวน โดยแต่ละประเภทมีที่มาแตกต่างกันไป ดังนี้
๔.๑ ที่มาของบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นนายทหารสัญญาบัตร มีที่มา ๓ ทาง คือ
๔.๑.๑ จากการบรรจุพลเรือนเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๔.๑.๒ จากการเลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําปี
๔.๑.๓ จากการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรในหน่วยหรือนอกหน่วยมาบรรจุ
๔.๒ ที่มาของบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นนายทหารชั้นประทวน มีที่มา ๓ ทาง คือ
๔.๒.๑ จากการบรรจุนักเรียนนายสิบเข้ารับราชการ
๔.๒.๒ จากการบรรจุกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
๔.๒.๓ จากการปรับย้ายนายทหารชั้นประทวนในหน่วย หรือนอกหน่วยมาบรรจุใน รร.ป.ศป.
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๔.๓ ระบบการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาประเภทนายทหารชั้นสัญญาบัตร
นายทหาร
ชั้นสัญญาบัตรทั้ง ๓ ที่มานั้น มีระบบการคัดเลือกที่แตกต่างกันไป
ตําแหน่งที่จะบรรจุต้องมีอัตราและ
อัตราดังกล่าวต้องว่าง โดยมีการดําเนินการดังนี้
๔.๓.๑ จากบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร
รร.ป.ศป. ต้องเสนอการขอ
บรรจุบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการใน รร.ป.ศป. ตามอัตราที่ว่าง
ในตําแหน่งที่ต้องการคุณวุฒิพิเศษที่ระบุ
ในท้าย อฉก.ไปยัง ศป. แล้ว ศป. โดย กกพ.ศป. เสนอตําแหน่งและอัตราที่ว่างไป ยศ.ทบ. เพื่อประกาศ
รับสมัครบุคคลพลเรือนที่มีคุณวุฒิดังกล่าวสอบเข้าบรรจุในอัตรา
เมื่อการสอบเสร็จสิ้นลงและประกาศ
ผลการสอบแล้วจึงบรรจุเข้ารับราชการในตําแหน่งดังกล่าวได้ โดยให้กองทัพบกออกคําสั่งบรรจุต่อไป
รร.ป.ศป.
๔.๓.๒ จากนายทหารชั้นประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจําปี
จะแจ้งอัตรานายทหารชั้นสัญญาบัตร อัตรา ร.ท.ที่ว่างและยอด จ.ส.อ.ที่มีคุณสมบัติครบที่มีสิทธิสอบคัดเลือก
เป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ให้
ศป.ทราบ
เพื่อขอโควต้าการสอบเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวนเป็น
นายทหารชั้นสัญญาบัตรไป ทบ. และเมื่อ ทบ. ให้โควต้ามาแล้ว ศป.
จะดําเนินการคัดเลือกนายทหาร
ชั้นประทวนที่มีคุณสมบัติครบ
ที่จะเลื่อนเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ตามโควต้าที่ ทบ. กําหนด เมื่อสอบ
คัดเลือกได้แล้วจึงเสนอรายชื่อให้ ทบ.ทราบแล้วดําเนินการแต่งตั้งให้นายทหารชั้นประทวนผู้สอบคัดเลือกได้
ปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร หากปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย ศป. เป็นหน่วยออกคําสั่งปฏิบัติหน้าที่ หากปฏิบัติ
หน้าที่นอกหน่วย ทบ.จะออกคําสั่งปฏิบัติหน้าที่ เมื่อปฏิบัติหน้าที่นายทหารชั้นสัญญาบัตรครบ ๑ ปีแล้ว ผบ.
หน่วยที่รับปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรรับรองผลการปฏิบัติงานและรายงานผลให้ ทบ. ทราบ ทบ.จึงเสนอ
ให้ กห. ออกคําสั่งบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรต่อไป
๔.๓.๓ จากการปรับย้ายนายทหารในหน่วยหรือนอกหน่วย ศป.มาบรรจุใน รร.ป.ศป.
๔.๓.๓.๑ กรณีหน่วยนอก เสนอการปรับย้ายผ่านตามสายการบังคับบัญชามายังศูนย์
การทหารปืนใหญ่ เพื่อขอให้บรรจุนายทหารสัญญาบัตร ศป. ให้บัตรดังกล่าวลงในอัตราที่ว่างของ รร.ป.ศป.
ซึ่งอาจจะบรรจุในอัตราชั้นยศเดียวกันหรือชั้นยศที่สูงขึ้นของ รร.ป.ศป. ที่ว่างอยู่ โดยต้องรับความเห็นชอบ
จากหน่วยต้นสังกัดตามสายการบังคับบัญชาทุกระดับก่อน เมื่อ ศป. พิจารณาว่ามีตําแหน่งที่ว่างและมีความ
ต้องการรับนายทหารสัญญาบัตรดังกล่าวเข้าบรรจุอัตราใน รร.ป.ศป. ที่ว่างแล้ว จึงตอบไม่ขัดข้องไปยังหน่วย
ดังกล่าว แล้วให้หน่วยที่เสนอมา หรือ ศป.เองทําแผนการปรับย้ายไปยัง ทบ. แต่หากนายทหารสัญญาบัตร
ดังกล่าวมี ชกท. ไม่ตรงตามตําแหน่งที่ว่าง
ทบ.จะออกคําสั่งให้ส่งนายทหารผู้นั้นมาฝึก ชกท.ที่ รร.ป.ศป.
ระยะเวลาในการฝึก ชกท.ตามหมายเลข ชกท.ที่ผิดไปแล้ว ศป.ตั้งคณะกรรมการทดสอบการฝึก ชกท. ดังกล่าว
เมื่อฝึก ชกท.จบและผลการทดสอบผ่าน ศป. จึงเสนอเรื่องขอบรรจุนายทหารสัญญาบัตรผู้นั้นเข้าดํารงตําแหน่ง
ต่อไป ส่วนผู้ที่มี ชกท. ตรงตามตําแหน่งที่ว่าง ก็สามารถดําเนินการบรรจุได้เลยโดย ทบ.เป็นผู้ออกคําสั่ง
๔.๓.๓.๒ กรณีหน่วยใน ศป. รร.ป.ศป. เสนอการปรับย้ายผ่านตามสายการบังคับบัญชา
มายังศูนย์การทหารปืนใหญ่ เพื่อขอให้บรรจุนายทหารสัญญาบัตรดังกล่าวลงในอัตราที่ว่างของ รร.ป.ศป. ซึ่ง
อาจจะบรรจุในอัตราชั้นยศเดียวกันหรือชั้นยศที่สูงขึ้นของ รร.ป.ศป. ที่ว่างอยู่
โดยการตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการปรับย้ายของ ศป. ขึ้นดําเนินการเมื่อคณะกรรมการ ศป. พิจารณาเห็นว่ามีตําแหน่งที่ว่างและมี
ความเหมาะสมในการปรับย้าย ก็เสนอการปรับย้ายไปตามสายการบังคับบัญชาไปยัง ทบ. ต่อไป แต่หาก
นายทหารสัญญาบัตรดังกล่าวมี ชกท. ไม่ตรงตามตําแหน่งที่ว่าง ศป. จะออกคําสั่งให้นายทหารผู้นั้นมาฝึก
ชกท. ในตําแหน่งที่ว่างก่อนระยะเวลาในการฝึก ชกท.ตามหมายเลข ชกท.ที่ผิดไป แล้วตั้งคณะกรรมการทดสอบ
การฝึก ชกท. ดังกล่าว เมื่อฝึก ชกท.จบ และผลการทดสอบผ่าน จึงเสนอเรื่องขอบรรจุนายทหารสัญญาบัตร

14

ผู้นั้นเข้าดํารงตําแหน่งต่อไป ส่วนผู้ที่มี ชกท.ตรงตามตําแหน่งที่ว่าง ก็สามารถดําเนินการบรรจุได้โดย ทบ.เป็น
ผู้ออกคําสั่ง

๔.๔ แผนผังระบบการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาประเภทนายทหารสัญญาบัตร
๔.๔.๑ ประเภท จากการบรรจุพลเรือนเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร
บุคคลพลเรือน
สมัครสอบ
สอบคัดเลือก
ทบ.ออกคําสั่งบรรจุ
คุณวุฒิตรงตาม
คัดเลือกที่ ยศ.ทบ.
ผ่าน
เข้ารับราชการ
อัตราที่ว่าง
๔.๔.๒ ประเภท จากการเลื่อนฐานะจากนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
จ.ส.อ.ที่มี
คุณสมบัติครบ
เลื่อนฐานะเป็น
 
สอบคัดเลือกเป็น
นายทหารที่ ศป.
สอบคัดเลือกผ่าน
ศป.ออกคําสั่ง
ปฏิบัติหน้าที่ น.
หากเป็นหน่วยใน
ศป.

ทบ.ออกคําสั่ง
ปฏิบัติหน้าที่ น.
หากเป็นหน่วยนอก
ศป.
ปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปีแล้ว
และหน่วยรับรองผล
การปฏิบัติงานแล้ว
กห.ออกคําสั่งบรรจุ
เข้ารับราชการ
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๔.๔.๓ ประเภท จากการปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตรในหน่วยหรือนอกหน่วยมาบรรจุ
น.นอกหน่วย
ขอปรับย้ายมา
รับราชการ

น.ในหน่วย
ขอปรับย้ายมา
รับราชการ
เสนอแผนปรับ
ย้ายมา ศป.
คณะกรรมการ ศป.
พิจารณาอนุมัติ

ฝึก ชกท.
หาก ชกท.ไม่ตรง

เสนอการปรับย้าย
หาก ชกท.ตรง

ทดสอบ
การฝึก ชกท.

ทบ.ออกคําสั่ง
บรรจุเข้ารับราชการ
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๔.๕ ระบบการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาประเภทนายทหารชั้นประทวน นายทหารชั้นประทวน
ทั้ง ๓ ที่มานั้น มีระบบการคัดเลือกที่แตกต่างกันไป โดยตําแหน่งที่จะบรรจุต้องมีอัตราและอัตราดังกล่าวต้อง
ว่าง และมีการดําเนินการดังนี้
๔.๕.๑ จากการบรรจุนักเรียนนายสิบเข้าเป็นนายทหารชั้นประทวน รร.ป.ศป. ต้องเสนอการขอ
บรรจุนักเรียนนายสิบเข้ารับราชการใน รร.ป.ศป. ตามอัตราที่ว่างไปยัง ศป. แล้ว ศป.เสนอแผนการบรรจุ
นักเรียนนายสิบไปที่ กพ.ทบ. เพื่อให้ ทบ.อนุมัติให้บรรจุตามอัตราที่ ศป.กําหนด เมื่อ ทบ.อนุมัติอัตราการบรรจุ
นักเรียนนายสิบให้ รร.ป.ศป. แล้วจะแจ้งให้ ศป.ทราบ
เพื่อดําเนินการคัดเลือกนักเรียนนายสิบที่จบ
การศึกษาและประดับยศแล้วลงบรรจุหน่วย โดยให้กองทัพบกออกคําสั่งบรรจุต่อไป
๔.๕.๒ จากการบรรจุกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ รร.ป.ศป.
จะแจ้งอัตรา
นายทหารชั้นประทวนที่ขาดอัตราให้ ศป.ทราบ เพื่อขอโควต้าการคัดเลือกกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนเข้าบรรจุ
รับราชการใน รร.ป.ศป. ไป ทบ. และเมื่อ ทบ. ให้โควต้ามาแล้ว ศป. จะดําเนินการคัดเลือกกองหนุนและ
บุคคลพลเรือนเข้ารับราชการตามโควต้าที่ ทบ. กําหนด เมื่อคัดเลือกได้แล้วจะเสนอรายชื่อให้ ทบ.ออกคําสั่ง
บรรจุต่อไป
๔.๕.๓ จากการปรับย้ายนายทหารชั้นประทวน ในหน่วย หรือนอกหน่วย ศป. มาบรรจุใน
รร.ป.ศป.
๔.๕.๓.๑ กรณีหน่วยนอก ศป. ให้เสนอแผนการปรับย้ายผ่านตามสายการบังคับบัญชา
มายัง ศป. เพื่อขอให้บรรจุนายทหารชั้นประทวนดังกล่าวลงในอัตราที่ว่างของ รร.ป.ศป. ซึ่งอาจจะบรรจุใน
อัตราชั้นยศเดียวกันหรือชั้นยศที่สูงขึ้นของ รร.ป.ศป.ที่ว่างอยู่ โดยต้องรับความเห็นชอบจากหน่วยต้นสังกัด
ตามสายการบั ง คั บ บั ญ ชาทุ กระดั บ ก่ อน
เมื่ อ ศป.พิ จ ารณาว่ า มี ตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งและมี ค วามต้ องการรั บ
นายทหารชั้นประทวนดังกล่าวเข้าบรรจุอัตราใน รร.ป.ศป.ที่ว่างแล้ว จึงตอบไม่ขัดข้องไปยังหน่วยดังกล่า ว
แล้วให้หน่วยที่เสนอมา หรือ ศป. ทําแผนการปรับย้ายไปยัง ทบ.
แต่หากนายทหารชั้นประทวนดังกล่าวมี
ชกท. ไม่ตรงตามตําแหน่งที่ว่าง ทบ.จะออกคําสั่งให้นายทหารชั้นประทวนผู้นั้นมาฝึก ชกท. ที่ รร.ป.ศป.
ระยะเวลาในการฝึก ชกท. ตามหมายเลข ชกท. ที่ผิดไป แล้วตั้งคณะกรรมการทดสอบการฝึก ชกท.ดังกล่าว
เมื่อฝึก ชกท.จบ และผลการทดสอบผ่าน จึงเสนอเรื่องขอบรรจุนายทหารชั้นประทวนผู้นั้นเข้าดํารงตําแหน่ง
ต่อไป ส่วนผู้ที่มี ชกท. ตรงตามตําแหน่งที่ว่าง ก็สามารถดําเนินการบรรจุได้เลยโดย ทบ.เป็นผู้ออกคําสั่ง
๔.๕.๓.๒ กรณีหน่วยใน ศป. รร.ป.ศป. เสนอการปรับย้ายผ่านตามสายการบังคับบัญชา
มายัง ศป. เพื่อขอให้บรรจุนายทหารชั้นประทวนดังกล่าวลงในอัตราที่ว่างของ รร.ป.ศป. ซึ่งอาจจะบรรจุใน
อัตราชั้นยศเดียวกันหรือชั้นยศที่สูงขึ้น ของ รร.ป.ศป. ที่ว่างอยู่ โดยการตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับ
ย้ายของ ศป. ขึ้นดําเนินการ เมื่อคณะกรรมการ ศป. พิจารณาเห็นว่ามีตําแหน่งที่ว่างและมีความเหมาะสมใน
การปรับย้าย ก็เสนอการปรับย้ายไปตามสายการบังคับบัญชาต่อไป
แต่หากนายทหารชั้นประทวน
ดังกล่าวมี ชกท. ไม่ตรงตามตําแหน่งที่ว่าง ศป. จะออกคําสั่งให้นายทหารผู้นั้นมาฝึก ชกท. ในตําแหน่ง
ที่ว่างก่อน ระยะเวลาในการฝึก ชกท. ตามหมายเลข ชกท. ที่ผิดไป แล้วตั้งคณะกรรมการทดสอบการฝึก
ชกท. ดังกล่าว เมื่อฝึก ชกท.จบและผลการทดสอบผ่าน จึงเสนอเรื่องขอบรรจุนายทหารชั้นประทวนผู้นั้นเข้า
ดํารงตําแหน่งต่อไป ส่วนผู้ที่มี ชกท. ตรงตามตําแหน่ง ที่ว่าง ก็สามารถดําเนินการบรรจุได้เลยโดย ศป. เป็นผู้
ออกคําสั่ง

๔.๖ แผนผังระบบการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาประเภทนายทหารชั้นประทวน
๔.๖.๑ ประเภท จากการบรรจุนักเรียนนายสิบเข้ารับราชการ
แจ้งอัตราที่ว่าง
และขอบรรจุ
ไป ศป.

ศป.ขออนุมัติไป
ทบ.

ทบ.อนุมัติ
ตําแหน่งบรรจุ

ทบ.ออกคํ า สั่ งบรรจุ
เข้ารับราชการตามที่
นนส.เลือก
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๔.๖.๒ ประเภท จากการบรรจุกองหนุนหรือบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ
ศป.เสนอ ทบ.ขอ
อนุมัติบรรจุ ฯ
และ ทบ.อนุมัติ

สอบคัดเลือก
บรรจุที่ ศป.โดย
คณะกรรมการ
.

ทบ.ออกคําสั่งบรรจุ
เข้ารับราชการ

สอบคัดเลือก
ผ่าน

๔.๖.๓ ประเภท จากการปรับย้ายนายทหารชั้นประทวนในหน่วยหรือนอกหน่วย ศป.มาบรรจุ
น.นอกหน่วยขอ
ปรับย้ายมารับ
ราชการ

เสนอแผนปรับ
ย้ายมา ศป.
คณะกรรมการ
ศป.พิจารณา
%&'($)

เสนอการปรับ
ย้าย
ก #ก .$

น.ในหน่วย
ขอปรับย้าย
มารับ
 #ก 

ฝึก ชกท.
หาก ชกท.ไม่ตรง
ทดสอบ
การฝึก
ชกท.

ทบ.ออกคําสั่ง
บรรจุเข้ารับราชการ

บทที่ ๔
การกําหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
........................................
๑. กล่าวนํา องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลาง ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากผลการสัมมนาทางการศึกษาในการกําหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพการศึกษา ของกรมยุทธศึกษาทหารบกประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งจะใช้ใน
การประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ และ หน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบกตั้งแต่ เม.ย.
๒๕๕๔ เป็นต้นไป
๒. องค์ประกอบตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กลางในการรายงานการประเมินตนเอง ของโรงเรียนทหารปืนหญ่
ใช้องค์ประกอบตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ และหน่วยจัด
การศึกษาของกองทัพบก ดังนี้
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องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนแม่บท
เพื่อให้สถานศึกษาได้กําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนแม่บท ที่มีความสอดคล้อง
กับปรัชญา วิสัยทัศน์ และ พันธกิจของหน่วยเหนือ โดยแสดงถึง อัตลักษณ์/เป้าหมายในการจัดการศึกษาของแต่
ละสถานศึกษาภายใต้บริบทของกองทัพบกอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีแผนการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
และดําเนินการครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แนวทางการปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การกําหนด/ทบทวน ปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนแม่บท
เกณฑ์การพิจารณา
๑.มีการกําหนด/ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ -แสดงเอกสารการกําหนด/ทบทวน ปรัชญา
วัตถุประสงค์และแผนแม่บท ที่มีความเชื่อมโยง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และแผนแม่บท ของ
สอดคล้องกันและมีความสอดคล้องกับปรัชญา/
รร.เหล่า ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันและแสดงให้
วิสัยทัศน์และ พันธกิจของหน่วยเหนือ หรือของทบ. เห็นถึงอัตลักษณ์/เป้าหมายในการจัดการศึกษาของ
แต่ละสถานศึกษาภายใต้บริบทของกองทัพบกอย่าง
ชัดเจน

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๒.บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนด/ทบทวนปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
บุคลากรทั้งหมด
๓.มีการเผยแพร่ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ให้บุคลากรและผู้เข้ารับการศึกษาได้รับทราบอย่าง
ต่อเนื่อง
๔.มีการจัดทําแผนแม่บทที่สนองต่อปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ รร.

๕.มีการจัดทําแผนงานและโครงการ ที่ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน

แนวทางการปฏิบัติ
-แสดงบันทึกประชุมหรือเอกสารที่แสดงถึงการ
ดําเนินงานเพื่อกําหนด/ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์
และพันธกิจ
-แสดงจํานวนผู้ที่มีส่วนร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ของบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง
-แสดงวิธีการเผยแพร่ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อย่างน้อย ๓ วิธี เช่น การจัดทําบอร์ดเผยแพร่
ความรู้ แสดงไว้ในเอกสารคู่มือหลักสูตร
-แสดงแผนแม่บทที่ตอบสนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ของ รร.
-แสดงเอกสารการวิเคราะห์ให้เห็นความเชื่อมโยง
ระหว่างแผนแม่บทกับปรัชญา/ วิสัยทัศน์และ พันธ
กิจของ รร.
-แสดงหรืออธิบายทุกแผนงาน/โครงการ ของ รร. ที่
ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ และบรรลุวัตถุประสงค์
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แม่บท
๖.มีการดําเนินงานตามแผนงานโครงการและที่
กําหนดและประเมินผลแผนงานครบทุกแผนงาน
๗.มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ของ
แผนงานและโครงการ และสรุปเป็นสารสนเทศ
รายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๘.มีการนําผลการประเมินแผนงาน และโครงการ มา
พัฒนาแผนงานและโครงการปฏิบัติงานและแผน
แม่บท
(สําหรับการปรับปรุงแผนแม่บทสามารถดําเนินการได้
ตามวงรอบการจัดทําแผน)

ตามแผนแม่บท
-กําหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความสําเร็จของการ
ดําเนินงานของแต่ละแผนงานและโครงการ
-สรุปผลการดําเนินงานของแต่ละแผนงานและ
โครงการตามตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
-แสดงวิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน
-แสดงผลการประเมินพร้อมทั้งระบุ จุดแข็ง และจุดที่
ควรพัฒนาของแต่ละแผนงานและโครงการ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

แนวทางการปฏิบัติ
-แสดงบันทึกสรุปประเด็นที่ต้องการพัฒนาแผนงาน
และโครงการ ที่พิจารณาจากผลการประเมินในข้อ ๗
-แสดงบันทึกสรุปประเด็นที่ต้องการพัฒนาแผนแม่บท
เพื่อรวบรวมไว้สําหรับพัฒนาเมื่อถึงวงรอบการจัดทํา
แผน
-ในกรณีที่ได้ปรับปรุงแล้วให้ระบุว่าได้ดําเนินการ
ปรับปรุงแผนงานและโครงการ และแผนแม่บทใน
เรื่องใด หรือแสดงร่างแผนใหม่ แต่ต้องอธิบายได้ว่า
ได้ปรับปรุงส่วนใด

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ - ๔ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๗ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๘ ข้อ
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พันธกิจที่สําคัญของสถาบัน คือ การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความรู้ทางวิชาการ
วิทยาการทางทหาร และมีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด รวมทั้งปลูกฝังให้มีความเป็นทหารอาชีพ ซึ่งมี
คุณลักษณะเป็นผู้นําทางทหาร ใช้หลักการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีระบบการพัฒนา ครู
อาจารย์ ทั้งปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนที่อาศัย
หลักการร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีระบบการพัฒนาและบริหารทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้และระบบการประเมินผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและการ
บริหารหลักสูตร
เกณฑ์การพิจารณา
๑.มีระบบและกลไกการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

แนวทางการปฏิบัติ

-มีคณะทํางานพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตร (ครู
อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรนั้น)
-แสดงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปี ดังนี้
๑. การสรุปข้อมูลจากผลการประเมิน จากผู้เรียน
จากครู อาจารย์
ในแผนกวิชา (ร่วมกันประเมิน) และจากการติดตาม
ผลผู้สําเร็จการศึกษา
๒. วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อ ๑ และเลือกประเด็นที่
ต้องการพัฒนาพร้อมระบุเหตุผล
๓. ข้อขัดข้องที่ไม่สามารถจัดตารางสอนได้ตาม
จํานวน วิชา ชั่วโมง
๔. เก็บข้อมูลใน ข้อ ๒-๓ ไว้จนครบวงรอบการพัฒนา
หลักสูตรใหญ่
๕. ในปีที่ ๔ ของการใช้หลักสูตร ควรวิเคราะห์
หลักสูตรตามหลักวิชาการให้ครบทั้งกระบวนการ
เพื่อให้สามารถพัฒนาหลักสูตรได้อย่างสมบูรณ์
๖. ในแต่ละปีหากสามารถปรับปรุงหลักสูตรเป็นการ
ภายใน ให้ดําเนินการได้โดยให้แสดงบันทึกว่าได้
ปรับปรุงในประเด็นใด พร้อมระบุเหตุผล
หมายเหตุ อาจแสดงเป็นแผนผังตามที่กรรมการได้
ให้คําแนะนําไปแล้วในปี ๕๓
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๒.มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร
ทุกหลักสูตรที่เปิดสอน

แนวทางการปฏิบัติ
-แสดงตารางสอนที่ระบุจํานวนวิชา ชัว่ โมง ที่สอน
จริง
- ระบุข้อขัดข้องที่ไม่สามารถจัดตารางสอนได้ตาม
จํานวน วิชา ชั่วโมง ที่หลักสูตรกําหนด เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ข้อ ๑
๓.มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบ หลักสูตร กํากับ -แสดงเอกสารคําสั่งผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรที่
ดูแล ให้มีการดําเนินการได้ครบทุกวิชาในหลักสูตร
เปิดสอนในปีงบประมาณ/ ปีการศึกษานั้นๆ พร้อม
ขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงาน
- แสดงผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ การกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่เป็นรูปธรรม
- แสดงบันทึกของคณะกรรมการในการกํากับดูแลให้มี
การสอนทุกวิชาในหลักสูตร โดยเฉพาะวิชาหลักของ
หลักสูตร
การแก้ปัญหาการสอนให้ครบตามตารางสอน เป็นต้น
๔. มี ก ารประเมิ น ผลและการสรุ ป ผลการประเมิ น -ระบุวิธีการหรือขั้นตอนประเมินหลักสูตร (ถ้าแสดง
หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
เป็นผัง
จะเข้าใจง่าย)
-แสดงแบบประเมินหลักสูตรที่สะท้อนให้เห็นประเด็น
ที่ต้องการเก็บข้อมูลมาพัฒนาที่ชัดเจน
- เอกสารสรุปผลการประเมินแต่ละหลักสูตร (สรุป
ข้อมูลทั้งหมดให้เป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารเห็นภาพรวม
ที่ได้จากการประเมินจากส่วนต่างๆ)
หมายเหตุ
-รร.ควรหาเครือข่ายในการพัฒนาแบบประเมิน
หลักสูตรเพื่อให้สามารถนําผลประเมินมาใช้ประโยชน์ได้
จริงอาจประเมินหลายวิธี เช่น อาจใช้การประชุมกลุ่ม
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

๕.มีการนําผลการประเมินหลักสูตรจาก ข้อ ๔
มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรม

แนวทางการปฏิบัติ
สําหรับคณะกรรมการ หรือผู้รับผิดชอบ อาจารย์
ผู้สอนแต่ละแผนก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้
หลักสูตร สําหรับ นทน. อาจใช้การวิพากษ์ร่วมกับ
แบบประเมิน เป็นต้น
-การประเมินนี้เป็นการประเมินภายหลังการใช้
หลักสูตร และควรประเมินให้ครบทุกองค์ประกอบ
ของหลักสูตรตั้งแต่ ปรัชญา เป้าหมาย วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร จํานวน สาระสําคัญ และเวลาของแต่
ละรายวิชาในหลักสูตร วัสดุหลักสูตร (ได้แก่ เอกสาร
ตํารา คู่มือ แบบเรียน แบบฝึก) ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้สําหรับหลักสูตร วิธีการประเมินผลเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-แสดงผลการสรุปประเด็นว่าจะพัฒนาหลักสูตรใน
ด้านใด ดังนี้
๑.ระบุประเด็นที่แก้ไขทันทีหรือแก้ไขในปีการศึกษา
ต่อไป
๒.ระบุประเด็นที่รวบรวมข้อมูลไว้สําหรับการพัฒนา
หลักสูตรตามวงรอบ
๓. บันทึกประชุมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรโดยสภา
โรงเรียนและคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
หมายเหตุ หากข้อ ๓ ดําเนินการไม่ครบทั้งสภาและ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจะไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ ๕

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ระบบการพัฒนาครู / อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

แนวทางการปฏิบัติ
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เกณฑ์การพิจารณา
๑.มีแผนการบริหารและการพัฒนา ครู/ อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

-แสดงแผนงาน และโครงการพัฒนาครู/ อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับแผนแม่บท
ของ รร.
-แสดงหลักการเหตุผลในแผนงานและโครงการให้
ชัดเจนว่า ทําไมจึงต้อง พัฒนาครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาในเรื่อง ดังกล่าว (เช่น ระบุได้
ว่า จะส่งใครเป็นเรียนอะไร และจะให้กลับมาทําอะไร
จัดคิวอย่างไร)
๒.มีระบบการติดตามผลการพัฒนาครู/ อาจารย์ และ - แสดงแนวทางหรือวิธีการทํางานว่า รร. มีวิธีติดตาม
บุคลากรทางการศึกษาและมีการนําผลการพัฒนามา ผลการพัฒนาครู/ อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ใช้ประโยชน์
ศึกษาอย่างไร
- แสดงหลักฐานว่าได้ให้ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษานําความรู้มาพัฒนางาน หรือพัฒนาการ
สอนอย่างไร และผลเป็นอย่างไร ให้สอดคล้องกับ
แผนในข้อ ๑
หมายเหตุ ข้อนี้จะผ่านเมื่อมีการดําเนินงานครบทั้ง
การติดตามผลและการใช้ประโยชน์จากผลการ
พัฒนา
๓.มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ แก่ ครู/ อาจารย์ -แสดงโครงการ หรือกิจกรรม วิธีการดําเนินการให้
และบุคลากรทางการศึกษา
ความรู้ ด้านจรรยาบรรณแก่ ครู/ อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
หมายเหตุ ควรอยู่ในแผนพัฒนาครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา/แผนแม่บท

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๔. มีการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนาครู/
อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ
-แสดงวิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน และผล
การประเมินแผนพัฒนาฯ ทั้งด้าน ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล

๕.มีการนําสรุปผลการประเมิน แผนการบริหารและ

-รายงานการประชุม/ สรุปประเด็นการนําผลการ
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การพัฒนาครู/ อาจารย์ และบุคลากรทาง
การศึกษา จากข้อ ๔ มากําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุง การบริหารและพัฒนา ครู/ อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม

ประเมินแผน จากเกณฑ์ ข้อ ๔ มากําหนดแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนา
ในปีต่อไป โดยกําหนดผู้รับผิดชอบ เรื่องที่จะ
ดําเนินการ ห้วงเวลาในการดําเนินการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
เกณฑ์การพิจารณา
๑.มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

๒.มีบริการห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่มีห้องสมุดในอัตรา รร.
สามารถจัดสถานที่ เพื่ออํานวยความสะดวก
ในการค้นคว้าให้แก่ผู้เรียน หรือใช้ห้องสมุดของ
หน่วยต้นสังกัดได้

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

แนวทางการปฏิบัติ
-แสดงเอกสารคําสั่งผู้รับผิดชอบดูแล การบริหาร
จัดการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ทุกประเภท
-แสดงระเบียบการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
-แสดงทะเบียนทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (อาจ
เป็นรูปภาพ/แผนผัง) โดยแยกให้เห็นว่ารายการใด
ประจําอยู่ในห้องเรียน และรายการใดประจําอยู่แบบ
รวมการ
-แสดง รปจ. ในการปรนนิบัติบํารุงทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้
-แสดงรายงานสถานภาพทรัพยากรสนับสนุนการ

แนวทางการปฏิบัติ
เรียนรู้แต่ละประเภท (รวมห้องเรียน) ต่อผู้บริหาร
ตามลําดับชั้นตามวงรอบที่ รร.กําหนด
-แสดงแผนการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่ง
เรียนรู้ทุกสิ้นปี เพื่อเป็นสารสนเทศให้แก่ผู้บริหาร
-แสดงแผนขนย้ายทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
-แสดงแผน/ วิธีการ /แนวทางพัฒนาห้องสมุด/แหล่ง
เรียนรู้ตามความพร้อมของ รร.
-แสดงผลการประเมินการใช้ห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
โดยผู้เรียน ครู อาจารย์ และ จนท. ที่เกี่ยวข้อง
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๓.มีจํานวนทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ที่อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานเพียงพอ

-แสดงผลการประเมิน หรือบันทึกการแก้ไขปัญหาความ
พร้อม หรือ ความเพียงพอในการใช้งานทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้โดยผู้เรียน ครู อาจารย์ และ
จนท. ที่เกี่ยวข้อง

๔. มีการประเมินผลระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ห้องสมุด อุปกรณ์การ
เรียน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยผู้เรียน ครู /
อาจารย์ และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง

-แสดงแบบประเมินที่มีรายการประเมินที่ครอบคลุม
ทั้งระบบ
-สรุปผลการประเมินให้เป็นสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
หมายเหตุ ผู้เรียนแต่ละหลักสูตรจะประเมินการใช้
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะห้องที่ผู้เรียนใช้
เท่านั้น

๕.มีการนําผลการสรุปจากการประเมินในข้อที่ ๔ มา
กําหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรม

-แสดงรายงานการประชุม / การสรุปประเด็นการนําผล
ประเมินการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อ ๔
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป โดย
กําหนดผู้รับผิดชอบ เรื่องที่จะดําเนินการ ห้วงเวลา
ในการดําเนินการ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน
เกณฑ์การพิจารณา
๑.มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกวิชาทุกหลักสูตร

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

แนวทางการปฏิบัติ

- แสดงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เป็นรูปธรรมของ
ผู้สําเร็จการศึกษาที่สามารถวัดผลได้
หมายเหตุ ควรกําหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่
กําหนดไว้ในแถลงหลักสูตร
- แสดงการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลการจัดการ
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๒.มีเอกสารนํา/ ประมวลรายวิชา ในแต่ละวิชา ของ
ทุกหลักสูตรที่เปิดสอน
๓.มีแผนการสอนรายคาบ(ชั่วโมง) ที่แสดงให้เห็นว่า
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของทุก
รายวิชา ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน
๔. มีการนิเทศการสอน โดยผู้บริหาร หรืออาจารย์ผู้
อาวุโส หรือผู้รับผิดชอบที่ รร. กําหนด อย่างน้อย ๑
ครั้งต่อปี

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกวิชาทุก
หลักสูตร
- แสดงการกําหนดผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแล
-แสดงเอกสารนํา/ ประมวลรายวิชาในแต่ละวิชา ของ
แต่ละหลักสูตรที่เปิดสอนในปีงบประมาณนั้น
หมายเหตุ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละวิชา
-แสดงแผนการสอนแต่ละคาบ ที่ระบุกิจกรรมที่แสดง
ให้เห็นว่าเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ (ผู้สอน
ต้องอธิบายได้)
- มีการบันทึกการนิเทศการจัดทําแผนการสอน ตั้งแต่
การกําหนด วัตถุประสงค์ของการสอนในคาบนั้น การ
จัดกิจกรรมการสอน การใช้สื่อและการประเมินผล
และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดยผู้บริหาร หรือ
อาจารย์อาวุโส หรือ ผู้รับผิดชอบที่ รร. กําหนด
- มีการบันทึกการนิเทศการสอนให้เป็นไปตามแผน

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

แนวทางการปฏิบัติ
และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาโดยผู้บริหาร หรือ
อาจารย์อาวุโส หรือผู้รับผิดชอบที่ รร. กําหนด

๕. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ของครู/ อาจารย์ และสื่อการเรียนการสอน ทุก
รายวิชา โดยผู้เรียนและครู / อาจารย์ในแต่ละ
หลักสูตรที่เปิดสอน

- แสดงวิธีการประเมิน
- แสดงแบบประเมิน
- สรุปผลการประเมิน
การสอนของครู/ อาจารย์ รายวิชาทุกหลักสูตรที่เปิด
สอนในปีงบประมาณนั้น
- แสดงการรายงานผลการประเมินแก่ผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้น และแนวทางการพัฒนา

๖. มีการนําผลการประเมินจากข้อ ๕ และผลการนิเทศ -แสดงบันทึกของครู อาจารย์ ท้ายแผนการสอนว่าจะ
การสอนมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงการสอนครั้งต่อไปอย่างไร โดยมี
และ กลยุทธ์หรือเทคนิคการสอน
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น รับทราบและให้
ข้อเสนอแนะ
- กรณีที่มีข้อเสนอแนะจากผลการนิเทศการสอน ครู
อาจารย์ ต้องแสดงบันทึกการปรับปรุง/พัฒนา ท้าย
แผนการสอนด้วยว่าจะปรับปรุงพัฒนาการสอนครั้ง
ต่อไปอย่างไร
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑-๒ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การจัดการเรียนการสอนแบบ
E-learning
เกณฑ์การพิจารณา
๑.มีโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ E-learning

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

แนวทางการปฏิบัติ

- แสดงโครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Elearning โดยระบุขอบเขตการดําเนินงานตามความ
พร้อมของ รร. ให้ชัดเจนว่าต้องการทําในวิชาใด หรือ
ทําเพื่อใช้สอนร่วมกับการสอนปกติ (โครงการนี้ควรมี
อยู่ในแผนแม่บท)
- กําหนด รร. เครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนา

๒.มีผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ

- คําสั่งผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ
- แสดงผลการดําเนินงานตามโครงการว่าอยู่ใน
ขั้นตอนใด

๓.มีการส่งเสริมความรู้และพัฒนา ครู/อาจารย์/เจ้า
หน้าผลิตสื่อ / เจ้าหน้าที่ดูแลระบบในด้าน
การจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อบทเรียน
E – learning และการดูแลระบบเครือข่ายและ
เว็บไซต์ตามลําดับ

-แสดงโครงการหรือกิจกรรมการส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาครู/อาจารย์/เจ้าหน้าผลิตสื่อ/เจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อ
บทเรียน E - learning และการดูแลระบบเครือข่ายและ
เว็บไซต์ตามลําดับ (ควรอยู่ในแผนงานพัฒนาครู
อาจารย์และแผนแม่บทด้วย)
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๔. มีการนําสื่อ/บทเรียน E-learning ที่ได้มาจากการ -เอกสารการสรุปผลการพัฒนาและใช้สื่อ/บทเรียน Eดําเนินการในข้อ ๓ไปใช้สอน /ฝึกอบรม
learning (การสอน/การฝึกอบรมอาจเต็มรูปแบบ
E-learning ตามโครงการในข้อ ๑
หรือบางส่วน ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ รร. โดย
ระบุไว้ในโครงการ)
๕.มีการประเมินผลการใช้บทเรียน E-learning

- แสดงวิธีการประเมิน
- แสดงแบบประเมิน
- สรุปผลการประเมินผลการใช้บทเรียน E-learning
- แสดงการรายงานผลการประเมินแก่ผู้บังคับบัญชาตาม
ลําดับชั้น และแนวทางการพัฒนา

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๖.นําผลการประเมินมากําหนดแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบ E-learning

แนวทางการปฏิบัติ
-รายงานการประชุม/สรุปประเด็นการพัฒนา
การเรียนการสอนแบบ E-learning เพื่อเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น รับทราบและให้
ข้อเสนอแนะ

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑-๒ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ ระบบและกลไกการประเมินผล
เกณฑ์การพิจารณา
๑.มีระเบียบการวัดและประเมินผล
๒.มีการเผยแพร่ระเบียบการประเมินผลและอธิบาย
แนวทางปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๖ ข้อ

แนวทางการปฏิบัติ
- แสดงระเบียบการวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา
- แสดงวิธีการ / กิจกรรมเผยแพร่และอธิบายแนวทาง
ปฏิบัติตามระเบียบการประเมินผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ (เช่น ประชุมชี้แจง อาจารย์ใหม่ เป็นระยะ)
- แสดงวิธีการประเมินในแต่ละวิชา
- แสดงผลคะแนนของแต่ละวิธีการประเมินในวิชานัน้ ๆ

๓.มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน
การสอน
๔. มีการประเมินผลรูปแบบ/วิธีการประเมินผลของ - แสดงเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินรูปแบบ/วิธีการ
แต่ละวิชา
ประเมินที่ใช้ในแต่ละวิชา โดยมีข้อมูลทั้งจากผู้เรียน
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และครู/อาจารย์
- แนวทางการประเมินผลรูปแบบ/ วิธีการ
ประเมินผล เสนอให้เปิดช่องทางให้ รร. ได้คิดแนว
ทางการประเมินที่หลากหลาย เช่น ให้ผู้เรียนวิพากษ์
หรือร่วมกับแบบสอบถาม ประชุมครู/อาจารย์
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

๕.มีการนําผลการประเมินผลรูปแบบ / วิธีการ
ประเมินผล จากข้อที่ ๔ มาปรับปรุงและพัฒนา

แนวทางการปฏิบัติ
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล (เช่น
กรรมการคุมสอบ) เป็นต้น
- สรุปผลการประเมินรูปแบบ/วิธีการประเมินผลของแต่
ละวิชา
-แสดงรายงานการประชุม/ การตกลงร่วมกันในวิชา
ใดบ้างที่ต้องการปรับรูปแบบ/วิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ในปีต่อไป โดยกําหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อกํากับ
ดูแลการจัดทํา ประมวลรายวิชาสําหรับปีต่อไป

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๗ การสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ
เกณฑ์การพิจารณา
๑.มีโครงการพัฒนาความรู้ด้านการสร้าง การ
วิเคราะห์ข้อสอบและการตรวจข้อสอบ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

แนวทางการปฏิบัติ

- แสดงโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ
- เอกสารการดําเนินงานตามโครงการ เช่น การ
อบรม /
การประชุม / การเผยแพร่ความรู้ ด้านการสร้าง การ
วิเคราะห์ข้อสอบ และการตรวจข้อสอบ
- มีแผนการพัฒนาครู อาจารย์ ด้านการสร้าง การ
วิเคราะห์ข้อสอบและการตรวจข้อสอบ (ควรมีอยู่ใน
แผนแม่บท)
๒.มีผู้รับผิดชอบการสร้าง การวิเคราะห์ข้อสอบและ - แสดงคําสั่งผู้รับผิดชอบการสร้าง การวิเคราะห์
การตรวจข้อสอบในทุกหลักสูตร
ข้อสอบ การตรวจข้อสอบในแต่ละหลักสูตร
- สรุปผลการดําเนินงานของผู้รับผิดชอบ เช่น
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

แนวทางการปฏิบัติ
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพาไปดูงาน รร.
เครือข่าย หรือ การทํางานร่วมกับ รร.เครือข่าย เป็นต้น

๓.มีการดําเนินการวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชา
ร้อยละ๕๐ ในแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน

- แสดงผลการวิเคราะห์ข้อสอบทุกรายวิชาในแต่ละ
หลักสูตรที่เปิดสอน ทั้งแบบเลือกตอบและแบบ
บรรยาย

๔. มีการนําผลการวิเคราะห์ข้อสอบรายวิชาจากข้อที่ - แสดงให้เห็นว่า ข้อสอบข้อใดได้รับการปรับปรุงแล้ว
๓ มาปรับปรุงการออกข้อสอบอย่างเป็นรูปธรรม
เช่น แสดงให้เห็นว่าปรับปรุงจากข้อความใดเป็น
ข้อความใด หรือตัดข้อใดทิ้ง
- แสดงคลังข้อสอบ
๕.มีการประเมินโครงการพัฒนา ความรู้ด้าน
การสร้าง วิเคราะห์ข้อสอบและการตรวจข้อสอบ

- แสดงวิธีการประเมิน (อาจใช้การประชุมกลุ่มผู้ที่
เกี่ยวข้อง)
- สรุปสาระของการประชุม ที่ต้องการนําไปพัฒนาใน
การจัดทําโครงการในปีต่อไป

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

องค์ประกอบที่ ๓ การพัฒนาผู้เรียน
การดําเนินงานด้านกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน เป็นการดําเนินงานโดย รร.เหล่า สายวิทยาการ หรือ
หน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สร้าง
เสริมคุณลักษณะทางทหาร (มีอะไรบ้าง) ลักษณะผู้นํา ความมี คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แนวทางการปฏิบัติ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณา
๑.จัดทําแผนงาน/โครงการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามนโยบายของ ทบ.และ
ส่งเสริมคุณลักษณะทหาร/ลักษณะผู้นํา

๒.มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่ผู้เรียน

๓. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวทางการใช้ชีวิตแก่ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๔. มีการประเมิ นความสําเร็จ ตามวัต ถุป ระสงค์ ของ
แผนงาน/โครงการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
ผลการเรียนรู้ตามนโยบายของ ทบ.
๕. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง แผน หรื อ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน

- แสดงวิธีการจัดกิจกรรมวิชาการ เช่น บอร์ดเสริม
ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะทหาร หรือลักษณะผู้นํา เช่น กิจกรรมฝึก
พูดหน้าแถว กิจกรรมกีฬา/ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- สรุปผลการดําเนินการแต่ละหลักสูตร
หมายเหตุ รร.ควรจัดอย่างน้อย ๒ กิจกรรม จึงจะ
ผ่านเกณฑ์
- แสดงกิจกรรม ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่ผู้เรียน เช่น การดูงาน การบริการ
แหล่งค้นคว้า เช่น ห้องอินเตอร์เน็ตแบบรวบรวมการ
การสอนเสริมด้านวิชาการ หรือด้านอื่นๆ เช่น ด้าน
ภาษา
- แสดง เอกสาร/ตํารา/แผ่นบันทึกข้อมูล ที่ใช้เสริม
ความรู้ด้านวิชาการแก่ผู้เรียนเพื่อพัฒนาความรู้แก่
ผู้เรียนนอกชั้นเรียน
- สรุปผลการดําเนินการแต่ละหลักสูตร
หมายเหตุ รร. ควรจัดอย่างน้อย ๒ กิจกรรม จึงจะ
ผ่านเกณฑ์
- คําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางวิชาการและแนวทางการ
ใช้ชีวิตแก่ผู้เรียน
- เอกสารแสดงขั้นตอนและวิธีการในการให้คําปรึกษา
และแนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่ผู้เรียน
แสดงเอกสารบันทึกการให้คําปรึกษาของผู้ให้
คําปรึกษาเท่าที่ให้คําปรึกษาจริง
แนวทางการปฏิบัติ
- สรุปผลการดําเนินการแต่ละหลักสูตร
- แสดงแบบประเมิน
- แสดงวิธีการประเมิน (อาจประชุม)
- สรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดโครงการ
- ประเมินโดยผู้เรียนและผู้รับผิดชอบโครงการ
- แสดงเอกสาร/บรรทุกประชุม/สรุปผลการประเมินที่
แสดงให้เห็นว่า มีการนําผลการประเมินในเรื่องใดไป
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในปีต่อไป
โดยกําหนด ผู้รับผิดชอบ และห้วงเวลาในการ
ดําเนินการ
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
รร.เหล่า สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ควรดําเนินการ สร้างผลงานวิจัย / ผลงานทาง
วิชาการ / งานสร้างสรรค์ตามคุณลักษณะเด่น หรือตามความต้องการ หรือตามความพร้อมของสถานศึกษา
เพื่อให้ได้ผลงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / งานสร้างสรรค์ ที่เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้ ครู – อาจารย์ ทํางานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ / งานสร้างสรรค์เป็น
คณะ และให้ความสําคัญกับการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน ( เช่น งานวิจัยในชั้นเรียน หรือ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน )
โดยผู้บริหารให้การสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดําเนินการได้
ตามแผน ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาและกองทัพบก
พร้อมทั้งมีการเผยแพร่อย่าง
เหมาะสม

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

แนวทางการปฏิบัติ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ การวิจัย / ผลงานทางวิชาการ /
งานสร้างสรรค์
เกณฑ์การพิจารณา
๑.มีแผนงาน / โครงการพัฒนางานวิจัย /ผลงานทาง
วิชาการ หรือ งานสร้างสรรค์ ตามความต้องการ
หรือตามความพร้อมของสถานศึกษา

๒.มีการทําวิจัย / ผลงานทางวิชาการ /
งานสร้างสรรค์ ตามความต้องการ หรือ
ตามความพร้อมของสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

- มีแผนงาน/โครงการพัฒนางานวิจัย /ผลงานทาง
วิชาการ หรือ งานสร้างสรรค์ ตามความต้องการ หรือ
ตามความพร้อมของสถานศึกษา
- กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนงานด้าน
การวิจัยของสถานศึกษาตามความต้องการ หรือ
ตามความพร้อมของสถานศึกษา ซึ่งสามารถ
เลือกกิจกรรมได้ตามความพร้อมของสถานศึกษา
จากงานต่อไปนี้ งานวิจัยเชิงวิชาการ วิจัยในชั้น
เรียน การแปลตํารา การพัฒนาสื่อ การเขียน
บทความ หรือ การรวบรวมองค์ความรู้จาก
ประสบการณ์ให้เป็นเอกสาร (เช่น ประสบการณ์
การทํางานภาคใต้) งานวิจัยตามความสนใจของครู
อาจารย์ หรือ ความต้องการของเหล่า เป็นต้น
-กําหนดคณะกรรมการรับผิดชอบการดําเนินงานตาม
แผนงาน / โครงงานการวิจัย / ผลงานทางวิชาการ /
งานสร้างสรรค์ในระดับโรงเรียน เพื่อร่วมกันกําหนด
แนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานในปีนั้นๆ
โปรดทําความเข้าใจเจตนารมณ์
หมายเหตุ
ขององค์ประกอบนี้

-แสดงเอกสารการดําเนินงานวิจัย/ ผลงานทาง
วิชาการ/ งานสร้างสรรค์ อย่างน้อย ปีละ ๑ เรื่อง
ตามความพร้อมของสถานศึกษาจากงานต่อไปนี้
งานวิจัยเชิงวิชาการ วิจัยในชั้นเรียน การแปล
ตํารา การพัฒนาสื่อ การเขียนบทความ หรือการ
รวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ ให้เป็น
เอกสาร (เช่น ประสบการณ์การทํางานภาคใต้)
แนวทางการปฏิบัติ
งานวิจัยตามความสนใจของครูอาจารย์ หรือ ความ
ต้องการของเหล่า เป็นต้น
- ผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ/ งานสร้างสรรค์
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๓. มีการเผยแพร่งานวิจัย /ผลงานทางวิชาการ หรือ
งานสร้างสรรค์ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
๔.มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน /โครงการ
พัฒนางานวิจัย /ผลงานทางวิชาการ หรือ งาน
สร้างสรรค์
๕.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงาน
วิจัย / ผลงานทางวิชาการ /
งานสร้างสรรค์

จะต้องมีความถูกต้องตามกระบวนการทางวิชาการ
และผ่านการกลั่นกรอง หรือเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รับผิดชอบการดําเนินงานในข้อที่ ๑ แล้ว (ยศ.ทบ.
จัดทําตัวอย่างการเขียนโครงการ)
-แสดงวิธีการเผยแพร่อย่างน้อย 2 วิธี เช่น การ
ประชุมชี้แจง แผ่นพับ เว็บไซต์ ฯลฯ
- แสดงวิธีการประเมินผลการดําเนินงานวิจัย / ผลงาน
ทางวิชาการ / งานสร้างสรรค์
- แสดงผลการประเมินผลการดําเนินงานวิจัย / ผลงาน
ทางวิชาการ /งานสร้างสรรค์
- แสดงเอกสาร / บันทึกประชุม / สรุปผลการประเมิน
ที่แสดงให้เห็นว่า มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การดําเนินงาน
- ระบุได้ปรับปรุงในเรื่องใด เช่น ปรับแผนงาน หรือ
ทําวิจัยต่อยอด หรือ วางแผนนําผลงานวิจัยไป
พัฒนาการดําเนินงาน หรือการเรียนการสอน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม
รร.เหล่า สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. มีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการ
ทางวิชาการอย่างเป็นระบบตามความชํานาญและตามขีดความสามารถของสถานศึกษา
โดยมุ่งให้บริการทาง
วิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน
และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้การบริการวิชาการควรเป็นไปตามความพร้อมของ
สถานศึกษาและเกิดไม่ผลกระทบด้านลบต่อภารกิจหลัก
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แนวทางการปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม
เกณฑ์การพิจารณา
- มีแผนงาน/โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม
๑.มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่ - มีการกําหนดผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนงาน /
สังคม
โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม
๒.มีการบริการวิชาการตามความรู้ ความ
ชํานาญ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกและตาม
ความพร้อมของสถานศึกษา

- สรุปผลการดําเนินงานโดยแยกแยกประเภทโครงการ
ให้ชัดเจน เพื่อจัดทําเป็นสารสนเทศให้แก่ผู้บริหาร เช่น
- โครงการสนับสนุนอาคารสถานที่
- โครงการจัดอบรมเยาวชน
- โครงการบริการให้ความรู้ทางเว็บไซต์ หรือ วารสาร

๓.มีการเผยแพร่ผลงานการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม

- แสดงวิธีการเผยแพร่ผลงานการบริการทางวิชาการแก่
สังคมตามความพร้อมของสถานศึกษา

๔.มีการประเมินผลความสําเร็จของการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม

- แสดงวิธีการประเมิน
- สรุปผลการประเมินความสําเร็จของการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมตามแผนงาน / โครงการ การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๕.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

เกณฑ์การประเมิน

แนวทางการปฏิบัติ
- แสดงเอกสาร / บันทึกประชุม / สรุปผลการ
ประเมินที่แสดงให้เห็นว่า มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริการทางวิชาการแก่สังคม โดยแสดง
ประเด็นที่แก้ไข ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลาในการ
ดําเนินการที่ชัดเจน (เช่น การปรับเกลี่ยภาระงาน
ของครู อาจารย์ เป็นต้น)
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คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

องค์ประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รร.เหล่า สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ดังนั้น ควรกําหนด แผนงาน โครงการ เพื่อ
ดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการรักษา สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีของหน่วย
ทหาร การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ตลอดจนอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้แก่
ผู้เรียน รวมถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นมรดกไทย
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แนวทางการปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์การพิจารณา
๑.มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
- มีแผนงาน / โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
- มีการกําหนดผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตาม
แผนงาน /โครงการ ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.มีการดําเนินงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - แสดงกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการทํานุบํารุงศิลปะ
ที่บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรม และวัฒนธรรมตามเหมาะสม โดยไม่ให้เกิดผลกระทบ
พัฒนาผู้เรียน
ด้านลบต่อภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

แนวทางการปฏิบัติ
- สรุปผลการดําเนินงานเพื่อเป็นสารสนเทศสําหรับ
ผู้บริหาร เช่น ในแต่ละหลักสูตรทํากิจกรรมอะไรบ้าง
และผลการประเมินกิจกรรมเป็นอย่างไร พร้อมให้
ข้อเสนอแนะว่าควรพัฒนาโครงการต่อ หรือตัดออก
หรือเพิ่มโครงการใด เป็นต้น

๓.มีการเผยแพร่กิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

- แสดงวิธีการเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
เว็บไซต์ แผ่นพับ ฯลฯ

๔.มีการประเมินผลความสําเร็จของงานด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

- แสดงวิธีการประเมิน
- สรุปผลการประเมินแผนงาน / โครงการ การทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

๕.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงงานด้าน

- แสดงเอกสาร / บันทึกประชุม / สรุปผลการ
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ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประเมินที่แสดงให้เห็นว่า มีการนําผลการประเมินใน
ข้อ ๔ มาปรับปรุงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมีการกําหนดประเด็นที่แก้ไข ผู้รับผิดชอบ ห้วง
เวลา และวิธีการในการปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การบริ ห ารจั ด การ ที่ ดํ า เนิ น การโดยสภาโรงเรี ย น /
คณะกรรมการบริหารการศึกษา โดยใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี ในการกํากับดูแลการดําเนินงานของบุคลากร
ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ บรรลุผ ลสํา เร็จ ตาม ปรั ช ญา วิสั ย ทัศน์ พั น ธกิ จ วั ต ถุป ระสงค์ของการจั ด การศึกษาของ
สถานศึกษา และให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการทั้งด้าน ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
การจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารงานของผู้บริหาร
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แนวทางการปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ภาวะผู้นําของผู้บริหารของโรงเรียน
เกณฑ์การพิจารณา
๑.ผู้บริหารของโรงเรียนกําหนดแนวทางในการบริหาร
ในระดับองค์กรและหน่วยงานของตน
๒. ผู้บริหารมีวิธีการถ่ายทอดแนวทางในการ
บริหารงาน ไปยังบุคลากรแต่ละระดับเพื่อนําสู่การ
ปฏิบัติ
๓. ผู้บริหารมีการกํากับดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร
๔.ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ หรือ มีการกระจายอํานาจการ
ปฏิบัติ การตัดสินใจให้แก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม

- แสดงวิสัยทัศน์ /แนวทางในการบริหารงาน ของ
ผู้บริหาร
- ผู้บริหาร แสดง หรือ ยกตัวอย่าง วิธีการถ่ายทอด
แนวทางในการบริหารงานไปยังบุคลากรแต่ละระดับ
เพื่อนําสู่การปฏิบัติ เช่น การประชุมมอบหมาย
งานการติดตามงาน เป็นต้น
- ผู้บริหาร แสดง หรือ ยกตัวอย่าง วิธีการกํากับดูแล
ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร
-ผู้บริหาร แสดง หรือยกตัวอย่าง วิธีการสนับสนุนให้
บุคลากรในหน่วยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม เช่น เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นใน
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๕. มีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วยและ
ผู้บริหาร เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารอย่างเป็นรูปธรรม

การปฏิบัติงาน เป็นต้น
- แสดงแบบประเมิน
- แสดงวิธีการประเมินผลการบริหารงานของหน่วย
และผู้บริหาร
- ผู้บริหารระบุว่าได้นําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานด้านใดบ้าง (สัมภาษณ์)

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
การดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แนวทางการปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้
เกณฑ์การพิจารณา
๑.กําหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง - มีการจัดทําแผนงาน / โครงการด้านการจัดการ
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บทของโรงเรียน
ความรู้ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน
แม่บทของโรงเรียน
๒.มีการดําเนินการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม

๓.มีการเผยแพร่ความรู้ (แนวทางปฏิบัติงานใหม่) ที่
บุคลากรสร้างขึ้น
๔.มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน /
โครงการจัดการความรู้

- มีการกําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการ
- มีการระบุความรู้ที่องค์กรต้องการ
- แสดงกิจกรรมการจัดการความรู้ เช่น กิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กิจกรรมสร้างความรู้เพื่อการพัฒนา
งาน
- มีการจัดทําคู่มือในการปฏิบัติงานของ จนท. ทุก
ระดับ (ยศ.ทบ. ทําตัวอย่าง)
- แสดงกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ เช่น ตลาดนัด
วิชาการ เว็บไซต์ ฯลฯ
- แสดงวิธีการประเมิน
- สรุปผลการประเมินแผนงาน / โครงการจัดการความรู้
เป็นสารสนเทศให้ผู้บริหาร
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๕.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง / พัฒนา
แผนงาน / โครงการการจัดการความรู้

-แสดงเอกสาร / บันทึกประชุม / สรุปผลการประเมิน
ที่แสดงให้เห็นว่า มีการนําผลการประเมินในข้อ ๔ มา
ปรับปรุงแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ โดยมี
การกําหนดประเด็นที่แก้ไข ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา
และวิธีการในการปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ
เกณฑ์การพิจารณา
๑. มีแผนงาน/โครงการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อ
การตัดสินใจ

๒.มีการจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

๓.ผู้บริหารมีการนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ประโยชน์
ในการบริหารงาน

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

แนวทางการปฏิบัติ

- มีแผนงาน/โครงการ เช่น สารสนเทศ
- ด้านบุคลากร
- ด้านภาระงานของบุคลากรทั้งครูอาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุน
- การจัดการเรียนการสอน
- ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
- ด้านการเงินและงบประมาณ ฯลฯ ขอให้ รร. เลือก
ทําตามความพร้อม โดยระบุว่าจะทําเรื่องใดก่อน
- มีการกําหนดผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตาม
แผนงาน
-แสดงฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ หมายถึง ข้อมูลที่
ผ่านการ Grouping แล้ว และมีความถูกต้อง
ทันสมัย พร้อมสําหรับการตัดสินใจของผู้บริหาร
- แสดงเอกสาร / วิธีการ การนําข้อมูลสารสนเทศที่
ประมวลผลแล้วให้กับผู้บริหารใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ
- ผู้บริหารยกตัวอย่างการใช้สารสนเทศในการ
บริหารงาน

๔. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบข้อมูล
-แสดงวิธีการประเมิน
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง) - แสดงแบบประเมิน
- มีการแสดงเอกสารการสรุปผลการประเมินความพึง
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
แนวทางการปฏิบัติ
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ความพึงพอใจของผู้บริหาร และผู้ใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ
๕.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนางานด้าน -แสดงเอกสาร / บันทึกประชุม / สรุปผลการประเมิน
ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ที่แสดงให้เห็นว่า มีการนําผลการประเมินในข้อ ๔ มา
ปรับปรุงแผนงาน / โครงการ จัดทําระบบสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ โดยมีการกําหนดประเด็นที่แก้ไข
ผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลา และวิธีการในการปรับปรุง

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
สถานศึกษา กําหนดวิธีการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ และประเมินการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
และเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ทําความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น งบสื่อ / โสตทัศนูปกรณ์ /
อุปกรณ์การฝึก / เครื่องช่วยฝึก / นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ และงบ
บุคลากร ตามแนวทางที่ ทบ. กําหนด ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของหน่วย
ที่เน้นความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงิน และ
งบประมาณ
เกณฑ์การพิจารณา
๑.มีระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดทํางบประมาณ
๒.จัดทําคําของบประมาณ / เสนอความต้องการงบประมาณ
สอดคล้องกับภารกิจ/แผนงาน/โครงการที่กําหนดไว้
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๓.มีแผนการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบของ ทบ. เน้นความประหยัด
คุ้มค่า คุ้มทุน
๔.มีการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบของ ทบ. เน้นความประหยัด

แนวทางการปฏิบัติ

- แสดงระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดทํา
งบประมาณ
- แสดงเอกสารการจัดทําคําของบประมาณ / เสนอ
ความต้องการงบประมาณ
แนวทางการปฏิบัติ
- มีการกําหนดแผนการใช้จ่าย / บริหารงบประมาณ
อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของ ทบ. เน้นความ
ประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน
- แสดงข้อมูลการใช้จ่าย / บริหารงบประมาณอย่าง
ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของ ทบ.
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คุ้มค่า คุ้มทุน

- มีการกําหนดมาตรการประหยัดของหน่วยเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และดําเนินการตามมาตรการประหยัด
อย่างต่อเนื่อง เช่น สาธารณูปโภค (ค่าน้ํา - ค่าไฟ)
๕.มีการติดตามผลการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณเงิน - มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตาม
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
เป้าหมาย ให้ผู้บริหารทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนและการตัดสินใจ
- มีรายงานการควบคุมภายใน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ
เกณฑ์การพิจารณา
๑.มีการคํานวณร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ
ต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะหลักสูตร
ที่เปิดสอนทั้งในแผนและนอกแผน งป.)

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ

แนวทางการปฏิบัติ

- มีการคํานวณร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต่อ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เงินสด)
- แสดงรายงานสถานภาพงบประมาณประจําไตรมาส
และประจํางวด
๒.มีการคํานวณร้อยละของงบประมาณสื่อ/
- คํานวณงบค่าเครื่องช่วยฝึก และค่าเครื่องช่วยฝึกสิน้ เปลือง
โสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก/
เป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในกลุ่มงบงานการฝึก
นวัตกรรม และการสร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุด ศึกษาของ รร.เหล่า สายวิทยาการ
ระบบสารสนเทศต่องบดําเนินการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๓.ร้อยละของงบประมาณ สําหรับวัสดุฝึกค่าเครื่องช่วยฝึก
ต่องบดําเนินการจัดการศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ
- แสดงเอกสารการอนุมัติงบประมาณค่าวัสดุ
สิ้นเปลืองที่ได้รับจัดสรร
หมายเหตุ
งบดําเนินการจัดการศึกษาหมายถึง งบทั้งหมดของ
สถานศึกษาที่ งป. แผ่นดิน และงบรายได้
(เงินนอก งป.) ที่นํามาใช้การจัดการเรียนการสอน
ตลอดปีการศึกษา
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เกณฑ์การประเมิน
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

องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นปัจจัยสําคัญที่แสดงถึง ศักยภาพการพัฒนา
คุณภาพของสถาบัน โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
สถาบันต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบัน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
เกณฑ์การพิจารณา
๑.มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ

-แสดงแผนงานและโครงการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น โครงการต่อไปนี้

แนวทางการปฏิบัติ
- โครงการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจหลักการ
แนวคิด และวิธีการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาที่
ถูกต้อง
- โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงาน
ตามดัชนีและเกณฑ์ในแต่ละองค์ประกอบ
- โครงการสํารวจความต้องการในการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรในภาพรวมเพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เช่น การเขียนโครงการ การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน
การเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียน ฯลฯ
- แสดงคําสั่งคณะกรรมการบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
- แสดงการดําเนินงานของคณะกรรมการ เช่น การ
กําหนดแผนงาน การแบ่งมอบงาน
- แสดงผลการประเมินการดําเนินงานของกรรมการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามหน้าที่ที่
กําหนด โดยคณะกรรมการเอง โดยบุคลากรของ รร.
และผู้บริหาร
๒.มีการดําเนินงานตามแผนงาน และโครงการประกัน - แสดงสรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน /
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โครงการ/กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อเป็นสารสนเทศให้แก่ผู้บริหาร
๓.มีระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา

- แสดงข้อมูลสารสนเทศ ด้านประกันคุณภาพทั้งหมด
ได้แก่
- แสดงผลการประเมินภายในโดยกรรมการของ รร. เอง
- แสดงการสรุปความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เพื่อ
การเผยแพร่ภายในโรงเรียนผ่าน Intranet / Internet
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
- แสดงการเผยแพร่ผลการดําเนินงานตามข้อ ๑ ผ่าน
Intranet / Internet เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
- เชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
แนวทางการปฏิบัติ
การศึกษาเข้ากับระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร เพื่อใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
- แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (ควรใช้วิธีการตรวจข้ามแผนก
หรือข้ามงาน)
- แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา
ของ รร. และ นขต. ของ รร.

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๔.มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการของ รร.เอง

๕.มีการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงาน

- แสดงกิจกรรม การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ การ
ถ่ายทอด แนวทางการปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงาน
เช่น การจัดเสวนา การจัดนิทรรศการ ศึกษาดูงาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ๑
มีการดําเนินการ
๑ ข้อ

คะแนน ๒
มีการดําเนินการ
๒ ข้อ

คะแนน ๓
มีการดําเนินการ
๓ ข้อ

คะแนน ๔
มีการดําเนินการ
๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีการดําเนินการ
๕ ข้อ
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บทที่ ๕
แผนงาน / โครงการ งานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ประจําปี ๒๕๕๕
จํานวน ๘ แผนงาน ๑๙ โครงการ
หน่วยรับผิดชอบ
กศ.รร.ป.ศป.
(๓ แผนงาน ๕ โครงการ)

แผนงาน
- แผนงานพัฒนาครู-อาจารย์
- แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์
- แผนงานการบริการทางวิชาการ

โครงการ
- โครงการพัฒนาครู/อาจารย์
- โครงการครู-อาจารย์ดีเด่น
ประจําปี
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชน
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

กรม นร.รร.ป.ศป.
(๒ แผนงาน ๗ โครงการ)

- แผนงานพัฒนาผู้เรียน
- แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมองค์กรทหาร

- โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นํา/
ผู้นําหน่วยทหาร
- โครงการด้านวิชาการและสร้าง
เสริมประสบการณ์
- โครงการกีฬาและการส่งเสริม
สุขภาพ
- โครงการการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียน
- โครงการการปลูกฝังอุดมการณ์
ความรักชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
- โครงการการสืบทอดและจรรโลง
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ไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรทหาร
- โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและ
ความถูกต้องในขนบธรรมเนียมประเพณี
ทั้งของท้องถิ่นและของชาติ
หน่วยรับผิดชอบ
ผธกพ.รร.ป.ศป.
(๒ แผนงาน ๒โครงการ)

แผนงาน
- แผนงานพัฒนาบุคลากร
- แผนงานระบบสารสนเทศ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป.
(- แผนงาน ๒ โครงการ)

ผปส.รร.ป.ศป.
(๑ แผนงาน ๓ โครงการ)

โครงการ
- โครงการจัดการความรู้ รร.ป.ศป.
- โครงการจัดระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
- โครงการพัฒนาการสอบและตรวจ
วิเคราะห์ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์
( อยู่ในแผนงานวิจัย / ผลงานทาง
วิชาการ /งานสร้างสรรค์ )
- โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ
E - learning

-แผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของ รร.ป.ศป.

- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน รร.ป.ศป.
- โครงการประชาสัมพันธ์หลักการ
แนวคิดและวิธีการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษา
- โครงการสํารวจความต้องการ
พัฒนาความรู้ตามดัชนีและเกณฑ์
กลางการประเมินคุณภาพภายใน
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การดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา ของ รร.ป.ศป. ประจําปี ๒๕๕๔
แผนงานและโครงการ
แผนการดําเนินงาน
โครงการ เจ้าของโครงการ
การเรียนการสอน (องค์ประกอบที่ ๒) ประกอบด้วย ๑ แผน ๒ โครงการ
๑.แผนงานพัฒนาครูให้ กศ.รร.ป.ศป. เป็นหน่วยรับผิดชอบแผนงาน
๒
อาจารย์
- โครงการพัฒนาครู /
- ดําเนินการจัดการอบรมครู/อาจารย์ เพื่อให้
กศ.รร.ป.ศป.
อาจารย์
มีคามรู้ความสามารถ ในเรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การ
ใช้และผลิตสื่อต่างๆ การวิเคราะห์ข้อสอบ
การทําประมวลรายวิชา การทําแผนการ
สอน และเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการพัฒนาครู/
อาจารย์
กศ.รร.ป.ศป.
- โครงการครู-อาจารย์
- ดําเนินการทําแบบประเมินการสอน ให้ผู้
ดีเด่นประจําปี
เข้าศึกษา ประเมินก่อนจบการศึกษาในแต่
ละหลักสูตรสรุปให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
พร้อมข้อเสนอแนะ และเสนอรายชื่อ
อาจารย์ดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรครู-อาจารย์
ดีเด่นประจําปีการศึกษาจาก รร.ป.ศป.
การพัฒนาผู้เรียน (องค์ประกอบที่ ๓) ประกอบด้วย ๑ แผน ๓ โครงการ
๒. แผนงานพัฒนาผู้เรียน ให้ กรม นร.รร.ป.ศป. เป็นหน่วยรับผิดชอบแผนงาน
๓
- โครงการส่งเสริมความ - จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมภาวะ
กรม นร.รร.ป.ศป.
เป็นผู้นํา/ผู้นําหน่วยทหาร ผู้นํา เช่นมีความรับผิดชอบ มีวิสัยทัศน์ มี
ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์มีความเชื่อมั่นและกล้า
ตัดสินใจ
- โครงการด้านวิชาการและ
- จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนใช้
กรม นร.รร.ป.ศป.
สร้างเสริมประสบการณ์
ความรู้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ชุมชม การดูงาน หรือกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ทางทหารและภาวะผู้นําทางทหาร

แผนงานและโครงการ
แผนการดําเนินงาน
โครงการ เจ้าของโครงการ
การพัฒนาผู้เรียน (องค์ประกอบที่ ๓) ประกอบด้วย ๑ แผน ๓ โครงการ
- โครงการกีฬาและการ - จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน
กรม นร.รร.ป.ศป.
ส่งเสริมสุขภาพ
เล่นกีฬาจัดแข่งขันกีฬาที่นิยมตามความ
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เหมาะสมและวัยของผู้เรียน เพื่อความ
สามัคคีและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ผ่อนคลายจากการศึกษาทางวิชาการ
การวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ (องค์ประกอบที่ ๔) ประกอบด้วย ๑ แผน ๓ โครงการ
๓. แผนงานการวิจัย/
๓
ให้ กศ.รร.ป.ศป. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
ผลงานทางวิชาการ/งาน แผนงาน
สร้างสรรค์
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน - ใช้ข้อมูลในการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ
กศ.รร.ป.ศป.
ของรร.ป.ศป.เพื่อแก้ปัญหาในด้านการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ โดยเน้นไปที่
ประสิทธิภาพในการสอนครู-อาจารย์
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ และการวัดผลประเมินผล
- โครงการพัฒนาการสอบ - จัดทําโปรแกรมสร้างข้อสอบ/ทําปัญหาสอบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การทดสอบ การตรวจข้อสอบ การวิเคราะห์
และตรวจวิเคราะห์
โดยการ
ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ข้อสอบ ด้วยคอมพิวเตอร์
พัฒนาให้ทันสมัยกับ โปรแกรม ตรงความ
ต้องการครู/อาจารย์และผู้เข้า รับการศึกษา
สะดวกในการใช้งาน ป้องกันการทุจริตและ
การล้วงข้อมูล
- จัดให้มีระบบการเรียนการสอนแบบ
- โครงการจัดการเรียน
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การสอนแบบ E-learning E-learning กําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินการ
จัดทําแผนการเรียนการสอนเป็นต้น ในวิชาใด
ก่อนหลังหรือใช้ประกอบการสอนร่วมกับการ
สอนปกติ มีการส่งเสริมความรู้ พัฒนาครู/
อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ/เจ้าหน้าที่ดูแล
แผนงานและโครงการ
แผนการดําเนินงาน
โครงการ เจ้าของโครงการ
การวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ (องค์ประกอบที่ ๔) ประกอบด้วย ๑ แผน ๓ โครงการ
ระบบในด้านการจัดการเรียนการสอน การ
ผลิตสื่อบทเรียน การดูแลระบบเครือข่าย เว็ป
ไซต์ เพื่อพัฒนาต่อไป จัดให้มีการประเมินผล
ครู/อาจารย์และบทเรียน E-learning
การบริการวิชาการแก่สังคม (องค์ประกอบที่ ๕ ) ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๒ โครงการ
๔.แผนงานการบริการทาง - ให้ กศ.รร.ป.ศป.เป็นหน่วยรับผิดชอบแผนงาน
๒
วิชาการ
- โครงการบริการวิชาการ - จัดบุคลากร/ทรัพยากร/อาวุธยุทโธปกรณ์/
กศ.รร.ป.ศป.
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แก่สังคม

- โครงการอบรม
คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษสําหรับ
เยาวชน

ข้อมูลทางวิชาการ ให้บริการหลากหลายวิธี
เช่น การบรรยายสาธิต จัดแสดง สนับสนุน
สื่อเว็บไซต์ และกิจกรรมที่หน่วยเหนือกําหนด
โดยกําหนดแผนงานไว้ ล่วงหน้า ตามสถิติที่
เคยดําเนินการ
- จัดอบรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
สําหรับ เยาวชนในห้วงปิดเทอม ให้การ
บริการหน่วยงานข้างเคียง ครอบครัวและบุตร
หลานในการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาแก่เยาวชน

กศ.รร.ป.ศป.

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (องค์ประกอบที่ ๖) ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๔ โครงการ
๕.แผนงานทํานุบํารุง
ให้ กรม นร.รร.ป.ศป.เป็นหน่วยรับผิดชอบ
๔
ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน
- โครงการการปลูกฝัง
- จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนให้
กรม นร.รร.ป.ศป.
คุณธรรม
มีคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การสวดมนต์
การตักบาตร ปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา การทอดผ้าป่า การทอดกฐิน การฝึก
สมาธิ ตลอดจนในการปฏิบัติการส่งเสริม

แผนงานและโครงการ
แผนการดําเนินงาน
โครงการ เจ้าของโครงการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (องค์ประกอบที่ ๖) ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๔ โครงการ
- โครงการการปลูกฝัง
และสร้างบรรยากาศ ศาสนากิจ ได้แก่ การ
อุดมการณ์ความรักชาติ
อบรมศีลธรรม การจัดห้องฝึกสมาธิหรือห้อง
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ละหมาด
- จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ในการ เข้าแถวเคารพธงชาติ การจัด
กิจกรรมในวันสําคัญของชาติ เช่น วันชาติ
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา, วันจักรี,วัน
รัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคล, วันรําลึกถึง, บูรพ
มหากษัตริย์,บุคคลสําคัญของชาติ
-โครงการการสืบทอดและ - จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนใน
จรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
การ ปฏิบัติตามระเบียบ ธรรมเนียม วินัย

กรม นร.รร.ป.ศป.

กรม นร.รร.ป.ศป.
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องค์กรทหาร

ทหาร แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาส
หรือ เทศกาลต่างๆภายใต้ความเชื่อ ความ
ศรัทธาและค่านิยมของหน่วย/เหล่า
- โครงการส่งเสริมให้เกิด - จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน
กรม นร.รร.ป.ศป.
ความเข้าใจ และความถูก เข้าใจในขนบธรรมเนียม เช่น การไหว้ครู, วัน
ต้องในขนบธรรมเนียม
ลอยกระทง,วันสงกรานต์ ฯลฯ และ ประเพณี
ประเพณี ทั้งของท้องถิ่น ท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นต้น
และของชาติ
การบริหารและการจัดการ(องค์ประกอบที่ ๗) ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ๒ โครงการ
๖.แผนงานพัฒนาบุคลากร ให้ ผธกพ.รร.ป.ศป.เป็นหน่วยรับผิดชอบ
๒
- โครงการการจัดความรู้ -จัดอบรมบุคลากรทางการศึกษา ครู /
ผธกพ.รร.ป.ศป.
รร.ป.ศป.
อาจารย์ เพื่อพัฒนาให้มีความรู้ความสารถ
เพิ่มพูนทักษะในการจัดทําสื่อการเรียนการ
สอน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษา
เพื่อพิจารณาการจัดทําสื่อของ รร.ป.ศป.
อันเป็นการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน

แผนงานและโครงการ
แผนการดําเนินงาน
โครงการ เจ้าของโครงการ
การบริหารและการจัดการ(องค์ประกอบที่ ๗) ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ๒ โครงการ
๗.แผนงานระบบ
เรียนรู้ ใน รร.ป.ศป. เพื่อส่งเสริมการจัดการ
สารสนเทศ
เรียนการสอนของ รร.ป.ศป. ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- โครงการจัดระบบ
๑. การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เป็นการ
ผธกพ.รร.ป.ศป.
จัดระบบฐานข้อมูล
นําข้อมูลด้านบุคลากร ด้านภาระงานของบุคลากร
สารสนเทศเพื่อการ
ทั้งครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
ตัดสินใจ
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
ตัดสินใจและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ข้อมูลสารสนเทศ สามารถแสดงออกใน
รูปแบบของ เอกสาร หรือฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ของเครือข่าย
ภายในหน่วยงาน
ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา (องค์ประกอบที่ ๙) ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๓ โครงการ
๘. แผนงานการประกัน ให้ ผปส.รร.ป.ศป.เป็นหน่วยรับผิดชอบ
๓
คุณภาพการศึกษาของ
แผนงาน
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รร.ป.ศป.
- โครงการประกันคุณภาพ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน รร.ป.ศป.
การศึกษาจัดทํานโยบายและคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.
๒.เขียนแผนงานและโครงการ ตามนโยบาย
และที่ริเริ่มขึ้น ให้ครอบคลุมและสอดคล้องใน
ทุกองค์ประกอบ
๓. จัดทําตารางกําหนดงานประกันคุณภาพ
การศึกษากําหนดผู้รับผิดชอบ ห้วงเวลาใน
การดําเนินงาน
๔.จัดประชุมคณะกรรมการ,คณะทํางาน และ
บุคลากร เพื่อดําเนินการตามตารางกําหนด
งานและห้วงเวลาที่กําหนด

ผปส.รร.ป.ศป.

แผนงานและโครงการ
แผนการดําเนินงาน
โครงการ เจ้าของโครงการ
ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา (องค์ประกอบที่ ๙) ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๓ โครงการ
๕. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ รร.ป.ศป.
๖. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ทุก ๖
เดือน
๗. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุก ๖
เดือนภายในห้วง เม.ย. และ ก.ย.
๘. จัดประชุมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
กําหนดประเด็นและแนวทางในการพัฒนาในทุก
องค์ประกอบ
๙. จัดทํารายงานการประเมินตนเองในรอบ
ปีงบประมาณ เพื่อเตรียมรับการประเมินจาก
คณะกรรมการกองทัพบก
๑๐. รายงานผลการดําเนินงานและประเมินผลการ
ดําเนินงานของโครงการ เพื่อสรุปกําหนดประเด็นและ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโครงการ เผยแพร่ให้
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อนําไปแก้ไขและพัฒนางาน
ประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ
- โครงการประชาสัมพันธ์
หลักการแนวคิดและวิธีการ
ทํางานประกันคุณภาพ

๑๑. จัดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร,กําลังพลและ
ประชาชนทัว่ ไปให้ทราบถึงหลักการ แนวคิดและ
วิธีการทํางานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความ

ผปส.รร.ป.ศป.
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การศึกษา

เข้าใจที่ถูกต้องด้วยวิธีต่างๆ เช่นเอกสาร,แผ่นพับ,
จัดทําคู่มือ,การประชุม,ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือ
อื่นๆ
- โครงการสํารวจความ
๑๒. จัดทําแบบสํารวจความต้องการพัฒนาความรู้
ต้องการพัฒนาความรู้ตาม ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพ
ดัชนีและเกณฑ์กลางการ ภายในให้เป็นไปตามแนวทางของ ทบ. และสร้างความ
ประเมินคุณภาพภายใน เข้าใจอย่างถูกต้องให้บุคลากร ให้ครอบคลุมทั้ง ๙
องค์ประกอบ ๑๘ ตัวบ่งชี้ ๙๓ เกณฑ์คุณภาพ

ผปส.รร.ป.ศป.

แบบฟอร์มการเขียนแผนงาน / โครงการ
๑. ชื่อแผนงาน / โครงการ
- จะแสดงถึงลักษณะงานที่จะปฏิบัติในแผนงาน/โครงการ
๒. ผู้รับผิดชอบ แผนงาน / โครงการ
- หมายถึง หน่วยงานหรือบุคคลใดที่รับผิดชอบจัดทําแผนงาน / โครงการ
๓. หลักการและเหตุผล
- หมายถึง พื้นฐานความเป็นมาของแนวความคิดในแผนงาน/โครงการนั้นๆ มีการนําเสนอข้อมูลที่
แท้จริงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ รวมถึงเขียนสาระสําคัญแสดงว่ามีความจําเป็นใดบ้างที่ต้องจัดทําแผนงาน /
โครงการ ผลกระทบเชิงบวก เชิงลบ เพื่อทําให้ผู้อ่านคล้อยตาม เห็นความสําคัญให้ความร่วมมือและสนับสนุน
๔. เป้าประสงค์ (goal) / วัตถุประสงค์ (objective)
- เป็นการกําหนดสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นแผนงาน/โครงการ ที่นอกเหนือจากจะเป็น
เครื่องแสดงจุดมุ่งหมายของแผนงาน/โครงการ ยังใช้เป็นเครื่องมิติดตามประเมินผลได้อีกด้วย
- การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการจะมีความเป็นนามธรรมน้อยกว่าการเขียนเป้าประสงค์ใน
แผนงาน แต่การเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการก็ยังมีความเป็นนามธรรมมากกว่าการเขียนเป้าหมาย /
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ( targets / indicators )
๕. เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- เป็นการกําหนดสิ่งที่ต้องการให้เกิดหลังดําเนินแผนงาน/โครงการ โดยกําหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจง
ชัดเจน สามารถวัดได้ประเมินได้
๖. วิธีการดําเนินการ
- หมายถึงงานหรือกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ เพื่อทําให้แผนงาน/โครงการนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ได้กําหนดไว้ โดยอาจจะแยกเป็นกิจกรรมย่อยๆ ระบุขั้นตอนในการปฏิบัติ และเครื่องมือไว้ด้วย
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
- เป็นการกําหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแผนงาน/โครงการ โดยอาจจัดทําผังควบคุมกํากับ
งาน ( Gantt chart ) ประกอบๆไว้ช่วงท้ายของแผนงาน/โครงการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเห็นแผนชัดเจนและใช้
ประเมินผลความก้าวหน้าของแผนงาน/โครงการ
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๘. ทรัพยากรและงบประมาณ
๘.๑ ทรัพยากรแบ่งเป็น ๓ ประเภท
๘.๑.๑ ทรัพยากรคน หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติงานโดยกําหนดคุณวุฒิ/ประสบการณ์
๘.๑.๒ ทรัพยากรการดําเนินการ หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามหมวดการตอบแทนใน
งบประมาณได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างบริการอื่นๆ
๘.๑.๓ ทรัพยากรลงทุน หมายถึง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และอาคารสถานที่
๘.๒ งบประมาณ
-แสดงทรัพยากรที่ต้องใช้ในแผนงาน/โครงการเป็นตัวเงินรวมถึงระบุแหล่งที่มาของงบประมาณ การกําหนด
งบประมาณต้องคํานึงถึงความประหยัด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
-การกําหนดงบประมาณแบ่งเป็น ๔ หมวด คือ หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย หมวด
ค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค และหมวดอื่นๆ (สํารองไว้ ๑๐% ของงบประมาณทั้งหมด )
๙. การประเมินผล
เป็นการกําหนดรายละเอียดของการประเมินความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ ได้แก่ ระยะของการ
ประเมิน วิธีการและเครื่องมือในการประเมิน ประเด็นในการประเมิน ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เป็นการกําหนดผลที่เกิดขึ้นในเชิงบวกที่จะได้รับจากความสําเร็จของแผนงาน/โครงการตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ตัวอย่างผังควบคุมการทํางาน ( Gantt chart )
ระยะเวลา
กิจกรรม
ต.ค. ….. ….
๑. เขียนแผนงานเสนอเพื่ออนุมัติ
๒. ประชุมกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ประชุมกลุ่มมอบหมายงาน
๔. จัดการอบรม…
๕. จัดนิทรรศการ…
๖. สรุปการดําเนินงานและ
ประเมินผล
๗. นําเสนอผลงาน
ผู้เสนอโครงการ
พ.อ.
( …………………… )
ตําแหน่ง……………...............
วัน, เดือน, ปี

ทรัพยากร ผู้รับผิดชอบ
…

…

…

…

…

ผู้อนุมัติโครงการ
พ.อ.
( สุรศักดิ์ แพน้อย )
ตําแหน่ง… รอง ผบ.รร.ป.ศป. ทําการแทน
ผบ.รร.ป.ศป.
วัน, เดือน, ปี
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ตัวอย่างการรายงานผลการดําเนินงานและประเมินแผนงาน/โครงการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ………………..
ที่ กห

วันที่ ……………..

เรื่อง

รายงานผลการดําเนินการและประเมินแผนงาน/โครงการ…………….

เรียน

ผบ.รร.ป.ศป. ( ผ่าน สปศ.รร.ป.ศป. )

อ้างถึง …………………….
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปผลการดําเนินการและประเมินแผนงาน…………………
๒. สรุปผลการดําเนินการและประเมินโครงการ.......................

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง หน่วย……………. ได้รับผิดชอบการจัดทําแผนงาน…………และโครงการ......................
ตามคําสั่งที่อ้างถึงนั้น หน่วย…………...... จึงขอรายงานสรุปผลการดําเนินการ และการประเมินแผนงาน/
โครงการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบและดําเนินการต่อไป
พ.อ.
( …………………….)
ตําแหน่ง…………......................................................

สรุปผลการดําเนินการแผนงาน/โครงการ………….................
๑. ห้วงเวลาในการดําเนินการตั้งแต่………………………………….
๒. การดําเนินการได้จัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้……. (ทําอะไร เมื่อไร ที่ใหน อย่างไร โดยอาจจัดทําเป็น
ตารางก็ได้)

54

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ฯ ลฯ

ก
*#+,% ..............................................
(---------. )
$. / --------..................

รายงานผลการประเมิน
แผนงาน/โครงการ…………………
การประเมินผลการดําเนินงานของคณะทํางานโดยการ………………………………………………
……………………………………………………………………มีผลสรุปดังนี้
(ถ้าใช้แบบประเมินให้ใช้วัตถุประสงค์/เป้าหมายของแผนงาน/โครงการ มาเป็นหัวข้อของการประเมิน)
ลําดับ

หัวข้อการประเมิน

๑.
๒.

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการมีความรู้ และมีความตั้งใจ
หลั ก การและเหตุ ผ ลสอดคล้ อ งและเหมาะกั บ งานประกั น
คุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.

ระดับความคิดเห็น จํานวน ……. นาย (คิดเป็นร้อยละ)
ดีมาก
ดี
ปานกลาง น้อย น้อยมาก
(๕)
(๔)
(๓)
(๒)
(๑)
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๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

การดํ า เนิ น งานเป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายที่
กําหนดไว้
วิธี การดํ าเนิ นงานถู กต้องมีขั้น ตอนครอบคลุ มวั ต ถุป ระสงค์
และเป้าหมาย
ระยะเวลาในการดําเนินงานเหมาะสมและพอเพียง
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินงาน
การประเมิ น ผลตรงตามเป้ า หมายและนํ า มาปรั บ ปรุ ง
พัฒนาได้
ผลที่คาดว่าจะได้รับเป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่
ฯลฯ
ผลรวม
คิดเป็นร้อยละ
สรุปผลการประเมิน
• ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์……….(ดีมาก/ดี/…..) คิดเป็น……….% ซึ่งจากการประเมินการดําเนินงานแผนงาน/
โครงการ………………………. ของคณะทํางานเห็นว่าการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ………(ประสบผลสําเร็จตามแผนงานที่ได้
กําหนดไว้ทุกประการหรือไม่อย่างไรเพราะเหตุใด)…………
เห็นควรดําเนินการ…………………………………………………(จัดทําโครงการนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไร)
ปัญหาข้อขัดข้อง /ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………….
ก
*#+,% ..............................................
สรุปการประเมินและกําหนดประเด็นในการแก้ไขปรับปรุงเพื(---------.
่อเป็นแนวทางในการพั) ฒนา
$. / --------..................
แผนงาน/โครงการ……………
สรุปผลการประเมินแผนงาน………….โดยเฉลี่ย อยู่ในระดับ ………% เกณฑ์ ……….. โดยมีข้อสรุปและ
กําหนดประเด็นในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนงานต่อไปดังนี้
ลําดับ
ประเด็นในการแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
ห้วงเวลา
วิธีการ
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ก
*#+,% ..............................................
(---------. )
$. / .......................................................

บทที่ ๖
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๑. กล่าวทั่วไป
ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ได้จัดระบบเพื่อการประกัน
คุณภาพเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑.๑ กลุ่มที่ ๑ ปัจจัยนําเข้า (INPUT)
๑.๒ กลุ่มที่ ๒ กระบวนการ (PROCESS)
๑.๓ กลุ่มที่ ๓ ผลลัพธ์ (OUTPUT)
ในแต่ ละระบบได้ วางกลไกในการควบคุ มคุณภาพอย่ า งต่อเนื่ องที่ ต้ องสามารถตรวจสอบได้ มี การ
ประเมินระบบทุกขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามคุณภาพที่ต้องการ ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กรมยุทธศึกษาทหารบกและกองทัพบก และระบบทั้ง ๓ กลุ่มต้องต่อเนื่องกันไป ตามผังที่กําหนด ดังนี้
ปัจจัยนําเข้า (INPUT)

กระบวนการ (PROCESS)

ผลลัพธ์ (OUTPUT)

การประเมินผล
เมื่อดําเนินการไปจนครบกระบวนการแล้ว ต้องจัดให้มีการประเมินผลการดําเนินการว่าเป็นไปตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือวัตถุประสงค์ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่หรือไม่ มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้าง หากมีก็
นํามาเข้าระบบใหม่ ซึ่งอาจจะมาเริ่มที่ปัจจัยนําเข้าหรือมาเริ่มที่กระบวนการก็ได้
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๒. ปัจจัยนําเข้า (INPUT) โรงเรียนทหารปืนใหญ่ได้กําหนดปัจจัยนําเข้าในด้านการศึกษาและดําเนินการเตรียม
ปัจจัยให้พร้อมที่จะดําเนินการเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้องค์ประกอบ ดัชนี และเกณฑ์กลางของ
ทบ.ซึ่งจะครอบคลุมในเรื่อง ดังนี้
๒.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ถือเป็นปัจจัยหลัก
สําคัญที่จะทําให้การดําเนินการด้านการศึกษาต้องเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน ซึ่งต้องมีการทบทวนและประเมินผลปรัชญาวิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของโรงเรียนทุกครั้งที่
สภาวะแวดล้อมเปลี่ยนไป หรือใช้มาระยะเวลานานแล้วและต้องการจะปรับปรุงให้เหมาะสม
๒.๒ หลักสูต รการศึกษาประจําปีของโรงเรีย นทหารปืน ใหญ่ จัดให้มีการเตรียมการแถลงหลั กสูต ร
ประจํ าปีที่กองทัพบกอนุ มัติแล้ว ก่อนที่จะดําเนินการเรียนการสอนไม่น้ อยกว่ า ๒ เดือน เพื่อจัดทํ าคู่มือ
ประจําหลักสูตรและนําปัญหาข้อขัดข้องที่พบในปีที่แล้วมาปรับปรุงแก้ไขด้วย ซึ่งคู่มือประจําหลักสูตรนี้จะเป็น
ตัวชี้นําให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเตรียมการและกําหนดภาระงานด้านการศึกษาให้ครู/
อาจารย์ และบุ ค ลากรไว้ ล่ ว งหน้ า ซึ่ งคู่ มือดั งกล่ า วต้ องแจกจ่ า ยให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ องล่ ว งหน้ า ก่ อนเปิ ด
การศึกษาหลักสูตรประจําปีไม่น้อยกว่า ๑ เดือน หน่วยงานที่เตรียมการในเรื่องนี้คือแผนกเตรียมการโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่
๒.๓ ผู้เข้ารับการศึกษาแต่ละหลักสูตร รร.ป.ศป. ดําเนินการวางแผนในการกําหนดหน่วยที่จะต้องส่ง
กําลังพลเข้ารับการศึกษาโดยต้องมีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาตรงตามที่หลักสูตรกําหนด และให้มีจํานวน
ผู้เข้ารับการศึกษาครบตามจํานวนที่คู่มือประจําหลักสูตรกําหนด โดยแผนกเตรียมการประสานการดําเนินการ
กับ แผนกเตรียมพล กองกําลังพล ของศูนย์การทหารปืนใหญ่ในการดําเนินการ
๒.๔ ผู้อํานวยการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา นายทหารปกครองแต่ละหลักสูตร ได้กําหนดไว้ในคู่มือ
ประจําหลักสูตรล่วงหน้าแล้ว ให้มีการเตรียมการที่จะอํานวยการหลักสูตรตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ในระเบียบ
อํานวยการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ วางแผนการอํานวยการและจัดเตรียมเอกสารที่จะต้องใช้ในการ
ดําเนินไว้ล่วงหน้า
๒.๕ ครู/อาจารย์ประจําหลักสูตร ในคู่มือประจําหลักสูตรได้กําหนดตารางสอนรายวิชารวมทั้งครู/
อาจารย์ผู้สอนไว้ทุกหลักสูตร ซึ่งเป็นการกําหนดภาระงานด้านการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ไว้ล่วงหน้า ซึ่งครู/อาจารย์สามารถที่จะไปจัดเตรียมประมวลการสอนรายวิชา แผนการสอน การสอบและการ
จัดเตรียมปัญหาสอบ ห้องเรียน สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเอกสารและตําราที่ต้องใช้ในการสอนได้ล่วงหน้า
๒.๖ ห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอน จัดเตรียมห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอนให้พร้อมก่อนที่
จะเปิดการเรียนตามที่คู่มือประจําหลักสูตรกําหนดไว้ โดยให้ผู้รับผิดชอบห้องเรียนและเจ้าหน้าที่ตามที่กําหนดไว้
ในคําสั่งของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ดําเนินการให้พร้อมรวมทั้งการปรับปรุงส่วนที่ชํารุดให้พร้อมใช้งานได้
๒.๗ ตําราและเครื่องช่วยฝึก มีการกําหนดตําราและเครื่องช่วยฝึกที่จะใช้ในแต่ละหลักสูตรไว้ล่วงหน้า
รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอนไว้ในคู่มือประจําหลักสูตร ที่แผนกสนับสนุนสามารถเตรียมการจัด
ตําราและเครื่องช่วยฝึกไว้สนับสนุนแก่ผู้เข้ารับการศึกษาและครู/อาจารย์ได้ หากไม่เพียงพอก็สามารถจัดทําเพิ่ม
หรือยืมจากหน่วยข้างเคียงได้ก่อน
๒.๘ งบประมาณและสิ่งอุปกรณ์แต่ละหลักสูตร ได้กําหนดไว้ในคู่มือประจําหลักสูตรที่ฝ่ายงบประมาณ
ของแผนกเตรียมการและฝ่ายพลาธิการของแผนกสนับสนุน สามารถเตรียมการในการบริหารงบประมาณและ
สิ่งอุปกรณ์ด้านการศึกษาได้ล่วงหน้า
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๒.๙ ที่ พักและสิ่งอํ า นวยความสะดวก กรมนั กเรี ย นโรงเรี ย นทหารปืน ใหญ่ ส ามารถใช้ คู่มือประจํ า
หลักสูตรเตรียมการเรื่องที่พักและสิ่งอํานวยความสะดวกไว้ได้ล่วงหน้ารวมทั้งการแจกจ่ายคู่มือผู้เข้ารับการศึกษา
ของผู้เข้ารับการศึกษาประจําปีด้วย
๒.๑๐ กระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนทหารปืนใหญ่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ที่กองทัพบกอนุมัติและดําเนินการตามคู่มือประจําหลักสูตรการศึกษาประจําปีที่แถลงไว้ โดยมีกองการศึกษา
โรงเรียนทหารปืนใหญ่เป็นหน่วยดําเนินการด้านการเรียนการสอน กรมนักเรียนโรงเรียนทหารปืนใหญ่เป็น
หน่วยดําเนินการด้านการปกครองและอํานวยความสะดวก
๒.๑๑ การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา ดํ า เนิ น การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาผู้ เ ข้ า เรี ย นทุ ก
หลักสูตรตามคู่มือประจําหลักสูตรที่กําหนด
ปัจจัยนําเข้าเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะต้องดําเนินการล่วงหน้าและได้กําหนดไว้แล้วในคู่มือประจําแต่ละ
หลักสูตร ที่แจกจ่ายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อวางแผนการดําเนินการตลอดปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถจัดทําแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ได้
๓. กระบวนการ (PROCESS) เป็นการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่ วางไว้ ซึ่ งมีการจัดผู้รั บผิดชอบดํา เนินการ คณะกรรมการดําเนินการและกระบวนการในการ
ดําเนินการเป็นลําดับขั้นตอน ดังนี้
๓.๑การจัดทําแผนงานและโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และสรุปผลประเมินเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ , จัดการประเมินหลักสูตรแต่ละหลักสูตรหลั งจบการศึกษา โดย ผู้ อํานวยการศึกษาประจํ า
หลักสูตรการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาประจําหลักสูตร นายทหารปกครองประจําหลักสูตร ผู้รับผิดชอบ
ห้องเรีย น ผู้ บั งคั บกองพัน นักเรี ย น โดยหน่ว ยงานที่ รับ ผิด ชอบเตรี ย มการในเรื่ องนี้คือแผนกเตรีย มการ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่
๓.๒ คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ ร่วมในการรับฟังผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในการประเมินหลักสูตรแต่ละหลักสูตร แล้วสรุปเป็นประเด็นที่จะต้องดําเนินการแก้ไข
๓.๓ จัดทํา ระเบียบ คําสั่ง ที่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมเสนอต่อสภาโรงเรียนทหาร
ปืนใหญ่
๓.๔ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะทํางานในแต่ละองค์ประกอบ กํากับดูแล
ติดตามผลการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี แล้วจัดทํารายงานการประเมินตนเองของแต่
ละองค์ประกอบก่อนการรับประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปีตามที่โรงเรียนทหารปืนใหญ่หรือกองทัพบก
กําหนด โดยจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อ ยศ.ทบ. เป็นรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ครอบคลุมใน
ทุกองค์ประกอบ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบเตรียมการในเรื่องนี้คือสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่
๓.๕ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนทหารปืนใหญ่และของกองทัพบก
ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด สรุปผลการดําเนินการ จุดที่ควร
พัฒนา แนวทางแก้ไขแก้ไข จุดแข็ง แนวทางเสริม เรื่องที่ควรปรับปรุงของโรงเรียนทหารปืนใหญ่เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาในปีต่อไป
๔. ผลลัพธ์ที่ต้องการ (OUT PUT)
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปี โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่และของกองทัพบก โดยมีการปรับปรุงพัฒนาตามลําดับ และให้มีจุดที่ควรพัฒนาที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขให้น้อยลงตามลําดับ จนสุดท้ายคือไม่มีเลยโดยต้องรักษาคุณภาพและหาแนวทางเสริมจุดแข็งให้ดีขึ้น
๕. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต
๕.๑ รร.ป.ศป.จะจัดทําทําเนียบการศึกษาของกําลังพลเหล่าทหารปืนใหญ่ ทั้งที่อยู่ในเหล่าและอยู่นอก
เหล่าเพื่อเป็นข้อมูลประจําปีไว้ และปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาเปิดหลักสูตรการศึกษาในปีต่อไป ปัจจุบันสามารถหาข้อมูลได้เฉพาะกําลังพลที่อยู่ในเหล่าเท่านั้น และ
จะดําเนินการหาข้อมูลกําลังพลที่อยู่นอกเหล่าต่อไป ปัจจัยที่ทําให้สามารถดําเนินการได้ คือ
• ศป.สามารถควบคุมกําลังพลระดับชั้นยศ ส.ต. – จ.ส.อ. และ ร.ต. – ร.อ.ได้ เพราะการ
ปรับย้ายกําลังพลดังกล่าวต้องทําผ่าน ศป. โดยเฉพาะนายทหารสัญญาบัตรระดับ น.๑ นั้น ศป.เป็นหน่วย
พิจารณาปรับย้ายในภาพรวมของ ทบ.ตามโครงการนําร่องอยู่แล้ว ที่สามารถนํามาบันทึกและปรับปรุงทําเนียบ
ได้อย่างต่อเนื่องว่า บรรจุในตําแหน่งใด ชั้นยศใด
• การเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของ รร.ป.ศป.ประจําปี มีการบันทึกผู้เข้ารับ
การศึ กษาและผลการศึ กษาไว้ เ ป็ น ประจํ า ทุกปี ที่ส ามารถนํ า มาบั น ทึ กปรั บ ปรุงทํ า เนีย บการศึ กษาได้ อย่ า ง
ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ที่จะสามารถทราบได้ว่ากําลังพลแต่ละคนได้ผ่านการศึกษาในหลักสูตรใดของ รร.ป.ศป.
ไปแล้ว ใครยังไม่ได้รับการศึกษา
๕.๒ การจัดทําคู่มือประจําหลักสูตร รร.ป.ศป.ได้จัดให้มีการแถลงหลักสูตรการศึกษาประจําปี ๒๕๔๘
ไว้แล้ว ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะประกอบ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร จํานวนผู้เข้ารับการศึกษา ห้วงระยะเวลา
การศึกษา สถานที่ในการศึกษา(ห้องเรียน ห้องสอบ สถานที่ฝึก) ตารางสอนประจําหลักสูตร ครู/อาจารย์
ผู้ ส อนรายวิ ช า ห้ องที่ ใช้ ส อนรายวิ ช า งบประมาณประจํ า หลั กสู ต ร แต่ ยั งไม่ ครอบคลุ มตามรายการที่ ตั้ ง
เป้าหมายไว้ จึงมีแนวคิดในการดําเนินการดังนี้
• เพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตร เพื่อให้ ผบ.พัน.นร.สามารถ
ประเมินผลระบบการคัดเลือกผู้เรียนได้
• กําหนดจํานวน ตํารา เครื่องช่วยฝึก ที่จ่ายยืมให้ผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตร
เพื่อให้แผนกสนับสนุนสามารถวางแผนการแจกจ่ายและการส่งคืน เพื่อให้การสนับสนุนในทุกหลักสูตรได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตามจํานวนตําราและเครื่องช่วยฝึกที่มีอยู่ และพิจารณาจัดทําหรือจัดหาเพิ่มตามความเหมาะสม
• กําหนดแผนในการบริหารงบประมาณของแต่ละหลักสูตร ทั้งงบประมาณที่ต้องจัดยืมก่อน
งบประมาณที่ต้องบริหารเพื่อใช้คืนเงินยืม งบประมาณที่ต้องดําเนินการให้ทันงวด เพื่อให้ฝ่ายงบประมาณ
รร.ป.ศป.ได้ดําเนินการบริหารให้ทันต่องวดงานโดยไม่ผิดพลาด
• ดําเนินการจัดทําโปรแกรมการจัดทําคู่มือประจําหลักสูตรการศึกษา ทั้งในภาพรวมและใน
ภาพย่อยแต่ละหลักสูตร เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทําคู่มือประจําหลักสูตรต่อไป
๕.๓ การปรับปรุงหลักสูตร ตําราและเอกสารประกอบการเรียน หลักสูตรการศึกษาในปัจจุบันได้ใช้มา
นานแล้ว มีการปรับปรุงหลักสูตรบ้างตามระยะเวลา แต่ไม่มีการปรับปรุงเนื้อหาในการสอนให้สอดคล้องกับ
สภาวะในปัจจุบัน รวมทั้งขั้นตอนในการปรับปรุงค่อนข้างจะยุ่งยาก หลายขั้นตอน จึงควรกําหนดแผนงานใน
การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตําราและเอกสารประกอบการเรียน ดังนี้
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• จัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดการศึกษาเป็นประจําทุกปีหรือปีเว้นปี เพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน ทําในลักษณะโครงการนําร่องก่อนขออนุมัติหลักการเพื่อเป็นการทดลองใช้ก่อน
ตัดวิชาที่ไม่จําเป็นออกโดยให้ผู้เรียนไปอ่านเองนอกเวลาเรียน เพิ่มเติมวิชาที่จําเป็นในปัจจุบันลงไป
• ปรั บ ปรุ งตํ า ราให้ ส อดคล้ องวิ ช าที่ กํา หนดโดยให้ มี ความทั น สมั ย ที่ สุ ด โดยใช้ ร ะเบี ย บ
คําสั่ง คําแนะนํา คู่มือราชการสนาม คู่มือทางเทคนิค ของ ทบ.เป็นแนวทางในการดําเนินการ
๕.๔ การวัดผลการศึกษา ปรับปรุงระบบการวัดผลการศึกษาของ รร.ป.ศป.ให้เป็นมาตรฐานโดยการ
ปรับปรุงข้อสอบแต่ละวิชาให้เป็นข้อสอบมาตรฐาน เพื่อจัดทําคลังข้อสอบ มีขั้นตอนดังนี้.๕.๔.๑ ผปส.รร.ป.ศป.กําหนดรหัสวิชาในแต่ละหลักสูตรเพื่อนําข้อสอบมาตรฐานในแต่ละวิชาเข้า
เก็บในคลังข้อสอบในระบบคอมพิวเตอร์โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป.จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคลังข้อสอบ
๕.๔.๒ ครู-อาจารย์ และ หน.แผนกวิชา รับผิดชอบการออกข้อสอบในวิชาที่รับผิดชอบในการสอน
๕.๔.๓ ผตก.รร.ป.ศป.แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการวัดผล( การสอบ) ๒ นาย และ
ตรวจข้อสอบ ๒ นาย โดยจะเป็นผู้ไปรับปัญหาสอบจาก ครู-อาจารย์ ที่สอนและออกข้อสอบ หรือจากคลัง
ข้อสอบถ้ามีข้อสอบมาตรฐานในคลังข้อสอบแล้ว โดยเตรียมข้อสอบให้ครบตามจํานวนนักเรียนที่จะทําการสอบ
จากเครื่องพิมพ์ printer อัตโนมัติ หรือ เครื่องโรเนียวข้อสอบ ของศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป. หรือ ผสน.รร.ป.
ศป.ไปทําการสอบตามตารางที่ ผตก.รร.ป.ศป.กําหนด
๕.๔.๔ คณะกรรมการควบคุมการวัดผล ตรวจข้อสอบและส่งคะแนนให้แผนกวิชาและอาจารย์
ผู้สอน เพื่อรายงานให้ ผปส.รร.ป.ศป. โดยถ้าเป็นการสอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครื่องจะตรวจคะแนนและ
วิเคราะห์ข้อสอบให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเป็นการสอบด้วยกระดาษคําตอบการวิเคราะห์ข้อสอบจะเป็นหน้าที่ของ
อจ.ผู้ออกข้อสอบที่สอบวิชานั้นๆ
๕.๔.๕ อจ.ผู้สอน และ เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป. จะส่งผลการวิเคราะห์ให้แผนกวิชา
และผู้ออกข้อสอบทําการปรับปรุงแก้ไขข้อสอบที่ไม่ได้มาตรฐานในวิชานั้น และส่งให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
รร.ป.ศป.ที่รับผิดชอบคลังข้อสอบเก็บข้อสอบที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วเข้าคลังข้อสอบตามรหัสวิชาที่ได้กําหนดให้
จาก ผปส.รร.ป.ศป.
๕.๕ คลังข้อสอบจะกําหนดไว้ ๒ แห่งในแบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ คือ
๕.๕.๑ คลังข้อสอบหลัก ให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป. เป็นผู้รับผิดชอบ
๕.๕.๒ คลังข้อสอบสํารอง จะใช้เมื่อคลังข้อสอบหลักใช้การไม่ได้ ให้ ผปส.รร.ป.ศป.รับผิดชอบ
โดยปรับปรุงข้อมูลกับคลังข้อสอบหลักอย่างต่อเนื่อง
๕.๖ คณะกรรมการวัดผลการศึกษาของโรงเรียน จะพิจารณาข้อสอบมาตรฐานเพื่อจัดเก็บเข้าคลัง
ข้อสอบโดยมติของที่ประชุม

61

62

บทที่ ๗
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๑. กล่าวทั่วไป
การประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายในของโรงเรี ยนทหารปื นใหญ่ ได้จั ดขึ้ นเพื่ อให้ทราบ
จุดอ่อน จุดแข็งของการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ขึ้นเพื่อดําเนินการ โดยให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
๒. แนวทางในการประกันคุณภาพเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วยการ
ดําเนินการ ๓ ส่วนซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนในการดําเนินงาน คือ
๒.๑ การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง การมีระบบกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ เพื่อกํากับการดําเนินงานของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ให้ได้ผลตามตัวบ่งชี้
คุณภาพและเกณฑ์ที่กําหนด กล่าวคือ กองทัพบกได้กําหนดมาตรฐานองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
การศึกษา กําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลางในแต่ละองค์ประกอบของโรงเรีย นทหารปืนใหญ่ขึ้นมาควบคุ ม
คุ ณภาพตามนโยบายของ ทบ. เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานในโรงเรี ย นทหารปื น ใหญ่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กําหนดขึ้น
๒.๒ การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบว่าโรงเรียนทหารปืนใหญ่ที่ได้
จัดให้มีระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพแล้ว ได้มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกล่าวหรือไม่และมีผล
การปฏิบัติเป็นไปตามระบบและกลไกที่กําหนดหรือไม่ กล่าวคือ ในการตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียนทหาร
ปื น ใหญ่ ให้ มี ก ารตรวจสอบตามมาตรฐานองค์ ป ระกอบ ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ใ นแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ ว่ า มี ก าร
ดําเนินการและได้ผลเป็นไปตามที่กําหนดไว้หรือไม่ หากมีและได้ผลตามที่กําหนดไว้ให้ดําเนินการบันทึกว่า
“ผ่าน” หากไม่มีหรือมีแต่ไม่เป็นไปตามผลที่กําหนดให้บันทึกว่า “ไม่ผ่าน”
๒.๓ การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ส่งผลต่อคุณภาพตาม
ตัวบ่งชี้ กล่าวคือ เป็นการประเมินผลในแต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐานองค์ประกอบว่าอยู่ในเกณฑ์ใดใน
๕ เกณฑ์ที่กําหนดไว้
ซึ่งการดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ จะ
กระทําโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ตามห้วง
วันเวลาที่โรงเรียนทหารปืนใหญ่กําหนด และรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการ ทบ.โดยกรมยุทธศึกษาทหารบกที่เป็นตัวแทนของกองทัพบกอีกด้วยปีละ ๑ ครั้ง
๓. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) เป็นเอกสารที่โรงเรียนทหาร ปืน
ใหญ่จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินตนเอง จากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ประจําปีที่ผ่านมาในแต่ละครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของตนเองและ
สาธารณชน ได้รับทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหาร
ปืนใหญ่ รวมถึง จุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ดังนี้
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๓.๑ รวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงาน บทบาท หน้าที่ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๓.๒ ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องและดํารงไว้ซึ่งสิ่งที่ดีอยู่แล้ว
๓.๓ ใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
จากคณะกรรมการกองทัพบก
๓.๔ การจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง ให้ จั ด ทํ า เป็ น รายตั ว บ่ งชี้ ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบโดย
คณะทํางานองค์ประกอบ แล้วรวบรวมให้หัวหน้าองค์ประกอบจัดทํารายงานการประเมินตนเองของแต่ละ
องค์ประกอบ เพื่อให้สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่รวบรวมจัดทําเป็นรายงานการ
ประเมินตนเองของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ต่อไป
๔. กําหนดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ โรงเรียนทหารปืนใหญ่
ได้กําหนดห้วงในการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ประจําปี
โดยคณะกรรมการของโรงเรียนซึ่งผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ ทบ. มาแล้ว
โดยกําหนดเป็น ๒ ห้วง
ห้วงที่ ๑ ในเดือน เมษายน โดยคณะกรรมการของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ห้วงที่ ๒ ในเดือน กันยายน โดยคณะกรรมการของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
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ภาคผนวก
ผนวก ก คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
คําสั่งศูนย์การทหารปืนใหญ่
( เฉพาะ )
ที่ ๑๖๙/๔๙
เรื่อง

การจัดตั้งสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
--------------------------------

เพื่อให้การบริหารงานการฝึกศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ และการพัฒนาทางวิทยาการของ
เหล่าทหารปืนใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคําสั่งศูนย์การทหารปืนใหญ่ (เฉพาะ) ที่ ๑๘/๓๘ เรื่อง
กําหนดหน้าที่ และอัตรากําลังพลศูนย์การทหารปืนใหญ่ อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๔๑๓๐ ลง ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๓๘ , นโยบายการศึกษากองทัพบก และการประกันคุณภาพการศึกษากองทัพบก มีความ
สอดคล้องกับหลักนิยมของเหล่าทหารปืนใหญ่และกองทัพบก จึงให้ปฏิบัติดังนี้.๑. ให้ยกเลิกคําสั่ง ศป. (เฉพาะ) ที่ ๒๔๖/๔๗ ลง ๑๘ มิ.ย.๔๗ เรื่อง การจัดตั้งสภาโรงเรียนทหาร
ปืนใหญ่
๒. คําสั่ง หรือระเบียบอื่นใดของศูนย์การทหารปืนใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ที่มีข้อขัดแย้งกับคําสั่งนี้ ให้ยึดถือคําสั่งนี้เป็นหลัก.
๓. สภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ตามผนวก ก มีหน้าที่ในการพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้.๓.๑ ควบคุม กํากับดูแลการบริหาร งานฝึกศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ และการพัฒนาทาง
วิทยาการของเหล่าทหารปืนใหญ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักนิยมของกองทัพบกในปัจจุบัน.
๓.๒ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ให้เหมาะสมและทันสมัย
๓.๓ พัฒนา ปรับปรุง เอกสาร ตํารา ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้ารับ
การศึกษาอย่างแท้จริงและประหยัด.
๓.๔ ติดตามผลการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษา ด้วยการวัดผล การฝึกศึกษาในระหว่างการศึกษา
และประเมินผลเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว
เพื่อนําผลที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกศึกษา และ
เอกสารตําราให้ตรงกับความต้องการของหน่วยกําลังรบ โดยสอดคล้องกับนโยบายแผนพัฒนากองทัพ และ
หลักนิยมของกองทัพบกต่อไป
๓.๕ กํากับดูแล ติดตามผล และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก
๔. การดําเนินงานของสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๔.๑ ให้มีการประชุม เมื่อมีเรื่องสําคัญต้องใช้เหตุผลพิจารณาร่วมกันหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น มีการเปลี่ยนแปลงหลักนิยม, ได้รับอาวุธยุทโธปกรณ์หลักใหม่, กําหนด ชกท.ใหม่, กําหนดภัยคุกคามใหม่,
ผลที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ได้ผลไม่เป็นไปตามความมุ่งหมาย หรือ ผู้บังคับบัญชากําหนดนโยบายเร่งด่วน เป็นต้น
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๔.๒ สภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินงานเฉพาะกิจ เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกศึกษา เอกสารตํารา หรืออื่น ๆ เป็นครั้งคราวตามความจําเป็น
๔.๓ คณะกรรมการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ พิจารณาเรื่องสําคัญที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เสนอมติในที่ประชุม ถือเอาเสียงส่วนมากเป็นเอกฉันท์ หรือประธานกรรมการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่เป็นผู้
ตกลงใจให้ข้อยุติ
๔.๔ ให้หัวหน้าแผนกเตรียมการโรงเรียนทหารปืนใหญ่ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสภา
โรงเรียนทหารปืนใหญ่
๔.๕ การเชิญบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการ ในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๔.๖ เลขานุการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ออกคําสั่งฯแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตามข้อ ๔.๒
ที่คณะกรรมการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ และ ประธานสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่เสนอ โดยเลือกจาก
กรรมการใน ผนวก ก และบุคคลภายนอก ตามข้อ ๔.๕ ประกอบคําสั่งฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบ
นโยบายจากคณะกรรมการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๔.๗ คณะอนุกรรมการตามคําสั่งฯ ในข้อ ๔.๖
จัดทําร่างที่ได้รับมอบส่งให้คณะกรรมการสภา
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ พิจารณาตรวจแก้ไขก่อนการประชุมอย่างน้อย ๑๕ วัน
เพื่อให้สภาโรงเรียนทหาร
ปืนใหญ่ ลงมติรับหลักการ
๔.๘ แจ้งเรื่องการจัดทําแผนงาน, โครงการ, ระเบียบ, คําสั่งตลอดจนข้อพิจารณาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ให้สภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ รับทราบ แล้วดําเนินเรื่องตามสายงานการบังคับบัญชา โดยคณะอนุกรรมการ
ในแต่ละเรื่องจะต้องรายงานผลการดําเนินงานให้ที่ประชุมสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ทราบทุกครั้ง เมื่อมีการ
ประชุมสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
๕. หน่วยขึ้นตรงศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้การสนับสนุนกําลังพล และสิ่งอํานวยความสะดวก เมื่อ
คณะอนุกรรมการร้องขอ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.
สั่ง ณ วันที่ ๑๙
(ลงชื่อ)

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙
พล.ต. พัลลภ ตุละรัต
( พัลลภ ตุละรัต )
ผบ.ศป.

ผนวก …คณะกรรมการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ประกอบคําสั่ง 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
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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. ประจําแผนก ผตก.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
--------------------------------------------ผนวก ข ระเบียบ รร.ป.ศป.ว่าด้วย คณะกรรมการการศึกษา รร.ป.ศป.
ระเบียบโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ว่าด้วย คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
พ.ศ. ๒๕๕๓
--------------------เพื่อให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา
ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม จึงเห็นสมควรวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้.ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า
“ระเบียบโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
ว่าด้วย คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะงานประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ว่าด้วย คณะกรรมการ
ศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
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ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการเรียกว่า “ คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ ” ใช้คําย่อว่า “ 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 ประจําแผนก ผตก.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๕ คณะกรรมการศึกษาโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีอํานาจหน้าที่
ดังนี้.๕.๑ กํากับดูแล และเสนอแนะ การดําเนินงานการปรับปรุง และพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้ดําเนินไปด้วยความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๕.๒ กํากับดูแลและเสนอแนะการดําเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ดังนี้.๕.๒.๑ การพิจารณาทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์
คําขวัญ เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ ทบ.
๕.๒.๒ กําหนดนโยบาย ระบบ และวิธีการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๕.๒.๓ กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการงานประกันคุณภาพการศึกษา,
การประกันคุณภาพครู, อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษาในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๕.๒.๔ กํ าหนดวิ ธี การตรวจสอบและประเมิ นผล ระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพภายในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๕.๒.๕ กําหนดการจัดทําเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๕.๒.๖ กํากับดูแลการดําเนินงานของคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๕.๒.๗ พิจารณาให้คําแนะนํา และเสนอแนะในการดําเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่กําหนด
๕.๓ การพิจารณางานวิจัย ผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของโรงเรียนทหาร
ปืนใหญ่ เพื่อนําผลการวิจัยผลงานทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่มาใช้ประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และพัฒนากําลังพลของเหล่าทหารปืนใหญ่
๕.๔ พิจารณาการจัดการศึกษา ระบบการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
ระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
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๕.๕ เชิญผู้เกี่ยวข้องจากส่วนราชการต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ข้อมูลหรือข้อคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๖ ให้ประธานกรรมการ มีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานขึ้น เพื่อ
รวบรวมและศึกษาข้อมูลรายละเอียด และปฏิบัติงานเพื่อบรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้ทุกหน่วยในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการตามที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ ๘ ให้หัวหน้าแผนก ผตก.รร.ป.ศป. รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ

ณ

วันที่ ๒

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

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

โอริส
โอริส )

รอง ผบ.รร.ป.ศป.
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ผนวก ค แต่งตั่งเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป.
(0.  )

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

ผปส.รร.ป.ศป. ( โทร. ๓๙๑๓๘ )

ที่ กห ๐๔๖๑.๓/๑๓๕
วันที่
๙
พ.ย.๕๓
เรื่อง กําหนดให้แผนกรับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.
เรียน ผบ.รร.ป.ศป.
อ้างถึง ผลการประชุมพิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไข อฉก. หมายเลข ๔๑๓๐ ศป.
เมื่อ ๒๔ ก.ย.๕๒
๑. ตามนโยบาย ผบ.รร.ป.ศป. (รอง ผบ.รร.ป.ศป. รับคําสั่งฯ) ให้ ผปส.รร.ป.ศป. รับผิดชอบ
งานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
รร.ป.ศป. มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปรับปรุง อฉก. หมายเลข ๔๑๓๐ ศป. ที่ ศป.กําลังดําเนินการ
๒. ข้อเท็จจริง
๒.๑ ผลการประชุ มพิ จ ารณาความเหมาะสมในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไข อฉก. หมายเลข
๔๑๓๐ ศป. ตามอ้างถึง “แผนกประเมินผลและสถิติ ” เดิม เปลี่ยนชื่อแผนกเป็น “แผนกสถิติและประกั น
คุณภาพการศึกษา” (ชื่อแผนกเหมือนกันทั้ ง ศร. และ ศม.) โดยเพิ่มอัตรากําลั งพลและหน้าที่ การประกั น
คุ ณ ภาพเพิ่ ม ขึ้ น สํ า หรั บ อั ต รากํ า ลั ง พล ใช้ วิ ธี ป รั บ เฉลี่ ย อั ต รากํ า ลั ง พลจากแผนกภายใน บก.รร.ป.ศป.
ซึ่งขณะนี้ อฉก. หมายเลข ๔๑๓๐ ศป.ใหม่ ศป.กําลังดําเนินการยังไม่ประกาศใช้
๒.๒ อัตรากําลังพลของ สปศ.รร.ป.ศป. ในปัจจุบัน จัดจากนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวนจากหน่วยต่างๆ มาช่วยราชการ ซึ่งมีกําลังพลปฏิบัติงานดังนี้
๒.๒.๑ พ.อ.ปัญญา สาแช ตําแหน่ง ฝสธ.ประจําผู้บังคับบัญชา ช่วยราชการ ศป.
ปฏิบัติหน้าที่ หน.สปศ.รร.ป.ศป.
๒.๒.๒ พ.ต.พยัพ พิลา ตําแหน่ง อจ.ผฝอ.กศ.รร.ป.ศป. ช่วยราชการ สนง.สป
ศ.รร.ป.ศป.
๒.๒.๓ ส.อ.ชลชัย เต็งวงศ์เดิม ตําแหน่ง เสมียน ผตก.รร.ป.ศป. ช่วยราชการ
สนง.สปศ.รร.ป.ศป.
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รร.ป.ศป.

๒.๓ หน้าที่ของ สปศ.รร.ป.ศป.
๒.๓.๑ วางแผนอํา นวยการและจั ดทํ า นโยบายการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา

๒.๓.๒ จัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.
๒.๓.๓ ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ การประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.
๒.๓.๔ ควบคุมการดํ า เนิ น การตามแผนดํ าเนิ นการประกัน คุ ณภาพการศึ กษา
ให้บรรลุเป้าหมายและต่อเนื่อง
๒.๓.๕ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ ควบคุ ม
ตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษารวมทั้ ง สร้ า งระบบและเครื อ ข่ า ยตลอดจนความร่ ว มมื อ ด้ า น
การประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๓.๖ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
๓. ข้อพิจารณา ผปส.รร.ป.ศป. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการตามนโยบาย ผบ.รร.ป.ศป.
ตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรดําเนินการดังนี้
๓.๑ ให้ ผปส.รร.ป.ศป. รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.
โดยให้รวมอัตรากําลังพล ตามข้อ ๒.๒ และหน้าที่ของ สปศ.รร.ป.ศป. ตามข้อ ๒.๓ ไว้ในแผนก ผปส.รร.ป.ศป.เป็น
การชั่ ว คราวจนกว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงและ อฉก. หมายเลข ๔๑๓๐ ศป.ใหม่ ประกาศใช้ และให้
หน.ผปส.รร.ป.ศป. มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมบังคับบัญชา
๓.๒ กําลังพลของ สปศ.รร.ป.ศป.เดิม ที่มาช่วยราชการ ตามข้อ ๒.๒ ให้ ผธกพ.รร.ป.ศป.
แก้ไขคําสั่งฯ ให้มาช่วยราชการที่ ผปส.รร.ป.ศป. ตั้งแต่ พ.ย.๕๓ เป็นต้นไป
๓.๓ การประสานการปฏิบัติ ให้หน่วย/แผนก ใน รร.ป.ศป. ประสานการปฏิบัติในงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป. ตั้งแต่ พ.ย.๕๓ เป็นต้นไป โดยใช้สํานักงานและหมายเลข
โทรศัพท์เดิม
๔. ข้อเสนอ เห็นสมควรดําเนินการดังนี้
๔.๑ อนุมัติตามที่เสนอในข้อ ๓
๔.๒ สําเนาส่ง กศ.รร.ป.ศป., กรม นร.รร.ป.ศป., ผตก.รร.ป.ศป., ผธกพ.รร.ป.ศป.,
ผสน.รร.ป.ศป., สปศ.รร.ป.ศป. เพื่อทราบและปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาอนุมัติตามที่เสนอในข้อ ๔

- %&'($)$ ' ,0%12% 3
(45. 0(, 64.. . .

(ลงชื่อ) พ.อ.ธรรมปรีชา จีรังสวัสดิ์
( ธรรมปรีชา จีรังสวัสดิ์ )
หน.ผปส.รร.ป.ศป.
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.
ผนวก ง. แผนการดํ
าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ประจําปี ๒๕๕๕
: 7..;<
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ลําดับ
การดําเนินงาน
วันเวลาการปฏิบัติ
๑ - จัดทํา แผนงานและโครงการ ๘ แผนงาน ๑๙ โครงการให้สอดคล้องกับ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี/้ เกณฑ์กลาง
- แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป.
ต.ค.๕๔ - ธ.ค.๕๔
๑.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ป.ศป.
๒.โครงการประชาสัมพันธ์หลักการแนวคิดและวิธีการทํางานประกันฯ
๓.โครงการสํารวจความต้องการพัฒนาความรู้ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
๒ - จัดทําแผนการดําเนินงานและตารางการปฏิบัติงานประกันฯปี ๕๕
๓ - จัดทํานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๕๕
๔ - แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๕๕
๕ - แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปี ๕๕
๖ - จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๕๕
๗ -จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๑
ม.ค.๕๕ - มี.ค.๕๕
๘ -จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๑
๙ - จัดประชุมประเมินหลักสูตร ครั้งที่ ๑
๑๐ - รับการประเมินคุณภาพภายในจาก คณะกรรมการ ทบ.โดยใช้ผลการ
ดําเนินงาน ปีงบประมาณ ๕๔ ใน ๗ - ๘ พ.ค.๕๕
เม.ย.๕๕ - มิ.ย.๕๕
๑๑ - จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี๕๕ ครั้งที่ ๑
๑๒ - ประเมินคุณภาพภายในของ ของ รร.ป.ศป. ปี๕๕ ครั้งที่ ๑
๑๓ - จัดประชุมประเมินหลักสูตร ครั้งที่ ๒
๑๔ - สรุปผลการดําเนินงานและประเมินแผนงาน/โครงการปี ๕๕
๑๕ - จัดประชุมประเมินหลักสูตร ครั้งที่ ๓
ก.ค.๕๕ - ก.ย.๕๕
๑๖ - จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี๕๕ ครั้งที่ ๒
๑๗. - ประเมินคุณภาพภายในของ ของ รร.ป.ศป. ปี๕๕ครั้งที่ ๒
๑๘. - ประชุมคณะกรรมการประกันฯและบุคลากรครั้งที่ ๒
๑๙. - จัดทํารายงานประเมินตนเอง sar ปี ๒๕๕๕ ส่ง ยศ.ทบ.
ต.ค. ๕๕
- เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ ทบ.ปี ๕๕
ตรวจถูกต้อง
พ.ต.
(วิรัตน์
ชุมพล)
า ผสน.รร.ป.ศป.ปฏิ
ัติหน้าที่
ผนวก จ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกประจํ
ษา รร.ป.ศป.
ประจําปีบ๒๕๕๕
ประจํา ผปส.รร.ป.ศป.

หมายเหตุ
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คําสั่งโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
(เฉพาะ)
ที่ ๒๖๐ / ๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี ๒๕๕๕
-------------------เพื่อให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคําสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๗๕๗/๔๕ ลง ๑๙ มิ.ย.๔๕ เรื่อง นโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้.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 ประจํา ผตก.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑.๑๐ หน.ผปส.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ / เลขานุการ
๑.๑๑ ประจํา ผปส.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. หน้าที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ
๒.๑ กําหนดแผนและแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ ,ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
กลางที่กรมยุทธศึกษาทหารบก กําหนด
๒.๒ กําหนด วิธีการ ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๒.๓ กํากับดูแล และประสานการปฏิบัติงานของคณะทํางานองค์ประกอบแต่ละคณะทํางาน
ให้ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๔ รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ของคณะทํางานแต่ละองค์ประกอบแล้ว
เรียบเรียงให้เหมาะสม สอดคล้อง เฉพาะในส่วนที่ ๒ (ส่วนสําคัญ) ส่วนที่ ๓ (รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)
และส่วนที่ ๔ ( ส่วนสรุป,แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม ) ในภาพรวมของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ ตามกําหนดเวลาก่อนการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการของกองทัพบก
๒.๕ ส่งรายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) เฉพาะส่วนที่ ๒ – ๔ ให้ ผปส.รร.ป.ศป. เพื่อใช้
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนทหาร
ปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในกองทัพบก ต่อไป
๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย
๓. คณะทํางานของแต่ละองค์ประกอบและหน้าที่รับผิดชอบ ตามผนวก ก
๔. การประสานการปฏิบัติ
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๔.๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กําหนดห้วงเวลาในการเสนอรายงาน
การประเมินตนเองให้คณะทํางานองค์ประกอบทราบ
ก่อนการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๔.๒ การรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อจัดทําแฟ้มเอกสารประกอบการรายงานการประเมิ น
ตนเองของคณะทํางานแต่ละองค์ประกอบ ให้ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง และให้จัดเตรียมแฟ้ม
เอกสารเตรี ย มรั บ การประเมิ น และจั ด ข้ อมู ล เป็ น รู ป ไฟล์ เ อกสารในเว็ ปไซด์ ข องโรงเรี ย นทหารปื น ใหญ่
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อีกทางหนึ่งด้วย
๔.๓ การจัดทํารูปเล่มรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ ให้เป็นหน้าที่ของ ผปส.รร.ป.ศป.
ที่จะดําเนินการแต่ก่อนที่จะนําส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหาร
ปื น ใหญ่ ให้ ก รมยุ ท ธศึ ก ษาทหารบก ให้ มี ก ารจั ด ประชุ ม คณะทํ า งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
คณะทํางานองค์ประกอบ
ทุกองค์ประกอบอีกครั้ง เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
รับคําสั่ง ผบ.รร.ป.ศป.
พ.อ.
( สุรศักดิ์ แพน้อย )
รอง ผบ.รร.ป.ศป.
ผนวก ก (คณะทํางานของแต่ละองค์ประกอบและหน้าที่ฯ) ประกอบคําสั่ง รร.ป.ศป.(เฉพาะ) ที่ ๒๖๐ /๕๔
ลง ๒๐ ธ.ค. ๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
--------------------------

๑. คณะทํางานของแต่ละองค์ประกอบ
๑.๑ คณะทํางานองค์ประกอบที่ ๑

๑.๑.๑ หน.ผตก.รร.ป.ศป.
๑.๑.๒ ประจําแผนก ผตก.รร.ป.ศป.
๑.๑.๓ พ.ต.ณรงค์ฤทธิ์ บริบูรณ์ทรัพย์
๑.๑.๔ พ.ท.ประสาท นวลประเสริฐ

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ

๑.๒.๑ ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
๑.๒.๒ หน.ผยว.กศ.รร.ป.ศป.
๑.๒.๓ หน.ผฝอ.กศ.รร.ป.ศป.
๑.๒.๔ หน.ผลย.กศ.รร.ป.ศป.
๑.๒.๕ หน.ผอว.กศ.รร.ป.ศป.
๑.๒.๖ หน.ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.

หัวหน้า คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

๑.๒ คณะทํางานองค์ประกอบที่ ๒
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๑.๒.๗ หน.ผยย.กศ.รร.ป.ศป.
๑.๒.๘ หน.ผปส.รร.ป.ศป.
๑.๒.๙ หน.ผสน.รร.ป.ศป.
๑.๒.๑๐ พ.ท.เจริญ แก้วกระจ่าย
๑.๒.๑๑ พ.ท.บุญส่ง ทองพานิชย์
๑.๒.๑๒ พ.ท.ณรงค์ จิรกาวสาน
๑.๒.๑๓ พ.ต.เวส
บุตรหล้า
๑.๒.๑๔ พ.ต.เสถียรไท ราชคมณ์
๑.๒.๑๕ ร.อ.วัชระ
มุมาน
๑.๒.๑๖ ร.อ.เกรียงไกร กระจายศรี
๑.๒.๑๗ พ.ท.ภัยวรรณ เข็มหอม

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ

๑.๓ คณะทํางานองค์ประกอบที่ ๓
๑.๓.๑ ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
๑.๓.๒ ฝอ.๓ กรม นร.รร.ป.ศป.
๑.๓.๓ พ.ท.กุลปราโมทย์ ทองประเสริฐ
๑.๓.๔ รอง ผบ.พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
๑.๓.๕ ผบ.ร้อย นทน.พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
๑.๓.๖ ผบ.ร้อย นสน.พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
๑.๓.๗ ร.อ.ผิน
บุญช้าง
๑.๓.๘ จ.ส.อ.สราวุธ บุญเกิด
๑.๓.๙ ผบ.พัน นร. กรม นร.รร.ป.ศป.

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะกรรมการ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ

๑.๔.๑ รอง ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
๑.๔.๒ หน.ผปตอ.กศ.รร.ป.ศป.
๑..๔.๓ พ.ต.ประสิทธิ์ คําพันทา
๑.๔.๔ พ.ต.กิตติศักดิ์ จันทร์สําเภา
๑.๔.๕ พ.ท.พยัพ
พิลา
๑.๔.๖ ร.อ.เลอพงศ์ สะเดา

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ

๑.๔ คณะทํางานองค์ประกอบที่ ๔

๑.๕. คณะทํางานองค์ประกอบที่ 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.พิษณุ
จัดการ

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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๑.๕.๘ พ.ท.ณรงค์

จิรกาวสาน

๑.๖. คณะทํางานองค์ประกอบที่ 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. คณะทํางานองค์ประกอบที่ ๗

คณะทํางาน/เลขานุการ
หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน / เลขานุการ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

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 จ.ส.อ.คําหลง
อัมภรัตน์
๑.๗.๖ จ.ส.ท.รามิน
ใจเอื้อ
๑.๗.๗ จ.ส.ต.มานพ
ติระกาล
๑.๗.๘ ส.ท.บัณฑิต
สู้ศึก
๑.๗.๙ ส.ต.ชาญนรินทร์ ธรรมวารีย์
๑.๗.๑๑ พ.ต.เสรี
เอมอําไพ

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ

๑.๘.๑ พ.ท.ชนะชัย
๑.๘.๒ ฝกง.รร.ป.ศป.
๑.๘.๓ ส.อ.อภิชัย
๑.๘.๔ ร.ท.คมสัน

น่าชม
สกุลสุข
กาลตนากูล

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ

๑.๙.๑ พ.อ.ปัญญา
๑.๙.๒ จ.ส.ต.ชลชัย
๑.๙.๓ พ.ท.พยัพ
๑.๙.๔ พ.ต.วิรัตน์

สาแช
เต็งวงศ์เดิม
พิลา
ชุมพล

หัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ
คณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

๑.๘. คณะทํางานองค์ประกอบที่ ๘

๑.๙. คณะทํางานองค์ประกอบที่ ๙

๒. หน้าที่คณะทํางานแต่ละองค์ประกอบ

๒.๑ ศึกษาและทําความเข้าใจในหัวข้อองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลาง
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์กลางของกองทัพบก เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ ทบ. ต่อไป
๒.๒ ติดตามผลการดําเนินงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานการดําเนินงานให้สอดคล้องตามหัวข้อ
องค์ประกอบตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ที่รับผิดชอบ โดยจัดให้มีการประชุมคณะทํางานเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน
ขององค์ประกอบที่รับผิดชอบให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ
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๒.๓ ให้มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบของตน เพื่อจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของแต่ละตัวบ่งชี้ เฉพาะในส่วนที่ ๒ (ส่วนสําคัญ ,ผลการประเมิน/ผลการดําเนินงาน) และ
ส่วนที่ ๓ (รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง ) ส่งให้หัวหน้าคณะทํางานองค์ประกอบตามห้วงเวลาที่หัวหน้า
คณะทํางานกําหนด
๒.๔ ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ขององค์ประกอบตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่กําหนด
เฉพาะในส่วนที่ ๒ (ส่วนสําคัญ,ผลการประเมิน/ผลการทํางาน) ส่วนที่ ๓ (รายการเอกสาร หลักฐานอ้างอิง )
และส่วนที่ ๔ (ส่วนสรุป,แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม ) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
พิจารณาก่อนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีการศึกษาของ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่
กรมยุทธศึกษาทหารบกกําหนด
๒.๕ จัดทําแฟ้มเอกสารประกอบรายงานการประเมินตนเอง
ขององค์ประกอบที่รับผิดชอบให้สมบูรณ์
และสอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองตามข้อ ๔ ในองค์ประกอบที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการรับการ
ประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
.........................
ตรวจถูกต้อง
พ.ต.
( วิรัตน์ ชุมพล )
ประจํา ผสน.รร.ป.ศป.ปฏิบัติหน้าที่
ประจํา ผปส.รร.ป.ศป.
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ผนวก ฉ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รร.ป.ศป.ประจําปี
รอง ผบ.รร.ป.ศป.
๒๕๕๔

คําสั่งโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
( เฉพาะ )
ที่ ๒๖๒ /๕๔
เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ป.ศป.ประจําปี ๒๕๕๕
----------------------------------------------

เพื่อให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคําสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๗๕๗/๔๕ ลง ๑๙ มิ.ย.๔๕ เรื่อง นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ ทบ.
และนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของ ของ รร.ป.ศป.
จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน รร.ป.ศป. ประจําปี ๒๕๕๕ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของ รร.ป.ศป. โดยให้ปฏิบัติดังนี้
๑. คณะกรรมการ
๑.๑ พ.อ.สุรศักดิ์
แพน้อย
ประธานกรรมการ
๑.๒ พ.อ.ปัญญา
สาแช
รองประธาน/กรรมการ
๑.๓ พ.ท.ภัยวรรณ
เข็มหอม
กรรมการ
๑.๔ พ.ท.ชนะชัย
น่าชม
กรรมการ
๑.๕ พ.ท.พยัพ
พิลา
กรรมการและเลขานุการ
๑.๖ พ.ต.วิรัตน์
ชุมพล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. หน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ
๒.๑ ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ป.ศป. ในองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์กลาง ตามที่ ทบ. กําหนดก่อนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ ทบ.
๒.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ป.ศป. ตามขั้นตอนดังนี้.
๒.๒.๑ ตรวจเอกสารการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แต่ละองค์ประกอบ
๒.๒.๒ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/คณะทํางานในแต่ละองค์ประกอบ
๒.๒.๓ ตรวจสถานที่และทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา ให้สอดคล้องกับผลการ
ดําเนินงานของแต่ละองค์ประกอบ
๒.๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ในแต่ละองค์ประกอบให้ ผบ.รร.ป.ศป. ทราบภายใน ๑๐ วัน หลังจากเสร็จสิ้นจากการประเมิน
๓. การประสานการปฏิบัติ
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๓.๑ วัน/เวลาในการประเมิน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๓.๒ การปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประสานกับ ผปส.รร.ป.ศป.โดยตรง
ทั้งนี้ ให้เตรียมการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง

ณ

วันที่ ๒๐

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

รับคําสั่ง ผบ.รร.ป.ศป.
พ.อ.
( สุรศักดิ์ แพน้อย )
รอง ผบ.รร.ป.ศป.
สปศ.รร.ป.ศป. ๓๙๑๗๙
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โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

คําขวัญ
สร้างคน
ค้นคว้าวิชาการ
พัฒนาครู- อาจารย์ วางมาตรฐานการฝึกศึกษา
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
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คํานํา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ฉบับนี้
เป็ น เอกสารที่ จั ด ทํ า ขึ้ น
เพื่ อให้ บุ คลากรทางการศึ กษาและคณะกรรมการประกั น คุ ณภาพการศึ กษา
ซึ่งเป็นระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ได้ทราบว่าโรงเรียน
ทหารปื น ใหญ่ จ ะดํ า เนิ น งานในด้ า นการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาไปในทิ ศทางใด อี กทั้ งเป็ น ข้ อมู ล ให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนทหารปืนใหญ่และของกองทัพบก ใช้เป็นคู่มือ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ด้วย
หวั งว่ า คู่ มือการประกั น คุณภาพการศึ กษาฉบั บ นี้
จะเป็ น ประโยชน์ให้ คณะกรรมการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และบุ คลากรทางการศึ ก ษาของโรงเรี ย นทหารปื น ใหญ่ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
รูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทํา ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
พ.อ.
( สุรศักดิ์

แพน้อย )

รอง ผบ. รร.ป.ศป. ทําการแทน
ผบ.รร.ป.ศป.
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สารบัญ
หน้า

คํานํา
บทที่ ๑ บทนํา
บทที่ ๒ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ คําขวัญ อัตลักษณ์
บทที่ ๓ ระบบการคัดเลือกผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา คุณลักษณะผู้สําเร็จการศึกษา
ของ รร.ป.ศป.
บทที่ ๔ การกําหนดองค์ประกอบ ดัชนีและเกณฑ์กลางในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของ รร.ป.ศป.
บทที่ ๕ แผนงานและโครงการของ รร.ป.ศป. ประจําปี ๒๕๕๔
บทที่ ๖ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของ รร.ป.ศป.
บทที่ ๗ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ รร.ป.ศป.

๑
๙
๑๑
๒๐
๕๑
๖๕
๗๑

ภาคผนวก
ผนวก ก คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสภาโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ผนวก ข ระเบียบ รร.ป.ศป.ว่าด้วยคณะกรรมการการศึกษา รร.ป.ศป. พ.ศ. ๒๕๕๓
ผนวก ค แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป.
ผนวก ง แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ประจําปี ๒๕๕๔
ผนวก จ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ประจําปี ๒๕๕๔
ผนวก ฉ คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ประจําปี ๒๕๕๔

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ ผปส.รร.ป.ศป. ( โทร. ๓๙๑๗๙ )
ที่ กห ๐๔๖๑.๓/
วันที่

ธ.ค. ๕๔

๗๓
๗๖
๗๙
๘๑
๘๒
๘๙
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เรื่อง ขออนุมัติจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
เรียน ผบ.รร.ป.ศป.
๑. ผปส.รร.ป.ศป.ขออนุมัติจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้
และเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพของ ทบ. ปี ๕๕ ที่ได้ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินใหม่ให้ นขต.รร.ป.ศป.
เป็ น คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในการเตรี ย มการรั บ การประเมิ น ฯ จาก ทบ.
จํานวน ๑๕ เล่ม รวมเป็นเงิน ๖๒๔ บาทสรุปได้ดังนี้
๑.๑ ถ่ายเอกสาร จํานวน ๑๕ เล่ม ๑,๓๘๐ หน้า รวมเป็นเงิน ๕๕๒ บาท ( ถ่ายเอกสารจาก
ภายนอกเล่มละ ๙๒ หน้า X ๐.๔๐ บาท = ๓๖.๘๐ บาท )
๑.๒ แล็คซีน ขนาด ๑นิ้ว ๒ ม้วน X ๓๖ = ๗๒ บาท
๒. ข้อเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๒.๑ อนุมัติให้ดําเนินการตามข้อ ๑
๒.๒ ผตก.รร.ป.ศป. สนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๖๒๔ บาท
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาหากเห็นเป็นการสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ ๒ และกรุณาลงนาม
ในหน้าคํานําของคู่มือฯ ที่แนบ
พ.อ.
( ปัญญา สาแช )
หน.ผปส.รร.ป.ศป.
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๒ / ลงนามแล้ว
รับคําสั่ง ผบ.รร.ป.ศป.
พ.อ.
รอง ผบ.รร.ป.ศป
ธ.ค. ๕๔

