๘

๙. หลักสูตรการศึกษาของ รร.ป.ศป. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ได้รับอนุมัติจากกองทัพบกให้เปิดการศึกษาหลักสูตร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคาสั่ง ทบ. (เฉพาะ ) ที่
๑๐๕๗/๕๕ ลง ๑๐ ก.ย.๕๕ ดังนี้
ระยะเวลา
วันเปิด – ปิด
จานวนผู้
ลาดับ
หลักสูตร
ศึกษา
หมายเหตุ
การศึกษา
ศึกษา
(สัปดาห์)
๑ นายสิบสื่อสาร ป. รุ่นที่ ๒๖
๑๒
๒ ต.ค.๕๕ – ๒๗ ธ.ค.๕๕
๔๕
๒ ชั้นนายพัน ป. รุ่นที่ ๖๔
๑๗
๔ ต.ค.๕๕ – ๗ ก.พ.๕๖
๖๕
๓ อบรมวิชาทหารปืนใหญ่ รุ่นที่ ๓๑
๑๐
๙ ต.ค.๕๕ – ๒๐ ธ.ค.๕๕
๖๐
๔ หลักยิงป. (ส.) รุ่นที่ ๒๐
๑๒
๗ พ.ย.๕๕ – ๕ ก.พ.๕๖
๓๕
๕ ชั้นนายพัน ป. รุ่นที่ ๖๔ (E-learning)
๒๒
๒๓ พ.ย.๕๕ – ๗ ก.พ.๕๖
๓๐
๖ นายสิบยุทธการและการข่าว รุ่นที่ ๑๑
๑๒
๑๘ ธ.ค.๕๕ – ๑๕ มี.ค.๕๖
๓๕
๗ นายสิบชั้นต้น ป. รุ่นที่ ๓๘
๘
๙ ม.ค.๕๖ – ๗ มี.ค.๕๖
๖๐
๘ นายสิบยานยนต์ ป. รุ่นที่ ๒๐
๘
๒๒ ม.ค.๕๖ – ๑๙ มี.ค.๕๖
๔๐
๙ ชั้นนายร้อย ป. รุ่นที่ ๖๙ (E-learning)
๒๓
๒ เม.ย.๕๖ – ๒๗ ก.ย.๕๖
๓๐
๑๐ นายทหารลาดตระเวนแผนที่ ป. รุ่นที่ ๑๗
๑๑
๓ เม.ย.๕๖ – ๒๗ มิ.ย.๕๖
๓๐
๑๑ ปฐมนิเทศนายทหารใหม่เหล่า ป. รุ่นที่ ๒๙
๙
๑๘ เม.ย.๕๖ – ๑๔มิ.ย.๕๖
๓๒
๑๒ เตรียมนายสิบชั้นต้นสาหรับทหารกองหนุน
๑๒
๓ พ.ค.๕๖ – ๑ ส.ค.๕๖
๑๒๐
เหล่า ป. รุ่นที่ ๓
๑๓ ชั้นนายร้อย ป. รุ่นที่ ๖๙
๑๓
๒๖ มิ.ย.๕๖ – ๒๗ ก.ย.๕๖
๖๘
๑๔ นายสิบอาวุโส ป. รุ่นที่ ๖๒
๑๒
๑๑ มิ.ย.๕๖ – ๕ ก.ย.๕๖
๗๕
๑๕ ปรับการยิง ป. ทหารพลรบ รุ่นที่ ๒๖
๒
๒๘ ส.ค.๕๖ – ๑๐ ก.ย.๕๖
๓๖
๑๖ ชั้นนายพัน ป. รุ่นที่ ๖๕ (E-learning)
๒๒
๓ ก.ย.๕๖ – ๕ ก.พ.๕๗
๓๐
๑๗ นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ป. รุ่นที่ ๑๕(๒/๕๔)
๒๖
๑ พ.ค.๕๕ – ๓๑ ต.ค.๕๕
๑๔๐
๑๘ นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ป. รุ่นที่ ๑๖(๑/๕๕)
๒๖
๑ พ.ย.๕๕ – ๓๐ เม.ย.๕๖
๑๕๔
๑๙ นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ป. รุ่นที่ ๑๕(๒/๕๕)
๒๖
๑ พ.ค.๕๖ – ๓๑ ต.ค.๕๖
๑๕๐
รวม
๒๘๓
๑,๒๓๕
สรุป จานวนสัปดาห์ที่ใช้ในการศึกษาปี ๒๕๕๖ จานวน ๒๘๓ สัปดาห์
จานวนผู้เข้ารับการศึกษาทั้งสิ้น ๑,๒๓๕ นาย
จานวนหลักสูตรทั้งสิ้น ๑๙ หลักสูตร
ห้วงเวลาที่ใช้ในการศึกษา ตั้งแต่ ๒ ต.ค. ๕๕ ถึง ๓๑ ต.ค. ๕๖

๑๐ (เพิ่มเติม)

๘. วิสัยทัศน์ของหน่วยเหนือตามสายบังคับบัญชา
๘.๑ วิสัยทัศน์ กองทัพบก ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
“กองทัพบกเป็นกลไลด้านความมั่นคงของรัฐที่สาคัญและมีศักยภาพ ในอันที่จะพิทักษ์ รักษา
เอกราช และความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชน และผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการ
พัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืน และเป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศ รี เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา
ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ”
๘.๒ วิสัยทัศน์ กองทัพบก ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
“กองทัพบก เป็นกองทัพที่ทันสมัย มีความเป็นทหารอาชีพ มีศักยภาพและความพร้อมเป็นที่
ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน ในปี ๒๕๖๕”
(จากผลการสัมมนาโดย ยศ.ทบ. เมื่อ ๒๐ ถึง ๒๒ ก.พ.๕๖ ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท แอนด์
สปา จ.ว.ก.จ. โดยมี พล.ท.อักษรา เกิดผล รองเสนาธิการทหารบกเป็นประธานการสัมมนา )
๘.๓ วิสัยทัศน์ ยศ.ทบ.
“มุ่งพัฒนา ปรับปรุง การฝึกศึกษา และวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกศึกษา เพื่อเตรียม
กาลังพลของกองทัพบก ให้มีความพร้อมที่จะตอบสนองภารกิจของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
๘.๔ วิสัยทัศน์ ศป.
“มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการฝึกศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตกาลังพลของเหล่าทหารปืนใหญ่
ให้เป็นผู้นาที่มีประสิทธิภาพ และคุณธรรมตามนโยบายของกองทัพบก และกรมยุทธศึกษาทหารบก ตลอดจน
พัฒนาหลักนิยมและยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารปืนใหญ่ ให้มีความทันสมัยและมีความพร้อมรบ”
๘.๕ วิสัยทัศน์ รร.ป.ศป.
“โรงเรียนทหารปืนใหญ่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการฝึกศึกษาแก่กาลังพลของเหล่าทหารปืน
ใหญ่ ให้มีความรู้คู่คุณธรรม สู่มาตรฐานและเทคโนโลยีของกองทัพ”

บทที่ ๕
แผนงาน / โครงการ งานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ประจาปี ๒๕๕๖
จานวน ๙ แผนงาน ๒๓ โครงการ
หน่วยรับผิดชอบ
กศ.รร.ป.ศป.
(๓ แผนงาน ๕ โครงการ)

กรม นร.รร.ป.ศป.
(๒ แผนงาน ๙ โครงการ)

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

โครงการ
- โครงการพัฒนาครู/อาจารย์
- โครงการครู-อาจารย์ดีเด่นประจาปี
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน
- โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษสาหรับเยาวชน
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

- แผนงานพัฒนาผู้เรียน
- โครงการส่ ง เสริ ม ความเป็ น ผู้ น า/ผู้ น า
- แผนงานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและ หน่วยทหาร
วัฒนธรรมองค์กรทหาร
- โครงการด้ า นวิ ช าการและสร้ า งเสริ ม
ประสบการณ์
- โครงการกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ
- โครงการการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับผู้เรียน
- โครงการการปลูกฝังอุดมการณ์ความรัก
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- โครงการการสืบทอดและจรรโลงไว้ซึ่ง
วัฒนธรรมองค์กรทหาร
- โครงการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความ
ถู กต้ องในขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทั้ งของ
ท้องถิ่นและของชาติ
- โครงการเสริ ม สร้ า งลั ก ษณะผู้ น าให้
นักเรียนนายสิบ
- โครงการทดสอบร่างกายประจาดือนข
องนักเรียนนายสิบ

หน่วยรับผิดชอบ
ผธกพ.รร.ป.ศป.
(๒ แผนงาน ๒โครงการ)

แผนงาน
- แผนงานพัฒนาบุคลากร
- แผนงานระบบสารสนเทศ

- โครงการจัดการความรู้ รร.ป.ศป.
- โครงการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ
- โครงการพัฒนาการสอบและตรวจวิเคราะห์
ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (อยู่ในแผนงานวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์)
- โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ E – leaning

- แผนงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของ รร.ป.ศป.

- โครงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน รร.ป.ศป.
- โครงการประชาสั ม พั น ธ์ ห ลั ก การ
แนวคิดและวิธีการทางานประกันคุณภาพ
การศึกษา
- โครงการส ารวจความต้ อ งการพั ฒ นา
ความรู้ ต ามดั ช นี แ ละเกณฑ์ ก ลางการ
ประเมินคุณภาพภายใน- โครงการพัฒนา
รูปแบบและวิธีการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา
- โครงการพัฒ นาระบบสารสนเทศด้าน
การประเมินผลการศึกษา ของ รร.ป.ศป.

ศูนย์คอมพิวเตอร์
รร.ป.ศป.
(- แผนงาน ๒ โครงการ)
ผปส.รร.ป.ศป.
(๒ แผนงาน ๕ โครงการ)

โครงการ

- แผนงานพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการศึกษา ของ รร.ป.
ศป.

การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
แผนงานและโครงการ
แผนการดาเนินงาน
โครงการ เจ้าของโครงการ
การเรียนการสอน (องค์ประกอบที่ ๒) ประกอบด้วย ๑ แผน ๒ โครงการ
๑. แผนงานพัฒนาครู/อาจารย์ ให้ กศ.รร.ป.ศป. เป็นหน่วยรับผิดชอบแผนงาน
๒
- โครงการพัฒนาครู/อาจารย์ - ดาเนินการจัดการอบรมครู/อาจารย์ เพื่อให้
กศ.รร.ป.ศป.
มี ค ามรู้ ค วามสามารถ ในเรื่ อ ง การจั ด การ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การ
ใช้ แ ละผลิ ต สื่ อ ต่ า งๆ การวิ เ คราะห์ ข้ อ สอบ
การทาประมวลรายวิชา การทาแผนการสอน
และเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นการพัฒนาครู/
อาจารย์
- โครงการครู - อาจารย์ดีเด่น - ดาเนินการทาแบบประเมินการสอน ให้ผู้เข้า
กศ.รร.ป.ศป.
ประจาปี
ศึ ก ษา ประเมิ น ก่ อ นจบการศึ ก ษาในแต่ ล ะ
หลั กสู ตรสรุ ป ให้ ผู้ บังคับบัญชาทราบ พร้อม
ข้อเสนอแนะ และเสนอรายชื่ออาจารย์ดีเด่น
เพื่อรับเกียรติบัตรครู -อาจารย์ดีเด่นประจาปี
การศึกษาจาก รร.ป.ศป.
การพัฒนาผู้เรียน (องค์ประกอบที่ ๓) ประกอบด้วย ๑ แผน ๕ โครงการ
๒. แผนงานพัฒนาผู้เรียน ให้ กรม นร.รร.ป.ศป.เป็นหน่วยรับผิดชอบแผนงาน
๕
- โครงการส่ ง เสริ ม ความ - จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ภาวะ
กรม นร.รร.ป.ศป.
เป็นผู้นา/ผู้นาหน่วยทหาร ผู้ น า เช่ น มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี วิ สั ย ทั ศ น์ มี
ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา มี
วุฒิภาวะทางอารมณ์มีความเชื่อมั่นและกล้า
ตัดสินใจ
- โครงการด้ านวิ ชาการและ - จั ดกิจ กรรมที่พัฒ นาและส่ งเสริมผู้ เรียนใช้
กรม นร.รร.ป.ศป.
สร้างเสริมประสบการณ์
ความรู้มาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ตุ่อสังคม
ชุมชม การดูงาน หรือกิจกรรมเสริมสร้าง
ความรู้ทางทหารและภาวะผู้นาทางทหาร

แผนงานและโครงการ
แผนการดาเนินงาน
โครงการ เจ้าของโครงการ
การพัฒนาผู้เรียน (องค์ประกอบที่ ๓) ประกอบด้วย ๑ แผน ๕ โครงการ
- โครงการกีฬาและการ - จั ดกิจกรรมที่พัฒ นาและส่ งเสริมให้ผู้ เรียน
กรม นร.รร.ป.ศป.
ส่งเสริมสุขภาพ
เล่ น กี ฬ าจั ด แข่ ง ขั น กี ฬ าที่ นิ ย มตามความ
เหมาะสมและวัยของผู้เรียน เพื่อความสามัคคี
และรั ก ษาสุ ข ภาพร่ า งกายให้ แ ข็ ง แรง ผ่ อ น
คลายจากการศึกษาทางวิชาการ
- โ ครงการเสริ ม สร้ า ง - จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาความเป็ น ผู้ น าของ
กรม นร.รร.ป.ศป.
ลั ก ษณะผู้ น าให้ นั ก เรี ย น นักเรียนนายสิบให้กล้าคิด กล้าแสดงออกมี
นายสิบ
บุ ค ลิ ก ภาพที่ ดี มี ลั ก ษณะเป็ น ผู้ น า รู้ จั ก
วางแผนประพฤติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่
นักเรี ย นนายสิ บรุ่นเดียวกัน ผู้บังคับบัญชา
บุคคลภายนอก เพื่อเตรียมความของนักเรียน
นายสิบให้มีภาวะผู้นาหน่วยทหารขนาดเล็กได้
- โครงการทดสอบ
- เพื่อสร้างสมรรถภาพร่างกายของนักเรียน
กรม นร.รร.ป.ศป.
สมรรถภาพร่างกายของ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก โดยให้มี
นักเรียนนายสิบ
การทดสอบสมรรถภาพร่ า งกายนั ก เรี ย น
หลั กสู ตรนั กเรียนนายสิ บทหารบกทุกคนใน
ห้ ว งเดื อ นที่ก าหนด ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี
ความสามารถในการพั ฒ นาสมรรถภาพ
ร่างกายในด้านที่บกพร่อง และเพื่อจัดระบบ
ข้อมูล ด้า นสมรรถภาพร่างกายในแต่ล ะราย
เป็นระบบ

การวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ (องค์ประกอบที่ ๔) ประกอบด้วย ๑ แผน ๓ โครงการ
๓. แผนงานการวิจัย/
ให้ กศ.รร.ป.ศป. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
๓
ผลงานทางวิชาการ/งาน แผนงาน
สร้างสรรค์
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน - ใช้ข้อมูลในการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ
กศ.รร.ป.ศป.
ของรร.ป.ศป.เพื่อแก้ปัญหาในด้านการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ โดยเน้นไปที่
ประสิทธิภาพในการสอนครู-อาจารย์
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และการวัดผลประเมินผล
- โครงการพัฒนาการสอบ - จัดทาโปรแกรมสร้างข้อสอบ/ทาปัญหาสอบ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
และตรวจวิเคราะห์
การทดสอบ การตรวจข้อสอบ การวิเคราะห์
ข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ข้อสอบ ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการพัฒนาให้
ทันสมัยกับ โปรแกรม ตรงความต้องการครู/
อาจารย์และผู้เข้า รับการศึกษาสะดวกในการ
ใช้งาน ป้องกันการทุจริตและการล้วงข้อมูล
- จัดให้มีระบบการเรียนการสอน แบบ E–
- โครงการจัดการเรียน
learnimg กาหนดผู้รับผิดชอบดาเนินการ
ศูนย์คอมพิวเตอร์
การสอนแบบ
จัดทาแผนการเรียนการสอนขั้นต้นในวิชาใด
E - iearning
ก่อนหลัง หรือใช้ประกอบการสอนร่วมกับการ
สอนปกติ มีการส่งเสริมความรู้พัฒนา ครู/
อาจารย์ /เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ เจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบในด้านการจัดการเรียนการสอน การ
ผลิตสื่อบทเรียน , การดูแลระบบเครือข่าย
และเว็ปไซต์เพื่อพัฒนาต่อไปจัดให้มีการ
ประเมินผล ครู/อาจารย์ และบทเรียน E –
learnimg

การบริการวิชาการแก่สังคม (องค์ประกอบที่ ๕ ) ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๒ โครงการ
๔. แผนงานการบริ ก าร - ให้ กศ.รร.ป.ศป. เป็นหน่วยรับผิดชอบแผนงาน
๒
ทางวิชาการ
- โครงการบริการวิชาการ - จัดบุคลากร/ทรัพยากร/อาวุธยุทโธปกรณ์/
กศ.รร.ป.ศป.
แก่สังคม
ข้อมูลทางวิชาการ ให้บริการหลากหลายวิธี
เช่น การบรรยายสาธิต จัดแสดง สนับสนุน
สื่อเว็บไซต์ และกิจกรรมที่หน่วยเหนือกาหนด
โดยกาหนดแผนงานไว้ ล่วงหน้า ตามสถิติที่
เคยดาเนินการ
- โครงการอบรม
- จัดอบรมคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
กศ.รร.ป.ศป.
คอมพิวเตอร์และ
สาหรับ เยาวชนในห้วงปิดเทอม ให้การ
ภาษาอังกฤษสาหรับ
บริการหน่วยงานข้างเคียง ครอบครัวและบุตร
เยาวชน
หลานในการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษาแก่เยาวชน
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (องค์ประกอบที่ ๖) ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๔ โครงการ
๕. แผนงานท านุ บ ารุ ง ให้ กรม นร.รร.ป.ศป. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
๔
ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนงาน
- โครงการการปลูกฝัง
- จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนให้
กรม นร.รร.ป.ศป.
คุณธรรม
มีคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การสวดมนต์
การตักบาตร ปฏิบัติธรรมในวันสาคัญทาง
ศาสนา การทอดผ้าป่า การทอดกฐิน การฝึก
สมาธิ ตลอดจนในการปฏิบัติการส่งเสริมและ
สร้างบรรยากาศ ศาสนากิจ ได้แก่ การอบรม
ศีลธรรม การจัดห้องฝึกสมาธิ หรือห้อง
ละหมาด

แผนงานและโครงการ
แผนการดาเนินงาน
โครงการ เจ้าของโครงการ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (องค์ประกอบที่ ๖) ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ๔ โครงการ
- โครงการการปลูกฝัง
- จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน
กรม นร.รร.ป.ศป.
อุดมการณ์ความรักชาติ
ในการ เข้าแถวเคารพธงชาติ การจัด
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมในวันสาคัญของชาติ เช่น วันชาติ
วันเฉลิมพระชนม์พรรษา, วันจักรี,
วันรัฐธรรมนูญ วันฉัตรมงคล, วันราลึกถึง,
บูรพมหากษัตริย์,บุคคลสาคัญของชาติ
- โครงการการสืบทอด
- จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนใน
กรม นร.รร.ป.ศป.
และจรรโลงไว้ซึ่ง
การ ปฏิบัติตามระเบียบ ธรรมเนียม วินัย
วัฒนธรรมองค์กรทหาร ทหาร แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาส
หรือ เทศกาลต่างๆภายใต้ความเชื่อ
ความศรัทธาและค่านิยมของหน่วย/เหล่า
- โครงการส่งเสริมให้เกิด - จัดกิจกรรมที่พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียน
กรม นร.รร.ป.ศป.
ความเข้าใจ และความถูก เข้าใจในขนบธรรมเนียม เช่น การไหว้ครู,
ต้องในขนบธรรมเนียม
วันลอยกระทง,วันสงกรานต์ ฯลฯ และ
ประเพณี ทั้งของท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่นต่าง 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
เพิ่มพูนทักษะในการจัดทาสื่อการเรียนการ
สอน จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการศึกษา
เพื่อพิจารณาการจัดทาสื่อของ รร.ป.ศป.
อันเป็นการสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ใน รร.ป.ศป. เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนของ รร.ป.ศป. ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แผนงานและโครงการ
แผนการดาเนินงาน
โครงการ เจ้าของโครงการ
การบริหารและการจัดการ (องค์ประกอบที่ ๗) ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ๒ โครงการ
๗. แผนงานระบบ
ให้ ผธกพ.รร.ป.ศป. เป็นหน่วยรับผิดชอบ
๒
สารสนเทศ
- โครงการจัดระบบ
๑. การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เป็นการ
ผธกพ.รร.ป.ศป.
จัดระบบฐานข้อมูล
นาข้อมูลด้านบุคลากร ด้านภาระงานของบุคลากร
สารสนเทศเพื่อการ
ทั้งครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
ตัดสินใจ
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
ตัดสินใจและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ข้อมูลสารสนเทศ สามารถแสดงออกใน
รูปแบบของ เอกสาร หรือฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์ของเครือข่าย
ภายในหน่วยงาน
ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา (องค์ประกอบที่ ๙) ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ๕ โครงการ
๘. แผนงานการประกัน ให้ ผปส.รร.ป.ศป.เป็นหน่วยรับผิดชอบ
๕
คุณภาพการศึกษาของ
แผนงาน
รร.ป.ศป.
- โครงการประกันคุณภาพ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ผปส.รร.ป.ศป.
การศึกษาภายใน รร.ป.ศป.
การศึกษาจัดทานโยบายและคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.
๒. เขียนแผนงานและโครงการ ตามนโยบาย
และที่ริเริ่มขึ้น ให้ครอบคลุมและสอดคล้องใน
ทุกองค์ประกอบ
๓. จั ดทาตารางกาหนดงานประกันคุณภาพ
การศึ กษาก าหนดผู้ รั บผิ ดชอบ ห้ ว งเวลาใน
การดาเนินงาน
๔. จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ,คณะท างาน
และบุ ค ลากร เพื่ อ ด าเนิ น การตามตาราง
กาหนดงานและห้วงเวลาที่กาหนด
๕. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ของ รร.ป.ศป.
๖. จัดทารายงานการประเมินตนเอง ทุก ๖ เดือน

แผนงานและโครงการ
แผนการดาเนินงาน
โครงการ เจ้าของโครงการ
ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา (องค์ประกอบที่ ๙) ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ๕ โครงการ
๗. ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุก ๖ เดือนภายในห้วง เม.ย. และ ก.ย.
๘. จั ดประชุมสรุ ปผลการประเมินคุณภาพภายใน
ก าหนดประเด็ นและแนวทางในการพั ฒนาในทุ ก
องค์ประกอบ
๙. จั ดท ารายงานการประเมิ นตนเองในรอบ
ปีงบประมาณ เพื่อเตรียมรับการประเมินจาก
คณะกรรมการกองทัพบก
๑๐. รายงานผลการดาเนินงานและประเมินผลการ
ดาเนินงานของโครงการ เพื่อสรุปกาหนดประเด็นและ
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโครงการ เผยแพร่ให้
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อนาไปแก้ไขและพัฒนางาน
- โครงการประชาสัมพันธ์
ประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบ
ผปส.รร.ป.ศป.
หลักการแนวคิดและวิธีการ ๑๑. จั ดประชาสั มพันธ์ให้ บุ คลากร,กาลั งพลและ
ทางานประกันคุณภาพ
ประชาชนทั่ วไปให้ ทราบถึ งหลั กการ แนวคิ ดและ
การศึกษา
วิธีการทางานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อความ
เข้าใจที่ถูกต้องด้วยวิธีต่างๆ เช่นเอกสาร,แผ่นพับ,
จั ดทาคู่มือ,การประชุม,ป้ายประชาสั มพันธ์ หรื อ
- โครงการสารวจความ
อื่นๆ
ผปส.รร.ป.ศป.
ต้องการพัฒนาความรู้ตาม ๑๒. จัดทาแบบสารวจความต้องการพัฒนาความรู้
ดัชนีและเกณฑ์กลางการ ตามตั วบ่ งชี้ และเกณฑ์ กลางการประเมิ นคุ ณภาพ
ประเมินคุณภาพภายใน ภายในให้เป็นไปตามแนวทางของ ทบ. และสร้างความ
เข้าใจอย่างถูกต้องให้บุคลากร ให้ครอบคลุมทั้ง ๙
องค์ประกอบ ๑๘ ตัวบ่งชี้ ๙๓ เกณฑ์คุณภาพ

แผนงานและโครงการ
แผนการดาเนินงาน
โครงการ เจ้าของโครงการ
ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา (องค์ประกอบที่ ๙) ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ๕ โครงการ
๙. แผนงานพัฒ นาระบบ ให้ ผปส.รร.ป.ศป. เป็นหน่วยรับผิดชอบแผนงาน
ผปส.รร.ป.ศป.
การประเมินผลการศึกษา
ของ รร.ป.ศป.
- โครงการพัฒนารูปแบบ ๑๓. จั ด ท าประวั ติ แ ละท าเนี ย บผู้ ส าเร็ จ
และวิ ธี ก า รวั ด ผลแล ะ การศึกษาของ รร.ป.ศป.มีความถูกต้องเพื่อให้
ประเมินผลการศึกษา
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสามารถเข้ า ถึ ง และ
ตรวจสอบผลการศึกษาจากระเบียนสะสมได้
รวดเร็ว และถูกต้องสามารถนาผลการศึกษา
ตามแนวทางการรับราชการทุกหลักสูตรมา
เป็ น ส่ ว นประกอบการพิ จ ารณาความดี
ความชอบ และความก้าวหน้าการรับราชการ
๑๔. เพื่อให้มีการจัดทาระบบสารสนเทศงาน
ด้านการประเมินการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
โดยการจั ด ทาประวัติ และท าเนี ยบผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาของ รร.ป.ศป. มีความถูกต้อง ให้
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสามารถเข้ า ถึ ง และ
ตรวจสอบผลการศึกษาจากระเบียนสะสมได้
อย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนา
ผลการศึกษาตามแนวทางการรับราชการทุก
หลักสูตรมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา
ความดี ความชอบ และความก้าวหน้าการรับ
ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา
- โครงการพั ฒ นาระบบ ๑๕. เพื่อให้ครู อาจารย์ใช้รูปแบบ/วิธีการวัดผลที่
ผปส.รร.ป.ศป.
ส า ร ส น เ ท ศ ด้ า น ก า ร เหมาะสมกับรายวิชาในการวัดผลที่เหมาะสมกับผู้เข้า
ประเมินผลการศึกษา ของ รั บการศึ กษาในแต่ ละรายวิ ชาของหลั กสู ตรครู รร.ป.ศป.
อาจารย์มีการวางแผนการวัดและประเมินผลมีการ
ออกแบบการประเมินได้ถูกต้อง โดยมีเครื่องมือและ
วิธี การวั ดและประเมิ นผลได้ ถู กต้ องรวมถึ ง ครู อาจารย์ทราบเทคนิค วิธีรูปแบบ และแนวทางการ
การประเมินที่หลากหลายวัดและประเมินตามสภาพ
จริง

ผนวก ง
แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป. ประจาปี ๒๕๕๖
ลาดับ
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

การดาเนินงาน

วันเวลาการปฏิบัติ

- จัดทาแผนงานและโครงการ ๙ แผนงาน ๒๓ โครงการ ให้สอดคล้องกั บ
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลางการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.
๑. แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.ป.ศป.
๑.๑ โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ป.ศป.
๑.๒ โครงการประชาสัมพันธ์หลักการ แนวคิดและวิธีการทางานประกัน
คุณภาพการศึกษา
๑.๓ โครงการสารวจความต้องการพัฒนาความรู้ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลาง
การประเมินคุณภาพการศึกษา
ต.ค.๕๕ - ธ.ค.๕๕
๒. แผนงานการพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษา ของ รร.ป.ศป.
๒.๑ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประเมินผลการศึกษา ของ
รร.ป.ศป.
๒.๒ โครงการ การประเมินรูปแบบ วิธีการวัดและประเมินผลของ รร.ป.ศป.
- จัดทาแผนการดาเนินงานและตารางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
ปี ๕๖
- จัดทานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๕๕ – ๕๙
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๕๖
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปี ๕๖
- จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๕๕ – ๕๙
- จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑
- จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑
ม.ค.๕๖ - มี.ค.๕๖
- จัดประชุมประเมินหลักสูตร ครั้งที่ ๑
- รับการประเมินคุณภาพภายในจาก คณะกรรมการ ทบ. โดยใช้ผล
การดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๕๕
เม.ย.๕๖ – มิ.ย.๕๖
- จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี ๕๖ ครั้งที่ ๑
- ประเมินคุณภาพภายในของ ของ รร.ป.ศป. ปี ๕๖ ครั้งที่ ๑
- จัดประชุมประเมินหลักสูตร ครั้งที่ ๒

หมายเหตุ

(ต่อ)
ลาดับ
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗.
๑๘.
๑๙.

วันเวลาการปฏิบัติ หมายเหตุ

การดาเนินงาน
- สรุปผลการดาเนินงานและประเมินแผนงาน/โครงการ ปี ๕๖
- จัดประชุมประเมินหลักสูตร ครั้งที่ ๓
- จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี ๕๖ ครั้งที่ ๒
- ประเมินคุณภาพภายในของ ของ รร.ป.ศป. ปี ๕๖ ครั้งที่ ๒
- ประชุมคณะกรรมการประกันฯและบุคลากร ครั้งที่ ๒
- จัดทารายงานการประเมินตนเอง SAR ปี ๒๕๕๖ ส่ง ยศ.ทบ.
- เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ ทบ. ปี ๕๖

ก.ค.๕๖ – ก.ย.๕๖

ต.ค.๕๖

ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ต. วิรัตน์
ชุมพล
(วิรัตน์
ชุมพล)
ประจา ผสน.รร.ป.ศป.ปฏิบัติหน้าที่
ประจา ผปส.รร.ป.ศป.

ผนวก ง
(สาเนา)
คาสั่งโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
(เฉพาะ)
ที่ ๒๒๔ / ๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี ๒๕๕๖
-------------------เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคาสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๓๕/๒๕๕๔ ลง ๒๐ ต.ค.๕๔ เรื่อง นโยบาย
การศึกษาของ ทบ.พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และ คาสั่ง รร.ป.ศป. (เฉพาะ) ที่ ๒๒๕ /๕๕ ลง ๒๒ ต.ค.๕๕ เรื่อง
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป. พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ประจาปี ๒๕๕๖ (ต.ค.๕๕ – ก.ย.๕๖)
โดยให้ปฏิบัติดังนี้
๑. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๑.๑ รอง ผบ.รร.ป.ศป.
เป็นประธานกรรมการ
๑.๒ ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑.๓ ผอ.กศ.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.ผสน.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑.๙ หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์ รร.ป.ศป. เป็นกรรมการ
๑.๑๐ ประจา ผตก.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ
๑.๑๑ หน.ผปส.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
๑.๑๒ ประจา ผปส.รร.ป.ศป.
เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. หน้าที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ ก าหนดแผนและแนวทางการปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้ สอดคล้องกับองค์ประกอบ, ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
กลางที่กรมยุทธศึกษาทหารบก กาหนด
๒.๒ กาหนด วิธีการ ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
๒.๓ ก ากั บ ดู แ ลและประสานการปฏิ บั ติ ง านของคณะท างานองค์ ป ระกอบแต่ ล ะ
คณะทางานให้ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๔ รวบรวมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะทางานแต่ละองค์ประกอบแล้ว
เรียบเรียงให้เหมาะสม สอดคล้อง เฉพาะในส่วนที่ ๒ (ส่วนสาคัญ) ส่วนที่ ๓ (รายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง)
และส่วนที่ ๔ (ส่วนสรุป,แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม) ในภาพรวมของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหาร
ปืนใหญ่ ตามกาหนดเวลาก่อนการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการของกองทัพบก
๒.๕ ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เฉพาะส่วนที่ ๒ – ๔ ให้ ผปส.รร.ป.ศป. เพื่อใช้
ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
ทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในกองทัพบก ต่อไป
๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย
๓. คณะทางานของแต่ละองค์ประกอบและหน้าที่รับผิดชอบตาม ผนวก ก
๔. ตารางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป. ประจาปี ๒๕๕๖ ผนวก ข
๕. การประสานการปฏิบัติ
๕.๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กาหนดห้วงเวลาในการเสนอรายงาน
การประเมิน ตนเองให้คณะทางานองค์ป ระกอบทราบ ก่อนการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๕.๒ การรวบรวมเอกสารหลั ก ฐาน เพื่อ จัด ทาแฟ้ม เอกสารประกอบการรายงานการ
ประเมินตนเองของคณะทางานแต่ละองค์ประกอบ ให้ประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงและให้จัดเตรียม
แฟ้มเอกสารเตรียมรับการประเมิน และจัดข้อมูลเป็นรูปไฟล์เอกสารในเว็บไซต์ของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์
การทหารปืนใหญ่ อีกทางหนึ่งด้วย

๕.๓ การจั ด ท ารู ป เล่ ม รายงานการประเมิ น ตนเองฉบั บ สมบู ร ณ์ ให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข อง
ผปส.รร.ป.ศป. ที่จะดาเนินการแต่ก่อนที่จะนาส่งเอกสารรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนทหารปืนใหญ่
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ให้กรมยุทธศึกษาทหารบก ให้มีการจัดประชุมคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา
และคณะทางานองค์ประกอบ ทุกองค์ประกอบอีกครั้ง เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
รับคาสั่ง ผบ.รร.ป.ศป.
(ลงชื่อ) พ.อ. บัณฑิต สุวัฒฑน
( บัณฑิต สุวัฒฑน )
รอง ผบ.รร.ป.ศป.

ผนวก ก
(คณะทางานของแต่ละองค์ประกอบและหน้าที่ฯ) ประกอบคาสั่ง รร.ป.ศป.(เฉพาะ) ที่ ๒๒๔ /๕๕
ลง ๒๔ ต.ค. ๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
-------------------------๑. คณะทางานของแต่ละองค์ประกอบ
๑.๑ คณะทางานองค์ประกอบที่ ๑
๑.๑.๑ หน.ผตก.รร.ป.ศป.
หัวหน้าคณะทางาน
๑.๑.๒ ประจาแผนก ผตก.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๑.๓ พ.ท.ณรงค์ฤทธิ์ บริบูรณ์ทรัพย์
คณะทางาน
๑.๑.๔ พ.ท.ประสาท
นวลประเสริฐ
คณะทางาน/เลขานุการ
๑.๒ คณะทางานองค์ประกอบที่ ๒
๑.๒.๑ ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
หัวหน้า คณะทางาน
๑.๒.๒ หน.ผยว.กศ.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๒.๓ หน.ผฝอ.กศ.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๒.๔ หน.ผคปม.กศ.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๒.๕ หน.ผอว.กศ.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๒.๖ หน.ผลย.กศ.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๒.๗ หน.ผยย.กศ.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๒.๘ หน.ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะทางาน
๑.๒.๙ พ.ท.ณรงค์ จิรกาวสาน
คณะทางาน
๑.๒.๑๐ พ.ท.บุญส่ง
ทองพานิชย์
คณะทางาน
๑.๒.๑๑ พ.ท.ประสิทธิ์ คาพันทา
คณะทางาน
๑.๒.๑๒ พ.ท.พยัพ
พิลา
คณะทางาน
๑.๒.๑๓ พ.ต.เสถียรไท ราชคมณ์
คณะทางาน
๑.๒.๑๔ พ.ต.ธีรชัย
หอมทวนลม
คณะทางาน
๑.๒.๑๕ ร.อ.เกรียงไกร กระจายศรี
คณะทางาน
๑.๒.๑๖ ร.อ.วัชระ
มุมาน
คณะทางาน
๑.๒.๑๗ ร.ต.ดารงชัย
แก้วมา
คณะทางาน
๑.๒.๑๘ จ.ส.อ.เฉลิม
สุขสม
คณะทางาน
๑.๒.๑๙ จ.ส.อ.นัตตพงษ์ วิสุธิเมธี
คณะทางาน
๑.๒.๒๐ หน.ผปตอ.กศ.รร.ป.ศป.
คณะทางาน/เลขานุการ
๑.๒.๒๑ พ.ต.หาญชัย
ไกรเกรียงศักดิ์
คณะทางาน/เลขานุการ

๑.๓ คณะทางานองค์ประกอบที่ ๓
๑.๓.๑ ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
หัวหน้าคณะทางาน
๑.๓.๒ ฝอ.๓ กรม นร.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๓.๓ พ.ท.กุลปราโมทย์ ทองประเสริฐ
คณะกรรมการ
๑.๓.๔ รอง ผบ.พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๓.๕ ผบ.ร้อย นทน.พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๓.๖ ผบ.ร้อย นสน.พัน.นร.กรม นร.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๓.๗ จ.ส.อ.สราวุธ บุญเกิด
คณะทางาน
๑.๓.๘ ผบ.พัน นร กรม นร.รร.ป.ศป.
คณะทางาน/เลขานุการ
๑.๔ คณะทางานองค์ประกอบที่ ๔
๑.๔.๑ รอง ผอ.กศ.รร.ป.ศป.
หัวหน้าคณะทางาน
๑.๔.๒ หน.ผปตอ.กศ.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๔.๓ พ.ท.ประสิทธิ์ คาพันทา
คณะทางาน
๑.๔.๔ พ.ต.กิตติศักดิ์ จันทร์สาเภา
คณะทางาน
๑.๔.๕ ร.อ.เลอพงศ์
สะเดา
คณะทางาน/เลขานุการ
๑.๕. คณะทางานองค์ประกอบที่ ๕
๑.๕.๑ หน.ผทป.กศ.รร.ป.ศป .
หัวหน้าคณะทางาน
๑.๕.๒ พ.ท.ณรงค์
จิรกาวสาน
คณะทางาน
๑.๕.๓ พ.ท.สมศักดิ์
ดิสอาด
คณะทางาน
๑.๕.๔ พ.ต.วัลลภ
ใหม่นาเพียง
คณะทางาน
๑.๕.๕ ร.อ.เกรียงไกร
กระจายศรี
คณะทางาน
๑.๕.๖ ร.อ.ภูริศักดิ์
บุญพร้อม
คณะทางาน/เลขานุการ
๑.๖. คณะทางานองค์ประกอบที่ ๖
๑.๖.๑ รอง ผบ.กรม นร.รร.ป.ศป.
หัวหน้าคณะทางาน
๑.๖.๒ รอง ผบ.พัน นนส.กรม นร.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๖.๓ ผบ.ร้อย.๑ พัน.นนส.กรม นร.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๖.๔ ผบ.ร้อย.๒ พัน.นนส.กรม นร.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๖.๕ ฝอ.๑ พัน นนส.กรม นร.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๖.๖ จ.ส.ท. ณรงค์ฤทธิ์ ปั้นจันทร์
คณะทางาน
๑.๖.๗ ผบ.พัน นนส.กรม นร.รร.ป.ศป.
คณะทางาน/เลขานุการ
๑.๗. คณะทางานองค์ประกอบที่ ๗
๑.๗.๑ หน.ผธกพ.รร.ป.ศป.
หัวหน้าคณะทางาน
๑.๗.๒ ร.ท.ธนวัฒน์
ผาน้อย
คณะกรรมการ

๑.๗.๓ จ.ส.อ.คาหลง อัมภรัตน์
คณะทางาน
๑.๗.๔ จ.ส.อ.รามิน
ใจเอื้อ
คณะทางาน
๑.๗.๕ จ.ส.อ.มานพ
ติระกาล
คณะทางาน
๑.๗.๖ ส.อ.บัณฑิต
สู้ศึก
คณะทางาน
๑.๗.๗ พ.ท.เสรี
เอมอาไพ
คณะทางาน/เลขานุการ
๑.๘. คณะทางานองค์ประกอบที่ ๘
๑.๘.๑ พ.ท.ชนะชัย น่าชม
หัวหน้าคณะทางาน
๑.๘.๒ ฝกง.รร.ป.ศป.
คณะทางาน
๑.๘.๓ ส.อ.อภิชัย
สกุลสุข
คณะทางาน
๑.๘.๔ ร.ท.คมสัน
กาลตนากูล
คณะทางาน/เลขานุการ
๑.๙. คณะทางานองค์ประกอบที่ ๙
๑.๙.๑ หน.ผปส.รร.ป.ศป.
หัวหน้าคณะทางาน
๑.๙.๒ พ.ท.พยัพ
พิลา
คณะทางาน
๑.๙.๓ ส.อ.ณัฐศิลป์
จีรังสวัสดิ์
คณะทางาน
๑.๙.๔ ส.อ.ปิยะณัฐ
ทองน้อย
คณะทางาน
๑.๙.๕ พ.ต.วิรัตน์
ชุมพล
คณะทางาน/เลขานุการ
๒. หน้าที่คณะทางานแต่ละองค์ประกอบ
๒.๑ ศึก ษาและทาความเข้าใจในหั ว ข้ อองค์ป ระกอบ ตัว บ่งชี้ และเกณฑ์กลาง ในการประกั นคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์กลางของกองทัพบก เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ ทบ. ต่อไป
๒.๒ ติด ตามผลการดาเนิ น งาน และรวบรวมเอกสารหลั ก ฐานการดาเนินงานให้ ส อดคล้ องตามหั ว ข้ อ
องค์ประกอบ ดัชนี และเกณฑ์ที่รับผิดชอบ โดยจัดให้มีการประชุมคณะทางานเพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
ขององค์ประกอบที่รับผิดชอบให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทราบเป็นระยะ ๆ
๒.๓ ให้มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละดัชนีในองค์ประกอบของตน เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ของแต่ละดัชนี เฉพาะในส่วนที่ ๒ (ส่วนสาคัญ, ผลการประเมิน/ผลการดาเนินงาน) และส่วนที่ ๓
(รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง) ส่งให้หัวหน้าคณะทางานองค์ประกอบตามห้วงเวลาที่หัวหน้าคณะทางาน
กาหนด
๒.๔ ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ขององค์ประกอบตามดัชนีและเกณฑ์ที่กาหนด
เฉพาะในส่วนที่ ๒ (ส่วนสาคัญ,ผลการประเมิน/ผลการทางาน) ส่วนที่ ๓ (รายการเอกสาร หลักฐานอ้างอิง)
และส่วนที่ ๔ (ส่วนสรุป,แนวทางแก้ไข/แนวทางเสริม) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรี ย นทหารปื น ใหญ่ ศู น ย์ การทหารปืนใหญ่ พิจ ารณาก่อนการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ าปี ก ารศึ ก ษาของ โรงเรี ย นทหารปื น ใหญ่ ศู น ย์ ก ารทหารปื น ใหญ่ โดยให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางที่
กรมยุทธศึกษาทหารบกกาหนด

๒.๕ จัดทาแฟ้มเอกสารประกอบรายงานการประเมินตนเองขององค์ประกอบที่รับผิดชอบให้สมบูรณ์และ
สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองตามข้อ ๔ ในองค์ประกอบที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมการรับการประเมิน
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
----------------------------ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.ต. วิรัตน์ ชุมพล
( วิรัตน์ ชุมพล )
ประจาแผนก.รร.ป.ศป.ปฏิบัติหน้าที่
ผปส.รร.ป.ศป.

ผนวก จ
คาสั่งโรงเรียนทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่
(เฉพาะ)
ที่ ๒๒๖ /๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ป.ศป. ประจาปี ๒๕๕๖
-----------------------------------------เพื่อให้ การดาเนิ น งานการประกัน คุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป. ในปี งบประมาณ
๒๕๕๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคาสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๓๕/๒๕๕๔ ลง ๒๐ ต.ค.๕๔ เรื่อง นโยบาย
การศึกษาของ ทบ.พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และ คาสั่ง รร.ป.ศป. (เฉพาะ) ที่ ๒๒๕ /๕๕ ลง ๒๔ ต.ค.๕๕ เรื่อง
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป..พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน รร.ป.ศป. ประจาปี ๒๕๕๕ เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเดือน ก.ย.๕๖ โดย
ให้ปฏิบัติดังนี้
๑. คณะกรรมการ
๑.๑ พ.อ.บัณฑิต
สุวัฒฑน
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
กรรมการ
๑.๖ พ.ต.เสถียรไท
ราชคมณ์
กรรมการ
๑.๗.พ.ต.สัญญลักษณ์ ญาณศุภวงศ์
กรรมการ
๑.๘.พ.ต.วิรัตน์
ชุมพล
กรรมการและเลขานุการ
๒. หน้าที่ของคณะกรรมการฯ
๒.๑ ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ป.ศป. ในองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์กลาง ตามที่ ทบ. กาหนดก่อนเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ ทบ.
๒.๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ป.ศป. ตามขั้นตอน ดังนี้
๒.๒.๑ ตรวจเอกสารการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แต่ละองค์ประกอบ
๒.๒.๒ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/คณะทางานในแต่ละองค์ประกอบ
๒.๒.๓ ตรวจสถานที่ แ ละทรั พ ยากรสนั บ สนุ น การศึ ก ษา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการ
ดาเนินงานของแต่ละองค์ประกอบ

๒.๓ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
ในแต่ละองค์ประกอบให้ ผบ.รร.ป.ศป. ทราบภายใน ๑๐ วัน หลังจากเสร็จสิ้นจากการประเมิน
๓. การประสานการปฏิบัติ
๓.๑ วัน/เวลาในการประเมิน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
๓.๒ การปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ประสานกับ ผปส.รร.ป.ศป. โดยตรง
ทั้งนี้ ให้เตรียมการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง

ณ

วันที่

๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
รับคาสั่ง ผบ.รร.ป.ศป.
(ลงชื่อ) พ.อ. บัณฑิต สุวัฒฑน
( บัณฑิต สุวัฒฑน )
รอง ผบ.รร.ป.ศป.

ผปส.รร.ป.ศป. โทร. ๓๙๑๓๘

