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คํานํา 
 

  สวนการศึกษา โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการเรียน
การสอนภาควิชาการใหกับนักเรียนนายรอย รวมถึงการจัดการสอบเพ่ือเปนการประเมินผล และวัดความรู
ความสามารถของนักเรียนนายรอยอีกดวย  

แผนกบริหารการศึกษา กองเตรียมการ สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มี
หนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องการศึกษาของนักเรียนนายรอย เชน การจัดทําปฏิทินการศึกษา ตารางการศึกษา 
ตารางสอบ ผลการสอบของนักเรียนนายรอย ดังนั้น ในการจัดทําขอมูลดังกลาวจึงตองมีการวางแผนข้ันตอนใน
การปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด   

 แผนกบริหารการศึกษา กองเตรียมการ สวนการศึกษา โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา หวัง
เปนอยางยิ่งวา การจัดทําเอกสารจัดการความรูเรื่อง “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําตารางสอบของนักเรียน
นายรอย” เลมนี้ จะเกิดประโยชนตอใหผูท่ีเก่ียวของหรือผูท่ีสนใจ ไดนําไปศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัต ิ
ปรับปรุง หรือแกไข ใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  
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1. ช่ือโครงการ :   การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําตารางสอบของนักเรียนนายรอย  
    ประเภทโครงการ      โครงการใหม 

2. หนวย : กตก.สกศ.รร.จปร. 

3. ช่ือกลุม : แผนกบริหารการศึกษา กตก.สกศ.รร.จปร. 
    ชื่อสมาชิกกลุม 
    3.1 พ.ท.หญิง สิรินทิพย กาญจนประดิษฐ  เบอรโทร. 080 – 9177540  
    3.2 ร.ต.หญิง สวุิมล  สังขนอย   เบอรโทร. 081 – 5931502 

4. ท่ีมา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ 
  สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน
ภาควิชาการใหกับนักเรียนนายรอย สวนใหญเปนวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สังคมศาสตรและ
ภาษาศาสตรในระดับอุดมศึกษา ตามท่ีไดกําหนดไวในหลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (ปรับปรุง พ.ศ. 
2558) โดยในแตละปการศึกษาจะแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนสิงหาคมของทุกป และภาคการศึกษาท่ี 2 จะเริ่มตั้งแตเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมของทุกป ในแตละ
สัปดาหของภาคการศึกษา นักเรียนนายรอยจะใชเวลาศึกษาภาควิชาการตั้งแตเวลา 0800 – 1500  

แนวทางการศึกษาของนักเรียนนายรอยชั้นปท่ี 1 จะเปนศึกษารวมกันท้ังชั้นในวิชาบังคับท่ัวไป สวน
นักเรียนนายรอยชั้นปท่ี 2 – 5 จะแยกไปศึกษาตามสาขาวิชาท่ีตนสมัครใจ โดยเลือกสาขาวิชาตามลําดับคะแนนท่ี
สอบได การจัดการสอบของนักเรียนนายรอยมี 3 ลักษณะดวยกัน ดังนี้ 

1. การสอบโดยอาจารย เปนการวัดผลในบางบทเรียน หรือวัดผลจากการทําแบบฝกหัดและงานมอบอ่ืน ๆ 
คะแนนสอบไมเกินรอยละ 20 ของคะแนนรวมท้ังภาคการศึกษา 

2. การสอบระหวางภาค ทําการสอบอยางนอย 1 ครั้ง เปนการวัดผลหลักจากท่ีไดศึกษาตามบทเรียนมา
เปนระยะเวลาหนึ่ง คะแนนสอบไมเกินรอยละ 40 ของคะแนนรวมท้ังภาคการศึกษา 

3. การสอบประจําภาค เปนการวัดผลหลังจากท่ีไดศึกษาตามบทเรียนจนจบการศึกษา คะแนนไมตํ่ากวา
รอยละ 40 ของคะแนนรวมท้ังภาคการศึกษา 

 นักเรียนนายรอยตองเสนอรายงาน วัน เวลา และรายวิชาท่ีขาดสอบ พรอมดวยเหตุผลและหลักฐานตอ
อาจารยผูสอนภายใน 5 วัน นับจากวันท่ีมิไดเขาสอบ 

- สอบโดยอาจารย อนุมัติใหสอบโดยอาจารยผูสอนรายวิชานั้น ๆ  
- สอบระหวางภาค อนุมัติใหสอบโดยผูอํานวยการกองวิชา 
- สอบประจําภาค อนุมัติใหสอบโดยผูอํานวยการสวนการศึกษา 
การใชอักษรระดับหรือเกรดในการสอบของนักเรียนนายรอย ไดแก A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ตาม

ระบบและหนวยกิต นักเรียนนายรอยจะมีสิทธิ์ไดเลื่อนชั้นสูงข้ึนเม่ือมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑการเลื่อน
ชั้นการศึกษา ในการสอบปรับอักษรระดับ นักเรียนนายรอยสามารถขอสอบปรับอักษรระดับในรายวิชาท่ีต่ํากวา C 
ไดรายวิชาละ 2 ครั้ง คือ การสอบปรับอักษรระดับครั้งท่ี 1 หลักจบการศึกษาในแตละภาคการศึกษา และการ
สอบปรับอักษรระดับครั้งท่ี 2 หลังจากจบภาคการฝก   

 
 
 



  

2 
 

เกณฑการเลื่อนชั้นการศึกษา 
1. สอบผานทุกรายวิชาในแตละชั้นปโดยไมมีผลการศึกษารายวิชาใดไดอักษรระดับ F และมีคะแนนเฉลี่ย

สะสมในชั้นปตาง ๆ ดังนี้ 
 1.1 ชั้นปท่ี 1  เลื่อนชั้นข้ึนชั้นปท่ี 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.75 ข้ึนไป 
 1.2 ชั้นปท่ี 2  เลื่อนชั้นข้ึนชั้นปท่ี 3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.85 ข้ึนไป 
 1.3 ชั้นปท่ี 3  เลื่อนชั้นข้ึนชั้นปท่ี 4 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 1.95 ข้ึนไป 
 1.4 ชั้นปท่ี 4  เลื่อนชั้นข้ึนชั้นปท่ี 5 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป 
 1.5 สําเร็จการศึกษาชั้นปท่ี 5 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป 
2. สอบผานวิชาทหารในภาคการฝกท่ีกําหนดไวในแตละชั้นปการศึกษา โดยมีผลการศึกษาไมตํ่ากวา

อักษรระดับ C หรือ P 
3. ไมถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินรอยละ 60 จากคะแนนเต็ม 200 คะแนนในแตละปการศึกษา 
แผนกบริหารการศึกษา กองเตรียมการ สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนาท่ี

รับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องการศึกษาของนักเรียนนายรอย เชน การจัดทําปฏิทินการศึกษา ตารางการศึกษา ตาราง
สอบ ผลการสอบของนักเรียนนายรอย ดังนั้น ในการจัดทําขอมูลดังกลาวจึงตองมีการวางแผนข้ันตอนในการ
ปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด เนื่องจากในปการศึกษาท่ีผานมาการจัดทําตารางสอบของนักเรียนนาย
รอยเกิดปญหาข้ึนบอยครั้งอาจเกิดจากสาเหตุในหลาย ๆ ดาน เชน อาจารยผูสอนไมสามารถมาประชุมเพ่ือหารือ
ในการจัดทําตารางสอบได หรือผูแทนของกองวิชาฯ ไมสามารถตัดสินใจในการจัดทําตารางสอบในท่ีประชุมได 
หรือการตรวจสอบตารางสอบจากกองวิชาฯ เพ่ือยืนยันความถูกตองใหแผนกบริหารการศึกษาฯ ทราบเกิดความ
ลาชา เปนตน  

ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทําตารางสอบของนักเรียนนายรอยของ กองเตรียมการ สวนการศึกษา โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา เกิดประสิทธิภาพตอผูท่ีสนใจและหนวยงานท่ีเก่ียวของเกิดความพึงพอใจ แผนกบริหาร
การศึกษา จึงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําตารางสอบของนักเรียนนายรอย 
เพ่ือใหเกิดความรวดเร็ว ถูกตอง และลดปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเหมือนในปท่ีผานมา แผนกบริหารการศึกษาจึงได
จัดทําโครงการ “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําตารางสอบของนักเรียนนายรอย” นี้ข้ึนมา เพ่ือเปนประโยชน
ตอผูท่ีสนใจและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดนําไปศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป  

5. วัตถุประสงคเปาหมายและตัวช้ีวัด 
 5.1 วัตถุประสงค 
  5.1.1 เพ่ือใหกําลังพลหรือนายทหารท่ีบรรจุใหมในแผนกบริหารการศึกษา สามารถใชเปนแนวทางการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดทําตารางสอบได 
  5.1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําตารางสอบใหมีความถูกตองและรวดเร็วมากข้ึน 
  5.1.3 เพ่ือใหผูท่ีสนใจหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ นําไปศึกษาหรือกําหนดเปนแนวทางในการจัดทําตาราง
สอบใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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 5.2 ตัวชี้วัด 
 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
1. กําลังพลและกําลังพลท่ีบรรจุใหมในแผนกบริหารการศึกษา สามารถใช
เปนแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการจัดทําตารางสอบได  

>50% 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําตารางสอบใหมีความถูกตองและรวดเร็ว
มากข้ึน 

>60% 

3. ผูท่ีสนใจหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปศึกษาหรือกําหนดเปน
แนวทางในการจัดทําตารางสอบใหมีประสิทธิภาพตอไป 

>40% 

 
6. สรุปผลการวิเคราะหสาเหตุและปญหา 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

สาเหตุหลัก สาเหต ุ
1. บุคลากร 1.1 กรรมการประจําชั้นหรืออาจารยผูสอนไมมาเขารวมประชุม และ

ไมมีผูแทนของกองวิชาฯ มาเขารวมประชุม  
1.2 อาจารยผูสอนหรือผูแทนของกองวิชาฯ ท่ีไมใชคณะกรรมการ
ประจําชั้นมาเขารวมประชุมไมมีขอมูลเพียงพอหรือไมสามารถ
ตัดสินใจในการจัดทําตารางสอบ 
1.3 กําลังพลหรือกําลังพลท่ีบรรจุใหมในแผนกบริหารการศึกษา ยัง
ขาดทักษะและความชํานาญในการจัดทําขอสอบ  

2. กระบวนการ 2.1 การจัดทําขอสอบไมมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนระบบและชัดเจน 
2.2 การตรวจสอบหรือการแกไขตารางสอบจากอาจารยผูสอนหรือ
กองวิชาฯ ลาชา  

3. เครื่องมือ 3.1 โตะหรือเกาอ้ีชํารุดหรือไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียนนายรอย 
4. เทคโนโลย ี 4.1 ไมมีการใชเทคโนโลยี มาชวยในการเผยแพรความรูในการจัดทํา

ตารางสอบ 

 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การจัดทําตาราง
สอบนักเรียนนาย
รอย 

บุคลากร/กําลังพล 

อจ.หรือผูแทนกองวิชาฯ ไมมาประชุม 

อจ.หรือผูแทนที่มา
ประชุมไมมีขอมูล
และไมสามารถ
ตัดสินใจได 

กําลังพลขาดทักษะและความชํานาญ 

กระบวนการ 

ไมมีแนวทางในการปฏบิัติที่เปนระบบและชัดเจน 

การตรวจสอบความถกูตองจากกองวิชาฯ ลาชา 

เครื่องมือ เทคโนโลย ี

ไมมีการนําเทคโนโลยีมาเพือ่เผยแพรความรู 
โตะหรือเกาอี้ชํารุดหรือไมเพียงพอตอ
จํานวนนกัเรียนนายรอย 



  

๔ 

7. สรุปการแกไขปรับปรุงท่ีไดดําเนินการ 
 

สาเหตุหลัก สาเหต ุ มาตรการ/แนวทางการแกปญหา 
1. บุคลากร 1.1 กรรมการประจําชั้นหรืออาจารย

ผูสอนไมมาเขารวมประชุม และไมมี
ผูแทนของกองวิชาฯ มาเขารวมประชุม  

- ดําเนินการประสานกับกองวิชาฯ ล วงหน า 1 
สัปดาห เพ่ือเนนย้ําใหคณะกรรมการประจําชั้นหรือ
ผูแทนเขารวมประชุมตามวันและเวลาท่ี กําหนด     
หากอาจารยผูสอนไมสามารถมาเขารวมประชุมได จะ
ไดมีเวลาในการเตรียมขอมูลในการจัดทําตารางสอบ
ใหกับผูท่ีจะมาเขาประชุมแทนไดทันตามกําหนดได   

1.2 อาจารยผูสอนหรือผูแทนของกอง
วิชาฯ ท่ีไมใชคณะกรรมการประจําชั้น
มาเขารวมประชุมไมมีขอมูลเพียงพอ
หรือไมสามารถตัดสินใจในการจัดทํา
ตารางสอบ 

- ดําเนินการประสานกับกองวิชาฯ ล วงหน า 1 
สัปดาห เพ่ือใหคณะกรรมการประจําชั้นหรือผูแทนได
มีเวลาเตรียมขอมูลในการจัดทําตารางสอบ หาก
อาจารยผูสอนไมสามารถมาเขารวมประชุมได จะไดมี
เวลาในการเตรียมขอมูลใหกับผูแทนท่ีจะมาเขาประชุม
สามารถตัดสินใจแทนได  

1.3 กําลังพลหรือกําลังพลท่ีบรรจุใหม
ในแผนกบริหารการศึกษา ยังขาด
ทักษะและความชํานาญในการจัดทํา
ขอสอบ  

- จัดทําคูมือการจัดทําตารางสอบ ใหกําลังพลหรือ
กําลังพลท่ีบรรจุใหมในแผนกบริหารการศึกษา ใชเปน
แนวทางในการจัดทําตารางสอบ เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ความชํานาญมากข้ึน 

2. กระบวนการ 2 .1  การจั ด ทํ าข อ ส อบ ไม มี แน ว
ทางการปฏิบัติท่ีเปนระบบและชัดเจน 

- จัดทําคูมือเก่ียวกับการจัดทําตารางสอบ โดยระบุ
ข้ันตอนในการปฏิบัติอยางละเอียด เปนระบบและ
ชัดเจน  
- วางแผนการดําเนินการจัดทําตารางสอบลวงหนา
อยางนอย 1 เดือน เพ่ือใหมีเวลาในการตรวจสอบ
ความถูกตองและแกไข  

2.2 การตรวจสอบหรือการแก ไข
ตารางสอบจากอาจารยผูสอนหรือกอง
วิชาฯ ลาชา  

- ภายหลังจากประชุมจัดทําตารางสอบ จะดําเนินการ
สงตารางท่ีแกไขแลวใหอาจารยผูสอนตรวจความ
ถูกตองทันที โดยประสานกับอาจารยผูสอนในแตละ
วิชาโดยตรง เพ่ือใหเกิดความถูกตองและรวดเร็ว 

3. เครื่องมือ 3 .1  โต ะห รื อ เก า อ้ี ชํ า รุ ด ห รื อ ไม
เพียงพอตอจํานวนนักเรียนนายรอย 

- ประสานกับแผนกสงกําลังบํารุง สกศ.ฯ ลวงหนา
อยางนอย 3 สัปดาห เพ่ือใหดําเนินการซอมแซมหรือ
จัดหาโตะหรือเกาอ้ี มาใหเพียงพอตอจํานวนนักเรียน
นายรอย 

4. เทคโนโลย ี 4.1 ไมมีนําใชเทคโนโลยี มาชวยใน
การเผยแพรความรูในการจัดทําตาราง
สอบ 

- จัดทําคูมือการจัดทําตารางสอบระบบออนไลน ใน
เว็บไซตของสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา เพ่ือเปนการเผยแพรความรู ให กับ      
กําลงัพล ผูท่ีสนใจ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 



  

5 
 
สรุปการแกไขปรับปรุงท่ีไดดําเนินการในป 2562 มีดังนี้ 
 จากการดําเนินการจัดทําตารางสอบของนักเรียนนายรอยในปการศึกษาท่ีผานมา พบปญหาดังนี้ 

1. อาจารยผูสอนท่ีไมสามารถเขาประชุม ไมมีการแจงใหแผนกบริหารการศึกษาฯ ทราบลวงหนา และไม
มีการจัดผูแทนมาเขารวมประชุม  

2. ผูแทนท่ีมารวมประชุมไมมีขอมูลหรือไมสามารถตัดสินใจในการจัดทําตารางสอบได  
3. กําลังพลหรือกําลังพลท่ีบรรจุใหม ยังขาดทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติ เนื่องจากไมมีคูมือใน

การจัดทําตารางสอบ หรือไมไดรับการสอนหรือแนะนําอยางเปนระบบตามข้ันตอนของการปฏิบัติ 

ดังนั้นจึงปรับปรุงวิธีการดําเนินงานในป 2562 ดังนี ้
 1. จัดทําคูมือการจัดทําตารางสอบ ใหกําลังพลหรือกําลังพลท่ีบรรจุใหมในแผนกบริหารการศึกษาฯ 
เพ่ือใหศึกษาคูมือและใชเปนแนวทางในการจัดทําตารางสอบ  
 2. วางแผนการดําเนินการจัดทําตารางสอบลวงหนาอยางนอย 1 เดือน เพ่ือประสานกับกองวิชาฯ หรือ
อาจารยผูสอน เก่ียวกับขอมูลของรายวิชาท่ีมีและไมมีการจัดการสอบในตารางสอบ  
 3. มีการประสานกับกองวิชาฯ ลวงหนา เพ่ือเนนย้ําเรื่องการเขารวมประชุมในการจัดทําตารางสอบของ
คณะกรรมการประจําชั้น หากอาจารยผูสอนหรือคณะกรรมการติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได ก็จะ
สามารถหาแนวทางแกไขในการเตรียมขอมูลใหกับผูแทนท่ีจะมาเขารวมประชุม  

8. ผลลัพธการดําเนินการ 
 จากการดําเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําตารางสอบของนักเรียนนายรอย ไดมีการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานตามขอมูลตัวชี้วัดเปรียบเทียบผลกอน – หลังการปรับปรุง และเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย      
ดังแสดงในตารางดานลาง 
   

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กอนปรับปรุง 
ป 2561 

หลังปรับปรุง 
ป 2562 

1. กําลังพลและกําลังพลท่ีบรรจุใหมในแผนกบริหาร
การศึกษา สามารถใชเปนแนวทางการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนในการจัดทําตารางสอบได  

>50% 40% 70% 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําตารางสอบใหมี
ความถูกตองและรวดเร็วมากข้ึน 

>60% 40% 80% 

3. ผูท่ีสนใจหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไป
ศึกษาหรือกําหนดเปนแนวทางในการจัดทําตาราง
สอบใหมีประสิทธิภาพตอไป 

>40% 30% 60% 

ประโยชนท่ีไดรับ (ทางตรง – ทางออม) 
ประโยชนทางตรง 

  1. กําลังพลหรือนายทหารท่ีบรรจุใหมในแผนกบริหารการศึกษา สามารถใชเปนแนวทางการแกไขปญหา
ท่ีเกิดข้ึนในการจัดทําตารางสอบได 
  2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําตารางสอบใหมีความถูกตองและรวดเร็วมากข้ึน 
  3. กําลังพลของกองวิชาฯ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําตารางสอบได 
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ประโยชนทางออม 
1. เปนการแลกเปลี่ยนความรูระหวางผูจัดทําโครงการจัดการความรู ท้ังภายในและภายนอกสวน

การศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และผูบังคับบัญชา 
 2. ผูท่ีสนใจหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถใชเปนแนวทางในการจัดทําตารางสอบของนักเรยีนนายรอยได 

9. การกําหนดมาตรฐาน 
 9.1 กําลังพลหรือกําลังพลท่ีบรรจุใหมตองศึกษาคูมือในการจัดทําตารางสอบ และไดรับการถายทอดความรู 
จากผูปฏิบัติกอน เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน 
 9.2 มีการตรวจสอบหลังจากจัดทําตารางสอบเสร็จอยางตอเนื่อง โดยทําการตรวจความถูกตองอยางนอย       
2 ครั้ง หากพบปญหาหรือขอผิดพลาดท่ีตองแกไข จะไดรีบดําเนินการแกไขเพ่ือใหตารางสอบเสร็จทันตามเวลาท่ี
กําหนด 
 9.3 จัดต้ังใหมีผูใหคําปรึกษาในแผนกบริหารการศึกษาฯ เพ่ือใหคําแนะนํา และสอนการจัดทําตารางสอบ
ใหกับกําลังพล ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําตารางสอบอยางตอเนื่อง 

10. การขยายผลโครงการ และส่ิงท่ีจะดําเนินการตอไป 
 การขยายผลโครงการ 
 1. พัฒนาประสิทธิภาพของกําลังพลหรือกําลังพลท่ีบรรจุใหมในแผนกบริหารการศึกษา สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใหมีความรูในการจัดทําตารางสอบไดถูกตองรอยละ 100 
 2. ผูท่ีสนใจหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําตารางสอบไดรอยละ 100 
 3. พัฒนาการจัดทําตารางสอบใหถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึนรอยละ 100 
 4. เผยแพรเอกสารโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําตารางสอบของนักเรียนนายรอย ใหแกกําลังพล
ของกองวิชาท่ีสนใจ สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไขการจัดทําตารางสอบภายในกองวิชาฯ ได 
 สิ่งท่ีจะดําเนินการตอไป 
 การจัดทําคูมือการจัดทําตารางสอบของนักเรียนนายรอย เปนรูปเลมและลงในเว็บไซตของแผนกบริหาร
การศึกษา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพ่ือใหกําลังพลท่ีบรรจุใหมหรือกําลังพลของกองวิชา
ท่ีสนใจ สามารถศึกษาคู มือดังกลาว และนําไปใชเปนแนวทางในการจัดทําตารางสอบภายในกองวิชาฯ               
ใหมีประสิทธิภาพ ตอไป 
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