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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

พ.ศ. 2559 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

พุทธศักราช 2559 

พิมพ์ที่ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 



ค 

 

คํานาํ  
 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษาภาควิชาการข้ันอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย ดังน้ันเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ส่วนการศึกษาฯ จึงได้กําหนดให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานให้
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และ ตัวบ่งช้ีการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 4 ของสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้น
ไป (พ.ศ. 2559-2563)  

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี
การศึกษา 2559 เล่มน้ี ประกอบด้วย มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน ที่เหมาะสมกับภารกิจ
ของ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งแนวทางการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง ซึ่งได้ระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
             ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาเล่มน้ี จะอํานวยประโยชน์แก่คณาจารย์และผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี ตลอดจน
พัฒนาการบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นต่อไปในอนาคต     
 
                          
  พลตรี   

                                                             (วินัฐ  อินทรสุวรรณ)   

                                     ผู้อํานวยการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 



ง 

 

สารบัญ 
 หน้า 
ค าน า ค 
สารบัญตาราง ฉ 
สารบัญภาพ ช 
บทที่ 1 บทน า 1 
 1.1 กล่าวทั่วไป 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ 1 
 1.3 นโยบายคุณภาพการศึกษา 1 
 1.4 ประวัติส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  2 
 1.5 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และภารกิจ 4 
 1.6 ความเป็นมาของการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 5 
บทที่ 2 ระบบและการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ 9 
 2.1 โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 9 
 2.2 การประกันคุณภาพการศึกษา 11 
 2.3 การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 12 
บทที่ 3 ข้อก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ 18 
 3.1 กล่าวทั่วไป 18 
 3.2 ข้อก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษา 18 
 3.3 รายละเอียดข้อก าหนดการประกันคุณภาพการศึกษา 30 
  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพศิษย์ 30 
  มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพอาจารย์ 32 
  มาตรฐานท่ี 3 หลักสูตรและการเรียนการสอน 39 

มาตรฐานท่ี 4 การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า                                    43 
              (ส่วนการศึกษาฯ ไม่มีการด าเนินการส าหรับมาตรฐานนี้)  

  มาตรฐานท่ี 5 การบริหารและธรรมาภิบาลของ ส่วนการศึกษาฯ 43 
มาตรฐานท่ี 6 ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม  47 

  มาตรฐานท่ี 7 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 48 
  มาตรฐานท่ี 8 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 51 
  มาตรฐานท่ี 9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 52 

มาตรฐานท่ี 10 มาตรการส่งเสริม 53 
บทที่ 4 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 56 
 4.1 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ 56 
 4.2 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ 56 
 4.3 การด าเนินการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียเป็นคะแนน 56 
 4.4 ตัวอย่างการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียเป็นคะแนน 56 

 

 



จ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 

 
4.5 การค านวณรายตัวบ่งช้ีกรณีเทียบค่าน้ าหนัก 57 
4.6 ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 57 
4.7 ผลการประเมินคุณภาพ 57 
4.8 การรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 57 

ภาคผนวก  59 
 ผนวก ก ระบบรหัสเอกสารส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 60 
 ผนวก ข การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 61 
 ผนวก ค แบบประเมินและแบบเก็บข้อมูล 77 
 ผนวก ง คณะกรรมการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาส่วนการศึกษา  98 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ฉ 

 

สารบัญตาราง 
 

 ตารางที่  ชื่อตาราง หน้า 

3.1  มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ  18 
3.2 ตัวบ่งช้ีของส่วนการศึกษาฯ และกองวิชา 19 

ในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
3.3 ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ 33 
3.4   เกณฑ์การพิจารณาค่าน้ าหนักคุณภาพของงานวิจัย 35 
3.5   เกณฑ์การพิจารณาค่าน้ าหนักคุณภาพของผลงานสร้างสรรค์  35 
4.1   คะแนนผลการประเมินของตัวบ่งช้ีและระดับคุณภาพ 57 

การจัดการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



ช 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่ ชื่อภาพ หน้า 
2.1  โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)      9 
2.2   โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart)     10 
2.3   การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ   11 
2.4   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนการศึกษาฯ   15 
2.5   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกองวิชา   16 

  
 

 

 
 



1 
 

บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.1  กล่ำวทั่วไป 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาเล่มนี้ เป็นเอกสารก ากับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สกศ.รร.จปร.) จัดท าเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความ
เข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนการศึกษาฯ 
เนื้อหาส าคัญจะแสดงถึงมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 4 (2559-2563) โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) 
 
1.2  วัตถุประสงค ์

1.2.1 ให้ความรู้ ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.2.2 เป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่วนการศึกษาฯ 

อันสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
1.2.3 เป็นเอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หน่วยงานของกองทัพบก และหน่วยงานภายนอก 
 
1.3  นโยบำยคุณภำพกำรศึกษำ 

ส่วนการศึกษาฯ ก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาโดยด าเนินการตามแนวทาง       
การประกันคุณภาพการศึกษา การเตรียมรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากโรงเรียนนายร้อย          
พระจุลจอมเกล้าและหน่วยงานภายนอก รวมท้ังมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาส่วน
การศึกษาฯ พ.ศ. 2555-2559 ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาระบบการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอย่างมีคุณภาพ จึงก าหนดนโยบายคุณภาพการศึกษาดังนี้ 

1.3.1 ให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังระดับ ส่วนการศึกษาฯ และ
ระดับกองวิชา เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษามาตรฐานการศึกษา  

1.3.2 ทุกกองวิชาต้องด าเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
1.3.3 บุคลากรสายอาจารย์ สายบริหาร และฝ่ายสนับสนุนทุกนาย มีความรู้ ความเข้าใจ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3.4 จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและการประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.3.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาต่าง  ๆ ใน

กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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1.4  ประวัติส่วนกำรศึกษำฯ  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้กรมยุทธนาธิการจัดการศึกษาของนายทหารบกเป็นแบบตะวันตกโดยรวมโรงเรียน
ทหารมหาดเล็ก และโรงเรียนคะเด็ตทหารหน้าเข้าด้วยกัน เรียกว่า “คะเด็ตสกูล” และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียนเมื่อ 5 สิงหาคม 2430  

เมื่อจัดต้ังโรงเรียนสอนวิชาทหาร (คะเด็ตสกูล) หรือโรงเรียนทหารสราญรมย์ ซึ่งขึ้นตรงต่อ
กรมยุทธนาธิการแล้ว ในด้านวิชาสามัญมีมิสเตอร์นิคาล  วอล์เกอร์ เป็นอาจารย์ใหญ่ จัดช้ันเรียนเป็น 
4 ช้ันคือ ช้ัน เอ, บี, ซี, และดี โดยช้ัน เอ เป็นช้ันสูงสุด การเรียนกระท าโดยนักเรียนนายร้อยจดลง
สมุดแล้วท่องจ า เพราะต ารามีน้อย   

ต่อมา พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
กรมยุทธนาธิการจัดต้ังกรมยุทธศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีจัดการศึกษาของนักเรียนนายร้อยโดยเฉพาะ เมื่อ
นักเรียนนายร้อยมีมากขึ้น จ านวนครูอาจารย์แผนกวิชาสามัญจึงเพิ่มขึ้น และมีสิทธิแต่งเครื่องแบบ
อย่างนายทหารสัญญาบัตรทุกประการ รวมท้ังได้ร่วมถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยาด้วย   

6 ตุลาคม 2440 เปล่ียนนามโรงเรียนทหารสราญรมย์เป็นโรงเรียนสอนวิชาทหารบก เพราะ
รวมกองโรงเรียนนายสิบ 

27 พฤศจิกายน 2441 เปล่ียนนามเป็น “โรงเรียนทหารบก” ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการท่ีต้ังขึ้นใหม่ 
มีก าหนดแต้มในการสอบระหว่างปี หรือการสอบไล่ใหญ่ เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิชาละ 100 แต้ม 

พ.ศ. 2442 กรมยุทธนาธิการ เปิดโอกาสให้รับบุคคลท่ัวไปเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย 
26 พฤษภาคม 2446 เปล่ียนนามเป็น “โรงเรียนนายร้อยทหารบก” กลับมาขึ้นตรงต่อ กรม

ยุทธนาธิการตามเดิม  ครูอาจารย์ มาอยู่ในบังคับบัญชาของโรงเรียนนายร้อยทหารบก      
26 ธันวาคม 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เปิดโรงเรียนนายร้อยช้ันมัธยม 

ถนนราชด าเนินนอก โรงเรียนนายร้อยช้ันประถมเรียนวิชาสายสามัญ ส่วนโรงเรียนนายร้อยช้ันมัธยมเรียนวิชา
ทหาร ปรับเปล่ียนแต้มการสอบจากวิชาละ 100 แต้ม เป็น 12 แต้ม เท่ากันทุกวิชา   

27 ธันวาคม 2452 กรมยุทธนาธิการยุบเลิกกรมบัญชาการโรงเรียนทหารบก เปล่ียนเป็น  กรม
ยุทธศึกษา (ซึ่งเคยยุบเลิกไปเมื่อ 21 ธันวาคม 2448) ขึ้นตรงต่อกรมเสนาธิการทหารบก กรมยุทธศึกษา
ในสมัยนี้ มีอ านาจสิทธิ์ขาดในการปกครองและการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยช้ันมัธยมและช้ันประถม 
ต่อมา 25 กันยายน 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เปล่ียนนามกรมยุทธศึกษา เป็นกรมยุทธศึกษาทหารบก   

พ.ศ. 2467 เปล่ียนแผนกวิชาสามัญเป็นกองวิชาสามัญ กรมยุทธศึกษาทหารบก มีหน้าท่ี
อ านวยการศึกษาวิชาสามัญ 

พ.ศ. 2468 รวมโรงเรียนนายร้อยช้ันมัธยมและโรงเรียนนายร้อยช้ันประถมเป็นโรงเรียน
เดียวกัน เรียกว่าโรงเรียนนายร้อยทหารบก ต้ังอยู่ท่ีถนนราชด าเนินนอก  

พฤศจิกายน 2475 กระทรวงกลาโหมออกข้อบังคับให้กรมยุทธศึกษาทหารบกจัดแผนกและกอง 
เช่น แผนกวิชาสามัญ แผนกวิชาทหาร กองโรงเรียนนายร้อย เป็นต้น  
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9 ตุลาคม 2486 กรมยุทธศึกษาทหารบกได้จัดหน่วยขึ้นตรงต่อเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก  
ดังนี้    

แผนกท่ี 1  กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรียกว่า “ยศ. 1” สอนวิชาสามัญ    
แผนกท่ี 2  กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรียกว่า “ยศ. 2” สอนวิชาทหาร    
แผนกท่ี 3  กรมยุทธศึกษาทหารบก เรียกว่า “ยศ. 3” สอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า 

วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเครื่องกล  
แผนกท่ี 4  กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรียกว่า “ยศ. 4” สอนวิชากฎหมายท่ัวไป 
1 มกราคม 2489 เปล่ียนนามกรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นโรงเรียนนายร้อยทหารบก มีผู้บัญชาการ

โรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชา และขึ้นตรงต่อกองทัพบก กองบังคับการกรมยุทธศึกษาทหารบก 
เปล่ียนเป็นกองบังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบก แผนกท่ี 1 และท่ี 3 รวมกันเรียกใหม่ว่า “แผนก
วิชาสามัญ”  

พ.ศ. 2490 กระทรวงกลาโหม แก้ไขอัตรากองทัพบก 89 (ครั้ง ท่ี 8) ท่ี 7/1069 ลง           
22 มกราคม 2490 จัดหน่วยใหม่ โรงเรียนนายร้อยทหารบกประกอบด้วย กองบังคับการ แผนกศึกษา 
แผนกปกครอง และกองเสนารักษ์ ขึ้นตรงต่อผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยทหารบก  

แผนกศึกษามีหน้าท่ีอ านวยการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย ให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของ
หลักสูตร แผนกศึกษาประกอบด้วย กองบังคับการและหมวดวิชาต่าง ๆ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์    
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาวิศวกรรมโยธา วิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิชาอักษรศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ วิชาทหารฝ่ายยุทธวิธี วิชาทหารฝ่ายเท็ฆนิค หมวดวิชาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็นหมู่วิชา  
แผนกวิชาสามัญยุบเป็นหมวดวิชาอักษรศาสตร์   

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
เปลี่ยนนามโรงเรียนนายร้อยทหารบกเป็น “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” เมื่อ 1 มกราคม 
2491 มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโดยน าแบบอย่างของโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา 
(West Point) มาเปน็แนวทาง ก าหนดเวลาศึกษา 5 ปี และเรียนเหมือนกันทุกช้ันปี  

พ.ศ. 2492 มีการแก้ไขอัตรากองทัพบก 81 (ครั้งท่ี 13) โดยให้เปล่ียนแผนกศึกษาเป็น     
กองการศึกษา ควบคุมดูแลแผนกวิชาต่าง ๆ เช่น แผนกวิชาอักษรศาสตร์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์   
แผนกวิชาฟิสิกส์และเคมี แผนกวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผนกวิชาวิศวกรรมโยธา แผนกวิชาการแสง
และประวัติศาสตร์การสงคราม แผนกวิชาสังคมศาสตร์ แผนกวิชาสุขวิทยา ในด้านการศึกษาได้แบ่ง
นักเรียนนายร้อยแต่ละช้ันเป็นตอน ตอนละประมาณ 12–18 คน ระหว่างการเรียนมีการสอบและให้
คะแนนทุกสัปดาห ์คะแนนแต่ละวิชาจะรวมสะสมไว้ต้ังแต่ต้นจนจบปีการศึกษา การเล่ือนช้ันหรือสอบได้
ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60    

พ.ศ. 2498 ยกฐานะแผนกวิชาต่าง ๆ ในกองการศึกษาเป็นกองวิชา  
พ.ศ. 2521 เปล่ียนช่ือกองการศึกษาเป็นส่วนการศึกษา 

 

 



4 
 
1.5 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และภำรกิจ  

1.5.1 ปรัชญำ  ส่วนการศึกษาฯ ใช้ปรัชญาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งได้
อัญเชิญมาจาก พระราชด ารัสตอบค าถวายไชยมงคลของเหล่านักเรียนนายร้อยในการเปิดโรงเรียน
นายร้อยช้ันมัธยม เมื่อ 26 ธันวาคม 2452 ความตอนหนึ่งว่า 

 

...การทหารนั้นท่ีจะส าเร็จไปได้ก็โดยท่ีมีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่า
เราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ท่ีจะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหารเหล่านั้นก็
ไม่สามารถจะได้ไชยช านะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาไศรยนายทหารท่ีมีความรู้ แลมีสติปัญญา 
สามารถท่ีจะไปสู่ไชยช านะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็
ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้านี้เอง เพราะฉนั้นเจ้าท้ังหลายจงต้ังอุสาหะ พยายาม 
ในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการท่ีจะท าน่าท่ีซึ่งส าคัญท่ีสุด ซึ่งถ้าพูดในทางท าการให้แก่
เจ้าแผ่นดิน ก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีท่ีสุดยิ่งกว่าอย่างอื่น คือน่าท่ีป้องกันความอิศระภาพของ
บ้านเกิดเมืองนอนของเรา... 

จากแนวพระราชด ารัสฯ ได้น าสู่การก าหนดปรัชญาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กล่าวคือ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีสร้างผู้น า ให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ อุดมการณ์
ความรักชาติ”  

1.5.2 ปณิธำน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานให้แก่ 
ส่วนการศึกษาฯ ไว้เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 ดังนี้  

 

...ส่วนการศึกษาฯ มุ่งมั่นสร้างเสริมให้นักเรียนนายร้อยสามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ผู้อุทิศ
ตนสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ…  

1.5.3 วิสัยทัศน์ ส่วนการศึกษาฯ ได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 

สังคมเรียนรู้ มุ่ง สู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้น า คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และ
ประเทศชาติ 

1.5.4 วัตถุประสงค ์ 
1) ผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกให้ มีพื้ นฐานความรู้ วิทยาการ

ระดับอุดมศึกษาเพียงพอส าหรับเสริมคุณลักษณะต่อการปฏิบัติหน้าท่ีนายทหารสัญญาบัตรให้แก่
กองทัพในการป้องกันประเทศ รักษาความมั่นคง ช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

2) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะความเป็นผู้น า มีระเบียบวินัย รู้แบบ  
ธรรมเนียมของกองทัพ อุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน 

3) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
1.5.5 ภำรกิจ   

ส่วนการศึกษาฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าท่ีให้
การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย โดยมีผู้อ านวยการส่วนการศึกษาฯ เป็น
ผู้บังคับบัญชา 
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1.6 ควำมเป็นมำของกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

แนวความคิดการประกันคุณภาพการศึกษาเริ่มเป็นท่ีสนใจในวงการศึกษาต้ังแต่ พ.ศ. 2535 
ส่วนการศึกษาฯ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนากับทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการจัดต้ัง
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของชาติมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อ 22 เม.ย. 2541 ส่วนการศึกษาฯ ได้
จัดสัมมนาเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ นนร.” มีข้อสรุปประการหนึ่งคือ ให้ด าเนินการ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา และมอบหมายให้สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษาฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ ต่อมาเมื่อ 6 พ.ย. 2541 สภาอาจารย์ฯ ได้จัดท าเอกสารแนะน าให้กองวิชาต่าง ๆ จัดต้ัง 
“คณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา” โดยเน้นการเรียนการสอนเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเมื่อ 14 มิ.ย. 2543 ส่วนการศึกษาฯ มีค าส่ัง 
(เฉพาะ) ท่ี 39/43 เรื่องแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ            
เพื่อด าเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามท่ี
ส่วนการศึกษาฯ รับผิดชอบ ในการนี ้คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส่วนการศึกษาฯ และประกาศใช้เมื่อ 2 พ.ย. 2543 ใช้องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย 9 องค์ประกอบ (ปัจจุบันคือ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือ สกอ.) ดังต่อไปนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1    วัตถุประสงค์ นโยบายและแผนงาน 
องค์ประกอบท่ี 2    การเรียนการสอน    
องค์ประกอบท่ี 3    กิจกรรมพัฒนานักเรียนนายร้อย  
องค์ประกอบท่ี 4    การวิจัย 
องค์ประกอบท่ี 5    การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
องค์ประกอบท่ี 6    การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
องค์ประกอบท่ี 7    การบริหารและการจัดการ  
องค์ประกอบท่ี 8    การเงินและงบประมาณ 
องค์ประกอบท่ี 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ใน พ.ศ. 2545 ส่วนการศึกษาฯ ได้ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง

กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ท่ีได้พัฒนาใหม่ตาม
แนวทางของกรมยุทธศึกษาทหารบก ซึ่งมีองค์ประกอบคุณภาพ 11 องค์ประกอบ ดังนี้  

องค์ประกอบท่ี 1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน  
องค์ประกอบท่ี 2    การเรียนการสอน 
องค์ประกอบท่ี 3    การฝึกและการอบรม 
องค์ประกอบท่ี 4    สมรรถภาพร่างกายและการกีฬา 
องค์ประกอบท่ี 5    กิจกรรมการพัฒนานักเรียนนายร้อย 
องค์ประกอบท่ี 6    การวิจัย 
องค์ประกอบท่ี 7    การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี 8    การท านุบ ารุงศิลปะวัฒธรรม 
องค์ประกอบท่ี 9    การบริหารจัดการ 
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องค์ประกอบท่ี 10  การเงินและงบประมาณ 
องค์ประกอบท่ี 11  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ส่วนการศึกษาฯ พิจารณาเฉพาะองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับทุกกองวิชา และก าหนดเป็น

องค์ประกอบขั้นต่ า 6 องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบท่ี 1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน  
องค์ประกอบท่ี 2    การเรียนการสอน 
องค์ประกอบท่ี 6    การวิจัย 
องค์ประกอบท่ี 7    การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี 9    การบริหารจัดการ 
องค์ประกอบท่ี 11  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
กองวิชาต่าง ๆ สามารถพิจารณาใช้องค์ประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติมจากนี้ได้ตามความเหมาะสม 

ในปีเดียวกัน ส่วนการศึกษาฯ ด าเนินการจัดท ารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Report : SSR) 
และมีการตรวจสอบภายในเป็นครั้งแรก ต่อมาใน พ.ศ. 2546 ส่วนการศึกษาฯ จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โดยยึดถือองค์ประกอบคุณภาพขั้นต่ า 6 
องค์ประกอบ และมีเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ คือ ดีมาก ได้ระดับคะแนน 3 ดี ได้ระดับคะแนน 2 
และต้องปรับปรุงได้ระดับคะแนน 1 จากนั้นจึงมีการตรวจสอบภายใน และรับการตรวจสอบจาก โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  กรมยุทธศึกษาทหารบก และกรมยุทธศึกษาทหาร ซึ่งเป็นการรับการ
ตรวจสอบจากภายนอกหน่วยเป็นครั้งแรก  

ใน พ.ศ. 2548 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับ พ.ศ. 2548 ได้ถูกปรับปรุงจากคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาฉบับ พ.ศ. 2545 เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฉบับ พ.ศ. 2546 ซึ่งก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
ดังต่อไปนี้   

มาตรฐานท่ี 1    ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และแผนงาน 
มาตรฐานท่ี 2    การเรียนการสอน 
มาตรฐานท่ี 3    กิจกรรมพัฒนานักเรียนนายร้อยและการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม 
มาตรฐานท่ี 4    การวิจัยและงานสร้างสรรค์  
มาตรฐานท่ี 5    การบริการวิชาการ  
มาตรฐานท่ี 6    ปัจจัยสนับสนุนการศึกษา 
มาตรฐานท่ี 7    การบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 8    การเงินและงบประมาณ  
มาตรฐานท่ี 9    ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 10  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ใน พ.ศ. 2550 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับ พ.ศ. 2550 ได้ถูกปรับปรุงจากคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาฉบับ พ.ศ. 2548 โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาและน้ าหนักของแต่ละมาตรฐาน 
ดังต่อไปนี้  
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มำตรฐำน น  ำหนัก 
1. ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 40 
2. ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 20 
3. ด้านการบริการวิชาการ 25 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 15 
5. ด้านการพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 20 
6. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 
7. ด้านระบบการประกันคุณภาพ 20 

รวม 160 
 

ใน พ.ศ. 2557 ส่วนการศึกษา ได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ 
พ.ศ. 2554 แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงแก้ไข 
มกราคม พ.ศ. 2555)  ซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา 
(พ.ศ. 2554 – 2558) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) และของกองทัพ โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาและน้ าหนักของแต่ละมาตรฐานดังนี้ 
 

มำตรฐำน น  ำหนัก 
1. ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 15 
2. ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 25 
3. ด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 15 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร 

20 

5. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

35 

6. ด้านการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 40 
7. ด้านการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 0 
8. ด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน 10 

รวม 160 
 
การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ พ.ศ. 2559 นี้ เพื่อเป็นแนวทางใน

การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 9 มาตรฐาน  26 ตัวบ่งช้ี ค่าน้ าหนัก 
130 คะแนน ดังนี้ 
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มำตรฐำนคุณภำพ น  ำหนัก จ ำนวนตัวบ่งชี  

มำตรฐำนด้ำนท่ี 1   คุณภาพศิษย์ 15 3 
มำตรฐำนด้ำนท่ี 2   คุณภาพอาจารย์ 25 5 
มำตรฐำนด้ำนท่ี 3   การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 20 4 
มำตรฐำนด้ำนท่ี 4   การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า ไม่ประเมิน - 
มำตรฐำนด้ำนท่ี 5   การบริหารและธรรมาภิบาลของ ส่วน
การศึกษาฯ 

20 4 

มำตรฐำนด้ำนท่ี 6   ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 10 2 
มำตรฐำนด้ำนท่ี 7   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 2 
มำตรฐำนด้ำนท่ี 8   การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 10 2 
มำตรฐำนด้ำนท่ี 9   อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 10 2 
มำตรฐำนด้ำนท่ี 10 มาตรการส่งเสริม 10 2 

รวมมำตรฐำนด้ำนท่ี 1 - 10 130 26 
 



บทที่ 2 
 

ระบบและการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ 
 
2.1 โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน  

ส่วนการศึกษาฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าท่ีในการบริหารจัด
การศึกษา ให้ความรู้แก่นักเรียนนายร้อยทางด้านวิทยาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอส าหรับเสริม
คุณลักษณะต่อการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นนายทหารสัญญาบัตรให้แก่กองทัพ  

ส่วนการศึกษาฯ มีการจัดโครงสร้างขององค์กรดังแสดงในภาพท่ี 2.1 และมีการด าเนินการ
ตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน ดังแสดงในภาพที่ 2.2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2.1  โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 
 
 
 

ส่วนการศึกษา 

สภาอาจารย์ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานวิจัย 

กองวิชา กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 

แผนกธุรการ 
 

แผนกฝึกศึกษา 

 
แผนกโครงการและงบประมาณ 

 

แผนกบริหารการศึกษา 

 

แผนกก าลังพล 

 

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

 กองวิชาฟิสิกส์ 

 กองวิชาเคมี 

 กองวิชาอักษรศาสตร ์

 กองวิชาประวัติศาสตร ์

 กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์

 กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 

 กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
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ภาพที่ 2.2  โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการสภาอาจารย ์

คณะกรรมการบริหารการศึกษา 

ผู้อ านวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ผู้อ านวยการกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

ผู้อ านวยการกองวิชาฟิสิกส์ 
ผู้อ านวยการกองวิชาเคมี 
ผู้อ านวยการกองวิชาอักษรศาสตร ์
ผู้อ านวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ 
ผู้อ านวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

ผู้อ านวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมโยธา 

ผู้อ านวยการกองวิชา 

หัวหน้าแผนกธุรการ 

หัวหน้าแผนกฝึกศึกษา 

หัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณ

หัวหน้าแผนกบริหารการศึกษา 

หัวหน้าแผนกก าลังพล 

ผู้อ านวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 
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โครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วนการศึกษาฯ 
และกองวิชา มีความสัมพันธ์ดังแสดงในภาพที่ 2.3  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

ภาพที่ 2.3  การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ 

 
2.2  การประกันคุณภาพการศึกษา 

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา    ของ
ส่วนการศึกษาฯ ท่ีสอดคล้องกับ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อย                
พระจุลจอมเกล้า มีรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1 หลักการด าเนินงาน 
1) การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา 
2) การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานท่ีต้องกระท าอย่างต่อเนื่อง 
3) การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการปฏิบัติงานตามปกติของก าลังพลทุกคน 
4) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าท่ีในการรักษาและพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
2.2.2 การควบคุมคุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ท่ีก าหนดไว้ 10 มาตรฐาน โดยส่วนการศึกษาฯ ด าเนินการ 9 มาตรฐาน 
ดังนี้ 

มาตรฐานด้านท่ี 1  คุณภาพศิษย์ 
มาตรฐานด้านท่ี 2  คุณภาพอาจารย์ 
มาตรฐานด้านท่ี 3  การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

สกศ.ฯ 
(คณะกรรมการบริหารการศึกษา) 

 

กองวิชา 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา สกศ.ฯ 

คณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษากองวิชา 

 

รร.จปร. คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา รร.จปร. 
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มาตรฐานด้านท่ี 4  การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า  (ส่วนการศึกษาไม่
ด าเนินการ) 

มาตรฐานด้านท่ี 5  การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

มาตรฐานด้านท่ี 6  ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 

มาตรฐานด้านท่ี 7  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มาตรฐานด้านท่ี 8  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มาตรฐานด้านท่ี 9  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
มาตรฐานด้านท่ี 10 มาตรการส่งเสริม 

 
2.3  การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.3.1 คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.3.1.1 คณะกรรมการบริหารการศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส่วนการศึกษาฯ 

เป็นประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส่วนการศึกษาฯ ผู้อ านวยการกองเตรียมการและควบคุม
การศึกษาฯ ผู้อ านวยการกองวิชาฯ หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าส านักงานวิจัย 
และรองผู้อ านวยการกองเตรียมการฯ เป็นกรรมการ มีหน้าท่ีวางแผน อ านวยการ ด าเนินงานและก ากับ
ดูแลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานประจ าปี ส่วนการศึกษาฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้
กองวิชา โดยให้อยู่ในกรอบทิศทางการด าเนินงานท่ีรองรับแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมท้ังหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายการบริหารการศึกษา ด าเนินงานและก ากับ
ดูแลให้สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

2.3.1.2 คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
1) คณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาระดับส่วนการศึกษา ฯ 

ประกอบด้วย 
- คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย

ผู้อ านวยการส่วนการศึกษาฯ เป็นประธานกรรมการ รองผู้อ านวยการส่วนการศึกษาฯ ผู้อ านวยการ
กองเตรียมการและควบคุมการศึกษาฯ ผู้อ านวยการกองวิชา รองผู้อ านวยการกองเตรียมการฯ และ 
หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เป็นกรรมการ มีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย และอ านวยการ
ให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ ส่วนการศึกษาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังปรับปรุงพัฒนา ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ประเมินให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
รองผู้อ านวยการส่วนการศึกษาฯ เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการกองเตรียมการและควบคุม
การศึกษาฯ ผู้เช่ียวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ๑ ท่าน หัวหน้ามาตรฐาน ผู้แทนกองวิชา 
และ หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ เป็นกรรมการ มีหน้าท่ีด าเนินงานตามนโยบาย   
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา     
ส่วนการศึกษา ฯลฯ 
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- คณะกรรมการท่ีปรึกษาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วยผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์งานการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษา
แนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษาฯลฯ 

- คณะอนุกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษารายมาตรฐาน
ประกอบด้วยกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ท่ีรับผิดชอบรายมาตรฐาน และ
ผู้แทนกองวิชา มีหน้าท่ีอ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล รวบรวมข้อมูล จัดท าเอกสารหลักฐาน
ตามตัวบ่งช้ี จัดท ารายงานการประเมินตนเองในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ 

- คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประกอบด้วย รอง 
ผู้อ านวยการ ส่วนการศึกษาฯ เป็นประธาน ผอ.กองเตรียมการฯ และผู้เช่ียวชาญด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ๑ ท่าน หัวหน้ามาตรฐาน เป็นประธานอนุกรรมการโดยมีผู้ช่วยด าเนินงานในแต่ละ
มาตรฐานเป็นอนุกรรมการ มีหน้าท่ี ประสานงาน ก ากับดูแล รวบรวมข้อมูล หลักฐานตามตัวบ่งช้ีบน
ระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าเครื่องมือหรือแบบฟอร์มในการเก็บบันทึก
ข้อมูลเพื่อใช้ในการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ ส่วนการศึกษาฯ และกองวิชา 

- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประกอบด้วยผู้แทนกองวิชา มีหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกอง
วิชาตามท่ีได้รับมอบหมาย และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้อ านวยการ ส่วนการศึกษาฯ 

- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพรายงานการประเมินตนเอง 
ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีประสบการณ์ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของส่วนการศึกษาฯ หรือ
เคยผ่านการอบรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าท่ีด าเนินการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานการประเมินตนเองของส่วนการศึกษาฯ ตรวจสอบเอกสารข้อมูลท่ีใช้เป็น
หลักฐาน ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐานเพื่อด าเนินการแก้ไขให้สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส่วนการศึกษาฯ และรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการส่วนการศึกษาฯ 

- หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ มีหน้าท่ีอ านวยการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ ในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปตามห้วงเวลาท่ี
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เสนอแนะการปฏิบัติในแต่ละห้วงเวลาของการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส่วนการศึกษาฯ ให้แก่ผู้อ านวยการส่วนการศึกษาฯ ตกลงใจและส่ังการ รวบรวมเอกสารส าคัญท่ี
เกี่ยวกับนโยบาย ส่ังการ รวมท้ังเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา และประสาน
การปฏิบัติกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกองวิชา ประกอบด้วย 
- ผู้อ านวยการกองวิชา เป็นผู้รับผิดชอบในการประกันคุณภาพการศึกษา

ของกองวิชา มีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการ
ก ากับมาตรฐานการศึกษา และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองวิชา 
ตลอดจนก ากับดูแลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองวิชาให้เป็นไปตามนโยบาย
การประกันคุณภาพของส่วนการศึกษาฯ 
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- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองวิชา มีหน้าท่ีก าหนด
แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

- คณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา มีหน้าท่ีในการก ากับการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัล
การศึกษานักเรียนนายร้อย พ.ศ. 2550 และระเบียบส่วนการศึกษาฯ ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติประจ า
เกี่ยวกับการเรียนการสอน พ.ศ. 2551 ได้แก่ ตรวจก าหนดการสอนและแผนการสอนรายครั้งให้
ครบถ้วนตามหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบระหว่างภาคและประจ าภาคการศึกษาให้
มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร ความเหมาะสมในการให้คะแนนอักษรระดับระหว่าง
ภาคและประจ าภาคการศึกษา เป็นต้น 

- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองวิชา มี
หน้าท่ีตรวจสอบและประเมินรายงานการประเมินตนเองของกองวิชา พร้อมเอกสารข้อมูลท่ีใช้เป็น
หลักฐาน และรายงานสรุปผลการตรวจสอบต่อผู้อ านวยการกองวิชา 

2.3.1.3 คณะกรรมการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องเป็นรายมาตรฐาน เช่น คณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นต้น  

2.3.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ แบ่งเป็น 2 

ระดับคือ ระดับส่วนการศึกษาฯ และระดับกองวิชา ดังนี้ 
2.3.2.1 ระดับส่วนการศึกษาฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา คือ 

แสดงตามภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับส่วนการศึกษาฯ 

 
ผู้อ านวยการส่วนการศึกษาฯ แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาของส่วนการศึกษาฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามี
หน้าท่ี ดังนี้ 

1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ท าการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของปีท่ีผ่านมาและน าผลมาก าหนดเป็นนโยบายและแผน     
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีปัจจุบัน  

2) คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมและ
ด าเนินงานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

3) คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ
ตรวจเยี่ยมกองวิชา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟังปัญหาและให้ค าแนะน าแก่อนุกรรมการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษากองวิชา รวมท้ังรวบรวมข้อมูลในแต่ละมาตรฐานจากกองวิชา 

4) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนการศึกษาฯ ในระดับกองวิชา 

5) คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของส่วนการศึกษาฯ 

ก าหนด
นโยบายและ

แผนงาน 

ด าเนินการตามแผน 

ตรวจเยี่ยมกองวิชา 

ตรวจสอบและ
ประเมินกองวิชา 

จัดท ารายงาน
การประเมิน

ตนเอง 

ตรวจสอบและ
ประเมินรายงานการ

ประเมินตนเอง 

รับการตรวจสอบ
และประเมินจาก 

รร.จปร. 

วิเคราะห์และพิจารณา
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
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6) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินรายงานการประเมินตนเอง
การประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการตรวจสอบและประเมินรายงานการประเมินตนเองของ
ส่วนการศึกษาฯ 

7) คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

8) คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ส่งรายงาน
การประเมินตนเองของส่วนการศึกษาฯ ฉบับสมบูรณ์ให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

2.3.2.2 ระดับกองวิชา มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาแสดงตาม
ภาพที่ 2.5 

 

 
 

ภาพที่ 2.5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับกองวิชา 

ผู้อ านวยการกองวิชา แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
กองวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษาท่ี 1 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีหน้าท่ีดังนี้ 

1) ท าการวิเคราะห์ผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของปีท่ีผ่าน
มาและน าผลมาก าหนดเป็นนโยบายและแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีปัจจุบัน  

2) ด าเนินการตามนโยบายและแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) กองวิชารวบรวมข้อมูลและประเด็นปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรอรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการด าเนินงาน   
การประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ 

4) จัดท ารายงานการประเมินตนเองของกองวิชา 

ก าหนดนโยบาย
และแผนงาน

กองวิชา 

ด าเนินงาน
ตามแผน 

รับการตรวจ
เยี่ยม 2 ครั้ง 

จัดท า
รายงานการ

ประเมิน
ตนเอง 

ตรวจสอบและ
ประเมินรายงาน

การประเมิน
ตนเอง 

รับการตรวจสอบ
และประเมินจาก 

สกศ.ฯ 

วิเคราะห์
ปรับปรุง
แก้ไข 
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5) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองวิชา
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองวิชาจากรายงานการประเมินตนเอง  

6) รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วน
การศึกษาฯ ในระดับกองวิชา จากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส่วนการศึกษาฯ  

7) ส่งรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์ให ้ส่วนการศึกษาฯ 
 



บทที่ 3 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และน้้าหนักคะแนน 

 

3.1  กล่าวทั่วไป 
ข้อก ำหนดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ  

ของส่วนกำรศึกษำฯ ซึ่งประกอบด้วยมำตรฐำน และตัวบ่งช้ี  ท่ีสะท้อนถึงมำตรฐำนกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ตัวบ่งช้ีกำรตรวจสอบ
และประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน สถำบันของกองทัพ ระดับปริญญำตรีขึ้นไปรอบส่ี (พ.ศ. 2559-
2563)  และแนวทำงตัวบ่งช้ีของกำรประกันคุณภำพภำยนอกรอบ 4 (พ.ศ. 2559-2563) ของ
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน)  

3.2  ข้อก้าหนดการประกันคุณภาพการศึกษา  
ส่วนกำรศึกษำฯ ใช้ข้อก ำหนดกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ พ.ศ. 2559 เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งก ำหนดน้ ำหนักของแต่ละตัวบ่งช้ีเท่ำกับ 5 โดยส่วนกำรศึกษำฯ รับผิดชอบ 9  
มำตรฐำน  26 ตัวบ่งช้ี ค่ำน้ ำหนัก 130 คะแนน และกองวิชำรับผิดชอบ 9 มำตรฐำน 17 ถึง 21 ตัว
บ่งช้ี รำยละเอียดดังตำรำงท่ี 3.1 และ 3.2 

ตารางที่ 3.1  มำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของส่วนกำรศึกษำฯ 

มาตรฐาน น้้าหนัก จ้านวนตัวบ่งชี้ 

1. ด้ำนคุณภำพศิษย์ 15 3 (1.2, 1.3, 1.4) 

2. ด้ำนคุณภำพอำจำรย์ 25 5 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 

3. ด้ำนหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 20 4 (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) 

4. กำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำ 0 0 
5. ด้ำนกำรบริหำรและ 
ธรรมำภิบำลของส่วนกำรศึกษำฯ 20 4 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4) 

6. ด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 10 2 (6.1, 6.2) 

7. ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 2 (7.1, 7.2) 

8. ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 10 2 (8.1, 8.2) 

9. อัตลักษณ์/เอกลักษณ ์ 10 2 (9.1, 9.2) 

10. มำตรกำรส่งเสริม 10 2 (10.1, 10.2) 

รวมมาตรฐานที่ 1 - 10 130 26 
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ตารางที่ 3.2  ตัวบ่งช้ีของส่วนกำรศึกษำฯ และกองวิชำ ในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ กองวิชา 

1. ด้านคุณภาพ
ศิษย์ 
 

1.2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 5   
1. นักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำย มีควำมสำมำรถ

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน ICT 
หรือเทียบเท่ำ 

1 √ (√) 

2. มีนักเรียนนำยร้อยที่ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/
ยกย่องที่สะท้อนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในระดับ
กองทัพ/ระดับชำติ/ระดับนำนำชำติ หรือองค์กร
ภำยนอก ปีละไม่น้อยกว่ำ 1 รำงวัล 

1 √ √ 

1.3 ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน้าไปใช้
ประโยชน์ 
 ร้อยละของโครงงำนวิจัยนักเรียนนำยร้อย (Senior 
Project) ท่ีมีกำรตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สำธำรณะใน
ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online หรือน ำไปใช้ประโยชน์ 

5 √ (√) 
    

1.4 ศิษย์เก่าท้าประโยชน์ให้สถานศึกษา 5   
มีกิจกรรมทีศ่ิษย์เก่ำร่วมพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพ

หรือพัฒนำนักเรียนนำยร้อยร่วมกับสถำนศึกษำ 
1 √ √ 

รวม นน./ตัวบ่งชี้ 
15 15/3 10-15/ 

2-3 
2. ด้านคุณภาพ
อาจารย ์

 

2.1 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ (ต้าแหน่งทาง
วิชาการ) 

5 √ √ 

2.2 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร ่ 5   
1) ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีมี

ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์และ/หรือ
งำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่ 

2 √ √ 

2)  ร้อยละของผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์และ/
หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร ่

3 √ √ 

2.3 อาจารย์มีผลงานน้าไปใช้ประโยชน์ 
      ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำมีผลงำนวิจัย/
งำนสร้ำงสรรค์ ท่ีได้น ำไปใช้ประโยชน์ ต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 

5 √ √ 

2.4 อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
      ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีศึกษำ
เพ่ิมเติม/ประชุมวิชำกำร/อบรม/ศึกษำดูงำน/น ำเสนอ
ผลงำน อย่ำงน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 

5 √ √ 
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ตารางที่ 3.2  ตัวบ่งช้ีของส่วนกำรศึกษำฯ และกองวิชำ ในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ (ต่อ) 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ กองวิชา 

2. ด้านคุณภาพ
อาจารย ์(ต่อ) 
 

2.5 อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และ
จรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร 

5   

1) ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัติตำม
ระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำรต่อจ ำนวน
อำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 

2 √ # 

2) มีคู่มือจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร 1 √ × 
3) มีคณะกรรมกำรจรรยำบรรณอำจำรย์/ครู

ทหำร และมีกำรประชุมคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ
อำจำรย์/ครูทหำร อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี 

1 √ × 

4) ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่ผ่ำนกำร
ประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำรอยู่ในระดับดี - ดี
มำกต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 

1 √ # 

รวม นน./ตัวบ่งชี้ 25 25/5 20/4 

3. ด้านหลักสูตร
และการเรียนการ
สอน 
 

3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 5   
1) หลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร

ของหน่วยงำนต้นสังกัด/กระทรวงศึกษำธิกำร/สภำ
วิชำชีพ/องค์กรวิชำชีพหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

1 √ (√) 

2) มีคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร และมีกำร
ประชุมคณะ กรรมกำรฯ อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี 

1 √ (√) 

3) มีกำรปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของกองทัพ/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือ
ประชำคมอำเซียน 

1 √ (√) 

4) มีกำรประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 -  6 ปี 

1 √ (√) 

5) มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ของ
หน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมำปรับปรงุหลักสูตร 

1 √ (√) 

3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5   

1) มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/
แผนกำรสอนรำยวิชำ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วย
เทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ 
และบูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 70 ของจ ำนวนรำยวิชำ
ทั้งหมด 

1 √ √ 
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ตารางที่ 3.2  ตัวบ่งช้ีของส่วนกำรศึกษำฯ และกองวิชำ ในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ (ต่อ) 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ กองวิชา 

3. ด้านหลักสูตร
และการเรียนการ
สอน (ต่อ) 
 

2)  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรสอนที่
ก ำหนด 

1 √ √ 

3)  ร้อยละของจ ำนวนรำยวิชำท่ีมีผลประเมินกำร
เรียนกำรสอนรำยวิชำอยู่ในระดับ ดี – ดีมำก (> 3.51 
จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด 

1 √ √ 

4) ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนที่มีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับดี - ดีมำก (> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 
5) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนทั้งหมด 

1 √ √ 

5) มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนรำยวิชำ มำปรับปรุงแผนกำรสอน 

1 √ √ 

3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 5   

1)  มีหลักเกณฑ์กำรวัดและประ เมินผลที่ได้รับกำร
รับรองจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และอำจำรย์แจ้ง
หลักเกณฑ์ วิธีกำรวัด และประเมินผลให้ผู้เรียน ทรำบ
ก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

1 √ √ 

2)  มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนเป็นไปตำมแผน กำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/
แผนกำรสอน 

1 √ √ 

3) มีระบบตรวจสอบกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ ของนักเรียน/นักศึกษำเพ่ือควำมโปร่งใส และ
ยุติธรรม 

1 √ √ 

4) มีกำรน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปพัฒนำ
ผู้เรียน 

1 √ √ 

5) มีกำรปรับปรงุและพัฒนำข้อสอบ แบบวัด แบบ
ประเมิน ให้มีคุณภำพ 

0.5 √ √ 

3.4 ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 5   
1) มีแผนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี กำรให้บริกำร
รวมทั้งแหล่ง ฝึกปฏิบัติ 

1 √ × 

2) มีคณะกรรมกำร/ผูร้ับผิดชอบด ำเนินงำนตำม
แผน 

1 √ × 
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ตารางที่ 3.2  ตัวบ่งช้ีของส่วนกำรศึกษำฯ และกองวิชำ ในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ (ต่อ) 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ กองวิชา 

3. ด้านหลักสูตร
และการเรียนการ
สอน (ต่อ) 
 

3) มีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผน 1 √ × 
4) มีกำรประเมินผลสิง่สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี กำรให้บริกำร
รวมทั้งแหล่ง ฝึกปฏิบัติ 

1 √ √ 

5) มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงสิง่สนับสนุน
กำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 

1 √ √ 

รวม นน./ตัวบ่งชี้ 
20 20/4 15-20/ 

3-4 
5. ด้านการบริหาร
และธรรมาภิบาล 
ของส่วนการศึกษาฯ 

 

5.1 การด้าเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการ
บริหารสถาบัน 

5   

1. หลักฐำนจำกสถำบันเก่ียวกับ 
     1.1 มีกำรก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำน
ให้สอดคล้องกับอัตลักษณผ์ู้เรียน เอกลักษณ์
สถำนศึกษำ และมีผลกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้  
 1.2 มีผลกำรพิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบหลักสูตรที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนที่กระทรวงศึกษำธิกำร/
หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด  

1.3 มีกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี โดยเน้น
กำรก ำกับติดตำม และสนับสนุนผู้บริหำรในกำรปฏิบัติ 
งำนตำมแผนที่ก ำหนด  
 1.4 มีกำรบริหำรจัดกำรประชุมที่ดี เช่น มีกำร
ก ำหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง/ปี จัดส่ง
ประเด็นกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ ก ำกับให้กรรมกำรแต่ละ
ท่ำนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวน
ครั้งทีจ่ัดประชุมทั้งปี  

1.5 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 
(Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ 

2 √ × 

2. หลักฐำนเชิงประจักษ์  
    2.1 มีกำรเสนอรำยงำนประจ ำปี/รำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด (1 คะแนน) 
    2.2  มีคะแนนผลกำรประเมินรำยปีโดยหน่วยงำน
ต้นสังกัด (1 คะแนน) 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดคะแนนเต็ม 
เท่ำกับ 1 คะแนน 

3 √ × 
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ตารางที่ 3.2  ตัวบ่งช้ีของส่วนกำรศึกษำฯ และกองวิชำ ในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ (ต่อ) 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ กองวิชา 

5. ด้านการบริหาร
และธรรมาภิบาล 
ของสถานศึกษา 
(ต่อ) 
 

    2.3  สถำนศึกษำน ำเสนอหลักฐำนซึ่งแสดงถึงผลกำร
พัฒนำในมิติต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน (1 คะแนน) โดยพิจำรณำเพ่ิมเติมจำก 

1) ผลกำรสัมภำษณ์ประธำนคณะกรรมกำร
สถำบัน/คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน   

2) ผลกำรสัมภำษณ์ผู้แทนหน่วยงำนต้นสังกัด
        3) ผลกำรสัมภำษณ์ครู/อำจำรย์ จ ำนวน 3– 4 คน 

   

5.2 การด้าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 5   
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ 

1.1 มีคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
ตำมหน้ำท่ี ของผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยกำรประเมิน
ตนเอง 

 
1 

 
√ 

 
× 

1.2 มีคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
ตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บังคับหน่วยข้ึนตรงทุกหน่วย 
โดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1 √ × 

1.3 มีรำยงำนงบกำรเงินเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด 1 √ × 
1.4 มีจ ำนวนอำจำรย์ต่อนักเรียนนำยร้อยตำม

เกณฑ์ในทุกหลักสูตร 
1 √ × 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ 
มีผลกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

1  
√ 

 
× 

5.3 การบริหารความเสี่ยง 5   
1. หลักฐานจากสถานศึกษา  

 มีกำรประเมินควำมเสี่ยงโดยคณะกรรมกำร ซึ่ง
แต่งต้ังโดยคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ/ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

1.1  มีกำรระบุและจัดอันดับควำมเสี่ยงภำยใน/
ภำยนอกท้ังเชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ 

1.2  มีกำรก ำหนดกลยุทธ์และเป้ำหมำยในกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 

1.3 มีกำรประเมินโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์
ควำมเสี่ยงและประเมิน ผลกระทบของควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึน 

1.4  มีกำรก ำหนดวิธีกำร มำตรกำร กลไกกำร
ควบคุมไม่ให้เกิด และลดควำมเสี่ยงให้น้อยลง 

1.5 มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน ผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 

2 √ × 
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ตารางที่ 3.2  ตัวบ่งช้ีของส่วนกำรศึกษำฯ และกองวิชำ ในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ (ต่อ) 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ กองวิชา 

5. ด้านการบริหาร
และธรรมาภิบาล
ของส่วนการศึกษาฯ 
(ต่อ) 

2. หลักฐำนเชิงประจักษ ์ 3 √ × 
     2.1 สำมำรถควบคุมควำมเสี่ยงล ำดับที่ 1 - 5 จำกที่
ก ำหนด  (1 คะแนน) 

   

     2.2 สำมำรถลดควำมเสี่ยงทุกเรื่องตำมท่ีก ำหนด (1 
คะแนน) 

   

     2.3 ไม่ปรำกฏเหตุกำรณ์ที่อยู่นอก เหนือประเภท
ควำมเสี่ยงที่ก ำหนด (1 คะแนน) 

   

5.4 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 5 √ √ 
     ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุน
ด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ท่ีมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับ
กำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ อย่ำงน้อย 20 
ชั่วโมง/ปี/นำย ต่อจ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุน
ด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรทั้งหมด 

   

รวม นน./ตัวบ่งชี้ 20 20/4 5/1 
6. ด้านความ 
สัมพันธ์กับชุมชน/
สังคม 

 

6.1 การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/
สังคม/กองทัพ 

5   

1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ 
1.1  มีเหตุผลในกำรก ำหนดแผน งำนกำรน ำ

ควำมรู้และประสบกำรณ์เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/
กองทัพ 

1.2  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จ
ของเป้ำหมำยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติที่
ชัดเจนและต่อเน่ือง 

1.4 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง 
1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจของชุมชน/

สังคม/กองทัพ/สถำบัน ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 จำก 100 คะแนน 

2 √ √ 

2. หลักฐำนเชิงประจักษ ์
2.1 มีควำมต่อเน่ือง ในกำรด ำเนินกำรต้ังแต่ 3 

ปี (1 คะแนน) 
2.2 มีควำมย่ังยืน พ่ึงพำตัวเองด ำเนินกำรได้

โดยไม่ใช้งบประมำณของสถำบัน (1 คะแนน) 
2.3 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่อง จำก

ชุมชน/สังคม/กองทัพ (1 คะแนน) 

3 √ o 
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ตารางที่ 3.2  ตัวบ่งช้ีของส่วนกำรศึกษำฯ และกองวิชำ ในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ (ต่อ) 

มาตรฐาน 
                                                                                                                      

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ กองวิชา 

6. ด้าน
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน/สังคม (ต่อ) 

 

6.2 การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อสถาบัน 5    
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ  

1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดแผนงำนกำรน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

1.2 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับ
ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 

1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ
ที่ชัดเจนและต่อเน่ือง  

1.4 กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย 
อำจำรย์ และบุคลำกร 

1.5 มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเอกสำรค ำ
สอน/รำยวิชำ/ต ำรำและ/หรือต่อยอดเป็นผลงำน
ลักษณะต่ำงๆ 

2 √ √ 

2. หลักฐำนเชิงประจักษ ์
ผู้ประเมินตรวจหลักฐำนโครงกำรที่ประสบ

ควำมส ำเร็จที่สุดอย่ำงน้อย 1 โครงกำร ในประเด็น
ต่อไปน้ี 

2.1  มีผลกำรวิเครำะห์ปจัจัยควำมส ำเร็จใน
กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ (1.5 คะแนน) 

2.2  มีกำรเผยแพร่และขยำยผลในสถำบันอื่น 
อย่ำงน้อย 1 แห่ง (1.5 คะแนน) 

3 √ o 

รวม นน./ตัวบ่งชี้ 10 10/2 4-10/2 
7. ด้านการท้านุ
บ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

7.1 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร   

5   

1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ  
1.1  มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำยใน และ/หรือ

ภำยนอกท่ีเก่ียวกับกำรส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ไม่ต่ ำกว่ำร้อย
ละ 5 ของงบด ำเนินกำร 

2 √ # 

1.2 มีหน่วยงำนและบุคลำกรรับผิดชอบดูแล  √ √ 

1.3  มีแผนงำนเพ่ือกำรส่งเสริมสนับสนุนอย่ำง
ต่อเน่ืองสม่ ำเสมอ 

 √ √ 

1.4 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด  √ √ 
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ตารางที่ 3.2  ตัวบ่งช้ีของส่วนกำรศึกษำฯ และกองวิชำ ในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ (ต่อ) 

มาตรฐาน 
                                                                                                                      

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ กองวิชา 

7. ด้านการท้านุ
บ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ต่อ) 

1.5 มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วม
กิจกรรม/ประชำคม ได้คะแนนผลประเมิน ไม่น้อยกว่ำ 
80 จำก 100 คะแนน 

 √ √ 

2. หลักฐำนเชิงประจักษ ์ 3 √ √ 
2.1  มีกำรจัดพ้ืนที่เพ่ือกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริม

สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำรอย่ำงต่อเน่ือง (1 คะแนน) 

2.2  มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนำยร้อย และ
บุคลำกรในกำรจัดกิจกรรม (1 คะแนน) ใช้บัญญัติ 
ไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 
คะแนน 

2.3  ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจำก
หน่วยงำนต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หน่วยงำน
ภำยนอก (1 คะแนน) 

   

7.2 การพัฒนาสุนทรียภาพ 5   
1.  หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ  

1.1 มีกำรด ำเนินนโยบำย/แผนพัฒนำ เก่ียวกับ
ศิลปะและวัฒนธรรมที่เหมำะสม ทันสมัยและสำมำรถ
ปฏิบัติได้ 

1.2  มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร (ทุกประเภท 
อย่ำงน้อยประเภทละ 1 โครงกำรต่อปี)  ที่เกิดจำกกำร
ส ำรวจควำมคิดเห็นควำมต้องกำรของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

1.3  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม ในกรอบควำมดี ควำมงำม โดยมีผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร/ประชำคมตำม
เป้ำหมำยที่ก ำหนดได้คะแนนไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 
คะแนน 

1.4 มีกำรปรับปรงุและด ำเนินโครงกำรให้
เหมำะสมกับสภำพสังคมอย่ำงต่อเน่ือง 

1.5  มีแผนพัฒนำสู่อนำคต หรือโครงกำรเชิง
อนำคต ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 

2 √ √ 
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ตารางที่ 3.2  ตัวบ่งช้ีของส่วนกำรศึกษำฯ และกองวิชำ ในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ (ต่อ) 

มาตรฐาน 
                                                                                                                      

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ กองวิชา 

7. ด้านการท้านุ
บ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม (ต่อ) 
 

2. หลักฐำนเชิงประจักษ์  
2.1  อำคำรสถำนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอ้ือ

ต่อกำรใช้งำน (1คะแนน) 
2.2  ภูมิสถำปัตย์ มีควำมสอดคล้องกับ

ธรรมชำติเป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อมอย่ำงประหยัด (1 
คะแนน) 

2.3  สภำพแวดล้อมสะอำด สุขลักษณะ
สวยงำม (1 คะแนน) 

3 √ √ 

รวม นน./ตัวบ่งชี้ 10/2 10/2 10/2 

8. ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

8.1 ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

5 √ √ 

8.2 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

5   

1) มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
เป็นประจ ำทุกปี 

1 √ √ 

2) มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผล
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอกไป
จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/
กิจกรรมของสถำบัน 

1 √ √ 

3) มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรน ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ของ
สถำบันอันเน่ืองมำจำกกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ 

1 √ √ 

4) มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำอันเน่ืองมำจำกกำร
ตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ
ภำยนอก 

1 √ √ 

5)  หน่วยงำนต้นสังกัด/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้
กำรสนับสนุนกำรพัฒนำสถำนศึกษำในส่วนที่
สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้โดย
สถำบันเอง 

1 √ √ 

รวม นน./ตัวบ่งชี้ 10 10/2 10/2 
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ตารางที่ 3.2  ตัวบ่งช้ีของส่วนกำรศึกษำฯ และกองวิชำ ในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ (ต่อ) 

มาตรฐาน 
                                                                                                                      

ตัวบ่งชี ้
คะแนน 

ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ กองวิชา 

9. อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ 

9.1 อัตลักษณ์นักเรียนนายร้อย 5   

1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ  
1.1  มีเหตุผลในกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของ

นักเรียนนำยร้อยที่เหมำะสมและปฏิบัติได้ 
1.2  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับ

ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
1.3  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ

ที่ชัดเจนและต่อเน่ือง  
1.4  มีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย 

คณำจำรย์ บุคลำกร และผู้บรหิำรของสถำบัน 
1.5  มีผลกำรประเมินนักเรียนนำยร้อยที่

ปรำกฎอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 
จำก 100 คะแนน 

2 √ o 

2. หลักฐำนเชิงประจักษ์  3 √ o 

9.2 เอกลักษณ์สถาบัน 5   
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ  

1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดเอกลักษณ์สถำบัน
ที่เหมำะสมและปฏิบัติได้  

1.2  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้และระดับ
ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

1.3  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ
ที่ชัดเจนและต่อเน่ือง 

1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย อำจำรย์ 
และบุคลำกร 

1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจ ในกำร
ด ำเนินงำนของสถำบันที่สะท้อนเอกลักษณ์สถำบัน ได้
คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน 

2 √ o 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์  
2.1  เป็นแหล่งเรียนรู้ ในกำรศึกษำดูงำนที่

เก่ียวกับเอกลักษณ์สถำบัน (1 คะแนน) 
2.2  ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/กำรยกย่องใน

มิติต่ำงๆ (1 คะแนน) 
2.3  มีควำมเป็น “ต้นแบบ” วิธีด ำเนินกำรสู่

ควำมส ำเร็จหรือมีกำรถ่ำยโอนควำมรู้ด้ำนกระบวนกำร
สู่สถำบันอื่น (1 คะแนน) 

3 √ o 
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ตารางที่ 3.2  ตัวบ่งช้ีของส่วนกำรศึกษำฯ และกองวิชำ ในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ (ต่อ) 

มาตรฐาน 
                                                                                                                      

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 

ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ กองวิชา 

9. อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ (ต่อ) รวม นน./ตัวบ่งชี้ 10 10/2 

0-10/ 
0-2 

10. มาตรการ
ส่งเสริม 

 

10.1 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน)  
       ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำย
ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

5 √ × 

10.2 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถาบัน) 5   
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ  

1.1  มีเหตุผลในกำรก ำหนดควำมร่วมมือ  
1.2  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับ

ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
1.3  มีแนวปฏิบัติและกระบวนกำรที่ชัดเจน

และต่อเน่ือง 
1.4  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติ

และสร้ำงกำรมสี่วนร่วมจำกผู้เกี่ยวข้อง   
1.5  มีผลประเมินควำมพึงพอใจได้คะแนนผล

ประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน 

2 √ o 

2. หลักฐำนเชิงประจักษ์  
2.1 มีผลกำรช่วยเหลือ/ควำมร่วมมือกับ

สถำบันอื่นในกำรพัฒนำวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 แห่ง (1.5 
คะแนน) 

2.2 มีผลควำมร่วมมือกับท้องถ่ิน/ชุมชน/
สังคม/จังหวัด/หน่วยงำนอื่นในกองทัพในกำรป้องกัน
แก้ปัญหำ และ/หรือกำรพัฒนำตำมบริบทของพ้ืนที่ 
อย่ำงน้อย 1 ประเด็น (1.5 คะแนน) 
(ต้องไม่เป็นโครงกำรเดียวกับตัวบ่งชี้ที่  6.1และ ตัวบ่งชี้ 
6.2) 

3 √ o 

รวม นน./ตัวบ่งชี้ 10 10/2 
0-5/ 
0-1 

สรุปค่าน้้าหนักและตัวบ่งชี้ที่ท้าการประเมิน 
130 26 80-105/ 

16-21 
 

ควำมหมำยของสัญลักษณ์  
 =  มีกำรด ำเนินกำร 



30 
 

()   =   มีกำรด ำเนินกำรเฉพำะกองวิชำท่ีเปิดสำขำวิชำ 
X     =  ไม่มีกำรด ำเนินกำร 
O     =  กองวิชำสำมำรถเลือกท่ีจะด ำเนินกำรหรือไม่ก็ได้ 
#     =  ไม่มีกำรด ำเนินกำรแต่ต้องส่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

3.3  รายละเอียดข้อก้าหนดการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.3.1 มาตรฐานที่ 1  คุณภาพศิษย์ 

คุณภำพศิษย์เป็นผลผลิตของ ส่วนกำรศึกษำฯ ศิษย์เป็นผู้เรียนท่ีดีต้องมีคุณลักษณะ
ทำงทหำร คุณธรรม และจริยธรรม ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมท่ีหลักสูตร
ก ำหนด  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมควำมต้องกำรของกองทัพบก และมีผลงำนโครงงำนวิจัยท่ี
ได้รับกำรท่ีพิมพ์ เผยแพร่สู่สำธำรณะ หรือน ำไปใช้ประโยชน์ ศิษย์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำได้ท ำประโยชน์ให้
ส่วนกำรศึกษำฯ โดยกลับมำช่วยเหลือ และให้ควำมช่วยเหลือในกำรพัฒนำวิชำกำร ให้กำรสนับสนุน
ทรัพยำกร หรือทุนกำรศึกษำตลอดจน ได้สร้ำงช่ือเสียงให้กับโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 

ตัวบ่งชี ้1.1 ผู้เรียนเป็นคนดี 
(ส่วนกำรศึกษำฯ ไม่มีกำรด ำเนินงำนส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้) 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร    

ค้าอธิบาย นักเรียนนำยร้อยมีควำมสำมำรถตำมท่ีหลักสูตรก ำหนดและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และกองทัพ 
 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
1. นักเรียนนำยร้อยช้ันปีสุดท้ำย มีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ไม่ต่ ำกว่ำ

มำตรฐำน ICT หรือเทียบเท่ำ (1 คะแนน)    

วิธีการค้านวณ 

 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน 

ข้อมูลท่ีต้องกำร : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของนักเรียนนำยร้อยช้ันปีสุดท้ำย 

 
 

 

จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมด 

จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำย ท่ีมีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน ICT หรือเทียบเท่ำ 

X 100 ผลร้อยละ= 
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2. มีนักเรียนนำยร้อยได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่องท่ีสะท้อนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในระดับ
กองทัพ/ระดับชำติ/ระดับนำนำชำติ หรือองค์กรภำยนอก ปีละไม่น้อยกว่ำ 1 รำงวัล (1 คะแนน) 

หมายเหตุ : ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ให้เทียบคะแนนถ่วงน้ ำหนักท่ีได้จำกคะแนนเต็ม 2 เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ที ่1.3 ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน้าไปใช้ประโยชน์ 
ค้าอธิบาย 
 ผลงำนของนักเรียนนำยร้อยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์/เผยแพร่ สู่สำธำรณะ และ/หรือน ำไปใช้
ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะท่ีระบุไว้ในโครงงำน  

โครงงานนักเรียนนายร้อย หรือสิ่งประดิษฐ์ หมำยถึง ช้ินงำน/ส่ิงประดิษฐ์ท่ีนักเรียนนำย
ร้อยได้ใช้องค์ควำมรู้หรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับมำพัฒนำขึ้น ซึ่งอำจเป็นผลงำนท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำหรือผลงำนท่ีผู้เรียนสร้ำงสรรค์ขึ้นเอง 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
ร้อยละของโครงงำนนักเรียนนำยร้อย (Senior Project) ท่ีมีกำรตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สำธำรณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online หรือน ำไปใช้ประโยชน์ (5 คะแนน) 

วิธีการค้านวณ 

 
 
 
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบร้อยละ 50 เท่ำกับ 5 คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ศิษย์เก่าท้าประโยชน์ให้ ส่วนการศึกษาฯ 
ค้าอธิบาย  
 ศิษย์เก่ำท่ีกลับมำช่วยเหลือและให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพ ให้กำร
สนับสนุนทรัพยำกรและ/หรือทุนกำรศึกษำ ตลอดจนสร้ำงช่ือเสียงให้กับ ส่วนกำรศึกษำฯ 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
1. มีกิจกรรมท่ีศิษย์เก่ำร่วมพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพหรือพัฒนำนักเรียนนำยร้อยร่วมกับ

สถำนศึกษำ (1 คะแนน) 
 

 

จ ำนวนโครงงำนนักเรียนนำยร้อย (Senior Project) ทั้งหมด 

 

จ ำนวนโครงงำนนักเรียนนำยร้อย (Senior Project) ที่มีกำรตีพิมพ์/เผยแพร่สู่
สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือ
น ำไปใช้ประโยชน์ X 100 ผลร้อยละ= 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
ระดับส่วนการศึกษาฯ 
ก ำหนดมีจ ำนวนกิจกรรมด ำเนินงำน ≥ 11 กิจกรรม ต่อปีกำรศึกษำ เท่ำกับ 1 คะแนน 
 

ระดับกองวิชา  
ก ำหนดมีจ ำนวนกิจกรรมด ำเนินงำน ≥ 1 กิจกรรม ต่อปีกำรศึกษำ เท่ำกับ 1 คะแนน 

หมายเหตุ : ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 เทียบคะแนนถ่วงน้ ำหนักท่ีได้จำกคะแนนเต็ม 1 เป็นคะแนนเต็ม 5 

มาตรฐานด้านที่ 2 คุณภาพอาจารย์ 
คุณภำพอำจำรย์พิจำรณำได้จำกคุณวุฒิและต ำแหน่งวิชำกำรท่ีมีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำร

และวิชำชีพในสำขำท่ีสอน อำจำรย์มีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีมีคุณภำพได้รับกำรตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ ผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ตำม
วัตถุประสงค์ อำจำรย์ควรได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ เพื่อน ำควำมรู้มำพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน นอกจำกนี้ อำจำรย์ต้องปฏิบัติตนตำมระเบียบ วินัยทหำร และจรรยำบรรณวิชำชีพครู 

อำจำรย์ หมำยถึง อำจำรย์ประจ ำ 
อำจำรย์ประจ ำ หมำยถึง บุคลำกรทำงกำรศึกษำซึ่งบรรจุในต ำแหน่งอำจำรย์ หรือ รอง

ผู้อ ำนวยกำรกองวิชำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ท ำหน้ำท่ีสอนนักเรียนนำยร้อยและหรือท ำงำน
วิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ กำรนับจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ ให้นับอำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัติงำนจริง โดยมี
ระยะเวลำ กำรท ำงำนในปีกำรศึกษำนั้น ซึ่งรวบรวมเมื่อส้ินสุดปีกำรศึกษำตำมเงื่อนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลำท ำงำน 9 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลำท ำงำน 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
- กรณีมีระยะเวลำท ำงำนน้อยกว่ำ 6 เดือน ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 

อำจำรย์ประจ ำท่ีท ำวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ให้นับเฉพำะผู้ปฏิบัติงำนจริง ไม่นับอำจำรย์
ประจ ำท่ีลำศึกษำต่อ และไม่นับซ้ ำแม้ว่ำอำจำรย์ผู้นั้นจะท ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หลำยเรื่องในปี
กำรศึกษำนั้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 
ค้าอธิบาย 

อำจำรย์ประจ ำมีคุณวุฒิและควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำร/วิชำชีพในสำขำท่ีสอน สำมำรถ
พัฒนำนักเรียนนำยร้อยให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 
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เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 

ตารางที่ 3.3 ก ำหนดค่ำน้ ำหนักระดับคุณภำพของอำจำรย์ ดังนี้ 
                    วุฒิการศึกษา 
 
ต้าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อำจำรย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 1 3 6 
รองศำสตรำจำรย์ 3 5 8 
ศำสตรำจำรย์ 6 8 11 

วิธีการค้านวณ 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดให้ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์เป็น 6 เท่ำกับ 5 คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
จ ำนวนและรำยช่ืออำจำรย์ประจ ำท้ังหมด น ำเสนอเป็นรำยบุคคลพร้อมท้ังระบุวุฒิ

กำรศึกษำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำร และค่ำน้ ำหนักตำมระดับคุณภำพของอำจำรย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ค้าอธิบาย 
 อำจำรย์ประจ ำท่ีมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ท่ีมีคุณภำพและได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับสำกล หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรและมีกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
หรือระดับนำนำชำติ 

งานวิจัย (Research) หมำยถึง ผลงำนทำงวิชำกำรท่ีได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำตำมกระบวนกำร
ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมำะสมกับสำขำวิชำ เพื่อให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ หรือเป็นกำรต่อยอดองค์
ควำมรู้เดิม 
 งานสร้างสรรค์ (Creative Product) หมำยถึง ผลงำนศิลปะที่มีกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเป็น
ระบบท่ีเหมำะสมกับกลุ่มวิชำกำรทำง ศิลปะ ตำมกำรจัดกลุ่มศิลปะของอำเซียน ได้แก่ ทัศนศิลป์ 
(Visual Arts) ศิลปะกำรแสดง (Performing Arts) และวรรณศิลป์ (Literature) และตำมกำร
แบ่งกลุ่ม ISCED (International Classification of Education) ได้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ คณะ

 

ดัชนีคุณภำพ = 
ผลรวมถ่วงน้ ำหนักระดับคุณภำพของอำจำรย์ประจ ำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดในปีกำรศึกษำน้ัน 
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จิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะศิลปกรรมศำสตร์ คณะโบรำณคดี 
คณะมนุษยศำสตร์และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ โดยเป็นผลงำนท่ีแสดงออกถึงแนวคิด แนวทำง
ทดลอง เพื่อให้เกิดผลงำนใหม่ในมิติใหม่ หรือเป็นกำรพัฒนำจำกแนวคิดกำรสร้ำงสรรค์เดิม เพื่อเป็น
ต้นแบบหรือควำมสำมำรถในกำรบุกเบิกศำสตร์ทำงศิลปะ งำนสร้ำงสรรค์ยังครอบคลุมไปถึง
ส่ิงประดิษฐ์ และงำนออกแบบตำมสำขำศิลปะเฉพำะทำงท่ีมีคุณค่ำและคุณประโยชน์เป็นท่ียอมรับใน
วงวิชำชีพ 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจัยในท่ี
ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก  
กำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ระดับชำติท่ีมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำร 
จัดประชุม ประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ผลงำนเป็นท่ียอมรับในสำขำวิชำนั้นๆ นอกสถำบันเจ้ำภำพอย่ำงน้อยร้อยละ 25 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมำยถึง กำรน ำเสนอบทควำมวิจัย
ในท่ีประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำก
กำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ระดับนำนำชำติท่ีมีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำร
จัดประชุมประกอบด้วยศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงำน
เป็นท่ียอมรับในสำขำวิชำนั้น ๆ จำกต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ 25 

เกณฑ์การประเมิน 

หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์และ/

หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ (2 คะแนน) 

วิธีการค้านวณ 
 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบร้อยละ 50 เท่ำกับ 2 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
1) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีท ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยใน หรือภำยนอกสถำบัน

ในปีกำรศึกษำนั้น และไม่นับซ้ ำแม้ว่ำอำจำรย์ผู้นั้นจะท ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์หลำยครั้ง 
2) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดในปีกำรศึกษำนั้น 

 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดในปีกำรศึกษำน้ัน 

 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ท่ีได้รับกำร
ตีพิมพ์และ/หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร ่

X 100 ผลร้อยละ= 
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2. ร้อยละของผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์และ/หรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ (3 คะแนน) 
 

ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.4 เกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำน้ ำหนักคุณภำพของงำนวิจัย 

ผลงานวิจัย 
การตีพิมพ์งานวิจัย ค่าน้้าหนัก 

มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับกองทัพ/ชำติ 0.20 
มีกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเน่ืองจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 0.40 
มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล  Thai-Journal  
Centre (TCI) กลุ่ม 2 หรือ 

0.60 

- มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล  Thai-
Journal  Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือมีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับวำรสำร SJR (SCImago  Journal  Rank : 
www.scimagojr.com) หรือปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล ISI หรือ Scopus Q3,Q4  
หรือเทียบเท่ำ 
- ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร 

0.80 

- มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลกำรจัดอันดับ
วำรสำร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรำกฏใน
ฐำนข้อมูลสำกลISI หรือ Scopus Q1,Q2หรือเทียบเท่ำ 
- ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร 

1.00 
 
 

 

 ตารางที่ 3.5 เกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำน้ ำหนักคุณภำพของผลงำนสร้ำงสรรค์ 

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้้าหนัก 
มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
online 

0.20 

มีกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน 0.40 
มีกำรเผยแพร่ในระดับกองทัพ/ชำติ 0.60 
มีกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 0.80 
มีกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ 1.00 

เง่ือนไข : คะแนนในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำมีอำจำรย์คัดลอกผลงำน แต่สถำบันมิได้
ด ำเนินกำรลงโทษ 

วิธีการค้านวณ 
 
 
 

 

 
ผลร้อยละ = ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของงำนวิจัยและ/หรืองำนสร้ำงสรรคท์ี่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดในปีกำรศึกษำน้ัน 
X 100 

http://www.scimagojr.com/
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 10 เท่ำกับ 3 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
1) จ ำนวนและรำยช่ือบทควำมจำกผลงำนวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ในระดับกองทัพ ระดับชำติ 

หรือนำนำชำติของอำจำรย์ประจ ำ รำยปีตำมปีกำรศึกษำจนถึงปีท่ีประเมิน พร้อมช่ือเจ้ำของบทควำม 
ปีท่ีตีพิมพ์ ช่ือวำรสำรหรือรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ และค่ำน้ ำหนักของบทควำม
วิจัยแต่ละเรื่อง 

2) จ ำนวนและรำยช่ือผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเผยแพร่ในระดับกองทัพ ระดับชำติหรือนำนำชำติของ
อำจำรย์ประจ ำ รำยปีตำมปีกำรศึกษำจนถึงปีท่ีประเมิน พร้อมช่ือเจ้ำของผลงำน ปีท่ีเผยแพร่ ช่ือสถำนท่ี 
จังหวัดหรือประเทศท่ีเผยแพร่ และรูปแบบของกำรเผยแพร่พร้อมหลักฐำนและค่ำน้ ำหนักของแต่ละ
ผลงำนสร้ำงสรรค์ 

3) จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดในแต่ละปีกำรศึกษำจนถึงปีท่ีประเมิน 
หมายเหตุ : แหล่งเผยแพร่และรำยช่ือวำรสำรท่ีได้รับรองมำตรฐำนติดตำมได้จำกประกำศของ
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์มีผลงานน้าไปใช้ประโยชน์ 
ค้าอธิบาย 
 อำจำรย์ประจ ำมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ ตำมวัตถุประสงค์หรือ
ข้อเสนอแนะท่ีระบุไว้ในรำยงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์  

การน้าไปใช้ประโยชน์ หมำยถึง งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้น ำไปใช้ประโยชน์ตำม
วัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงกำรหรือโครงกำรวิจัยและรำยงำนกำรวิจัยอย่ำงถูกต้อง สำมำรถน ำไปสู่
กำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีหลักฐำนปรำกฏอย่ำงชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้
งำนท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตำมวัตถุประสงค์และได้กำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

ประเภทของกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำได้
อย่ำงเป็นรูปธรรมมี ดังนี้ 

1. กำรใช้ประโยชน์ในเชิงสำธำรณะ เช่น ผลงำนวิจัยท่ีน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สำธำรณชน
ในเรื่องต่ำง ๆ ท่ีท ำให้คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของประชำชนดีขึ้น ได้แก่ กำรใช้ประโยชน์ด้ำน
สำธำรณสุขด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ด้ำนกำรส่งเสริม
ประชำธิปไตยภำคประชำชน ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ด้ำนวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นต้น 

2. กำรใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย เช่น ใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยเชิงนโยบำยในกำรน ำ   
ไปประกอบเป็นข้อมูลกำรประกำศใช้กฎหมำย หรือก ำหนดมำตรกำร กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ โดยองค์กร 
หรือหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน เป็นต้น 
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3. กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ เช่น งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปสู่กำรพัฒนำ
ส่ิงประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ หรือน ำไปสู่กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต เป็นต้น 

4. กำรใช้ประโยชน์ทำงอ้อมของงำนสร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจ ยกระดับ
จิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภำพ สร้ำงควำมสุข เช่น งำนศิลปะท่ีน ำไปใช้ในโรงพยำบำล ซึ่งได้มีกำรศึกษำ
และกำรประเมินไว้ 

กำรนับจ ำนวนผลงำนวิจัยหรือผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ ให้นับจำกวันท่ีน ำ
ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ประจ ำมำใช้ให้เกิดผลอย่ำงชัดเจนตำมปีกำรศึกษำ ในกรณี
ท่ีงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์มำกกว่ำ 1 ครั้ง ให้นับกำรใช้ประโยชน์ได้เพียง
ครั้งเดียว ยกเว้นกรณีกำรใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำมีผลงำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ท่ีได้น ำไปใช้ประโยชน์ ต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดท่ีมีผลงำนในปีกำรศึกษำนั้น (5 คะแนน) 

วิธีการค้านวณ 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 50 เท่ำกับ 5 คะแนน 

เง่ือนไข : คะแนนในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำมีอำจำรย์ประจ ำละเมิด ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร/คัดลอกผลงำน แต่สถำบันมิได้ด ำเนินกำรลงโทษ 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
1. จ ำนวนและรำยช่ืองำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำมำใช้ประโยชน์ ในระดับกองทัพ 

ระดับชำติ หรือนำนำชำติของอำจำรย์ประจ ำ ซึ่งเป็นผลงำนท่ีเสร็จส้ินในปีกำรศึกษำปีใดปีหนึ่งจนถึงปี
ท่ีประเมิน พร้อมช่ือเจ้ำของผลงำนท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ ปีท่ีงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ด ำเนินกำรเสร็จ 
ปีท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ ช่ือท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐำนกำรรับรองใช้ประโยชน์ จำกหน่วยงำน
กองทัพ หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติหรือนำนำชำติท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ให้แสดงข้อมูลท่ีระบุ
รำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์ให้ชัดเจนตำมแนวทำงดังต่อไปนี้ 

 1) ข้อมูลท่ีแสดง ผลดีท่ีเกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมจำกกำรน ำส่ิงประดิษฐ์อันเป็นผลจำก
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ของผลงำน 

 

ผลร้อยละ = 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีมีงำนวิจัยและ/หรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดที่มีผลงำนในปีกำรศึกษำน้ัน 
X 100 
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 2) ข้อมูลท่ีแสดง ผลดีท่ีเกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมจำกกำรน ำนโยบำย/กฎหมำย/
มำตรกำร ท่ีเป็นผลมำจำกงำนวิจัยนโยบำยไปใช้ 

3) ข้อมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรมจำกกำรน ำผลงำนวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค์
เพื่อกำรพัฒนำสำธำรณะไปใช้ 

2. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดในแต่ละปีกำรศึกษำจนถึงปีท่ีประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  

ค้าอธิบาย 
อำจำรย์ประจ ำท่ีได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ เช่น ศึกษำเพิ่มเติม/ประชุมวิชำกำร/

อบรม/ศึกษำดูงำน/น ำเสนอผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัยท้ังในและ/หรือต่ำงประเทศ และได้น ำควำมรู้
กลับมำขยำยผลและ/หรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีศึกษำเพิ่มเติม/ประชุมวิชำกำร/อบรม/ศึกษำดูงำน/
น ำเสนอผลงำน อย่ำงน้อย 30 ช่ัวโมง/ปี/คน ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 

วิธีการค้านวณ 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 5 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

เง่ือนไข : 1. กำรน ำควำมรู้กลับมำขยำยผล ตรวจสอบจำกรำยงำนสรุปผลกำรประชุมวิชำกำร/อบรม/
ศึกษำดูงำนฯ และแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ภำพถ่ำย ท่ีน ำควำมรู้ท่ีได้รับมำขยำยผล 
 2. คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำมีครู/อำจำรย์ละท้ิงกำรสอน 

ตัวบ่งชี้ที ่2.5 อาจารย์ ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณอาจารย์ 
ค้าอธิบาย 
 ส่วนกำรศึกษำฯ มีกำรก ำหนดจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร  มี
กระบวนกำรส่งเสริมให้อำจำรย์ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรด ำเนินกำรกับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ  มีกำรด ำเนินกำร
วำงแผน ป้องกัน หรือหำแนวทำงแก้ไขกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 

 

ผลร้อยละ = 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีเพ่ิมพูนควำมรู้ฯ ไม่น้อยกว่ำ 30 ชม./ปี และมีกำรขยำยผล 

และ/พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดในปีกำรศึกษำน้ัน 

X 100 
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เกณฑ์การประเมิน 

หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

1. ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำร           
ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด (2 คะแนน)  

วิธีการค้านวณ 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 2 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

2. มีคู่มือจรรยำบรรณอำจำรย์ (1 คะแนน)  
3. มีคณะกรรมกำรจรรยำบรรณอำจำรย์ และมีกำรประชุมคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ

อำจำรย์ อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี (1 คะแนน)  
4. ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำท่ีผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์อยู่ในระดับดี - 

ดีมำก (> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด (1 คะแนน)  

วิธีการค้านวณ 

 
 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

มาตรฐานด้านที่ 3 หลักสูตรและการเรียนการสอน 
 ส่วนกำรศึกษำฯ มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ตำมควำมต้องกำรของกองทัพบก และนโยบำยหน่วยเหนือ มีกำรประเมินหลักสูตร น ำผลประเมิน
ควำมพึงพอใจต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหน่วยงำนผู้ใช้มำปรับปรุงหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอนต้องจัดท ำ
แผนกำรสอนรำยวิชำโดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จัดให้มีกำรประเมินอำจำรย์ผู้สอน และวิชำท่ีสอนเพื่อ

 

ผลร้อยละ = จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัติตำมระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหำร 

 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดในปีกำรศึกษำน้ัน 

X 100 

 

ผลร้อยละ = 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์ อยู่ในระดับดี-ดีมำก 
(> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) 

 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมดในปีกำรศึกษำน้ัน 

X 100 
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ปรับปรุงแผนกำรสอนมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรวัดผล และประเมินผลท่ีได้รับรองจำกหน่วยงำนต้น
สังกัด มีกำรปรับปรุงพัฒนำข้อสอบ กำรตรวจสอบกำรวัดผล และประเมินผล เพื่อควำมโปร่งใสและ
ควำมยุติธรรม มีกำรจัดท ำแผนงำนทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติให้แก่
นักเรียนนำยร้อยอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริง มีกำรประเมิน
และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
ค้าอธิบาย 
 ส่วนกำรศึกษำฯ มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ควำมต้องกำรของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกกำรเปิด - ปิดหลักสูตร ตำมแนวทำงปฏิบัติท่ี
ก ำหนดทุกหลักสูตร มีกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร มีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและ
บริหำรหลักสูตรระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง มีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมกรอบเวลำท่ี
ก ำหนด มีกำรน ำผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

 1 .  ห ลัก สูตร เป็ น ไปตำม เกณฑ์ ม ำตรฐำนห ลัก สูตรขอ งหน่ ว ย ง ำน ต้น สั ง กั ด /
กระทรวงศึกษำธิกำร/สภำวิชำชีพ/องค์กรวิชำชีพหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง (1 คะแนน)  
 2. มีคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร และมีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี               
(1 คะแนน)  
 3. มีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ/หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง หรือประชำคมอำเซียน (1 คะแนน)  
 4. มีกำรประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 -  6 ปี ( 1 
คะแนน)  
 5. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมำ
ปรับปรุงหลักสูตร (1 คะแนน)  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ค้าอธิบาย 
 ส่วนกำรศึกษำฯ ด ำเนินกำรให้อำจำรย์จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/แผนกำรสอน
รำยวิชำ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนท่ีหลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และ
บูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
 1. มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/แผนกำรสอนรำยวิชำ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนท่ีหลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำร คุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยม ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 70 ของจ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด (1 คะแนน)  
 2. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรสอนท่ีก ำหนด (1 คะแนน)   
 3. ร้อยละของจ ำนวนรำยวิชำท่ีมีผลประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำอยู่ในระดับ ดี – ดีมำก 
(> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด (1 คะแนน)  

วิธีการค้านวณ 

 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

4. ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนท่ีมีผลกำรประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมำก (> 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนท้ังหมด 

วิธีการค้านวณ 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 1 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
 

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ มำปรับปรุงแผนกำรสอน            
(1 คะแนน) 

 
 

 

ผลร้อยละ = 

จ ำนวนรำยวิชำท่ีมีผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำอยู่ในระดับ ดี-ดีมำก  
(> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) 
 

จ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด 
X 100 

 

ผลร้อยละ = 

จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนที่มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี-ดีมำก (> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) 

 

 

จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนทั้งหมด 
X 100 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ค้าอธิบาย 
 ส่วนกำรศึกษำฯ ด ำเนินกำรให้อำจำรย์ก ำหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีกำรวัด และ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนท่ีเป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/แผนกำรสอน ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลท่ี
เหมำะสมและหลำกหลำย ตลอดจนน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปพัฒนำผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. มีหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลท่ีได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และอำจำรย์แจ้ง
หลักเกณฑ์ วิธีกำรวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (1 คะแนน) 
 2. มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/
แผนกำรสอน (1 คะแนน)  
 3. มีระบบตรวจสอบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ของนักเรียน/นักศึกษำเพื่อควำมโปร่งใส 
และยุติธรรม (1 คะแนน) 
 4. มีกำรน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปพัฒนำผู้เรียน (1 คะแนน) 
 5. มีกำรปรับปรุงและพัฒนำข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภำพ (0.5 คะแนน) 

หมำยเหตุ : เทียบคะแนนถ่วงน้ ำหนักท่ีได้จำกคะแนนเต็ม 4.5 เป็นคะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
ค้าอธิบาย 
 ส่วนกำรศึกษำฯ มีกำรจัดหำส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
กำรให้บริกำร รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนนำยร้อยอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ 
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริง มีกำรประเมินผลส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ และน ำผลกำรประเมินท่ีได้
ไปพัฒนำกำรจัดหำส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง  

เกณฑ์การประเมิน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. มีแผนกำรจัดหำส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี กำรให้บริกำร

รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 
2. มีคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมแผน (1 คะแนน) 
3. มีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผน (1 คะแนน) 
4. มีกำรประเมินผลส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้  ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี               

กำรให้บริกำรรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 
5. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น               

(1 คะแนน) 
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มาตรฐานด้านที่ 4 การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น้า 
(ส่วนกำรศึกษำฯ ไม่มีกำรด ำเนินงำนส ำหรับมำตรฐำนนี้) 
 
มาตรฐานด้านที่ 5 การบริหารและธรรมาภิบาลของ ส่วนการศึกษาฯ 
 ส่วนกำรศึกษำฯ มีคณะกรรมกำรสภำสถำบัน/คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันด ำเนินงำนตำม
บทบำทหน้ำท่ีซึ่งก ำหนดไว้ในข้อบังคับ/ระเบียบ/ค ำส่ัง/พระรำชบัญญัติของสถำนศึกษำ ภำยใต้บริบท
ของเหล่ำทัพ โดยมุ่งเน้นกำรก ำหนดนโยบำย ก ำกับ ติดตำม และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำโดยยึดหลัก  ธรรมำภิบำล ผู้บริหำรสถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมนโยบำยท่ีก ำหนดโดยสภำ
สถำบัน/คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลท้ังในระยะส้ันและระยะ
ยำวตำมหลักธรรมำภิบำล มีระบบกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผล ในกำรบริหำรงำนต้องก ำหนด
ผลกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกระบวนกำรกำรประเมินสถำนกำรณ์ จัดล ำดับควำมส ำคัญ จัดกำรควบคุม 
ติดตำมเฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขควำมเส่ียงส่งผลให้ลดสำเหตุและโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน ช่ือเสียง และสังคม ผู้บริหำรสถำบันจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนวิชำกำร/
ธุรกำรให้ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนท้ังในและต่ำงประเทศ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การด้าเนินงานของ คณะกรรมการบริหารการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ 

ค้าอธิบาย 

 คณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำฯ มีผลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีซึ่งก ำหนดไว้ใน
ค ำส่ัง โดยมุ่งเน้นกำรก ำหนดนโยบำย ก ำกับ ติดตำมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

เกณฑ์การประเมิน 
1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

1.1 มีกำรก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับอัต ลักษณ์ผู้เรียน 
เอกลักษณ์สถำนศึกษำ และมีผลกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีท่ีทันสมัยและปฏิบัติได้  

1.2 มีผลกำรพิ จำรณำให้ควำม เห็นชอบหลักสูตร ท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำน ท่ี
กระทรวงศึกษำธิกำร/หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด  

1.3 มีกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี โดยเน้นกำรก ำกับติดตำม และสนับสนุนผู้บริหำรในกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนท่ีก ำหนด  

1.4 มีกำรบริหำรจัดกำรประชุมท่ีดี เช่น มีกำรก ำหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง/ปี 
จัดส่งประเด็นกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ ก ำกับให้กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของ
จ ำนวนครั้งท่ีจัดประชุมท้ังปี  

1.5 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดปฏิบัติ 5 ข้อเท่ำกับ 2 คะแนน 

 
 



44 
 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ส่วนกำรศึกษำฯ น ำเสนอหลักฐำน ในประเด็นต่อไปนี้  

2.1 มีกำรเสนอรำยงำนประจ ำปี/รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงำนต้น
สังกัด (1 คะแนน) 

2.2 มีคะแนนผลกำรประเมินรำยปีโดยหน่วยงำนต้นสังกัด (1 คะแนน) 
   ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดคะแนนเต็ม เท่ำกับ 1 คะแนน 

2.3 สถำนศึกษำน ำเสนอหลักฐำนซึ่งแสดงถึงผลกำรพัฒนำในมิติต่ำงๆ ท่ีเกิดจำกกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (1 คะแนน) โดยพิจำรณำเพิ่มเติมจำก 
  1) ผลกำรสัมภำษณ์ประธำนคณะกรรมกำรสถำบัน/คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน 
  2) ผลกำรสัมภำษณ์ผู้แทนหน่วยงำนต้นสังกัด    
   3) ผลกำรสัมภำษณ์ครู/อำจำรย์ จ ำนวน 3 – 4 คน 
เง่ือนไข : คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำ  มีกำรออกใบประกำศนียบัตรกำร
ส ำเร็จกำรศึกษำให้กับผู้ท่ีไม่มีคุณสมบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การด้าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ค้าอธิบาย 

 ผู้บริหำรส่วนกำรศึกษำฯ มีผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยท่ีก ำหนดโดย คณะกรรมกำร
บริหำรกำรศึกษำฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยำวตำมหลัก
ธรรมำภิบำล มีระบบตรวจสอบกำรท ำงำนตำมภำรกิจ ตลอดจนมีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำง
ต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (4 คะแนน) 
       1.1 มีคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี ของผู้อ ำนวยกำร ส่วนกำรศึกษำฯ 
โดยกำรประเมินตนเอง (1 คะแนน) 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดคะแนนเต็มของผลประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ เท่ำกับ 1 คะแนน 
  1.2 มีคะแนนผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง
ทุกหน่วย โดยผู้อ ำนวยกำร ส่วนกำรศึกษำฯ (1 คะแนน) 
   ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดคะแนนเต็ม เท่ำกับ 1 คะแนน 

1.3 มีรำยงำนงบกำรเงินเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด (1 คะแนน) 
1.4 มีจ ำนวนอำจำรย์ต่อนักเรียนนำยร้อยตำมเกณฑ์ในทุกหลักสูตร (1 คะแนน) 

วิธีค ำนวณ 
 
 
 

 

 

ผลร้อยละ = จ ำนวนหลักสูตรที่มีอำจำรย์ต่อนักเรียนนำยร้อยตำมเกณฑ์ 
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด 

X 100 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (1 คะแนน) 
 มีผลกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (1 คะแนน) 

หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์ สกอ. หรือต้นสังกัดในกำรก ำหนดจ ำนวนอำจำรย์ต่อนักเรียนนำยร้อย 
เง่ือนไข : คะแนนในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนนหำกพบว่ำมีกำรจัดกำรศึกษำนอกท่ีต้ัง โดยไม่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน และไม่ผ่ำนกำรอนุมัติหรือรับทรำบจำกต้นสังกัด 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  การบริหารความเสี่ยง 

ค้าอธิบาย 
 สถำนศึกษำของกองทัพมีผลกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกระบวนกำรประเมินสถำนกำรณ์
จัดล ำดับควำมส ำคัญ จัดกำร ควบคุม ติดตำมเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขควำมเส่ียงส่งผลให้ลดสำเหตุ
และโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต ทรัพย์สิน ช่ือเสียง และสังคม 
 ตัวอย่ำงประเภทควำมเส่ียง 

 1. กำรลำออกของนักเรียนนำยร้อยช้ันปีท่ี 1 

 2. กำรพักกำรศึกษำของนักเรียนนำยร้อย 

 3. กำรไม่ได้เล่ือนช้ันของนักเรียนนำยร้อยจำกกำรศึกษำ 

 4. กำรไม่ได้เล่ือนช้ันของนักเรียนนำยร้อยจำกควำมประพฤติ 

 5. กำรเกิดอุบัติเหตุภำยในและบริเวณรอบสถำบัน 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
  มีกำรประเมินควำมเส่ียงโดยคณะกรรมกำร ซึ่งแต่งต้ังโดยคณะกรรมกำรบริหำร
กำรศึกษำ/ผู้อ ำนวยกำร ส่วนกำรศึกษำฯ (2 คะแนน) 
  1.1 มีกำรระบุและจัดอันดับควำมเส่ียงภำยใน/ภำยนอกท้ังเชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ 
  1.2 มีกำรก ำหนดกลยุทธ์และเป้ำหมำยในกำรบริหำรควำมเส่ียง 
  1.3 มีกำรประเมินโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ควำมเส่ียงและประเมินผลกระทบของ
ควำมเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น 
  1.4 มีกำรก ำหนดวิธีกำร มำตรกำร กลไกกำรควบคุมไม่ให้เกิด และลดควำมเส่ียงให้
น้อยลง 
 1.5 มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียง และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรท่ีเกี่ยวข้อง 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดปฏิบัติ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน 
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 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินตรวจหลักฐำนท่ีแสดงผลกำรบริกำรจัดกำรควำมเส่ียง ดังต่อไปนี้ 
 2.1 สำมำรถควบคุมควำมเส่ียงล ำดับท่ี 1 - 5 จำกท่ีก ำหนด (1 คะแนน) 
   ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 1 คะแนน 
 2.2 สำมำรถลดควำมเส่ียงทุกเรื่องตำมท่ีก ำหนด (1 คะแนน) 
   ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ ปฏิบัติได้ทุกเรื่อง เท่ำกับ 1 คะแนน 
 2.3 ไม่ปรำกฏเหตุกำรณ์ท่ีอยู่นอกเหนือประเภทควำมเส่ียงท่ีก ำหนด (1 คะแนน) 

เง่ือนไข : คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำมีเหตุกำรณ์ท่ีไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น  
โดยพิจำรณำจำกควำมรุนแรง ควำมถ่ี และละเลย ไม่มีกำรแก้ไข ป้องกัน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุ 

ค้าอธิบาย 
 ส่วนกำรศึกษำฯ มีกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนวิชำกำร/ธุรกำร เช่น  
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนกำรเงินและงบประมำณ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และงำนธุรกำร 
เป็นต้นให้ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนท้ังในและต่ำงประเทศ 
(ไม่นับรวมทหำรกองประจ ำกำร เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย พลขับ และเจ้ำหน้ำท่ีประกอบ
อำหำร) 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ท่ีมีกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้/ท่ีได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ อย่ำงน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี/นำย ต่อจ ำนวน
บุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรท้ังหมด 
 

วิธีค้านวณ 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

 

 

ผลร้อยละ = 

จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร/ที่มกีำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ได้รับอบรมเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 20 ชม./ปี 

 
จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรทั้งหมด 

X 100 
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มาตรฐานด้านที่ 6 ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
 ส่วนกำรศึกษำฯ สนับสนุนให้อำจำรย์ได้น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ตำมควำมเช่ียวชำญไป
บริกำรแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพื่อสร้ำงชุมชน/สังคม/กองทัพ ให้เกิดควำมเข้มแข็ง สำมำรถ
พึ่งตนเองได้ นอกจำกนี้อำจำรย์จะได้น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำร/วิชำชีพจำกกำรพัฒนำ
ชุมชน/สังคม/กองทัพ มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและต่อยอดเป็นผลงำนวิชำกำรลักษณะต่ำงๆได้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 
ค้าอธิบาย 
 ส่วนกำรศึกษำฯ สนับสนุนให้ครู/อำจำรย์ น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ตำมควำมเช่ียวชำญไป
บริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีขึ้น สำมำรถพึ่งพำ
ตนเองได้  

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (Academic Service for Society) หมำยถึง กิจกรรม
หรือโครงกำรให้บริกำรแก่สังคมภำยนอกสถำบันกำรศึกษำ หรือเป็นกำรให้บริกำรท่ีจัดใน
สถำบันกำรศึกษำโดยมีบุคคลภำยนอกเข้ำมำใช้บริกำร 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
  1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดแผนงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อประโยชน์ต่อ
ชุมชน/สังคม/กองทัพ 
  1.2 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
  1.3 มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
  1.4 กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
  1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/สถำบัน ได้คะแนนผล
ประเมินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำก 100 คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน 
 

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินตรวจหลักฐำนโครงกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จท่ีสุด อย่ำงน้อย 1 โครงกำร ใน
ประเด็นต่อไปนี ้
 2.1 มีควำมต่อเนื่อง ในกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ 3 ปี (1 คะแนน) 
 2.2 มีควำมยั่งยืน พึ่งพำตัวเองด ำเนินกำรได้โดยไม่ใช้งบประมำณของสถำบัน (1 คะแนน) 
 2.3 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่อง จำกชุมชน/สังคม/กองทัพ (1 คะแนน) 
หมายเหตุ : อำจเป็นโครงกำรเดียวกับตัวบ่งช้ีท่ี 6.2 หรือไม่ก็ได้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อ ส่วนการศึกษาฯ 

ค้าอธิบาย 
 ส่วนกำรศึกษำฯ มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนวิชำกำร/วิชำชีพจำกกำรพัฒนำ
ชุมชน/สังคม/กองทัพ มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและต่อยอดเป็นผลงำนวิชำกำรลักษณะ ต่ำง ๆ เช่น 
งำนวิจัย ต ำรำ รำยวิชำและ/หรือหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
 1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดแผนงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำร

สอน 
  1.2 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
  1.3 มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
  1.4 กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย อำจำรย์ และบุคลำกร 
      1.5 มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนเอกสำรค ำสอน/รำยวิชำ/ต ำรำ และ/หรือต่อยอดเป็น
ผลงำนลักษณะต่ำงๆ 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน 
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

  ผู้ประเมินตรวจหลักฐำนโครงกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จท่ีสุดอย่ำงน้อย 1 โครงกำร ใน
ประเด็นต่อไปนี ้
 2.1 มีผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จในกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ (1.5 คะแนน) 
  2.2 มีกำรเผยแพร่และขยำยผลในสถำบันอื่น อย่ำงน้อย 1 แห่ง (1.5 คะแนน) 
หมายเหตุ : อำจเป็นโครงกำรเดียวกับตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 หรือไม่ก็ได้ 

มาตรฐานด้านที่ 7 การท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ส่วนกำรศึกษำฯ มีแผนงำนกำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำร มีกำรจัดสรรงบประมำณท้ังภำยในและภำยนอกสถำบันเพื่อส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำนท่ีก ำหนด มีกำรจัดพื้นท่ี เพื่อด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมท้ังส่งเสริมให้
บุคลำกรและผู้เรียนในสถำบันมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร นอกจำกนี้ ส่วนกำรศึกษำฯ ยังจัดให้มี
โครงกำร เพื่อพัฒนำสุนทรียภำพของสถำบัน มีหน่วยงำน บุคลำกรรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำรท่ีก ำหนด โดยบุคลำกรและผู้เรียนของ ส่วนกำรศึกษำฯ มีส่วนร่วม มีกำรประเมินควำมพึง
พอใจ เพื่อใช้ปรับปรุงโครงกำรตำมสภำพสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นได้จำกอำคำร สถำนท่ี 
และสภำพแวดล้อม สะอำด สวยงำมเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
ค้าอธิบาย 
 ส่วนกำรศึกษำฯ มีแผนงำนส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำร มีกำรจัดสรรงบประมำณจำกภำยในและ/หรือได้รับงบประมำณจำกภำยนอก
สถำบัน ส ำหรับกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร มีหน่วยงำน/
บุคลำกรรับผิดชอบ ดูแลให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีก ำหนด มีกำรจัดพื้นท่ีเพื่อกำรด ำเนินกิจกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง รวมท้ังส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษำ และบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
   1.1 มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำยใน และ/หรือภำยนอกท่ีเกี่ยวกับกำรส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5 ของงบด ำเนินกำร 
  1.2 มีหน่วยงำนและบุคลำกรรับผิดชอบดูแล 
  1.3 มีแผนงำนเพื่อกำรส่งเสริมสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
  1.4 มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีก ำหนด 
  1.5 มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม/ประชำคม ได้คะแนน 
ผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน 
  2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
   2.1 มีกำรจัดพื้นท่ีเพื่อกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรอย่ำงต่อเนื่อง (1 คะแนน) 
  2.2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนำยร้อย และบุคลำกรในกำรจัดกิจกรรม (1 คะแนน) 
   ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 1 คะแนน 
  2.3 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจำกหน่วยงำนต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/
สังคม/หน่วยงำนภำยนอก (1 คะแนน) 
เงื่อนไข : คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำมีกำรด ำเนินกำรเฉพำะกิจเพื่อรองรับ
กำรประเมินภำยนอกเท่ำนั้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสุนทรียภาพ 

ค้าอธิบาย 
 ส่วนกำรศึกษำฯ มีโครงกำรเพื่อพัฒนำสุนทรียภำพของ ส่วนกำรศึกษำฯ ตำมประเภท
โครงกำรท่ีก ำหนด มีหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรท่ีก ำหนด 
มีกำรมีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย และบุคลำกรในกำรด ำเนินงำน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินโครงกำรตำมสภำพของสังคมอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นได้จำก อำคำร สถำนท่ี และสภำพแวดล้อม สะอำด สวยงำม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
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การพัฒนาสุนทรียภาพ  (Aesthetic Development) หมำยถึง กำรปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเกี่ยวกับควำมงำนทำงศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบต่อบุคคล สถำบัน 
สภำพแวดล้อมและสังคมในแนวทำงท่ีดีขึ้น อย่ำงมีแผนเป็นระบบโดยมีเป้ำหมำยท่ีชัดเจนและเป็นท่ี
ยอมรับร่วมได้ ผลกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือสร้ำงส่ิงใหม่ต้องไม่เป็นกำรท ำลำยคุณค่ำทำงสุนทรีย์
ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม กำรพัฒนำเชิงวัฒนธรรมสำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมใหม่ท่ีสอดคล้องและ
เหมำะสมกับสังคมท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ท้ังทำงเทคโนโลยี ระบบสังคมและควำม
นิยม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่ำงเข้ำใจและมีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงสันติสุข 

ประเภทโครงการ 
 1. โครงกำรพัฒนำนักเรียนนำยร้อยและบุคลำกร เพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ ค่ำนิยม ควำม
เช่ือสู่วิถีชีวิตควำมมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมท่ีดีงำม 
 2. โครงกำรพัฒนำคณะ/สถำบันทั้งทำงกำยภำพและวิถีกำรอยู่ร่วมในวัฒนธรรมสังคม เพื่อ
เกิดจิตส ำนึกต่อสถำบันในฐำนะสถำบันของประเทศท่ีควรเป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อสังคม 
 3. โครงกำรสืบสำน ประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดเป็นอย่ำงดีต่อสังคม 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
   1.1 มีกำรด ำเนินนโยบำย/แผนพัฒนำ เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเหมำะสม ทันสมัย
และสำมำรถปฏิบัติได้ 
  1.2 มีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร (ทุกประเภท อย่ำงน้อยประเภทละ 1 โครงกำรต่อปี) 
ท่ีเกิดจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นควำมต้องกำรของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  1.3 มกีำรก ำหนดตัวชี้วัดด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบควำมดี ควำมงำม โดยมีผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจผู้ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร/ประชำคมตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดได้คะแนนไม่น้อย
กว่ำ 80 จำก 100 คะแนน 
  1.4 มีกำรปรับปรุงและด ำเนินโครงกำรให้เหมำะสมกับสภำพสังคมอย่ำงต่อเนื่อง 
  1.5 มีแผนพัฒนำสู่อนำคต หรือโครงกำรเชิงอนำคต ท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้อ ำนวยกำร ส่วนกำรศึกษำฯ 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
  2.1  อำคำรสถำนท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อกำรใช้งำน (1 คะแนน) 
    2.2 ภูมิสถำปัตย์ มีควำมสอดคล้องกับธรรมชำติเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่ำงประหยัด 
(1 คะแนน) 
  2.3 สภำพแวดล้อมสะอำด สุขลักษณะ สวยงำม (1 คะแนน) 
เงื่อนไข : คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนน หำกพบว่ำ มีกำรด ำเนินกำรเฉพำะกิจเพื่อรองรับ
กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 



51 
 
มาตรฐานด้านที่ 8 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ส่วนกำรศึกษำฯ มีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบ และประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีท่ีหน่วยต้นสังกัด  และสถำบันวิชำกำรป้องกัน
ประเทศก ำหนด มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองอย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ มีผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด มีกำรน ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนำผลกำรด ำเนินงำน
กำรจัดกำรศึกษำของส่วนกำรศึกษำฯ มีกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ ส่วนกำรศึกษำฯ 
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
ค้าอธิบาย 

 ส่วนกำรศึกษำฯ มีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีท่ีโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำก ำหนด ผล
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินย้อนหลัง 3 ปี (ส ำหรับ
สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศใช้ผลกำรประเมินปีล่ำสุด) 

 

วิธีการค้านวณ 
 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยโรงเรียนนำยร้อย

พระจุลจอมเกล้ำ 3 ปี ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งช้ีนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  การพัฒนา ส่วนการศึกษาฯ จากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค้าอธิบาย 
 ส่วนกำรศึกษำฯ มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในส่วนกำรศึกษำฯ 
และมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง อย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ รวมท้ังมีกำรน ำข้อเสนอแนะ
ท่ีได้จำกกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ไปปรับปรุงและพัฒนำผลกำรด ำเนินงำน
ของส่วนกำรศึกษำฯ โดยจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ตลอดจนมีกำร
สนับสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของ ส่วนกำรศึกษำฯ เป็นประจ ำทุกปี (1 คะแนน) 
 2. มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ
ภำยนอกไปจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ของส่วนกำรศึกษำฯ (1 คะแนน) 

 

ผลคะแนน = 
จ ำนวนปี 

ผลรวมคะแนนประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 
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 3. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/
กิจกรรม ของสถำบันอันเนื่องมำจำกกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ
ภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ (1 คะแนน) 
 4. มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในและภำยนอก (1 คะแนน) 
 5. หน่วยงำนต้นสังกัด/หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำ ส่วนกำรศึกษำฯ ใน
ส่วนท่ี ส่วนกำรศึกษำฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้โดย ส่วนกำรศึกษำฯ เอง (1 คะแนน) 

 
มาตรฐานด้านที่ 9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 ส่วนกำรศึกษำฯ ก ำหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนซึ่งเป็นนักเรียนนำยร้อยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สอดคล้องตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนำยร้อยพระ
จุลจอมเกล้ำ ส่วนกำรศึกษำฯ มีเอกลักษณ์ท่ีสะท้อนควำมโดดเด่น/ควำมช ำนำญ/ควำมเช่ียวชำญ ตำม
ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังและบริบทของ ส่วน
กำรศึกษำฯ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  อัตลักษณ์นักเรียนนายร้อย 
ค้าอธิบาย 
 นักเรียนนำยร้อยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ 
ภำรกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถำบัน 
เกณฑ์การประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
   1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนนำยร้อยท่ีเหมำะสมและปฏิบัติได้ 
   1.2 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
   1.3 มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
   1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย คณำจำรย์ บุคลำกร และผู้บริหำรของสถำบัน 
  1.5 มีผลกำรประเมินนักเรียนนำยร้อยท่ีปรำกฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย
กว่ำ 80 จำก 100 คะแนน 

      ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน 
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

วิธีค้านวณ 
 

 
 
 

 

 

ผลร้อยละ = จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยที่ปรำกฎอัตลักษณ์ตำมที่ ส่วนกำรศึกษำฯ ก ำหนด 

 จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยที่ได้รับกำรสุ่มตรวจ 
X 100 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 3 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2  เอกลักษณ์สถาบัน 

ค้าอธิบาย 
 ส่วนกำรศึกษำฯ มีเอกลักษณ์ท่ีสะท้อนควำมโดดเด่น/ควำมช ำนำญ/ควำมเช่ียวชำญ ตำม
ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์ กำรจัดต้ัง และบริบทของโรงเรียนนำยร้อย
พระจุลจอมเกล้ำ 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
  1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดเอกลักษณ์ของ ส่วนกำรศึกษำฯ ท่ีเหมำะสมและปฏิบัติได้ 
  1.2 มีกำรก ำหนดตัวบ่งช้ีและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
  1.3 มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
  1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนำยร้อย อำจำรย์ และบุคลำกร 
  1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจ ในกำรด ำเนินงำนของ ส่วนกำรศึกษำฯ ท่ีสะท้อน
เอกลักษณ์ ส่วนกำรศึกษำฯ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน 
   ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
  ผู้ประเมินตรวจหลักฐำน ประเด็นต่อไปนี้ 
  2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในกำรศึกษำดูงำนท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ ส่วนกำรศึกษำฯ (1 
คะแนน) 
  2.2 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/กำรยกย่องในมิติต่ำงๆ (1 คะแนน) 
  2.3 มีควำมเป็น “ต้นแบบ” วิธีด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ หรือมีกำรถ่ำยโอนควำมรู้ด้ำน
กระบวนกำรสู่สถำบันอื่น (1 คะแนน) 

มาตรฐานด้านที่ 10 มาตรการส่งเสริม 
 ส่วนกำรศึกษำฯ ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริมออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบไปด้วย มำตรกำร
ส่งเสริมภำยในและภำยนอก ส่วนกำรศึกษำฯ เพื่อพัฒนำสังคมและประเทศชำติจำกประเด็นช้ีแนะ 
ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหำสังคมด้ำนต่ำงๆ ตำมนโยบำยของรัฐ อำทิ กำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ควำมรักชำติ บ ำรุงศำสนำ และเทิดทูนพระมหำกษัตริย์ กำรน้อมน ำ
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปฏิบัติเป็นแบบอย่ำง กำรสร้ำงสังคมสันติสุขและควำมปรองดอง กำร
ส่งเสริมควำมร่วมมือในกรอบประชำคมอำเซียน กำรส่งเสริมด้ำนส่ิงแวดล้อม พลังงำน เศรษฐกิจ 
สุขภำพ ค่ำนิยม จิตสำธำรณะ และควำมประหยัด รวมท้ังกำรแก้ปัญหำสังคม ควำมขัดแย้ง อุบัติภัย 
และส่ิงเสพติด เป็นต้น  
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) 
ค้าอธิบาย 
 นักเรียนนำยร้อยมีควำมสำมำรถและทักษะกำรส่ือสำรด้วยภำษำอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อกำร
เปล่ียนแปลงสำมำรถส่ือสำรและสัมพันธ์เช่ือมโยงกับนำนำประเทศ 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนนำยร้อยช้ันปีสุดท้ำยท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำม
เกณฑ์มำตรฐำน American Language Course Placement Test (ALCPT) หรือ English 
Comprehension Level Test (ECL) ต่อจ ำนวนนักเรียนนำยร้อยช้ันปีสุดท้ำยท้ังหมด โดยก ำหนด
เกณฑ์ผ่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ดังนี้ 
 ในระดับปริญญำตรีไม่ต่ ำกว่ำ 65 คะแนนของกำรสอบ ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเท่ำ 

วิธีค้านวณ 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 10 เท่ำกับ 5 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

ตัวบ่งชี้ที ่10.2 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถาบัน) 
ค้าอธิบาย 
 ส่วนกำรศึกษำฯ มีกำรด ำเนินงำนในกำรช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถำบัน ด้วยกำรจัดท ำ
โครงกำร  เช่น โครงกำรพระรำชด ำริ โครงกำรพัฒนำชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำร
บริกำรตรวจสุขภำพชุมชน เป็นต้น 
เกณฑ์การประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
  1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดควำมร่วมมือ  
  1.2 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ80  
  1.3 มีแนวปฏิบัติและกระบวนกำรท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
  1.4 มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติ และสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกผู้เกี่ยวข้อง   
  1.5 มีผลประเมินควำมพึงพอใจ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ 80 จำก 100 คะแนน   

   ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน 

X 100 

 

ผลร้อยละ = 
จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำยที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ 

จ ำนวนนักเรียนนำยร้อยชั้นปีสุดท้ำยทั้งหมด 
X 100 
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 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
  2.1 มีผลกำรช่วยเหลือ/ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่นในกำรพัฒนำวิชำกำรอย่ำงน้อย 1 
แห่ง (1.5 คะแนน) 
  2.2 มีผลควำมร่วมมือกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หน่วยงำนอื่นในกองทัพในกำร
ป้องกันแก้ปัญหำ และ/หรือกำรพัฒนำตำมบริบทของพื้นท่ี อย่ำงน้อย 1 ประเด็น (1.5 คะแนน) 

หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นโครงกำรเดียวกับตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 และ ตัวบ่งช้ี 6.2 
 



บทที่ 4 
 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
4.1  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  

ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์การพิจารณาเป็นข้อ ๆ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตัว
บ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่
ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบท่ีจะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 
คะแนน ตัวบ่งช้ีข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ข้อมูลปีล่าสุด 1 ปี  

 
4.2  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 

ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉล่ีย ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น
คะแนน ต้ังแต่ 0 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตาม   
ตัวบ่งช้ี (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยท่ีแต่ละ 
ตัวบ่งช้ีได้ก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ีคิดเป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนนไว้แล้ว ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณให้
ใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง คิดคะแนนเฉล่ียโดยใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

4.3  การด าเนินการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน 
4.3.1 ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ีก าหนดไว้ ให้คะแนน

เต็ม 5 คะแนน 
4.3.2 ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ีก าหนดไว้ ใหค้ านวณคะแนน ดังนี้ 

 
 
 

 
 

4.4 ตัวอย่างการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน 
ตัวอย่างที่ 1 ก าหนดร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ได้ร้อยละ 

87.65 ดังนั้นจึงได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน เนื่องจากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ี
ก าหนดไว้ 

ตัวอย่างที่ 2  ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ได้ร้อยละ 
78.96 

คะแนนท่ีได้    =                         =   3.95 

ตัวอย่างที่ 3  ก าหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ได้ร้อยละ 
34.56 

 
 

คะแนน =  

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนนของตัวบ่งชี้น้ัน ๆ 

 

× 5 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการด าเนินงาน 

78.96 
  100 

× 5          
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คะแนนท่ีได้    =                             =  1.92 

ตัวอย่างที่ 4  ก าหนดระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร 2.75 เป็น 5 คะแนน  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี ได้ 2.46 

คะแนนท่ีได้    =                             =   4.47 
 

4.5  การค านวณรายตัวบ่งชี้กรณีเทียบค่าน้ าหนัก 

ทุกตัวบ่งช้ีตามรายมาตรฐานจะมีคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น ในกรณีท่ี ส่วนการศึกษาฯ/กองวิชา 
ไม่ได้ท าบางเกณฑ์การประเมิน ท าให้คะแนนเต็มไม่เต็ม 5 ให้เทียบค่าน้ าหนักท่ีได้เป็นจ านวนเต็ม 5 
ดังนี้ 

ตัวอย่างที่ 5 ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 สมมติให้เกณฑ์การประเมิน ในข้อท่ี 1 ได้ 0.80 และ ข้อท่ี 2 ได้
คะแนนประเมินเท่ากับ 1 รวม 2 ข้อ เป็นได้ 1.80 ดังนั้นคะแนนท่ีได้ของ ตัวบ่งช้ี 1.2 คือ 

คะแนนท่ีได้ =                    =  4.50 

4.6 ข้อปฏิบัติเร่ืองจุดทศนิยม 
การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัด

ทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตัวเลข 5 ข้ึนไปปัดขึ้น) เช่น 

73.462  เป็น  73.46 
19.865  เป็น  19.87 

4.7 ผลการประเมินคุณภาพ 
ผลการประเมิน 9 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งช้ี จะถูกน าไปพิจารณาระดับคุณภาพในการจัด

การศึกษาของส่วนการศึกษาฯ โดยก าหนดผลการประเมินคุณภาพดัง ตารางท่ี 4.1 

ตารางที่ 4.1  คะแนนผลการประเมินของตัวบ่งช้ีและระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ  
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
0.00 – 1.50 

ดีมาก 
ดี 

พอใช้ 
ต้องปรับปรุง 

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 
4.8  การรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใช้คะแนนผลการด าเนินการตาม
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา 9 ด้าน 26 ตัวบ่งช้ี คะแนนเฉล่ียในภาพรวมต้ังแต่ 3.51 ขึ้นไปใน 

34.56 
90 

× 5     

2.46 
2.75 

× 5 

1.80 
  2 

× 5 
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การประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และในการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบท่ีส่ี (พ.ศ.2559 - 
2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ผนวก ก 

ระบบรหัสเอกสารส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

เอกสารและหลักฐานอ้างอิงประกอบรายงานการประเมินตนเองในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ควรมีการก ากับด้วยรหัสเอกสารส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สามารถจัดเก็บโดยการ
จัดเก็บให้จัดเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บในระบบการจัดเก็บเอกสารการประกันคุณภาพ
การศึกษา  http://kmlo.crma.ac.th/RSS/Security/SignIn.aspx รวมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีไม่สามารถ
จัดเก็บในรูปแบบดังกล่าว ให้จัดเก็บไว้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการเพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบ  

1.  การระบุรหัสเอกสาร 
การระบุรหัสเอกสารให้แกเ่อกสาร มีรูปแบบดังนี้ 
หมายเลขตัวบ่งช้ี-ล าดับท่ีของเอกสารในตัวบ่งช้ี 

1.8-1  หมายถึง  เอกสารล าดับท่ี 1 ของตัวบ่งช้ี 1.8 

การระบุรหัสเอกสารให้ระบุรหัสเอกสารท้ังหมดอย่างต่อเนื่องกันท้ังหมดในแต่ละตัวบ่งช้ี โดย
ต้องมีความสัมพันธ์กับการจัดเก็บในระบบการจัดเก็บเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  การอ้างอิงเอกสาร 
การอ้างอิงเอกสารราชการ รร.จปร. เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ให้ระบุรหัสเอกสาร แล้วตามด้วยชื่อ

เอกสาร ท้ังนี้ต้องระบุ พ.ศ. ให้ชัดเจน  หากเป็นเอกสารค าส่ังให้ระบุวัน เดือน ปี ของค าส่ังด้วย ใน
กรณีท่ีเป็นหนังสือเวียนทราบ ให้ระบุรหัสเอกสาร แล้วตามด้วยชื่อเรื่องของหนังสือ 

หลักฐานอ้างอิง 

8.1-7 ค าส่ัง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี 5/59 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. ลง 3 ก.พ. 59 

6.1-8     แก้ไขค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

6.1-19     สภาวิศวกร รับรองหลักสูตรวิศวกรรมท้ัง 4 สาขา ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ท้ังนี้ หลักฐานอ้างอิงท่ีปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง จะต้องตรงกับรายช่ือเอกสาร
หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา บนระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา และต้องแนบ
ไฟล์เอกสารบนระบบฐานข้อมูลให้ครบถ้วนทุกฉบับ ตามรายตัวบ่งช้ี 

http://kmlo.crma.ac.th/RSS/Security/SignIn.aspx
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ผนวก ข 

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

1. กล่าวทั่วไป 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เป็นเอกสารที่เขียนเพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์หน่วยงานของตนในด้านต่าง ๆ ตามประเด็นการประเมิน นอกจากนั้นยังใช้ในการรับ
ตรวจประเมินคุณภาพท้ังจากภายในและภายนอกหน่วยงาน  ส่วนการศึกษาฯ จึงได้ก าหนดแนว
ทางการเขียนรายงานประเมินตนเองเพื่อให้การปฏิบัติของแต่ละหน่วย ที่ขึ้นตรงเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันและสะดวกต่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนรายงานและรับการประเมินโดยโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ต่อไป 

2. รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของส่วนการศึกษาฯ /กองวิชา 
การเขียนรายงานการประเมินตนเองของส่วนการศึกษาฯ ยึดถือแนวทางการจัดท าแบบ

รายงานการประเมินตนเองส าหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ (พ.ศ.2554-2558) ของสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ หรือ สปท. โดยน ามาประยุกต์ให้เกิดความเหมาะสมกับการเสนอข้อมูลใน
การเขียนรายงานการประเมินตนเองของส่วนการศึกษาฯ ซึ่งประกอบด้วย  

ปกนอก  

ปกใน 

ส่วนน า ประกอบด้วย ค าน า สารบัญ และสารบัญตาราง / สารบัญภาพ (ถ้ามี) 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 ช่ือ 
1.2 ท่ีต้ัง 
1.3 ประวัติความเป็นมา 
1.4 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ภารกิจ/พันธกิจ นโยบาย 
1.5 โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 
1.6 รายช่ือผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร 
1.7 รายช่ือคณะกรรมการบริหารการศึกษาหรือรายช่ือคณะกรรมการก ากับ

มาตรฐานการศึกษากองวิชา 
1.8 จ านวนคณาจารย์ (จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา/จ าแนกตามต าแหน่งทาง

วิชาการ) 



62 
 

1.9 จ านวนก าลังพลฝ่ายสนับสนุนการศึกษา (จ าแนกเป็นนายทหารช้ันสัญญาบัตร/
นายทหารชั้นประทวน และลูกจ้าง/พนักงานราชการ) 

1.10 หลักสูตรการศึกษา (จ าแนกตามสาขาวิชาในกองวิชาท่ีเปิดสาขาวิชา ส่วน 
กองวิชาท่ีสอนวิชาพื้นฐานให้ระบุวิชาท่ีสอน) 

1.11 จ านวนนักเรียนนายร้อย (แยกตามช้ันปี/สาขาวิชา) 
1.12 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
1.13 งบประมาณ (จ าแนกรายการ) 

1.13.1 งบฝึกศึกษา ประกอบด้วย งบวัสดุวิทยาศาสตร์ งบจัดท าต ารา           
งบจัดการเรียนการสอน งบพัฒนาบุคลากร  งบบริหารพัฒนาองค์กร งบสนับสนุนการท า
โครงงานวิจัยของนักเรียนนายร้อย 

1.13.2 งบการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.13.3 งบสนับสนุนทุนวิจัย 

ส่วนที่ 2  รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของส่วนการศึกษาฯ ต่อกองวิชา และของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อส่วน
การศึกษาฯ ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา) 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนการศึกษาฯ
หรือกองวิชา  

3.1 รายละเอียดผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองในแต่
ละมาตรฐาน (แยกตามมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี) โดยในแต่ละมาตรฐานจะต้องแสดงตารางการวิเคราะห์ผล
การประเมินตนเองพร้อมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

3.2 ตารางสรุปผลการประเมิน (สรุปคะแนนทุกตัวบ่งช้ีเรียงตามรายมาตรฐาน) 
3.3 ตารางสรุปผลการประเมินของแต่ละมาตรฐาน 
3.4 การวิเคราะห์ภาพรวมของการประเมินตนเองในระดับส่วนการศึกษาฯ หรือ

กองวิชาโดยระบุจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนา 
3.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก 
3.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 

ภาคผนวก 
ผนวก ก  ตารางสรุปเฉพาะเรื่อง 
ผนวก ข  ข้อมูลพื้นฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 3 ปี ย้อนหลัง 
ผนวก ค  แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
ผนวก ง  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวอย่างประกอบการท าตามแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
-ตัวอย่างปกนอก ในระดับส่วนการศึกษาฯ- 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
 
 
 

ส่วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 

ประจ าปีการศึกษา 25….. 
 
 

วัน/เดือน/ป ี
 

 

 

TH SarabunPSK 36 pt 

เว้น 3 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

ขนาด 2 x 2 น้ิว 

TH SarabunPSK 36 pt 

เว้น 2 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

TH SarabunPSK 36 pt 

เว้น 3 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

เว้น 2 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

TH SarabunPSK 28 pt 
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-ตัวอย่างปกใน ในระดับส่วนการศึกษา- 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
 
 
 

ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 

ประจ าปีการศึกษา 25….. 
 

 

พิมพ์ที่ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
วัน/เดือน/ป ี

 

 

 

เว้น 2 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

TH SarabunPSK 36 pt 

TH SarabunPSK 36 pt 

TH SarabunPSK 36 pt 

TH SarabunPSK 16 pt 

ขนาด 2 x 2 น้ิว 

เว้น 2 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

เว้น 3 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

เว้น 3 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 
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-ตัวอย่างปกนอก ในระดับกองวิชา- 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
   กองวิชา.................... 

 
 

ส่วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 

ประจ าปีการศึกษา 25…….. 
 

วัน/เดือน/ป ี
 

 

 

TH SarabunPSK 36 pt 

เว้น 2 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

ขนาด 2 x 2 น้ิว 

TH SarabunPSK 36 pt 

เว้น 2 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

TH SarabunPSK 36 pt 
เว้น 2 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

เว้น 2 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

TH SarabunPSK 28 pt 
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-ตัวอย่างปกใน ในระดับกองวิชา- 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
   กองวิชา.................... 

 
 

ส่วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 

ประจ าปีการศึกษา 25…….. 
 

พิมพ์ที่ .................................................................................... 
วัน/เดือน/ป ี

 

 

 

TH SarabunPSK 36 pt 

เว้น 2 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

ขนาด 2 x 2 น้ิว 

TH SarabunPSK 36 pt 

เว้น 2 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

TH SarabunPSK 36 pt 
เว้น 1.5  บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

เว้น 2 บรรทัด ตัวอักษรขนาด 16 pt 

TH SarabunPSK 16 pt 
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ตัวอย่างส่วนที่ 2  รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
(ตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนการศึกษาฯ หรือกองวิชา)  
 

ตาราง การปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ 

มาตรฐานท่ี ........... 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
(จากการประเมินครั้งท่ีแล้ว) 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2558 

การปฏิบัติ 
(เมื่อด าเนินการแล้ว) 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. 
2. 
  

    

 

ตาราง การปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกองวิชา 

มาตรฐานท่ี ........... 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
(จากการประเมินครั้งท่ีแล้ว) 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สกศ.ฯ ปีการศึกษา 2558 

การปฏิบัติ 
(เมื่อด าเนินการแล้ว) 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1. 
2. 
  

    

หมายเหตุ : หากข้อเสนอแนะใดยังไม่ได้ด าเนินการ ให้ระบุปัญหา/อุปสรรคท่ียังไม่ได้ด าเนินการ 
เพราะเหตุใด 
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ตัวอย่างส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วน
การศึกษาฯ หรือกองวิชา 

(เขียนอธิบายว่าในแต่ละมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ีมีการด าเนินการอย่างไร) 
 

มาตรฐานที่ 1  .........................................(แยกตามมาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี) 
 

ตัวบ่งชี้ 1.2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
ค าอธิบาย  นักเรียนนายร้อย มีความสามารถตามท่ีหลักสูตรก าหนดและมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทัพ 
 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
1. นักเรียนนายร้อยช้ันปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่า

มาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า (1 คะแนน)  
   

  วิธีการค านวณ 

 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

 

การด าเนินงาน 
- ใส่ผลการด าเนินงานเป็นข้อความร้อยแก้ว 
 

ข้อมูลพื้นฐาน   

ชื่อข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 2557 2558 2559 

1. จ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปี สุดท้าย          
ท่ี มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือ
เทียบเท่า 

- - ........  a  

 

 

 

จ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย ท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า 

X 100 ผลร้อยละ= 
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X 100 

ชื่อข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงาน
รวม 3 ปี 2557 2558 2559 

2. จ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสุดท้ายท้ังหมด - - ........  b  
3. ร้อยละของนักเรียนนายร้อยช้ันปีสุดท้าย     
ท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่
ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่าต่อจ านวน
นักเรียนนายร้อยช้ันปีสุดท้ายท้ังหมด 

- - ........  
C = a 
      b 

   
ผลการด าเนินงาน ( D1 ) =              

 
 

2. มีนักเรียนนายร้อยท่ีได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องท่ีสะท้อนความรู้ความสามารถ 
ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก ปีละไม่น้อยกว่า 1 รางวัล (1 
คะแนน) 
 

การด าเนินงาน 
- ใส่ผลการด าเนินงานเป็นข้อความร้อยแก้ว 

 

ผลการด าเนินงาน (D2) 
  ส่วนการศึกษาฯ มีนักเรียนนายร้อยท่ีได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องท่ีสะท้อน
ความรู้ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก จ านวน
................ รางวัล คิดเป็น (D2) ................. คะแนน  
 
คะแนนประเมินตนเอง (E)  

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน (D) 
1 1 D1  D1.2 = ∑Di 2 1 D2 

คะแนนประเมินตนเอง (E1.2) 
    (E1.2)  =   D1.2 x 5 
                     2 

หมายเหตุ E1.2 : เทียบคะแนนถ่วงน้ าหนักท่ีได้จากคะแนนเต็ม 2 เป็นคะแนนเต็ม 5 
 
 

หลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร  ช่ือเอกสาร 
 

 

  80 
  1 × C     
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ตัวอย่างตัวบ่งชี้ที่ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณแต่มีการก าหนดระดับคุณภาพของงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ   
ค าอธิบาย     อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาท่ีสอน 
สามารถพัฒนานักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

เกณฑ์การพิจารณา  
  

ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้ 
                    วุฒกิารศึกษา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 11 

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

การด าเนินงาน 
- ใส่ผลการด าเนินงานเป็นข้อความร้อยแก้ว 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อข้อมูล (ระดับคุณภาพ) 
จ านวนอาจารย์ (นาย) ผลการ

ด าเนินงานรวม 
3 ปี 2557 2558 2559 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ (0) 

........  ........  ........  a1=0n1 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และด ารง
ต าแหน่ง ผศ. (1) 

........  ........  ........  a2=1n2 

 

 
ดัชนีคุณภาพ = ผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดในปีการศึกษานั้น 
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ชื่อข้อมูล (ระดับคุณภาพ) 
จ านวนอาจารย์ (นาย) ผลการ

ด าเนินงานรวม 
3 ปี 2557 2558 2559 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และด ารง
ต าแหน่ง รศ. (3) 

........  ........  ........  a3=3n3 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และด ารง
ต าแหน่ง ศ. (6) 

........  ........  ........  a4=6n4 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ (2) 

........  ........  ........  a5=2n5 

6. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และด ารง
ต าแหน่ง ผศ. (3) 

........  ........  ........  a6=3n6 

7. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และด ารง
ต าแหน่ง รศ. (5) 

........  ........  ........  a7=5n7 

8. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และด ารง
ต าแหน่ง ศ. (8) 

........  ........  ........  a8=8n8 

9. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ (5) 

........  ........  ........  a9=5n9 

10. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกและ
ด ารงต าแหน่ง ผศ. (6) 

........  ........  ........  a10=6n10 

11. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกและ
ด ารงต าแหน่ง รศ. (8) 

........  ........  ........  a11=8n11 

12. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกและ
ด ารงต าแหน่ง ศ. (11) 

........  ........  ........  a12=11n12 

13. ผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์
ประจ า 

........  ........  ........  ∑ai  

14. จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด ........  ........  ........  b  
 

คะแนน (C)    =   ∑ai 
                       b 
 
ผลการด าเนินงาน (D)  =    5 x C                

                                                  6 
คะแนนประเมินตนเอง (E) = D 

 

หลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร  ช่ือเอกสาร 
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E = 

ตัวอย่างตัวบ่งชี้ที่ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้สถานศึกษา 
ค าอธิบาย ศิษย์เก่าท่ีกลับมาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ /วิชาชีพ ให้
การสนับสนุนทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนสร้างช่ือเสียงให้กับ ส่วนการศึกษาฯ 
 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
1. มีกิจกรรมท่ีศิษย์เก่าร่วมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพหรือพัฒนานักเรียนนายร้อยร่วมกับสถานศึกษา     
   (1 คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
จ านวนกิจกรรมด าเนินงาน ≥ 11 กิจกรรม ต่อปีการศึกษา เท่ากับ 1 คะแนน                       

การด าเนินงาน 
- ใส่ผลการด าเนินงานเป็นข้อความร้อยแก้ว 

 

 ส่วนการศึกษาฯ/กองวิชาฯ มีกิจกรรมท่ีศิษย์เก่าร่วมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพหรือพัฒนา
นักเรียนนายร้อยร่วมกับสถานศึกษา  จ านวน...C...กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน (D1.4) = 

 

คะแนนประเมินตนเอง (E1.4) =  5 x D1.4 

หมายเหตุ E1.4 : เทียบคะแนนถ่วงน้ าหนักท่ีได้จากคะแนนเต็ม 1 เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

หลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร  ช่ือเอกสาร 

 

ตัวอย่างตารางสรุปการประเมินตนเองมาตรฐานด้านท่ี 1 

ตัวบ่งชี ้
คะแนนเต็มก่อน

ถ่วงน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

(Di) 
คะแนนเต็มหลังถ่วง

น้ าหนัก 
คะแนนประเมินตนเอง (Ei) 

1.2 2 D1.2 5 E1.2  

1.3 5 D1.3 5 E1.3 

1.4 1 D1.4 5 E1.4 

คะแนนเฉลี่ยด้านคุณภาพศิษย์ 
             ∑Ei  
              3 

  11 
  1 × C     
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จุดแข็ง 
1. .......................................................................................................................................  
2. ......................................................................................................................................  
3. ..................................................................................................................................... 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. .......................................................................................................................................  
2. ......................................................................................................................................  
3. ..................................................................................................................................... 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. .......................................................................................................................................  
2. ......................................................................................................................................  
3. ..................................................................................................................................... 

สรุปคะแนนทุกตัวบ่งชี้เรียงตามรายมาตรฐาน 

ตัวอย่างตาราง สรุปผลการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนเต็มก่อน

ถ่วงน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนเต็มหลังถ่วง
น้ าหนัก 

คะแนนประเมินตนเอง 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพศิษย์ 

1.2     

1.3     

1.4     

คะแนนเฉลี่ยด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  

มาตรฐานที่ 2 ด้านคุณภาพอาจารย ์

2.1     

2.2     

2.3     

2.4     

2.5     

คะแนนเฉลี่ยด้านคุณภาพอาจารย ์  

ฯลฯ 
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ตารางแสดงสรุปผลการประเมินของแต่ละมาตรฐาน 

ตัวอย่างตารางแสดงสรุปผลการประเมินของแต่ละมาตรฐานในระดับส่วนการศึกษาฯ 

มาตรฐาน 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลคูณคะแนน
เฉลี่ยกับจ านวน

ตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านคุณภาพศิษย์ 3    

2. ด้านคุณภาพอาจารย์ 5    
3. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 4    
4. การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 0 - - - 
5. ด้านการบริหารและ 
ธรรมาภิบาลของส่วนการศึกษาฯ 4    

6. ด้านความ สัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 2    
7. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2    
8. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2    
9. อัตลักษณ์/เอกลักษณ ์ 2    
10. มาตรการส่งเสริม 2    

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานท่ี 1-10 26 -  - 

ผลการประเมินตนเอง   

หมายเหตุ: ปีการศึกษา 255… สกศ.รร.จปร. ด าเนินการ ......... ตัวบ่งช้ี 

จุดแข็ง 
1. …………………………………………………………………………………………………............................ 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตัวอย่างตารางแสดงสรุปผลการประเมินของแต่ละมาตรฐานในระดับกองวิชา 

มาตรฐาน 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลคูณคะแนน
เฉลี่ยกับจ านวน

ตัวบ่งชี้ 

ผลการ
ประเมิน 

1. ด้านคุณภาพศิษย์ 2-3    
2. ด้านคุณภาพอาจารย์ 4    
3. ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 3-4    
4. การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 0    
5. ด้านการบริหารและ 
ธรรมาภิบาลของส่วนการศึกษาฯ 1    
6. ด้านความ สัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 2    
7. ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2    
8. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2    
9. อัตลักษณ์/เอกลักษณ ์ 0-2    
10. มาตรการส่งเสริม 0-1    
     

ผลรวมคะแนนเฉล่ียมาตรฐานท่ี 1-10 16-21 -  - 

ผลการประเมินตนเอง   
หมายเหตุ : ในบางตัวบ่งช้ี กองวิชาสามารถเลือกท่ีจะด าเนินการหรือไม่ก็ได้ 

จุดแข็ง 
1. …………………………………………………………………………………………………............................ 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแนะท่ีต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ค แบบประเมินและแบบเกบ็ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ 2.3 
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หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

   
 ขอรับรองว่า (หน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์)…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
. 
ได้น าผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จากโครงการ…………………………………………….……………………….. 
............................................................................................................................................................. 
ซึ่งมี ………………………………….…………………………………………………………….สังกัด…………………………….. 
เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์  ไปใช้ประโยชน์ในด้าน  
 
  เชิงนโยบาย       เชิงสาธารณะ    เชิงพาณิชย์  ทางอ้อม 
 
  อื่น ๆ ....................................................................................................................... 
 
 ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์หรือ
ข้อเสนอแนะของโครงการ/งานสร้างสรรค์ 

* แนบเอกสารหลักฐานท่ีแสดงการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ ท้ายหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ * 

ผู้ด าเนินโครงการ 

 

ลงช่ือ ................................................................ 
       
(...................................................................) 
                 วันท่ี ……………………. 
ต าแหน่ง ....................................................... 
          หัวหน้าโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 

 ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ 

 

ลงช่ือ ................................................................ 
       
(..................................................................) 
                     วันท่ี ……………………. 
ต าแหน่ง ........................................................... 

*ประทับตราของหน่วยงานด้วย* 
 

ตัวบ่งชี้ 2.4 
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แบบรายงาน 
การศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการ 
หน่วยงาน .................................  สังกัด สกศ.รร.จปร ประจ าปี.................... 

 

ค าช้ีแจง  - แบบรายงานนี้สร้างขึ้นส าหรับให้อาจารย์ สังกัด สกศ.รร.จปร. ท่ีเข้ารับการ เพิ่มพูน
ความรู้/ประสบการณ์ ท่ีเกี่ยวกับ การศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอ
ผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

- กรอกข้อมูลหลังจากการเสร็จส้ินการปฏิบัติ และรายงานให้ สกศ.รร.จปร. ทราบ 
พร้อมแนบหลักฐาน  ดังนี้  

๑. ค าส่ังเดินทาง หรือหนังสืออนุมัติการเข้าศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/
สัมมนา/ 

 ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการ 
๒. ก าหนดการ หรือ ตารางรายละเอียดการท่ีแสดงระยะเวลาการศึกษาเพิ่มเติม/

ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการ (นับเฉพาะ
เวลาจริง) 

๓. กรณีไม่มีค าส่ังเดินทาง หรือหนังสือท่ีอนุมัติระบุช่ือผู้เข้ารับการเพิ่มพูนความรู้ 
 ประสบการณ์ ต้องแนบเอกสาร อาทิ หนังสือรับรองการเข้าร่วมท่ีออกโดย
หน่วยงานท่ีจัดการอบรม/สัมมนา/งาน หรือ ใบเซ็นช่ือเข้ารับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีระบุช่ือผู้เข้าร่วม   

 

1. ช่ืออาจารย์ ท่ีได้เข้ารับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
    1.1 ช่ือ............................................................................................................................................. 
    1.2 ช่ือ.............................................................................................................................................. 
    1.3 ช่ือ............................................................................................................................................. 
เดินทางเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติม/ ประชุมวิชาการ/ อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน/ น าเสนอผลงาน 
ตามค าส่ัง/ หนังสือ/ บันทึกข้อความ ท่ี ............................................................ ลงวันท่ี...................... 
 

2.  ข้อมูลการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
เรื่อง......................................................................................................................................................
สถานท่ี...................................................................................... ห้วงเวลา(วันท่ี) .................................. 
จัดโดย.................................................................................................................................................... 
 

 

3. ประเภทการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ (ให้ท าเครื่องหมาย   √  ได้เพียง  1  ตัวเลือก) 
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        การศึกษาเพิ่มเติม                            การประชุมวิชาการ 
        การอบรม                                      การศึกษาดูงาน 
        การน าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ภายในประเทศ/ต่างประเทศ 
                 อื่นๆ ...................................................................     
   

4. ระยะเวลา และจ านวนช่ัวโมง การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

    ระหว่างวันท่ี.........เดือน.........................พ.ศ. .............. ถึงวันท่ี...........เดือน.....................พ.ศ......... 

    รวม.............วัน คิดเป็นจ านวนช่ัวโมงท่ีได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เท่ากับ.........ช่ัวโมง 

5.  วัตถุประสงค์การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. เนื้อหาหรือสรุปผลการประชุมฯ (โดยย่อ)   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาเพิ่มเติม/ ประชุมวิชาการ/ การอบรม/ การสัมมนา/ การศึกษาดู
งาน/ การน าเสนอผลงาน ดังนี ้
    7.1 ต่อตนเองและการเรียนการสอน  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.2 ต่อหน่วยงาน รร.จปร./ทบ. (เน้นประโยชน์ท่ี  รร.จปร. จะได้รับ)                                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8. แนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการ ศึกษาเพิ่มเติม/ ประชุมวิชาการ/ การอบรม
สัมมนา/ การศึกษาดูงาน/ การน าเสนอผลงาน ครั้งนี้ ไปปรับใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานในด้านการ
เรียนการสอนและงานวิจัย หรืออื่นๆ ดังนี้ 
 

        การเรียนการสอน          การวิจัย  อื่นๆ (ระบุ).................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
9. ปัญหาและข้อขัดข้อง 
    
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
     
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
                                               ลงช่ือ .....................................................................ผู้รายงาน   

                                                                 (.......................................................) 
                                                    ต าแหน่ง.................................................................. 
      วันท่ีรายงาน ....................................... 
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ตัวบ่งชี้ 2.4 เอกสารสรุปเฉพาะเรื่อง 

รายชื่ออาจารย์ประจ าได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  

 

กองวิชา............................... ประจ าปีการศึกษา............................................. 
  

ล าดับ
ที่ 

รายชื่ออาจารย์ประจ า ต าแหน่ง 
รวม 

จ านวนชั่วโมง 
หลักฐานอ้างอิง 

1 ยศ  ชื่อ/สกุล                  
     
     
     
     
     
     
     
     
     

                                                                                                 
 

หมายเหตุ:   
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด       = .....................  นาย 

 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีผ่านเกณฑ์การเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ ์  
  (จ านวนชั่วโมง มากกว่า 30  ชั่วโมง)    = .....................  นาย 
 เปอร์เซ็นต์อาจารย์ประจ าท่ีผ่านเกณฑ์    = .........................%

  
 

 

 

 

รับรองถูกต้อง 

              ลงชื่อ................................................................................ 

                         (...............................................................) 

                                         หัวหน้ามาตรฐานที่ 2 

                                  ............./.................../................... 
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ตัวบ่งชี้ 3.2 ฉบับที่ 1 

 
 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน สกศ.รร.จปร.  

  ช่ือวิชา.............................................รหัสวิชา.............ภาคการศึกษาท่ี...........ปีการศึกษา.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 เน้ือหาวิชาสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      

2 ประโยชน์ของเน้ือหาวิชา      

3 ข้อสอบสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา      

4 เกณฑ์การให้คะแนนมีความยุติธรรม ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบ      

5 ต าราและเอกสารประกอบการสอนช่วยให้เกิดความเข้าใจเน้ือหาวิชา      

6 มีการใช้โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอ และเหมาะสมกับการเรียนการสอน      

7 มีระบบการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์      

8 ความพึงพอใจต่อรายวิชาน้ีในภาพรวม      

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ค าชี้แจง   - แบบสอบถามน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือใช้ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนทุกรายวิชา ให้ นนร.อ่านค าถามให้เข้าใจ 

              และตอบให้ตรงตามความเป็นจริง 

- โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  โดยแบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 
ระดับ คือ 

5  หมายถึง  มากท่ีสุด                              
4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2 หมายถึง  น้อย 
1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
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ตัวบ่งชี้ 3.2 ฉบับที่ 2 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับอาจารย์ผู้สอน สกศ.รร.จปร.  

  ชื่อวิชา...................................................รหัสวิชา........................ภาคการศึกษาท่ี...........ปีการศึกษา.................. 

  ชื่ออาจารย์ผู้สอน...................................................................... ............................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์  ก าหนดการสอน  วิธีการวัดผลและประเมินผลอย่าง
ชัดเจน 

     

2 เริ่มสอนตรงเวลาและใช้เวลาสอนแต่ละครั้งเป็นไปตามก าหนดการสอน      

3 อธิบายเน้ือหาและยกตัวอย่างได้ตรงประเด็นและเข้าใจง่าย      

4 การใช้เสียงและท่วงทีการพูดท าให้เข้าใจบทเรียนได้เป็นอย่างดี      

5 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหา      

6 ตอบปัญหาหรือค าถามทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาวิชาได้อย่างชัดเจน      

7 มอบหมายงานให้ท าในปริมาณท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับเน้ือหาวิชา      

8 ผู้เรียนสามารถเข้าพบอาจารย์เพ่ือขอค าปรึกษานอกเวลาเรียนได้      

9 ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน      

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  

..................................................................................................................................... ..................................................

....................................................................................................... ................................................................... ............. 

ค าชี้แจง   - แบบสอบถามน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือใช้ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนทุกรายวิชา ให้ นนร.อ่าน
ค าถามให้เข้าใจและตอบให้ตรงตามความเป็นจริง 

- โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  โดยแบ่งระดับความ
คิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ 

5  หมายถึง  มากท่ีสุด                              
4  หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง  ปานกลาง 
2   หมายถึง  น้อย 

       1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
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ตัวบ่งชี้ 3.4 
 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการสนับสนนุทรัพยากรการเรียนรู้ใน สกศ.รร.จปร. 
 

นนร. ช ั้นป ีท่ี ..................ตอน....................กองว ิชา............................ป ีการศ ึกษา................ 
 

ค าชี้แจง - แบบสอบถามนี้จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ประเมินความพึงพอใจของ นนร. ต่อความพร้อมในการ
สนับสนุน ทรัพยากรการเรียนรู้ของ สกศ.ฯ ให้ นนร.อ่านค าถามให้เข้าใจและตอบให้
ตรงตามความเป็นจริง 

- โปรดท าเครื่องหมาย     ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยแบ่งระดับ 
ความคิดเห็นเป็น  5  ระดับ  คือ 

5  หมายถึง มากท่ีสุด 
4  หมายถึง มาก 
3  หมายถึง ปานกลาง 
2  หมายถึง  น้อย 
1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 

 

หัวข้อการ
ประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ห้องเรียน มีปริมาณเพียงพอกับการศึกษา      

2 ห้องเรียนมีความเหมาะสมกบการศึกษา      

3. ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การศึกษา มีปริมาณเพียงพอ      

4. ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การศึกษา เหมาะสมกับการศึกษา      

5. การจัดเตรียมสื่อหรือโสตทัศนูปกรณ์ เพียงพอต่อการศึกษา      

6. การจัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เอื้ออ านวยต่อการศึกษา      

7. การเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใน สกศ.ฯ สะดวกและรวดเร็ว      

8. มีระบบห้องสมุดหรือแหล่งการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง      

9. ระบบการจัดการขยะ สะอาด เรียบร้อย เหมาะกับการศกึษา      
 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ 5.2 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
แบบประเมินการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของผูอ้ านวยการกองวิชาฯ 

ปีการศึกษา 25 ...... 
........................................................... 

ค าชีแ้จง แบบประเมินน้ี จัดท าข้ึนเพ่ือวัดผลความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ ผอ.กองวิชาฯ 
เพ่ือให้ทราบถึงการบริหารและจัดการให้บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ
กองวิชาฯ โดยมุ่งเน้นความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ประเมิน โปรดท าเครื่องหมาย  / ลงในช่อง และเขียนข้อความตามความเป็นจริง  
            1. ชั้นยศ ...............................................................  
            2. เคยหรือรับราชการใน สกศ.รร.จปร.      ไม่เกิน 5 ปี         ต้ังแต่ 5 - 10 ปี     
                     มากกว่า 10 ปีข้ึนไป 
ตอนที่ 2 โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยมีค่าตัวเลขในการ
พิจารณา ดังน้ี  
             5 = มากท่ีสุด      4 = มาก      3 = ปานกลาง      2 = น้อย      1 = น้อยทีสุ่ด  
 

ล าดับ รายการ 5 4 3 2 1 
ด้านภาวะผู้น า      

1 มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม      
2 มีความรับผิดชอบ ต้ังใจ มุ่งมั่น อุทิศตนเองเพ่ือส่วนรวม      
3 มีความสามารถในการเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดี

ระหว่างบุคลากรขององค์กร 
     

4 รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา      
5 มีการวางตัว ครองตน และเป็นตัวอย่างที่ดีของก าลังพลผูร้่วมงาน      

การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กร      
6 มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้น าทางวิทยาการ      
7 มกีารด าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานที่ก าหนดไว้      
8 มีการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ      
9 มีการพัฒนาบุคลากรตามทักษะและความช านาญที่รับผิดชอบ      
10 มีการติดตาม ก ากับดูแล ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขการ

ด าเนินงานให้เหมาะสม 
     

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ      
11 สร้างกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งบคุคลส่วนใหญ่ยอมรับ      
12 บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้      
13 มีหลักการท างาน แบบมีส่วนร่วมของก าลังพล      
14 มีการบริหารจัดการเพ่ือให้ก าลังพลมีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน      
15 มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ      
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ล าดับ รายการ 5 4 3 2 1 
การบริหารจัดการตามภารกิจ      

16 มีการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน      

17 
มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 

     

18 มีการบริหารจัดการด้านการวิจัยอย่างเหมาะสม      

19 
มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

     

20 มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสุด      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
........................................................................................................ .......................................................................

............................................................................................................................. ..................................................

....................................................................................................................................... ........................................

........................................................................................... .................................................................................... 

............................................................................................................................. ..................................................

............................................................................................................................. ..................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................. 
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ตัวบ่งชี้ 6.1 ฉบับที่ 1 

แบบรายงานการขออนุมัติเพื่อให้บริการทางวชิาการ/วิชาชีพ  
1. ชื่ออาจารย์/บุคลากรผู้ใหบ้ริการทางวิชาการ/วิชาชีพ 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ประเภทการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  
 ที่ปรึกษา             กรรมการวิทยานิพนธ์  กรรมการวิชาการ    กรรมการวิชาชีพ 

 วิทยากร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญ   อาจารย์พิเศษ  

 ตุลาการ     ผู้ด าเนินรายการ 

 นายทหารติดต่อประสานงานที่ต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการเฉพาะทาง (เช่น ล่าม) 

 อื่นๆ .........................................................................................................................  

3. การให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ท่ีขออนุมัติในครั้งน้ีเป็นไปตามโครงการ/กิจกรรม 

    ..........................................................................................................................................................  

4. ผู้รับบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  

 นิสิต นักศึกษา   นักเรียน             ข้าราชการ                 พนักงาน 

 ชุมชน    สถานประกอบการ 

 อื่นๆ ...........................................................................................................................  

5. ระดับการบริการทางวิชาการ    

ชุมชน    หน่วยงาน   สถาบัน    จังหวัด  

กองทัพ    ชาติ   นานาชาติ  

 

6. วัตถุประสงค์  .............................................................................................................................  

7. วันที่บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ....................................... เวลา  ..............................................  

8. สถานที่ให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ......................................................................................  

9. สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

และ/หรือการวิจัย  

 ได้    ไม่ได้ 
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10. ในกรณีที่สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนาการเรียน

การสอนและ/หรือการวิจัยได้  

 10.1 การเรียนการสอน 

 ชื่อวิชา ................................................. รหัสวิชา .................................. ชั้นปี ............... ...... 

 เน้ือหาที่เกี่ยวข้อง ........................................................................................................ ......... 

 ...................................................................................................................... ....................... 

           10.2 การวิจัย  

 เน้ือหาที่เกี่ยวข้อง ........................................................................................................ .......... 

 ............................................................................................................................................... 

หมายเหตุ   เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพในทุกโครงการ/กจิกรรม ผู้ขออนุมัติจะต้องส่ง

แบบรายงานการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่สถาบันภายนอก ในกรณีที่ระบุว่าสามารถน าความรู้ และ

ประสบการณจ์ากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยได้ ให้แนบ

หลักฐานประกอบซึ่งอาจจะเป็น รูปถ่าย/เอกสารประกอบการสอน/PowerPoint/เอกสารงานวิจัย/บทความท่ี

เก่ียวข้อง/โดยต้องมีการโยงว่าเข้าสู่งานวิจัยเรื่องใด (อาจใช้ตัวโครงร่างงานวิจัยประกอบการอ้างอิง) และ/หรือ 

ก าหนดการสอนของวิชาเรียน) 
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ตัวบ่งชี 6.1 ฉบับที่ 2 

 

 

 
แบบประเมินผล “ความพึงพอใจในการรับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ” 

โครงการ ..................................................... 

ค าอธิบาย แบบประเมินผล “ความพึงพอใจในการรับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ” จัดท าข้ึนเพ่ือประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการบริการทางวิชาการ/วิชาชพี  ในด้านต่าง ๆ และน าผลลัพธ์ที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ/วิชาชีพของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไป  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  ( กรุณาท าเครื่องหมาย      หน้าข้อความท่ีเป็นจริง )  

1. เพศ  หญิง  ชาย 

2. อายุ              ต่ ากว่า 20 ปี       21 – 30 ปี          31-40 ปี          40-50 ปี          มากกว่า 50 ปี 

3. อาชีพ         นักเรียน/นักศึกษา    อาจารย์             บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ      

           พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน   ธุรกิจส่วนตัว  

  อื่นๆ (ระบุ) 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการเข้ารับการอบรม/บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  

(กรุณาท าเครื่องหมาย     ตามระดับความพึงพอใจในการเข้ารับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ) 

1 =  น้อยที่สุด  2 =  น้อย    3 =  ปานกลาง     4 =  มาก     5  =  มากที่สุด  

หัวข้อการประเมิน  
ระดับความพึงพอใจ 

1  2 3 4 5 

ด้านความพึงพอใจในการรับการบริการทางวิชาการ/วชิาชีพ       

1. การประชาสัมพันธ์การบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ       

2. ช่วงเวลาและระยะเวลาในการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ      

3. บุคลากรผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถและได้ถ่ายทอดความรู้  หรือ ให้การ
บริการทางวิชาการ/วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง  

     

4. บุคลากรผู้ให้บริการเปิดโอกาสให้ผูร้ับบริการซักถาม หรือ มีส่วนร่วม รวมทั้งตอบข้อ
ค าถามได้ตรงประเด็น  

     

5. ความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ  และมนุษย์สัมพันธ์ ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ผู้ให้บริการ 
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หัวข้อการประเมิน  
ระดับความพึงพอใจ 

1  2 3 4 5 

ด้านประโยชน์และผลที่ได้รับจากรับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ        

1. หัวข้อการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพมีความสอดคล้องต่อการพัฒนาองค์กร/ชุมชน        

2. ความรู้ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพตรงกับความต้องการและความ
สนใจของผู้รับบริการ 

     

3. ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพ่ิมมากข้ึนหลังจากเข้ารับการบริการทางวิชาการ/
วิชาชีพ   

     

4. มีความเข้าใจในเน้ือหาที่เข้ารับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ        

5. ความรู้ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพสามารถน าไปใช้ได้จริงในองค์กร/
ชุมชน  

     

ด้านการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ภายหลังการบริการทางวิชาการ/วิชาชพี        

1. เอกสารประกอบการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพมีเน้ือหาครอบคลุมหัวข้อที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ หรืออ้างอิงได้ในภายหลัง    

     

2. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน/
ประกอบอาชีพได้  

     

3. สามารถน าความรู้ประสบการณ์ หรือการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได้   

     

4. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสรา้งองค์กร/ชุมชนให้มคีวาม
เข้มแข็ง  

     

5. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับองค์กร/ชุมชนได้ในภายหลัง      

 

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  

............................................................................................................................. ................................... 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
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ตัวบ่งชี้ 6.2 

แบบรายงานการใหบ้ริการทางวชิาการ/วิชาชีพแก่สถาบันภายนอก 
หน่วยงาน .................................. 

ค าชี้แจง  - แบบรายงานน้ีสร้างขึ้นส าหรับให้อาจารย์และบุคลากรของ รร.จปร. ที่ไปให้บริการทางวิชาการ/
วิชาชีพ แก่สถาบันภายนอก กรอกข้อมูลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม  
   - ตัวเลือกตามรายการที่มีเครื่องหมาย       ให้ท าเครื่องหมาย  x  ได้เพียง  1  ตัวเลือก 
1. ชื่ออาจารย์ /บุคลากรผู้ให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  
 ....................................................................................................................  
2. ประเภทการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  

 ที่ปรึกษา             กรรมการวิทยานิพนธ์  กรรมการวิชาการ     กรรมการวิชาชีพ 

 วิทยากร  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เชี่ยวชาญ   อาจารย์พิเศษ  

 ตุลาการ    ผู้ด าเนินรายการ 

 นายทหารติดต่อประสานงานที่ต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการเฉพาะทาง (เช่น ล่าม) 

 อื่นๆ .........................................................................................................................  

3. ชื่อการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  โครงการ/กิจกรรม  

    ...................................................................................................... .................................................... 

4. ผู้รับบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  

 นิสิต นักศึกษา   นักเรียน                 ข้าราชการ             พนักงาน 

 ชุมชน    สถานประกอบการ 

 อื่นๆ ........................................................................................................................... 

5. ระดับการบริการทางวิชาการ    

ชุมชน    หน่วยงาน   สถาบัน    จังหวัด  

กองทัพ    ชาติ   นานาชาติ  

6. วัตถุประสงค์  ............................................................................................................................. 

7. วันที่บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ....................................... เวลา  ..............................................  

8. สถานที่ให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ .................................................................................... 

9. การน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย (รายละเอียดตามหมายเหตุด้านล่าง)  
 9.1 การเรียน การสอน 
 ชื่อวิชา ...................................................................... รหัสวิชา .................. ชั้นปี ................... 
 เน้ือหาที่เกี่ยวข้อง ........................................................................................................ ............ 
 .................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ............... 
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 9.2 การวิจัย 
 เน้ือหาที่เกี่ยวข้อง ........................................................................................................ ............ 
 ...................................................................................................... ........................................... 
 ............................................................................................................................. ............... 
 ..................................................................... ....................................................................... 
10. ผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพโดยสถาบันภายนอก       มี        ไม่มี 
 ................................................................................................. ................................................ 
 ............................................................................................................................. ............... 
 ............................................................................................................................................ 
11. การประเมินผลโครงการจากการไปใหบ้ริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  โดยอาจารย์/บุคคลที่ไปให้บริการเป็นผู้
ประเมิน  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กจิกรรม 
 .................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ............... 
 ...................................................................................................................................... ...... 
12. แผนการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาในการไปให้บริการในครั้งต่อไป  
 .................................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................. ............... 
 ............................................................................................................................................  
13. ข้อเสนอแนะ  
 ....................................................................................................................... .......................... 
 ............................................................................................................................. ............... 
 ...................................................................................... ...................................................... 
       ....................................................... 
       (...................................................... ) 
        ........../............/............ 
หมายเหตุ ในกรณีที่ระบุว่าสามารถน าความรู้ และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยได้  ให้แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นรูปถ่าย/เอกสารประกอบการสอน/
PowerPoint /เอกสารงานวิจัย/บทความท่ีเก่ียวข้อง/โดยต้องมีการโยงว่าเข้าสู่งานวิจัยเรื่องใด (อาจใช้ตัวโครงร่าง
งานวิจัยประกอบการอ้างอิง) และ/หรือ ก าหนดการสอนของวิชาเรียน  
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ตัวบ่งชี้ 9.1 

 

 

 

แบบประเมินความเห็นของบุคลากรและ นนร. เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

................................................................................................................... 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ก าหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน ดังน้ี “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา

ที่มีความ เป็นผู้น า ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

สุภาพบุรุษ เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี แต่งกายเรียบร้อย รู้แบบธรรมเนียมทหาร เคารพผู้อาวุโส มีความแข็งแรง

ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีวินัย อดทน  กล้าหาญ  เสียสละ  มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะผู้น าทหาร 

นักรบ เป็นผู้ยึดมั่นความเป็นทหารอาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ จง รักภักดีต่อชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์ เชี่ยวชาญในการน าหน่วยทหารขนาดเล็กปฏิบัติการรบ มีอุดมการณ์ สามารถปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

นักพัฒนา เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นท างานให้ส าเร็จ เชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ มี

ความสามารถใน การวางแผน คิดวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา การติดต่อสื่อสาร และรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมสร้างเสริมผู้เรียนให้เกิดอัตลักษณ์ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือ

บุคลากร และ นนร. ของ รร.จปร. ให้ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ รร.จปร. ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ 

ความหมาย 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง  4 หมายถึง เห็นด้วยมาก   3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 

    2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

หน่วย    สกศ.รร.จปร   สวท.รร.จปร.    กรม นนร.รอ.   อื่นๆ............................... 

ต าแหน่ง   ผู้บริหาร   อาจารย์    นนร.   อื่นๆ............................... 

   
ล าดับ หัวข้อการประเมิน 5 4 3 2 1 

1 การจัดหลักสูตรการเร ียนการสอนสนองตอบต ่อการสร้างอ ัตลักษณ์ผู้เร ียน      

2 การจัดกิจกรรมหลากหลายเพ ื่อสร ้างเสร ิมคุณลักษณะท ี่พ ึงประสงค์ผู้เร ียน      

3 คณาจารย์ผู้ใหค้วามรู้ทั้งทางวิชาการ วิชาทหารและความเป็นผู้น ามีคุณภาพ      

4 การจัดเวลาในการให้ความรู้แก่ผู้เรียนให้เกิดอัตลักษณ์มีความเพียงพอ      

5 เคร ื่องช่วยฝึกศึกษาเพ ื่อสร ้างประสบการณ์การเรียนร ู้แก่ผู้เร ียนเพ ียงพอและ
เหมาะสม 

     

6 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อการฝึกศึกษาเพียงพอ
ต่อผู้เรียน 
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ล าดับ หัวข้อการประเมิน 5 4 3 2 1 

7 การก าหนดนโยบายการบร ิหารจัดการเพื่อสร ้างอ ัตลักษณ์ผู้เร ียนม ีความชัดเจน
ปฏ ิบัต ิได ้ 

     

8 การควบคุมก ากับดูแลต่อการสร้างอัตลักษณผ์ู้เรียนเกิดผลสัมฤทธ์ิ      

9 ระบบสารสนเทศเพ่ือการสร้างผู้เรียนให้เกิดอัตลักษณ์มีคุณภาพและเหมาะสม      

10 งบประมาณท่ีใช้ในการสร้างผู้เรียนให้เกิดอัตลักษณ์เพียงพอและเหมาะสม      
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ตัวบ่งชี้ 9.2 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามเอกลักษณ์ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

.................................................................................................................. 

           โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ก าหนดเอกลักษณ์ของสถาบัน ดังน้ี “เป็นสถาบันผลิตนายทหาร

สัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” 

           โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่เก่าแก่ ซึ่งเกี่ยวข้องและใกล้ชิดกับ

สถาบันพระมหากษัตริย์มากท่ีสุด ปัจจุบันมีพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้

บัญชาการพิเศษ ศาสตราจารย์ส่วนการศึกษาและองค์ผู้อ านวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ทรงบริหารงานและอบรมสั่งสอนนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก 

           เพ่ือให้การจัดการในการด าเนินการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือบุคลากร ของ 

รร.จปร. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือให้เกิดเอกลักษณ์ของ รร.จปร. 
 
ความหมาย     5  หมายถึง เห็นด้วยอย่างย่ิง    4  หมายถึง เห็นด้วยมาก    3  หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
                   2  หมายถึง เห็นด้วยน้อย             1  หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
หน่วย                 สกศ.รร.จปร             สวท.รร.จปร.           กรม นนร.รอ.              อื่นๆ............ 

 
ต าแหน่ง              ผู้บริหาร                  อาจารย์                 นายสิบ – ลูกจ้าง            อื่นๆ................. 
 

ล าดับ หัวข้อ 5 4 3 2 1 

1 
การจัดหลักสูตรการศึกษาสอดคล้องต่อการสร้างผู้เรียนเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรหลัก 

     

2 
รร.จปร. มีการจัดกิจกรรมหลากหลายเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์
สถาบัน 

     

3 
กองทัพบกให้ความส าคัญกับ รร.จปร. ในการสร้าง นนร. เป็น
นายทหารสัญญาบัตรหลัก 

     

4 
ศิษย์เก่า รร.จปร. สร้างชื่อเสียงในการปฏิบัติงานให้แก่ประเทศชาติ
จ านวนมาก 

     

5 
รร.จปร. เป็นสถาบันการศึกษาท่ีปฏิบัติเป็นระเบียบตามแบบแผนทาง
ทหาร 

     

 

http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1152&bih=620&tbm=isch&tbnid=VLdVpAbqURJX6M:&imgrefurl=http://logosociety.blogspot.com/2010_07_18_archive.html&docid=PInDVVy10dhzsM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_tF_DyjQ-CPA/TEPpF8O3mEI/AAAAAAAAClc/Xz3z2wvXd0Y/s400/con_20090612180523_i.jpg&w=250&h=269&ei=HGFZUIfPKoTtrAfM2oHwCw&zoom=1&iact=hc&vpx=518&vpy=137&dur=496&hovh=215&hovw=200&tx=81&ty=132&sig=108447117812819960495&page=1&tbnh=135&tbnw=125&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0,i:78
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ล าดับ หัวข้อ 5 4 3 2 1 
6 รร.จปร. มีการบริหารจัดการตามโครงสร้างทางทหารที่เปน็เอกลักษณ์      

7 
รร.จปร. ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษาทางทหารอย่าง
เหมาะสม 

     

8 
รร.จปร. เป็นสถาบันทางทหารที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติ และ/หรือ
นานาชาติ 

     

9 
รร.จปร. มีองค์ในสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงบรหิารงานและสอน 
นนร. ท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

     

10 
รร.จปร. มีองค์ในสถาบันพระมหากษัตริย์เสด็จเป็นองค์ประธาน
กิจกรรมส าคัญ สร้างความโดดเด่นของสถาบัน 

     

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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ผนวก ง คณะกรรมการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
 

                         ค าส่ัง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

                                                         (เฉพาะ) 

                                                    ท่ี         /๕๙ 

    เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙  

                                      --------------------------------------- 

  เพื่อให้การด าเนินงานจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและทันสมัย สกศ.รร.จปร. จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อรับผิดชอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
   ๑. คณะกรรมการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 
       ๑.๑ พ.อ.หญิง รศ. อโณมา  คงตะแบก รศ.สกศ.รร.จปร. ปฏิบัติหน้าท่ี 

หน.สปค.สกศ.รร.จปร. 
       ๑.๒ พ.อ.หญิง รศ. ชมนาด  เทียมพิภพ  รอง ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. 
       ๑.๓ พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณ์  กาญจนโหติ รอง ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
       ๑.๔ พ.อ. นิธิโรจน์  วรชาติธนะสาร  รอง ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร. 
       ๑.๕ พ.อ. เสรี  วงศ์ชุ่มใจ   รอง ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
       ๑.๖ พ.อ.หญิง บงกช  เจริญศรี   รอง ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร. 
       ๑.๗ พ.อ.ผศ. ภาคภูมิ  รุจิเสนีย์   รอง ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร. 
       ๑.๘ พ.อ. ศรราม  แสงวิลัย   รอง ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
       ๑.๙ พ.อ.รศ. ปรีชา  อภิวันท์ตระกูล  รอง ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร. 
       ๑.๑๐ พ.อ.ผศ. อโณทัย  สุขแสนพนมรุ่ง  รอง ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. 
       ๑.๑๑ พ.อ. ปเสฏฐา  สารลักษณ์  รอง ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร. 
       ๑.๑๒ พ.อ.หญิง วราภรณ์  นิยมค้า รอง หน.สปค.สกศ.รร.จปร. 

(๑) เลขานุการ 
       ๑.๑๓ พ.อ.หญิง ผศ. ภัทรียา  ตัณฑิกุล รอง หน.สปค.สกศ.รร.จปร. 

(๒) เลขานุการ 
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       ๑.๑๔ พ.ท. นพดล  วารีเวทย์ นายทหารปฏิบัติการ สปค.รร.จป
ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ๒. หน้าท่ีของคณะกรรมการ 
      ๒.๑ จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยเหนือ และหน่วยงานภายนอกท่ี
เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาจากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      ๒.๒ ปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี ของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สก
ศ.รร.จปร. ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ระดับอุดมศึกษาของ สปท. และ สมศ. (พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 
   ส่ัง    ณ    วันท่ี           กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

 พล.ต.   

           ( วินัฐ  อินทรสุวรรณ ) 
     ผอ.สกศ.รร.จปร. 

สปค.สกศ.รร.จปร. 
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