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ค ำน ำ 
 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาที่ขึ้นตรงต่อกองทัพบก กระทรวงกลาโหม  
มีภารกิจให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหน่วยขึ้นตรงประกอบด้วย ส่วนการศึกษาฯ มีหน้าที่ให้การศึกษาทาง
วิชาการระดับอุดมศึกษา  ส่วนวิชาทหารฯ ให้ความรู้ทางวิชาทหารมีความสามารถในการเป็นผู้น าทหาร
ระดับหมวด  และกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ ท าหน้าที่เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าทางทหาร 
นอกจากนี้ยังมีส่วนบริการและโรงพยาบาลที่ให้การสนับสนุนการศึกษาและการบริการ 
 การจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  นอกจากจะให้ความส าคัญต่อหลักสูตร
ทางวิชาการแล้ว ยังได้มุ่งเน้นต่อการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างภาวะผู้น า เพ่ือสร้างคุณลักษณะ
ทั้งทางร่างกาย สมอง และจิตใจของผู้รับการศึกษา โดยมีการด าเนินงานจัดการศึกษาของหลักสูตรตาม
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารและตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก  นอกจากนั้นยังได้
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การบริหารการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามี
คุณภาพและมาตรฐาน สามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด และการ
ประเมินภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) 
ได้ ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ ฝ่ายสนับสนุน และนักเรียนนายร้อยภายในโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้ามีความเข้าใจในคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพและสังคมได้เป็น
อย่างดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้พัฒนาปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561 โดยความร่วมมือจากหน่วยขึ้นตรง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ส่งผลให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความ
สอดคล้องกันในทุกระดับ  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561 นี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ในทุกระดับ และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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                                                                ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรมนับแต่ได้มีการก าหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน 
โดยก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือควบคุมติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถาบัน และเพ่ือใช้ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ตามกฎหมาย
ทุกรอบ 5 ปี นับแต่การประเมินครั้งสุดท้าย 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ผ่าน
การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ดังนี้ 

รอบที่ 1 (ปี 2544-2548) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารับการประเมินใน พ.ศ. 2547 
เป็นการประเมินผลคุณภาพภายนอกโดยไม่มีการตัดสินผลการประเมิน แต่เป็นการประเมินเพ่ือยืนยัน
สภาพจริงของสถานศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจกับสถานศึกษาเพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐานคุณภาพ 10 มาตรฐาน 23 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง
ส าน ักงานร ับรองมาตรฐานและประเม ินค ุณภาพการศ ึกษา (สมศ.ฯ) ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพัฒนาเร่งด่วน 3 อันดับแรก คือ 1) ควรพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาให้มีเอกลักษณ์ทางวิชาการซึ่งสอดคล้องตามการปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบก 2) ควร พัฒนา
บริการห้องสมุดและสารสนเทศให้เป็นระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด และ 3) ควร
พัฒนาการใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

รอบที่ 2 (ปี 2549-2553) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารับการประเมินในปีการศึกษา 
2550 ประกอบด้วยมาตรฐานคุณภาพ 7 มาตรฐาน 63 ตัวบ่งชี้ โดยได้รับคะแนนการประเมินระดับ
สถาบัน 4.56 ผลการประเมินระดับ ดีมาก และมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส าคัญ คือ 1) ควร
สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ท าวิจัยมากขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 2) 
ควรส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยไม่จ ากัดต าแหน่งอัตราทางวิชาการ เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ 3) ควรปรับคณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับสภามหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
ก ากับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากล 
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รอบที่ 3 (ปี 2554-2558) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารับการประเมินในปีการศึกษา 
2555 ประกอบด้วยมาตรฐานคุณภาพ 8 มาตรฐาน 40 ตัวบ่งชี้  โดยได้รับคะแนนค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมินรวมทุกตัวบ่งชี้เป็น 4.11 อยู่ในระดับคุณภาพดี ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้พันธกิจหลักของ
สถาบัน (ตัวบ่งชี้ที่ 1-11) มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินเป็น 3.88 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพ ดี ได้รับ
การรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)ก าหนดและมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส าคัญ คือ ควรผลักดันให้มีการเปิดการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา และสร้างเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการวิจัยของอาจารย์รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้มี
โอกาสศึกษาต่อเพ่ือให้ได้ปริญญาที่สูงขึ้น  

ปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบที่ 4 ภายในห้วงปี
2559-2563 โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ปรับปรุงคู่มือการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประกอบด้วยคุณภาพมาตรฐาน 5 มาตรฐาน 25 
ตัวบ่งชี้ 

อนึ่ง การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็น
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมขึ้นตรงกับกรมยุทธศึกษาทหารบกด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใต้นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งก าหนดให้สถาบันการศึกษาฯ 
จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาในโรงเรียน
หน่วยและเหล่าสายวิทยาการให้สอดคล้องกับกองทัพมิตรประเทศ กับการศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของกองทัพบก ให้สอดคล้องกับการศึกษาของประเทศ และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มีการจัดท า
รายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและพร้อมรับการตรวจคุณภาพการศึกษาจากหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป 

1.2 ความมุ่งหมายของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านี้ เป็นเอกสารเพ่ือใช้

ประกอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้สร้างความรู้ความเข้าใจงานประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่ก าลังพลและหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมี
จุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้ 

1.2.1 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน          
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

1.2.2 เป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

1.2.3 เป็นเครื่องมือของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา 
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1.2.4 เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานของหน่วยงานต่างๆ ของสถาบันให้เป็นระบบและมี
คุณภาพ 

1.2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ให้เป็น
ระบบ ครบถ้วน และสืบค้นได้ง่าย 

1.2.6 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
1.2.7 เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของตนเอง 
1.2.8 เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา 
1.2.9 ให้สามารถสร้างการแข่งขันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถาบัน 
1.2.10 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1.2.11 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ

จัดการศึกษาดังนี ้
1.3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 49 ก าหนดให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ
ในการยืนยันความส าเร็จในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายใน ตลอดจนเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งสถานศึกษา เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 

1.3.2  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยไว้ว่า “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” สถาบันการศึกษาควรต้องมีการด าเนินงานที่สะท้อนอัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศเชิงภารกิจและเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

1.3.3 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคนได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรมีการจัด
การศึกษาเพ่ือสร้างความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีการผลิตและพัฒนาก าลังคน ส่งเสริมการ
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
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สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ก่อเกิดความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 

1.3.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้
มาตรฐานอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน คือ ด้านผลลัพธ์ผู้ เรียน ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ด้านการบริหารจัดการ ตาม
ศักยภาพและอัตลักษณ์ของสถาบันโดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้  ทั้งนี้ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญคือ การจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึ กษาระดับอุดมศึกษามี
คุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศไทย
สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

1.3.5 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี และให้หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน า
สถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และเมื่อ
หน่วยงานต้นสังกัดได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแล้ว ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ  ที่ต้องการให้มีการ
ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก และเมื่อส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ด าเนินการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแล้ว ให้จัดส่งรายงานผลการประเมินและ
การติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 

1.3.6 นโยบายการศึกษากองทัพบก พ.ศ. 2560 -2564 ก าหนดให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  แล้วยังได้
ก าหนดนโยบายเฉพาะให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด าเนินการ ดังนี้ 

1.3.6.1 ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือส าเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ของกองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” ดังนี้ 

1) เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้น าที่ดี มีวินัย มีความ
กล้าหาญ เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 
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2) มีความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิค
และทางยุทธวิธี สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยก าลังรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ 
ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

4) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถ
พัฒนาและด ารงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่
ก าลังพลในหน่วยงานของตน รวมทั้งมีจิตส านึกและสัญชาตญาณในการรบ 

5) มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม- 
ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตร
หลักของกองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

6) มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
1.3.6.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาส าหรับนักเรียนนายร้อยให้มีความ

เหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหาร รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบกตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้มี
ผลการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนายร้อยให้สามารถน ามาใช้งาน
ได้อย่างแท้จริง 

1.3.6.3 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
หรือเครือข่ายทางวิชาการต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งให้พิจารณาเปิดการศึกษาหลักสูตร
เพ่ือผลิตบัณฑิตภาคพลเรือนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนมีคุณธรรม 
และมีคุณลักษณะผู้น า ทั้งนี้ จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายทหารและพลเรือน เพ่ือจะได้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติสืบไป 

1.4 แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
1.4.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2560-2564 ไว้ดังนี้ 

“ส่งเสริมให้มีความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยก าหนดให้มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ด าเนินการพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณ์เฉพาะทางภายใต้ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อการประกัน
คุณภาพอย่างครบถ้วน จัดให้มี การประชาสัมพันธ์ จัดท าระบบฐานข้อมูล และพัฒนากลไกในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
และมีการน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม” 
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พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาไว้ ดังนี้ 
1.4.1.1 จัดท าระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ภายใต้ปรัชญา ปณ ิธาน ว ิส ัยท ัศน ์ พ ันธก ิจ และว ัตถ ุประสงค ์ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

1.4.1.2 พัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้เข้าสู่ระบบการท างาน 
ในสายงานปกต ิ และเป ็นกลไกส  าค ัญในการควบค ุม ตรวจสอบและประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานการประก ัน
ค ุณภาพ เพ ื่อให ้เป ็นเคร ื่องม ือส  าค ัญ 

1.4.1.3 พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให ้เหมาะสมก ับองค ์กรอย ่างแท ้จร ิง 

1.4.1.4 ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน 
ค ุณภาพการศ ึกษาท ั้งภายในและภายนอก 

1.4.1.5 ให้หน่วยงานขึ้นตรงตั้งแต่ระดับกองวิชาขึ้นไปหรือเทียบเท่า  ได้ร่วมกัน
จัดท าระบบการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา เพ ื่อพ ัฒนาค ุณภาพมาตรฐานการศ ึกษาของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 

1.4.1.6 ให้ทุกหน่วยงานได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกปี เพื่อรองรับการ
ประเมินค ุณภาพภายในจากหน ่วยงานต ้นส ังก ัดและการประเม ินค ุณภาพภายนอก 

1.4.1.7 ให้ทุกหน่วยงานมีการน าผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
น ามาใช้ในการพ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิงานและการพ ัฒนาระบบการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา 

1.4.1.8 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพ 
การศ ึกษาภายในต ่อหน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้องและสาธารณชนได ้ร ับทราบ 

1.4.1.9 จัดท าระบบฐานข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให ้เป ็นระบบ ถ ูกต ้อง และท ันสม ัย เพ ื่อรองร ับการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาท ั้งภายในและภายนอก 

1.4.1.10 จัดตั้งหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับรองรับงานการ
ประกันค ุณภาพการศ ึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย ่างเป ็นร ูปธรรม 

1.4.1.11 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีความร่วมมือในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศ ึกษาก ับหน ่วยงานและสถาบ ันการศ ึกษาอ ื่นๆ ท ี่เก ี่ยวข ้อง 

1.4.1.12 ให ้ม ีการเตร ียมความพร ้อมในท ุกๆ ด ้านเพ ื่อรองร ับการประเม ินค ุณภาพ
ภายนอก 

1.4.2 การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในให้รองรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดยตระหนักถึงการให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการ
บริหารการศึกษาให้เกิดผลลัพธ์หรือผู้จบการศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือสร้างความมั่นคงและ
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ความสามารถในการแข่งขัน จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายในโดยเน้นธรรมาภิบาล อีกทั้งยังค านึงถึงการผลิตผู้จบการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การศึกษายุค 4.0 ให้ผู้เรียนมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันอย่างยั่งยืนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิด
จากการศึกษาเพ่ือใช้พัฒนากองทัพได้  

อนึ่ง การพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ปีการศึกษา 2561 เป็นการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีกลไกลควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
การศึกษา ให้เชื่อมั่นได้ว่า สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา สถานศึกษาต้องมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในก าหนดมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา จัดท าแผนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ด าเนินการตามแผน ประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ติดตามผล
การด าเนินการ และส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาทุกปี หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษา
ช่วยเหลือและแนะน า หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาส่งรายงานผล
การประเมินตนเองพร้อมประเด็นที่ต้องการให้ประเมิน/ติดตามตรวจสอบ ให้แก่ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เมื่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด าเนินการ
แล้วให้ส่งผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ในฐานะ
เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพบกที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์อันประกอบด้วย คุณลักษณะผู้น า ความรู้วิชาทหาร และความรู้ทางวิชาการระดับอุดมศึกษา
โดยมีโครงสร้างการจัดหน่วยที่ส าคัญ คือ 1. ส่วนการศึกษาฯ รับผิดชอบการศึกษาทางวิชาการใน
ระดับอุดมศึกษา สร้างทักษะการเรียนรู้อันพึงประสงค์ 2. ส่วนวิชาทหารฯ รับผิดชอบการศึกษาด้าน
วิชาการทหาร และ 3. กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ รับผิดชอบกระบวนการหล่อหลอมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า ดังนั้นทั้งสามหน่วยดังกล่าวจึงจัดเป็นหน่วยงานหลักที่ส าคัญในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ และเพ่ือเป็นการลดภาระใน
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานบนระบบ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานฯ พร้อมรับการตรวจสอบผลลัพธ์การด าเนินงานจากหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานภายนอก  

ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ได้
ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ที่ส าคัญ คือ ประเมินเชิงคุณภาพแบบองค์รวม 
โดยผู้เชี่ยวชาญการประเมิน (Expert Judgement) ผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญการประเมิน
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จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผู้แทนหน่วยงานต้น
สังกัด และผู้บริหารสถานศึกษาในระดับเดียวกันที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีแนวทางการประเมิน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ภายใต้กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2561 โดยยืมข้อมูลการประเมิน
จากการประเมินหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และประเมินสิทธิในการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นบางส่วน รวมทั้งศึกษาข้อมูลสถานศึกษา (pre-analytic) จากรายงาน
ผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาที่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)  

1.4.3 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า เกิดจากความร่วมมือของทุกหน่วยขึ้นตรงในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผ่าน
การประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561 ประกอบกับข้อเสนอจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 (After 
Action Review: AAR) ซึ่งสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสังกัดกองทัพบกได้ร่วมกันพิจารณา
เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ 
ทบ. พ.ศ. 2560-2564 โดยพิจารณาให้เกิดความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
(พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษาของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) เป็นต้น 

มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ แบ่งเป็นทั้งสิ้น 5 มาตรฐาน คือ  

- มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 
- มาตรฐานที่ 2 คุณภาพครู อาจารย์ 
- มาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 
- มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 
- มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ และตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ตัวบ่งชี้

ละ 5 คะแนน ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตาม             
ตัวบ่งชี้เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ส่วนตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐาน
เป็นข้อๆ การประเมินให้นับจ านวนข้อ และระบุผลการด าเนินงานที่ได้ตามจ านวนข้อกับคะแนนที่ได้ 

1.4.4 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนส าคัญที่ส่งผลในการด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จและส่งผลให้การด าเนินงานน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  กลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาทีส่ าคัญ คือ  

1.4.4.1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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1.4.4.2 คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ซึ่งประกอบด้วย  
1.1) คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า มีผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประธาน มีหน้าที่ก าหนด
นโยบาย อ านวยการให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

1.2) คณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าท่านที่ 1 เป็น
ประธาน มีหน้าที่   

-  ด าเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของหน่วยเหนือและคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

- วางแผน ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ การด าเนินการตรวจสอบ 
ควบคุม ก ากับดูแล และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หน่วยต้นสังกัดและการประเมินภายนอก ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

- พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการจัดการศึกษาและการพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างต่อเนื่องภายใต้ ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

-  ปรับปรุง พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพ 

-  สนับสนุนและส่งเสริมในการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างหน่วยงาน และสถาบันทางการศึกษาภายในและภายนอกกองทัพ 

-  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรม การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

-  พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

-  จัดท าฐานข้อมูลของหลักฐานเอกสารต่างๆ ให้เป็นระบบและ
ทันสมัย เพ่ือรับการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

2) คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า มีหน้าที่  

- ก าหนดนโยบาย ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 
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- วางแผน ตรวจสอบ  ควบคุม ประสานงาน ก ากับดูแล และการประเมิน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินการรวบรวมข้อมูล หลักฐานตามตัวบ่งชี้ 
( มาตรฐานที่ 1-5) และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- จัดท าเครื่องมือ หรือแบบฟอร์ม ในการเก็บหรือบันทึกข้อมูล เพ่ือใช้ใน
การเขียนรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และหน่วยขึ้นตรงที่จัด
การศึกษาให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

- รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทราบโดยต่อเนื่อง 

3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ประกอบด้วย 

3.1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ดังนี้ 

- ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561  

- ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานการประเมิน
ตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และความครบถ้วนของหลักฐานอ้างอิงบนระบบจัดเก็บ
หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล จากรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เพ่ือสรุปผลการประเมินตนเอง จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
เร่งด่วน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทิศทางในอนาคต เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างต่อเนื่อง พร้อมน าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ 

3.2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยขึ้นตรง 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ดังนี้ 

- ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2561 

- ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
การศึกษา และสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อัน
เนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

- สรุปผลการประเมินฯ และรายงานต่อประธานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

1.4.4.3 ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกันในทุกระดับ สามารถตรวจสอบความถูกต้อง มีความ
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ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้จัดให้มีระบบสารสนเทศด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

- เว็บไซต์ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
เอกสารหลักฐานที่ เ กี่ ยวกับงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถเข้ าดู ได้ที่  
http://kmlo.crma.ac.th/qaedu_crma/?page_id=71  

- ระบบจัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นระบบจัดเก็บ
เอกสารอ้างอิงในรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและของหน่วยขึ้นตรง 
รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส่งผลให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างต่อเนื่อง 

1.4.5 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีชื่อเป็น

ภาษาอังกฤษ Chulachomklao Royal Military Academy Quality Assurance เป็นระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ประยุกต์จาก CIPP MODEL ของ Stufflebeam ให้เหมาะสมกับองค์กร 
ประกอบด้วย บริบทและปัจจัยแวดล้อม (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการด าเนินงาน 
(Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) มีการควบคุมพัฒนา ตรวจสอบตามเกณฑ์
และมาตรฐานการศึกษาของบริบทและปัจจัยแวดล้อม ควบคุมคุณภาพปัจจัยน าเข้าที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและประสิทธิผล
ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ได้นายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติที่ พึงประสงค์ของกองทัพ การควบคุมคุณภาพ
ของการศึกษาตามแผนภาพที่ 1.1 

 

ภาพที่ 1.1 การควบคุมคุณภาพของการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 



12 
 

และเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจร
คุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  

1.4.5.1 การวางแผนปฏิบัติราชการ (Plan) กระท าโดยน าผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน้ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดย
เริ่มด าเนินการตามวงรอบของปีการศึกษาคือ นับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายนของปีถัดไป 

1.4.5.2 การด าเนินงานตามแผน (Do) ไดแก การสงเสริม สนับสนุนทรัพยากร
ทางการบริหารทั้งปวงเพ่ือให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ได้ก าหนดไว้  
และบันทึกรายงานผลการปฏิบัติโดยการเก็บเป็นเอกสารหลักฐานอ้างอิงตามรายงานการประเมิน
ตนเองประจ าปีการศึกษาบนระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา  

1.4.5.3 การตรวจสอบประเมินผล (Check) ไดแก การติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการพร้อมตรวจสอบความครบถ้วนของหลักฐานอ้างอิงบนระบบจัดเก็บหลักฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับรายงานการประเมินตนเองเพ่ือสรุปผลการประเมิน
ตนเองและพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดท่ีควรพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไป 

1.4.5.4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) ได้แก่การน าผลที่ได้จากการประเมินผล
การด าเนินงานพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพิจารณาก าหนดแผนการปฏิบัติงานในปีการศึกษา
ต่อไป โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

 
  

-  
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บทที่ 2 

ข้อมูลเบื้องต้นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

2.1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้กรมยุทธนาธิการจัดการศึกษาของนายทหารบกเป็นแบบตะวันตก โดยรวมโรงเรียน
คะเด็ตทหารมหาดเล็กและโรงเรียนคะเด็ตทหารหน้าเข้าด้วยกัน ใช้พ้ืนที่บริเวณหลังพระราชวังสราญรมย์ 
เรียกว่า “คะเด็ตสกูล” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2430 
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนทหารสราญรมย์” และ “โรงเรียนทหารบก”ตามล าดับ เมื่อจ านวนนักเรียน
นายร้อยเพ่ิมมากขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดสร้างโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมบริเวณริมถนน
ราชด าเนินนอกและเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  26 ธันวาคม พ.ศ. 2452 ส าหรับ
โรงเรียนทหารบกเดิมให้เป็นโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ต่อมา พ.ศ. 2468 กระทรวงกลาโหมได้รวม
โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐมกับโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนนายร้อยทหารบก” และ
จัดตั้ง “โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก” ในพื้นที่เดียวกันเมื่อ พ.ศ. 2477 จากนั้นมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
คล้ายกับหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยสหรัฐอเมริกา (United State Military Academy) เมื่อ พ.ศ. 2490 
เวลาการศึกษา 5 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่อ “โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า” (Chulachomklao Royal Military Academy) เมื่อ พ.ศ. 2491 และ
พระราชทานตราแผ่นดินหรือตราอาร์มเป็นตราประจ าโรงเรียนเมื่อ พ .ศ. 2493 ต่อมามีการก่อสร้าง
โรงเรียนแห่งใหม่ในที่ดินของกองทัพบกจ านวน 19,290 ไร่ บริเวณเขาชะโงก ต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครนายก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งใหม่ในวันครบรอบพระราชทานก าเนิด 99 ปี ของสถาบันนี้  
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529   

2.2 สัญลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทาน “ตราแผ่นดิน หรือ ตราอาร์ม” 
เป็นตราประจ าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และให้ เป็น
เครื่องหมายเหล่าสังกัดของนักเรียนนายร้อยด้วย  

 ตราแผ่นดิน หรือเรียกว่า ตราอาร์ม เป็นพระราชลัญจกร
ประจ าแผ่นดินในสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ใช้ส าหรับประทับก ากับเอกสารส าคัญเกี่ยวกับราชการ

แผ่นดิน พระราชลัญจกรประจ าแผ่นดินหรือตราแผ่นดินนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสวกเอกหม่อมเจ้าประวิชชุมสาย พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
ขุนราชสีหวิกรม (พระองค์เจ้าชุมสาย) เป็นผู้ผูกขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2416 ความหมายของสิ่งส าคัญ

ตราแผ่นดิน หรือ ตราอาร์ม
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ต่างๆ นั้น สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงอธิบายความหมาย ประทานหลวงบริบาลบุรี
ภัณฑ์  ดังนี้ 

พระมหาพิชัยมงกุฎพร้อมด้วยรัศมีและฉัตรสองข้าง หมายถึง ราชาธิปไตย 
จักรและตรีใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง พระราชวงศ์จักรี 
โล่รองพระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในมีช้างสามเศียร หมายถึง สยามเหนือ สยามกลาง สยามใต้ 

รวมกันเป็นประเทศสยาม  
รูปช้างยืนแท่น หมายถึง ประเทศราชลาว   
รูปกริชคดและกริชตรงไขว้กัน หมายถึง ประเทศราชมลายู 
รูปราชสีห์กับคชสีห์ประคองฉัตรสองข้าง ราชสีห์ หมายถึง มหาดไทย ซึ่งเป็นใหญ่ฝ่ายพลเรือน  
คชสีห์ หมายถึง กลาโหม ซึ่งเป็นใหญ่ฝ่ายทหาร ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นพนักงานป้องกันรักษา          

พระราชอาณาจักร 
กรอบโล่ เป็นรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ ราชวราภรณ์ หมายถึง นับถือ

พระพุทธศาสนา เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเท่านั้น
ที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ 

ใต้โล่ลงมา เป็นรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า หมายถึง พระบาทสมเด็จพระ
เจ้า อยู่หัวทรงบ ารุงสกุลวงศ์ผู้มีบ าเหน็จความชอบในบ้านเมือง ให้สามัคคีช่วยกันในบ้านเมือง 

พระแสงขรรค์ไชยศรี พัดวาลวิชนีอยู่ด้านขวา ธารพระกรและพระแส้จามรีอยู่ด้านซ้าย ฉลอง
พระบาทอยู่ริมฐานฉัตรเครื่องสูงข้างละองค์ 

ใต้ลงมาด้านล่างมีแพรแถบเขียนตัวหนังสือคาถาเป็นภาษาบาลีซึ่งสมเด็จพระสังฆราช (สา 
ปุสสเทว) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ทรงผูกขึ้นว่า “สพเพส สงฆภูตาน สามคคี วฑฒิสาธิกา”
แปลว่า ความพร้อมเพรียงของบุคคลทั้งปวง ผู้อยู่เป็นหมวดหมู่กันย่อมเป็นเครื่องท าความเจริญให้
ส าเร็จ 

เครื่องประดับตกแต่งด้านหลังตรา คือ ฉลองพระองค์ครุยนพรัตนราชวราภรณ์เป็นพ้ืนอย่างม่าน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ           

ใช้ตราแผ่นดิน เมื่อรัตนโกสินทรศก 108 (พ.ศ. 2432) 

2.3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
2.3.1 ปรัชญา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ยึดถือตามมติการประชุมสภาโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 6/54 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2554 โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ได้น้อมน าพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ที่ได้พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2452 ไว้ขึ้นเหนือเกล้า
เหนือกระหม่อม ความว่า 

“...การทหารนั้น ที่จะส าเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่า
เราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหารเหล่านั้นก็
ไม่สามารถจะได้ชัยช านะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาศรัยนายทหารที่มีความรู้ แลมีสติปัญญาสามารถ

๐ 
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ที่จะไปสู่ชัยช านะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้อง
ไดม้าจากโรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้านี้เอง เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้งอุสาหะพยายามในการ
เล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะท าน่าที่ซึ่งส าคัญที่สุด ซึ่งถ้าพูดในทางท าการให้แก่เจ้า
แผ่นดินก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอ่ืน คือน่าที่ป้องกันความอิสสระภาพของ
บ้านเกิดเมืองนอนของเรา...” (ใช้ข้อความดั้งเดิม) (จากหนังสือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 100 
ปี เล่ม 2-3) 

สรุปความว่าการสร้างนายทหารที่มีความรู้และสติปัญญาให้สามารถควบคุมบังคับ
บัญชาในเวลาปกติและสงคราม เพ่ือป้องกันอธิปไตยของบ้านเมือง เป็นแนวทางก าหนดปรัชญาของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังนี้คือ 

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้น าให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ความรักชาติ” 

ซ่ึงก าลังพลทุกคนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยอมรับหลักการ และความเชื่อ
ในปรัชญาที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความราบรื่นในการท างานร่วมกัน และน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และพันธกิจที่ก าหนดไว้  

2.3.2 ปณิธาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้น าปรัชญาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

นโยบายของหน่วยเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก าหนดเป็นปณิธานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ดังนี้ 

“มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่กองทัพบก
ต้องการ และเป็นที่ยอมรับของสังคม ”  

2.3.3 วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางทหารที่

ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นน าในระดับหมวด เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ” 
2.3.4 ภารกิจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

ตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข 4400 ก าหนดให้ โรงเรียนนายร้อย          
พระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย เพ่ือให้ส าเร็จ
การศึกษาและมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3.5 พันธกิจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
จากภารกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามที่ก าหนดไว้ตามอัตราการจัด

เฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข 4400 สามารถก าหนดพันธกิจที่ต้องปฏิบัติได้ ดังนี้ 
2.3.5.1  ผล ิตน ัก เร ียนนายร ้อยให ้เป ็นนายทหารส ัญญาบัตรหล ักตรงตาม

คุณลักษณะที่กองทัพบกต้องการ 
2.3.5.2 เทิดทูนและด ารงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2.3.5.3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
2.3.5.4 สร้างองค์กรความรู้ทางวิชาการ วิชาทหาร การวิจัย และการเสริมสร้าง

คุณลักษณะผู้น าทางทหาร 
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2.3.5.5  ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
2.3.5.6  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2.3.6 อัตลักษณ์  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ก าหนดให้นักเรียนนายร้อย “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้น า ยึด

มั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
2.3.7 เอกลักษณ ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
       ก าหนดให้เอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคือ “เป็นสถาบันผลิต

นายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” 

2.4 ค่านิยมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ค่านิยมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (CRMA) 
Commanders :เป็นผู้น าทหารที่คุณลักษณะผู้น า 14 ประการได้แก่ 

- มีบุคลิก ลักษณะท่าทางท่ีสง่างาม (Bearing) 
- รู้จักกาลเทศะ (Tact)  
- ยึดมั่นในความยุติธรรม (Justice)  
- มีความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 
- มีความกล้าหาญ (Courage) 
- มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ (Decisiveness) 
- มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ (Endurance)  
- มีความกระตือรือล้น (Enthusiasm) ในการท างาน 
- รักการแสวงหาความรู้ (Knowledge) 
- สามารถใช้ประสบการณ์และความรู้ของตนเองในการพินิจพิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง (Judgment) เหมาะสม  
- มีความคิดริเริ่ม (Initiative) ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  
- ได้รับความไว้วางใจ (Dependability) จากผู้บังคับบัญชาเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 
- เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน (Unselfishness)  
- มีความภักดี (Loyalty) ต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงาน

ของตนเอง ตลอดจนกองทัพและประเทศชาติ  
Responsibility: มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมที่

จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ 
Modern: มีความรู้เท่าทันโลก ทันสถานการณ์ สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  
Allegiance: มีความจงรักภักดีพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
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2.5 นโยบายในการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ก าหนดนโยบายและแนวความคิดการพัฒนาของ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปี 2560 -2564 
เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังนี้ 

2.5.1 ด ้านการศ ึกษา 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยบูรณาการร่วมกับ

สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของสภาการศึกษาวิชา
ทหาร กระทรวงกลาโหม ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) และสภาวิศวกร 
รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีความสามรถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับการศึกษากับการท างาน
ราชการ และสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารของกองทัพบกต้องเป็นไปด้วยความ

บริสุทธิ์ และยุติธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมที่จะศึกษา ตาม
หลักสูตรการศึกษา ของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ อัตราส่วนระหว่างผู้สมัครกับผู้ที่เข้ารับการศึกษา ไม่
น้อยกว่า 75 : 1 และเพ่ิมสัดส่วนของผู้ที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) จากผู้สมัครทั้งหมด 
ให้สูงขึ้นด้วย ส าหรับการรักษาคุณภาพ ทางด้านการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้านั้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การวัดผลของสถาบันระดับอุดมศึกษาท่ัวไป โดยเป็นที่
ยอมรับของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร ส าหรับความรู้ด้านวิชาทหาร
ด าเนินการให้เป็นที่ยอมรับของ ทบ. และหน่วยรับการบรรจุ ทั้งนี้ให้รักษามาตรฐานผู้เข้ารับการศึกษา 
ทางด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ และสภาวะการเป็นผู้น า 

2.5.3 ด้านก าลังพล 
การบรรจุก าลังพลเข้ารับราชการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด

เพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับงานที่ต้องปฏิบัติในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอาจารย์ นายทหารปกครอง 
ส่งเสริมให้ก าลังพลทุกคนมีความก้าวหน้า  มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจไม่ด้อยกว่า
ข้าราชการอ่ืนและเอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ก าลังพล ให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีด้านการทหารและด้านอ่ืนๆ รวมทั้งน าระบบประเมินค่าก าลังพลมาใช้ประโยชน์เพ่ือการ
บริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้นยังต้องควบคุมกวดขันวินัย สร้างจิตส านึก ตลอดจนยกระดับคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของก าลังพล 

2.5.4 ด้านการส่งก าลังบ ารุง 
พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท า

ฐานข้อมูลด้านการส่งก าลังบ ารุงเพื่อให้สามารถบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการใช้งานและ
สามารถ สนับสนุนการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
พัฒนาความรู้ ความสามารถ เพ ิ่มพ ูนท ักษะและประสบการณ ์ของก  าล ังพล การด ูแลร ักษาบ  าร ุงให้สิ่ง
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อุปกรณ์ต่าง ๆ มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมท ั้งการควบค ุม การรายงาน และระบบการ
บันทึกสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.5 ด้านกิจการพลเรือน 
สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งส่งเสริมอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก าลังพล
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ย ึดม ั่นและปฏิบัต ิตนให ้เป็นแบบอย่างท ี ่ด ีแก ่ประชาชนวาง
แผนการปฏิบัติงานร่วมระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับหน่วยงานภายนอกงานด้าน
การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน พัฒนาความสัมพันธ์ และสร ้างความเข ้าใจก ับ
หน ่วยงานในภาคร ัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ ื้นท ี่ เพ ื่อให ้การปฏ ิบ ัต ิงาน ด ้านก ิจการพลเร ือนเป ็น
ร ูปธรรมและต ่อเน ื่อง 

2.5.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการใช้สิ่งอุปกรณ์ที่เป็นผลมาจากวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่น ามา

ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นส่งเสริมการพัฒนาความรู้  ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องและน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้
ก าลังพลทุกระดับเพื่อให้สามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง 

2.5.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่งเสริมให้มีความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยก าหนดให้มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ด าเนินการพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณ์เฉพาะทางภายใต้ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อการ
ประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน จัดให้มี การประชาสัมพันธ์ จัดท าระบบฐานข้อมูล และพัฒนากลไกใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า
ทุกปี และมีการน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2.5.8 ด้านการบริหารจัดการ 
พ ัฒนาการจ ัดโครงสร้างของหน ่วยให ้สามารถรองร ับก ับปร ิมาณงานท ี่ม ีอย ู่และเตรียม

รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยให้การปฏิบัติงานมีความ
คล่องตัว โดยการพ ัฒนาและปร ับปร ุงแก ้ไขค ู่ม ือ กฎ ระเบ ียบ ค  าส ั่ง และข ้อบ ังค ับท ี่เก ี่ยวข ้อง 

2.6 เป้าหมายของการพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าปี 2560-2564 

2.6.1 ด้านการศึกษา 
2.6.1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อย  ให้ได้มาตรฐานตาม

ข้อก าหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) และสภาวิศวกร 
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2.6.1.2 พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ให้เหมาะสมได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2.6.1.3 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านการทหาร ได้แก่ การศึกษาวิชาทหาร 
จิตวิทยาและการน าทหารให้สอดคล้องตามความต้องการของกองทัพบก สถานการณ์ และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.6.1.4 พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ 
ให้ ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ และสภาวิศวกร 

2.6.1.5 พัฒนาและด าเนินการจัดหาเครื่องช่วยฝึก และอาวุธยุทโธกรณ์ เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนวิชาทหารให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของคณะกรรมการอ านวยการฝึกศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบก 

2.6.1.6 ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ก้าวหน้าจนสามารถเปิด
การศึกษาในระดับปริญญาโทให้กับข้าราชการ และบุคคลพลเรือนท่ัวไปได ้  

2.6.1.7 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการวิจัยของ ครู อาจารย์ และนักเรียนนายร้อย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและกองทัพบก มีเวทีการแสดงผลงานวิจัย 
เช่น การจัดงานแสดงผลงงานทางวิชาการประจ าปี 

2.6.1.8 พัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สถาบันภายนอก ชุมชนใกล้เคียงสถาบัน 
และกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิผล ทันต่อสภาวการณ์อย่างต่อเนื่อง 

2.6.1.9 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอกที่ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ไว้แล้วให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รวมถึงการขยายเครือข่ายออกไปตามความ
เหมาะสม 

2.6.1.10 ปรับปรุงอัตราเฉพาะกิจ 4400 ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการขอแก้ไขโครงสร้างและอัตราการจัดที่ล้าสมัย ให้สอดคล้องกับความ
รับผิดชอบ และ ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 

2.6.2 ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
2.6.2.1 รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียม

ทหาร (กองทัพบก) ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชน 
2.6.2.2 รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือก

เข้า เป็นนักเรียนเตรียมทหาร (กองทัพบก) ให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งในด้านการศึกษา (ผล
การศึกษาดี คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปและมีจ านวนเพ่ิมขึ้น) ด้านสุขภาพอนามัย (โดยผ่านการทดสอบ
และตรวจสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด) และด้านจิตใจ (ภาวะทางจิตใจและความเป็นผู้น า) 

2.6.2.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักเรียนนายร้อยและโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (กองทัพบก) เพ่ิมข้ึนทุกป ี

2.6.2.4 รักษาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การวัดผลของสถาบันในระดับอุดมศึกษาทั่วไป โดย
เป็นที่ยอมรับของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร 
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2.6.2.5 รักษามาตรฐานทางด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ และสภาวะการเป็นผู้น าของ
นักเรียนนายร้อยในระหว่างเวลาศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อม
ส าหรับการรับราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรเมื่อจบการศึกษา 

2.6.3 ด้านก าลังพล 
2.6.3.1 มุ่งพัฒนาสถานภาพครู อาจารย์ นายทหารปกครอง และบุคลากรทางการ

ศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ทั้งด้านสถานภาพส่วนตัว สถานภาพทางวิชาชีพ และสถานภาพ
ทางสังคม 

2.6.3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพลชั้นต่ ากว่าสัญญาบัตร  ลูกจ้าง ตลอดจน
ครอบครัวให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่าง
รวดเร็ว 

2.6.4 ด้านการส่งก าลังบ ารุง 
2.6.4.1 ปรับปรุงอาคารส านักงาน อาคารเรียน อาคารที่พักนักเรียนนายร้อย และบ้านพัก

ของทางราชการ ที่อยู่ในสภาพช ารุด ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
2.6.4.2 จัดหาสิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานความ 

เป็นอยู่และการบริการสิ่งอ านวยความสะดวก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2.6.4.3  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ช ารุดไป

ตามสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
2.6.5 ด้านกิจการพลเรือน 

2.6.5.1 การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
โรงเรียน-นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพบก 

2.6.5.2 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
โดยยึดหลักนิยมด้านกิจการพลเรือน ได้แก่ การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และการปลูกฝัง
อุดมการณ์ทางการเมือง 

2.6.5.3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน เป็นการสร้าง
ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือน ในลักษณะการบูรณาการใน
ทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ
ช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ 

2.6.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.6.6.1 พัฒนาระบบจัดหาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ ให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีที่

ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมทั้งขยายเครือข่ายให้คลอบคลุมทุก
พ้ืนที่ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของนักเรียนนาย
ร้อย การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมทั้งพัฒนาก าลังพล 

2.6.6.2 จัดหาสิ่งอุปกรณ์ระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือ
ทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีช ารุดไปตามสภาพการใช้งาน เพ่ือที่จะได้ด ารงสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ 
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2.6.6.3 พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป 

2.6.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.6.7.1 จัดท าระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ภายใต้ปรัชญา ปณ ิธาน ว ิส ัยท ัศน ์ พ ันธก ิจ และว ัตถ ุประสงค ์ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

2.6.7.2 พัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้าสู่ระบบการท างาน
ในสายงานปกต ิ และเป ็นกลไกส  าค ัญในการควบค ุม ตรวจสอบและประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานการประก ัน
ค ุณภาพ เพ ื่อให ้เป ็นเคร ื่องม ือส  าค ัญ 

2.6.7.3 พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให ้เหมาะสมก ับองค ์กรอย ่างแท ้จร ิง 

2.6.7.4 ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน 
ค ุณภาพการศ ึกษาท ั้งภายในและภายนอก 

2.6.7.5 ให้หน่วยงานขึ้นตรงตั ้งแต่ระดับกองวิชาขึ ้นไปหรือเทียบเท่า ได้ร่วมกัน
จัดท าระบบการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา เพ ื่อพ ัฒนาค ุณภาพมาตรฐานการศ ึกษาของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

2.6.7.6 ให้ทุกหน่วยงานได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกปี เพ่ือรองรับ
การประเม ินค ุณภาพภายในจากหน ่วยงานต ้นส ังก ัดและการประเม ินค ุณภาพภายนอก 

2.6.7.7 ให้ทุกหน่วยงานมีการน าผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
น ามาใช้ในการพ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิงานและการพ ัฒนาระบบการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา 

2.6.7.8  ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพ 
การศ ึกษาภายในต ่อหน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้องและสาธารณชนได ้ร ับทราบ 

2.6.7.9  จัดท าระบบฐานข้อมูล เอกสารหลักฐานต่างๆ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให ้เป ็นระบบ ถ ูกต ้อง และท ันสม ัย เพ ื่อรองร ับการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาท ั้งภายในและภายนอก 

2.6.7.10 จัดตั้งหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับรองรับงานการประกัน
ค ุณภาพการศ ึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย ่างเป ็นร ูปธรรม 

2.6.7.11 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีความร่วมมือในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษาก ับหน ่วยงานและสถาบ ันการศ ึกษาอ ื่นๆ ท ี่เก ี่ยวข ้อง 

2.6.7.12  ให ้ม ีการเตร ียมความพร ้อมในท ุกๆ ด ้านเพ ื่อรองร ับการประเม ินค ุณภาพภายนอก 
2.6.8 ด้านการบริหารจัดการ 

2.6.8.1 ปร ับปร ุงและพ ัฒนาการจ ัดโครงสร ้างของหน ่วยให ้รองร ับก ับปร ิมาณงานท ี่ม ีอย ู่ 
2.6.8.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวโดยการ

พัฒนาปร ับปร ุงแก ้ไขค ู่ม ือ กฎ ระเบ ียบ ค  าส ั่ง ข ้อบ ังค ับท ี่เก ี่ยวข ้อง 
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2.6.8.3 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีความถูกต้อง สะดวก 
รวดเร็ว และม ีประส ิทธ ิภาพ 

2.7 การจัดและการบริหารองค์กร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบกมีหน้าที่ส าคัญใน

การปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย ด าเนินการฝึกอบรมและปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยาและ
การน าทหาร   พลศึกษา  วิชาทหารเบื้องต้นแก่นักเรียนนายร้อย  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นนายทหารที่ดีของ
กองทัพ นอกจากนี้ยังอ านวยการประสานงานกับเหล่าต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการ
ฝึกสอนวิชาทหารขั้นพ้ืนฐานทางยุทธวิธีและเทคนิคของเหล่าต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหาร
สัญญาบัตรในเหล่านั้นๆ ได้ รวมทั้งยังด าเนินการให้การศึกษาภาควิชาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียน
นายร้อยตามหลักสูตร โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 หน่วยงาน ดังนี้ 

2.7.1 กองบัญชาการฯ  มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน อ านวยการและบริหารงานให้เป็นไป
ตามภารกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย   

2.7.2 ส่วนการศึกษาฯ  มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ก ากับดูแล ให้การศึกษาขั้นวิทยาการ
อุดมศึกษาตามหลักสูตรแก่นักเรียนนายร้อย 

2.7.3 ส่วนวิชาทหารฯ  มีหน้าที่วางแผน ด าเนินการ ก ากับดูแล การฝึกและการศึกษา
วิทยาการทหารของนักเรียนนายร้อยให้เป็นไปตามหลักสูตร   

2.7.4 กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ  มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย 
ฝึกอบรมนิสัย อุปนิสัย วินัย จิตวิทยาและการน าทหาร พลศึกษา และวิชาทหารเบื้องต้น  

2.7.5 ส่วนบริการฯ มีหน้าที่ด าเนินการสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อย  
พระจุลจอมเกล้า ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพลาธิการ การยุทธโยธา การสรรพาวุธ การขนส่ง การสวัสดิการ 
การติดต่อสื่อสาร การผลิต และการซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ประจ าหน่วย ตลอดจนบริการแรงงาน และ
บริการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบ   

2.7.6 โรงพยาบาลฯ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่นักเรียนนายร้อย ข้าราชการ 
ลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัว บุคคลพลเรือนทั่วไป 
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ภาพที่ 2.1 โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารราชการ 
 

 

 

 

 

 

กองบัญชาการ ส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร กรมนักเรียนนายร้อย 

รักษาพระองค์ 

ส่วนบริการ โรงพยาบาล 

แผนกธุรการ กองเตรียมการ
และควบคุม
การศึกษา 
กองวิชา 

อักษรศาสตร์ 

กองวิชา 
วิศวกรรมรรพาวุธ 

กองวิชาฝ่ายอ านวย- 
การและวิชาทั่วไป 

กองวิชาสงคราม
พิเศษ 

กองวิชาเหล่าสนับ- 
สนุนการช่วยรบ 

กองกิจการ 
พลเรือน 

กองส่งก าลัง
บ ารุง 

กองวิชาเหล่า
สนับสนุนการรบ 

กองจิตวิทยาและ 

การน าทหาร กองการพลศึกษา 

กองบังคับการ 
เตรียมการ 

กองวิชาเหล่า
ก าลังรบ 

กองบังคับการ 

กองยุทธการ
และการข่าว 

กองก าลังพล 

กองพัน 
ทหารราบ 

แผนกห้องสมุด 
และพิพิธภัณฑ์ 

แผนกการเงิน 

กองปลัดบัญชี 

กองสถิติและ   
ทะเบียน
ประวัติ 

กองวิชา 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

กองวิชา
ประวัติศาสตร์ 

กองวิชาวิทยาศาสตร ์
สิ่งแวดล้อม 

กองวิชากฎหมาย
และสังคมศาสตร์ 

กองวิชาเคมี 

กองวิชาฟิสิกส์ 

กองวิชา 
วิศวกรรมโยธา 

กองวิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล 

หมวดดุริยางค์ 

แผนกธุรการ 

แผนก
สรรพาวุธ 

แผนก
สวัสดิการ 

กองสนับสนุน
การฝึกศึกษา 

กองยุทธโยธา 

กองพลาธิการ 

โรงพิมพ์ 

แผนกขนส่ง 

แผนกสื่อสาร 

กองอ านวยการ 

แผนกส่งก าลัง
และบริการ 

กองศัลยกรรม
และสูตินรีเวช

กองตรวจโรค
ผู้ป่วยนอก 

กองอายุรกรรม 

กองทันตกรรม 

แผนกพยาบาล 

แผนกรังสีกรรม 

แผนกเภสัชกรรม 

แผนก 
เวชกรรมป้องกัน 

กองวิชาประวัติ 
ศาสตร์การสงคราม 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

กองวิชาคณิตศาสตร์ 
   และคอมพิวเตอร์ 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนก 
พยาธิวิทยา 

หมวด 
พลเสนารักษ์ 

สภาโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  

 . 
 กองพัน นนร. 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
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               ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 

                        
               
 
 
 
                                                                                                          
    
 
 
 

 
ภาพที่ 2.2  การบริหารราชการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

ผู้บังคับการกรมนักเรยีนนายร้อย
รักษาพระองค์  โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า 

ผู้อ านวยการส่วนบริการ 

โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  

โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

หัวหน้าส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการสภา   
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
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บทที่ 3 
นิยามศัพท์ 

การประกันคุณภาพการศึกษา(Education Quality Assurance)  
 หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแล 

การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment) 
 หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนดสําหรับการประกัน
คุณภาพภายในซึ่งกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษา 

การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assessment) 
 หมายถึง การประเมินผลและการจัดการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบ คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งกระทําโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผู้ประเมินภายนอก 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
หมายถึง  การนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสง ค์ท่ีระบุไว้ในโครงการ/

โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้ จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตาม
วัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1. การนําไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย หมายถึง การนําผลงานวิจัยไปใช้ประกอบเป็นข้อมูล
การประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น 
  2. การนําไปใช้ประโยชน์เชิงพณิชย์ หมายถึง การนําผลงานวิจัยท่ีนําไปสู่การพัฒนา
ส่ิงประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
  3. การนําไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ หมายถึง การนําผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
เรียนการสอน หรือส่ือการเรียนรู้ต่างๆ  
  4. การนําไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ หมายถึง การนําผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่
สาธารณชนในเรื่องต่างๆท่ีทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์
ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการ
ส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นต้น  
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  5. การนําไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นท่ี หมายถึง การนําผลงานการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี
เจาะจงพื้นท่ีนั้นๆ 
  6. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์  หมายถึง การนําผลงานวิจัยไปสร้างสรรค์
คุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้ เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีนําไปใช้ใน
โรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 

การน าโครงงานนักเรียนนายร้อยไปใช้ประโยชน์  
หมายถึง การนําผลงานท่ีได้จากโครงงานนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงงาน โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้ 
จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education) 
 หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฉบับ พ.ศ.2552 ต้องครอบคลุม
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสาขา/สาขาวิชาท่ีเน้นทางปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
 หมายถึง การกําหนดแผนเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ได้มีแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงในระดับองค์กรท่ีชัดเจนและสามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงในทุก
ส่วนงานระดับความสําเร็จของการบริหารความเส่ียงพิจารณาจากการลดลงของเหตุการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค์ พร้อมท้ังจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นระบบ 

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม (Academic Service for Society) 
 หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเป็นการ
ให้บริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการ  

ครูทหาร  
หมายถึง ข้าราชการทหารซึ่งทําหน้าท่ีหลักด้านการสอน ฝึก ศึกษา วิชาความรู้ความชํานาญ

การทางทหารหรือวิชาการอื่นท่ีสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร  

ครูวิชาการ 
หมายถึง ข้าราชการทหารซึ่งทําหน้าท่ีหลักทางด้านการสอน ฝึก ศึกษา วิชาสามัญ วิชาพล

ศึกษา และวิชาชีพอื่น ซึ่งมิใช่วิชาความรู้ความชํานาญการทางทหารหรือวิชาการอื่นท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหาร 
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คุณธรรม (Virtues) 
 หมายถึง คุณค่า ประโยชน์ ความดีงาม ซึ่งเป็นเครื่องประคับประคองใจไม่ให้ทําความช่ัว ใฝ่
ความดี และกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบ ช่ัวดี เกิดจิตสํานึกท่ีดี ทําให้สังคมเกิดความสงบสุข 

โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์ (Projects or Invention) 
 หมายถึง ช้ินงาน/ส่ิงประดิษฐ์ท่ีผู้เรียนได้ใช้องค์ความรู้หรือประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาขึ้น 
ซึ่งอาจเป็นผลงานท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาหรือผลงานท่ีผู้เรียนสร้างสรรค์ขึ้นเอง 

งานวิจัย (Research) 
 หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหา ความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นท่ีผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือทดลอง 
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ   
 
งานสร้างสรรค์ (Creative Products) 
 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและส่ิงประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ท่ีมีความเป็น
นวัตกรรมโดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่ งมีแนว
ทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่ อเป็นต้นแบบหรือความสามารถใน
การบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่า ทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ท่ีเป็นท่ียอมรับในวงวิชาชีพตาม
การจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) ประกอบด้วย 
ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ ส่ือประสม สถาปัตยกรรมและ
งานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ 
นาฏยศิลป์ รวมท้ังการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วยบท
ประพันธ์ และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ   

ทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resources) 
 หมายถึง ปัจจัยท่ีนํามาเพื่อการจัดการศึกษา รวมท้ังแหล่งท่ีมาของความรู้ ความเข้าใจและ
ประสบการณ์ เช่น งบประมาณ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ห้องปฏิบัติการ 
สนามกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติ ครู อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
 หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีทําให้องค์กรประสบความสําเร็จ หรือสู่ความเป็น
เลิศตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึก
เอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 

บริการวิชาการ/วิชาชีพ (Academic/Professional Services) 
 หมายถึง กิจกรรมท่ีสถานศึกษาได้จัดทําขึ้นเพื่อให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ แก่สังคมและ
ชุมชน โดยเป็นกิจกรรมหรือโครงการท่ีช่วยพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็น
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ความสามารถของหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ/
วิชาชีพ รวมท้ังแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา นิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม ในรูปแบบ
ของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ  

แผนกลยุทธ์ (Startegy Plan) 
 หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบันซึ่งต้องมีการกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งช้ีเพื่อวัดระดับ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ์โดยสถาบันนําแผนกลยุทธ์มาจัดทําแผนดําเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติราชการประจําป ีสําหรับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้แก่ แผนพัฒนาโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งมีระยะเวลาการดําเนินงานตามแผน 5 ปี 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Annual Action Plan) 
 หมายถึง แผนระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายในหนึ่งปี เป็นแผนท่ีถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ท่ีจะต้องดําเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่ง ช้ี
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม เป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น รวมท้ังมีการระบุผู้รับผิดชอบ
หลักหรือหัวหน้าโครงการงบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ใน
การดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

ระบบและกลไก (System and Mechanism) 
    1) ระบบ (System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้อง
ทําอะไรบ้าง เพื่อให้ได้ผลออกมาตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัว
กันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือส่ิงอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ 
ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
    2) กลไก (Mechanism) หมายถึง ส่ิงท่ีทําให้ระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยู่ได้ โดย
มีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองค์การหน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 หมายถึง รายงานสัมฤทธิผลการดําเนินงานในรอบปีของสถานศึกษาซึ่งถือว่าเป็นรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ท่ีสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
สาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีความสอดคล้องสามารถรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ได้  
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วงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming Cycle : PDCA) 
 หมายถึง กระบวนการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานควบคุมคุณภาพ เป็น
วงจรพัฒนาคุณภาพงานจากการเผยแพร่ของ Deming ซึ่งประกอบด้วย วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) 
ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 วงจร PDCA มีข้ันตอนดังนี้ 
    1) การวางแผน (Plan) กําหนดแผนท่ีสามารถดําเนินการให้บรรลุตามปรัชญาและ
วิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ มีการกําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพและเกณฑ์ตัดสิน โดยพิจารณาทําแผนและ
เครื่องมือตัดสินท่ีสอดคล้องและตอบสนองการดําเนินงานท่ีมุ่งสู่คุณภาพที่พึงประสงค์เป็นสําคัญ 
    2) การด าเนินงานตามแผน (Do) สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของสถานศึกษาให้
ปฏิบัติภารกิจท่ีได้วางแผนไว้โดยอาศัยการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดตามแผน 
ด้วยวิถีชีวิตและการทํางานอย่างมีคุณภาพ 
    3) การตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็นการกํากับติดตามประเมินการดําเนินงาน
ตามแผนท่ีกําหนดไว้ สถานศึกษาจะต้องวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานของตนเองในแต่ละช่วง
การดําเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดและเกณฑ์ตัดสิน เพื่อตัดสินว่า              
การดําเนินงานมีคุณภาพตามท่ีต้องการหรือไม่เพราะเหตุใด 
    4) การน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและประเมิน
แล้ว ต้องนําผลการประเมินมาปรับปรุงโดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินงานใน
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงผลงานของตัวเองว่าเป็นอย่างไร และควรปรับปรุงต่อไปอย่างไร 
จึงจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด และดําเนินการแก้ไขตามระบบ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรท่ีต้องการจะเป็น โดยกําหนดทิศทางอย่าง
ชัดเจน 

ศิลปะ (Arts) 
 หมายถึง งานสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมสุนทรีย์ ความงามและความสุข แก่ผู้คนสภาพแวดล้อม 
และสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับ ความมีรสนิยม ความสุนทรีย์  เข้าใจคุณค่าและความสําคัญของ
ศิลปะตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

สารสนเทศ (Information) 
 หมายถึง กลุ่มของข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผลตามกฎหมาย เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมี
ความหมายและมีประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลท่ีผ่านการเปล่ียนแปลง หรือจัดกระทํา
เพื่อผลของการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจของผู้ใช้ ลักษณะของสารสนเทศจะเป็นการรวบรวมข้อมูล
หลายๆ อย่างท่ีเกี่ยวข้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ ข้อมูล 
การประมวลผล การจัดเก็บ เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการเก็บข้อมูล และสารสนเทศ 
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สุนทรียภาพ (Mental Health) 
 หมายถึง ความซาบซึ้งในคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกในส่ิงท่ีดีงาม ไพเราะ น่ารื่นรมย์ไม่ว่าจะ
เป็นงานศิลปะหรือ ธรรมชาติส่ิงแวดล้อมก็ตาม ซึ่งความรู้สึกซาบซึ้งในคุณค่าความงามต่างๆ นี้พัฒนา
จากประสบการณ์ การเรียนรู้ ศึกษาอบรม ฝึกฝนจนเป็นทักษะความชํานาญ เป็นลักษณะนิสัยและ
รสนิยมของแต่ละบุคคล 

หลักสูตร (Curriculum) 
 หมายถึง การประมวลความรู้และประสบการณ์ท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว้ หลักสูตรจึงเป็นเสมือนแผนท่ีกําหนดทิศทางใน
การพัฒนาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเป้าหมายและมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของผู้เรียนในการพัฒนาไปสู่มาตรฐานท่ีกําหนด 

หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิ จการต่างๆ ให้เป็นไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ท้ังภาครัฐและ
เอกชน ธรรมท่ีใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง ชอบธรรมท้ัง
ปวงซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์การภายนอก เป็นต้น 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใช้ในภาครัฐมี                 
10 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)              
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 5) หลักความ             
โปร่ งใส (Transparency) 6) หลักการมี ส่ วนร่ วม (Participation) 7) หลักการกระจายอํ านาจ 
(Decentralization) 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 9) หลักความเสมอภาค (Equity) 10) หลักมุ่งเน้น
ฉันทามติ (Consensus Oriented) 

องค์ประกอบคุณภาพ (Quality Factors) 
 หมายถึง ปัจจัยหลักในการดําเนินงานของสถาบันที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ปรัชญา 
ปณิธาน ภารกิจและวัตถุประสงค์ การเรียนการสอน การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการแก่ชุมชน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การบริหารและ
จัดการ การเงินและงบประมาณ และการประกันคุณภาพ 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
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เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีสะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดนเด่นเป็นหนึ่งของ
สถานศึกษา 

อาจารย์ (Instructor) 
 หมายถึง คณาจารย์ซึ่งจะมีตําแหน่งทางวิชาการท่ีประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์            
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

อาจารย์ประจ า (Full – time - Instructor) 
 หมายถึง อาจารย์ท่ีบรรจุตามอัตราอาจารย์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าท่ีสอน
และ/หรือทําวิจัยและปฏิบัติหน้าท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน 
 การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารย์ท่ีบรรจุใหม่หรือปฏิบัติ
หน้าท่ีเต็มเวลาในปีท่ีประเมิน ดังนี้  
 9  - 12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถนํามานับได้ 



32 
 

บทที่ 4 
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน และน้้าหนักคะแนน 

4.1 มาตรฐานคุณภาพ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาให้มี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 หรือแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่มุ่งให้ผู้จบ
การศึกษาสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ อันก่อให้เกิดความมั่นคง มั่ งคั่ง ยั่งยืน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ังยังค านึงถึงการผลิตผู้จบการศึกษาให้
สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0 ให้ผู้เรียนมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันอย่างยั่งยืนสามารถสร้าง
นวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาเพ่ือใช้พัฒนากองทัพได้  

เนื่องจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นการจัดการศึกษาที่เป็น
สถาบันเฉพาะทางในระดับปริญญาตรี โดยมีอัตลักษณ์ของสถาบันที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 
มีปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตร รับ
ราชการในกองทัพ การจัดการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการมุ่งให้ความรู้
วิชาพ้ืนฐานและความรู้ในวิชาการตามสาขาวิชาที่สูงขึ้น ด้านวิชาทหารมุ่งให้ความรู้และสร้าง
ความสามารถเป็นผู้น าหน่วยทหารขนาดเล็กในวิชาชีพทหาร และด้านเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น ามุ่งให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือของ
สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ตามคู่มือฉบับนี้จึงประกอบด้วย มาตรฐานคุณภาพ 5 มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 

 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพครู อาจารย์ 
 มาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 

 มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 

 มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

4.2 ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
  ตัวบ่งชี้คุณภาพเป็นตัวก าหนดการด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานคุณภาพของการจัดการศึกษาให้
เป็นไปตามเกณฑ์ และมาตรฐานที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก าหนด ตัวบ่งชี้ของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าก าหนดขึ้นภายใต้มาตรฐานคุณภาพ 5 มาตรฐาน มีความสอดคล้องต่อภารกิจ
อุดมศึกษา ซึ ่งประกอบอยู ่ในแต่ละมาตรฐาน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งยัง ก าหนดการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 และสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน 
คือ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ  
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  ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นมานี้ สามารถประเมินปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เป็นอย่างดี มีความสมดุลระหว่างมุมมอง
ของการบริหารจัดการ 4 ด้าน คือ ด้านผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านกระบวนการภายใน ด้าน
การเงิน และด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม นอกจากนี้ตัวบ่งชี้เหล่านี้เหมาะส าหรับโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางที่เน้นการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตัวบ่งชี้
ที่จัดท าขึ้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ จ านวนตัวบ่งชี้ในทุก
ด้านตามมาตรฐานรวมทั้งสิ้น 25 ตัวบ่งชี้ รายละเอียดของตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินในแต่ละ
มาตรฐานคุณภาพจะกล่าวต่อไปในหัวข้อ 4.4 
 

4.3 น้้าหนักคะแนน  
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มี 5 มาตรฐาน

และจ านวนตัวบ่งชี้ 25 ตัวบ่งชี้ การก าหนดน้ าหนักคะแนนโดยให้น้ าหนักคะแนนในทุกตัวบ่งชี้ตัวละ 5 
คะแนน น้ าหนักคะแนนในแต่ละมาตรฐานจึงเท่ากับผลคูณของจ านวนตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานคูณ
ด้วย 5 ดังนั้น น้ าหนักคะแนนรวมในทุกมาตรฐาน จึงมีน้ าหนักคะแนนทั้งหมด 125 คะแนน 
รายละเอียดของมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า น้ าหนัก
คะแนนตามมาตรฐานแต่ละด้านและจ านวน ตัวบ่งชี้แสดงตามตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1 มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

มาตรฐานคุณภาพ น้้าหนัก จ้านวนตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 25 5 
มาตรฐานที่ 2   คุณภาพครู อาจารย์ 30 6 
มาตรฐานที่ 3   คุณภาพหลักสูตร 30 6 
มาตรฐานที่ 4   การบริหารจัดการ 30 6 
มาตรฐานที่ 5   การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 10 2 

รวมมาตรฐานด้านที่ 1 - 5 125 25 
 

4.4 ค้าอธิบายมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียน และคุณภาพบัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตเป็นผลผลิตของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ผู้ เรียนที่ดีต้องมี
คุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม และจริยธรรม ตามที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก าหนด มี
ความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรก าหนด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
กองทัพบก และมีผลงานโครงงานที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่สู่สาธารณะ หรือน าไปใช้ประโยชน์  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

ค้าอธิบาย 
 นักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทัพ 
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เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

1. นักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่า
มาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า (1 คะแนน)  

วิธีการค้านวณ 
 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

2. นักเรียนนายร้อยมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ (1 คะแนน)   

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ตาม

เกณฑ์มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) ต่อจ านวนนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 65 คะแนน 

วิธีค้านวณ 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 1 คะแนน 

เงื่อนไข: ไมมี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. แบบบันทึกผลการสอบ ALCPT ของนักเรียนนายร้อยเปนรายบุคคล 
2. หนังสือรายงานผลการสอบ ALCPT ของนักเรียนนายร้อย 

3. มีนักเรียนนายร้อยได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องที่สะท้อนความรู้ ความสามารถ ในระดับ
กองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก ปีละไม่น้อยกว่า 1 รางวัล (1 คะแนน)  

 

จ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ยท้ังหมด 

จ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ย ท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า 

X 100 ผลร้อยละ = 

X 100 
 

ผลร้อยละ = 
จ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

จ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ยทั้งหมด 
X 100 
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 4. อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (Success 
Rate) ในแต่ละรุ่น (1 คะแนน)  

วิธีการค้านวณ 
 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

5. ผลประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับดีข้ึนไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) (1 คะแนน)   

วิธีการค้านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   
ค้าอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือส าเร็จเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญ
ฉลาด” ดังนี้ 

1. เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้น าที่ดี มีวินัย มีความกล้าหาญ 
เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 

2. มีความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี 
สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยก าลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
จ านวนนักเรียนนายร้อยแรกเข้าทั้งหมด  

จ านวนนักเรียนนายร้อย ทีส่ าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (Success Rate) 
X 100 ผลร้อยละ = 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผูส้ าเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

X 100 ผลร้อยละ = 
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3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการ
อุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

4. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและด ารง
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่ก าลังพลในหน่วยงาน
ของตน รวมทั้งมีจิตส านึกและสัญชาตญาณในการรบ 

5. มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

6. มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 

วิธีการค้านวณ 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน้าไปใช้ประโยชน์   
ค้าอธิบาย 
 ผลงานของนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะ และ/หรือน าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในโครงงาน  

เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 ร้อยละของโครงงานนักเรียนนายร้อย (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือน าไปใช้ประโยชน์ (5 คะแนน) 

วิธีการค้านวณ 
 
 
 
 
 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกองทัพบก
โดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) X 100 ผลร้อยละ = 

 

จ านวนโครงงานนักเรยีนนายร้อย (Senior Project) ทั้งหมด 

จ านวนโครงงานนักเรยีนนายร้อย (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่
สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
หรือน าไปใช้ประโยชน ์

X 100 ผลร้อยละ= 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. โครงงานของนักเรียนนายร้อยทั้งหมด  
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเผยแพรสูสาธารณะ ในลักษณะตางๆ   
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าโครงงานของนักเรียนนายร้อยไปใชประโยชนตาม

วัตถุประสงค์หรือขอเสนอแนะที่ระบุไวในโครงงาน 
4. หนังสือรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่น าโครงงานไปใชประโยชน  
5. แบบบันทึกขอมูลการน าโครงงานไปใชประโยชนเปนรายบุคคลและรายรวม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน   
ค้าอธิบาย 

นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เกณฑ์การประเมิน 
1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
1.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า 
1.5 มีผลการประเมินนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
ผู้ประเมินสุ่มตรวจเพ่ือยืนยันอัตลักษณข์องนักเรียนนายร้อยตามหลักการสุ่มตัวอย่าง 

วิธีค้านวณ 
 
 
 
 
 

 

 

ผลร้อยละ = จ านวนนักเรียนนายร้อยท่ีปรากฎอัตลักษณ์ตามท่ี โรงเรียนนายร้อยก าหนด 
ก าหนด จ านวนนักเรียนนายร้อยท่ีได้รับการสุ่มตรวจ 

X 100 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน 

เงื่อนไข : ไมมี 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการก าหนดอัตลักษณของนักเรียนนายร้อย ที่มีการก าหนด
ตัวชี้วัด และระดับความส าเร็จของเปาหมาย 

2. ค าสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย บุคลากร 

และ ผูบริหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เชน ค าสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียน ภาพถาย
การจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 

5. แบบประเมินอัตลักษณนักเรียนนายร้อย 
6. แบบบันทึกผลการประเมินอัตลักษณนักเรียนนายร้อยเปนรายบุคคลและรายรวม 
7. หนังสือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จ

ของเปาหมายที่ก าหนด 

ตวับ่งชี้ท่ี 1.5 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) ( 5 คะแนน)  
ค้าอธิบาย 

นักเรียนนายร้อยมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ เพ่ือให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ โดยโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าได้ก าหนดให้มี โครงการ/กิจกรรม เ พ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อย เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนายร้อยระหว่าง
ประเทศ การศึกษาดูงานต่างประเทศ  

เกณฑ์การประเมิน 
1. มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม 
2. มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมอย่าง

ชัดเจน 
3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
4. มีการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยต้องมีผลส าเร็จของการ

ด าเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 4 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน 
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มาตรฐานที่ 2 คุณภาพครู อาจารย์  
คุณภาพอาจารย์พิจารณาได้จากคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

และวิชาชีพในสาขาที่สอน อาจารย์มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
อาจารย์ ควรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ อาจารย์ ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

นอกจากนั้นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรม
ด้านการทหารที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางทหาร เคยเป็นผู้บังคับหน่วยทหาร หรือจบ
การศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยขึ้นไป ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน หรือมี
คุณวุฒิปริญญาโททางทหาร หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เสนาธิการเหล่าทัพหรือวิทยาลัยการทัพขึ้น
ไป และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหารเป็นที่ยอมรับของกองทัพ 

การนับจ านวนครู/อาจารย์ประจ า ให้นับครู/อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง โดยมีระยะเวลาการ
ท างานในปีการศึกษานั้น ซึ่งรวบรวมเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษาตามเงื่อนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาท างาน 9 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลาท างาน 6-9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
- กรณีมีระยะเวลาท างานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 
อาจารย์ประจ าที่ท าวิจัย หรืองานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมให้นับเฉพาะผู้ปฏิบัติงานจริง 

ไม่นับอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ และไม่นับซ้ าแม้ว่าอาจารย์ผู้นั้นจะท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หลายเรื่องในปีการศึกษานั้น 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ  
ค้าอธิบาย 
 อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน สามารถ
พัฒนานักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

 
ก้าหนดค่าน้้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ 

วุฒิการศึกษา 

ต้าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 

รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 11 
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วิธีการค้านวณ 
 
 
 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ปริญญาบัตรของอาจารย  
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงต าแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษาของอาจารย  
3. แบบบันทึกขอมูลการก าหนดคาน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารยเปนรายบุคคลและรายรวม 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้น้าที่มี
คุณภาพ 

ค้าอธิบาย 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมด้านการทหารที่มี

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางทหาร เคยเป็นผู้บังคับหน่วยทหาร หรือจบการศึกษาหลักสูตรชั้น
นายร้อยขึ้นไป ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน หรือมีคุณวุฒิปริญญาโททาง
ทหาร หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เสนาธิการเหล่าทัพขึ้นไป และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทาง
ทหารเป็นที่ยอมรับของกองทัพ 

เกณฑ์การพิจารณา 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. มีประสบการณ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหาร หรือจบการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยขึ้นไป (1 

คะแนน) 

วิธีการค้านวณ 

2.  

3.  

4.  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 

 

ดัชนีคุณภาพ = 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคณุภาพของอาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปกีารศึกษานั้น 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าที่มีประสบการณเป็นผู้บังคับหนว่ยทหาร 
  หรือจบการศกึษาหลักสตูรช้ันนายร้อยขึ้นไป 

จ านวนครู/อาจารย์ทางดา้นวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 
X 100 
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ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
 

2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางทหาร (1 คะแนน) 

วิธีการค้านวณ 

5.  

6.  

7.  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

3. ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน (1 คะแนน) 

วิธีการค้านวณ 

8.  

9.  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

4. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหาร/ภาวะผู้น าเป็นที่ยอมรับของกองทัพ (1 คะแนน) 

วิธีการค้านวณ 
 

10.  

11.  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

5. มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพหรือ
วิทยาลัยการทัพขึ้นไป (1 คะแนน) 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ทางทหาร 

จ านวนครู/อาจารย์ทางดา้นวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 
X 100 

 
ผลร้อยละ = จ านวนครู/อาจารยม์ีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นทางทหารเปน็ท่ียอมรับของกองทัพ 

จ านวนครู/อาจารย์ทางดา้นวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 
X 100 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนบุคลากรทางดา้นวิชาทหารที่ผา่นการฝกึอบรมในหลักสูตรวชิาชีพทหาร
เฉพาะด้าน 

จ านวนครู/อาจารย์ทางดา้นวิชาทหารทั้งหมด 
X 100 
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วิธีการค้านวณ 

12.  

13.  

14.  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
1. รายชื่อครูฝกศึกษาและอบรมวิชาทหารทั้งหมด 
2. รายชื่อครูฝกศึกษาและอบรมวิชาทหารที่มีประสบการณเปนผูบังคับหนวยทหาร ประสบ

การณ ในการปฏิบัติงานทางทหาร พรอมเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีประสบการณ เชน 
ประวัติยอ เปนตน 

3. รายชื่อครูฝกศึกษาและอบรมวิชาทหารที่ผานการฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหาร
เฉพาะดาน พรอมเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการผานการฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหาร เชน 
ประกาศนียบตัร ประวัติยอ เปนตน 

4. รายชื่อครูฝกศึกษาและอบรมวิชาทหารที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโททางทหาร 
หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหลาทัพหรือวิทยาลัยการทัพขึ้นไป พรอมเอกสารหรือ
หลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา เชน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ประวัติยอ เปนตน 

5. แบบบันทึกรายชื่อครูฝกศึกษาและอบรมวิชาทหารที่มีประสบการณและผานการฝก อบรมฯ 
ตามขอ 1-4 เปนรายบุคคลและรายรวม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่  
ค้าอธิบาย 
 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม
ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 

 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์ และ/

หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ (2 คะแนน) 

 

 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนครู/อาจารยด์้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาโททางทหารหรือ
ส าเรจ็การศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพหรือวิทยาลัยการทัพข้ึนไป 

จ านวนครู/อาจารย์ทางดา้นวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 
X 100 
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วิธีการค้านวณ 

วิธีการค้านวณ 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 50 เท่ากับ 2 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
หมายเหตุ : จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หมายถึง 
1. อาจารย์ประจ าที่มีชื่อในผลงานวิจัยโดยไม่นับชื่อซ้ า 
2. ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงาน

จากสถาบันภายนอกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาจารย์ผู้มีรายชื่อต้องมีหนังสืออนุมัติการเข้าร่วม
ด าเนินงานดังกล่าวจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

2.  ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ (3 คะแนน) 

วิธีการค้านวณ 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 3 คะแนน 

 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
 

ผลงานวิจัย 
การตีพิมพ์งานวิจัย ค่าน้้าหนัก 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ 0.20 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40 
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai Citation Index 
(TCI) กลุ่ม 2  

0.60 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานขอ้มูล Thai Citation Index 
(TCI) กลุ่ม 1 หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจดั
อันดับวารสาร SJR หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus Q3,Q4  หรือเทียบเท่า 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.80 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปกีารศึกษานั้น 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ /              
งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมทีไ่ดร้ับการเผยแพร ่ X 100 ผลร้อยละ= 

 

ผลร้อยละ = 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม 

ที่ได้รับการเผยแพร ่
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปกีารศึกษานั้น 

X 100 
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ผลงานวิจัย (ต่อ) 
การตีพิมพ์งานวิจัย ค่าน้้าหนัก 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากลISI 
หรือ Scopus Q1,Q2หรือเทียบเท่า 
- ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบตัร 

1.00 
 
 

 

ผลงานสร้างสรรค์ และ/หรือ นวัตกรรม 
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ และ/หรือ นวัตกรรม ค่าน้้าหนัก 

มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 0.20 
มีการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 
มีการเผยแพร่ในระดับกองทัพ/ชาติ 0.60 
มีการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 0.80 
มีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. รายชื่ออาจารยประจ าทั้งหมด  
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการตีพิมพผลงานวิจัย หรือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และ/หรือ

นวัตกรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 อาจารย์มีผลงานน้าไปใช้ประโยชน์  
ค้าอธิบาย 
 อาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ ตาม
วัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม  

เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม ที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (5 คะแนน) 

วิธีการค้านวณ 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน ์

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
X 100 

http://www.scimagojr.com/
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. รายชื่ออาจารยประจ าทั้งหมด  
2. อาจารย์ประจ าที่มีชื ่อในผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้

ประโยชน์โดยไม่นับชื่อซ้ า 
3. ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานจาก

สถาบันภายนอกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาจารย์ผู้มีรายชื่อต้องมีหนังสืออนุมัติการเข้าร่วม
ด าเนินงานดังกล่าวจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

4. หนังสือรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่น าผลงานวิจัย/งานสรางสรรค และ/หรือ
นวัตกรรมไปใชประโยชน  

5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการน าผลงานวิจัย/งานสรางสรรค และ/หรือนวัตกรรมไปใช
ประโยชน (ถ้ามี) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์   
ค้าอธิบาย 
 ครู/อาจารย์ประจ าที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในและ/หรือต่างประเทศ และได้น า
ความรู้กลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/
น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

วิธีการค้านวณ 

 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
 

เงื่อนไข : 1. การน าความรู้กลับมาขยายผล ตรวจสอบจากรายงานสรุปผลการประชุมวิชาการ/อบรม/
ศึกษาดูงานฯ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย ที่น าความรู้ที่ได้รับมาขยายผลหากไม่มีจะ
ลดลง 1 คะแนน 
 2. คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีครู/อาจารย์ละทิ้งการสอน 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทีเ่พิ่มพนูความรู้ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ชม./ปี และมีการขยาย
ผล และ/หรือ พัฒนาการเรียนการสอน 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษาน้ัน 
X 100 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. รายชื่อครู/อาจารยประจ าทั้งหมด  
2. รายชื่อครู/อาจารยประจ าที่ไดรับการพัฒนาโดยการศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/

อบรม/ศึกษา ดูงาน/น าเสนอผลงาน โดยต้องมีหลักฐานการอนุมัติหรือรับทราบอย่างน้อยในระดับ 
หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเข าร วมกิจกรรมการพัฒนาต างๆ เชน วุฒิบัตร 
ประกาศนียบัตร โครงการ/กิจกรรม ค าสั่งเดินทางไปราชการ หรือค าสั่งที่เก่ียวของ เปนตน  

4. แบบบันทึกจ านวนชั่วโมงที่ไดรับการพัฒนา ของอาจารยประจ า เปนรายบุคคลและรายรวม 
โดยก าหนดให้นับเวลาวันละ 6 ชม. 

5. หนังสือรายงานสรุปผลการเขารวมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตางๆ พรอมขอเสนอแนะใน
การน ามาใชประโยชน  

6. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าความรูที่ไดรับจากการรวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตาง ๆ 
ไปใชประโยชน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ครู/อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
ค้าอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการก าหนดจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหารไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรมีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการก ากับ 
ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีการด าเนินการกับผู ้ที ่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีการด าเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

1. ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียม
ทหารต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด (2 คะแนน) 

วิธีการค้านวณ 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 2 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

 

 

ผลร้อยละ = จ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ปฏิบตัิตามระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษาน้ัน 
X 100 
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 2. มีคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร (1 คะแนน)  
 3. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร และมีการประชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี (1 คะแนน)  
 4. ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหารอยู่
ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (1 คะแนน) 

วิธีการค้านวณ 

 
 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. รายชื่อครู/อาจารยประจ าทั้งหมด  
2. รายชื่อครู/อาจารยประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร และไมถูก

ลงโทษ  
3. คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร  
4. ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร  
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร  
6. แบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร  
7. แบบบันทึกคะแนนผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร เปนรายบุคคลและ

รายรวม 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการบริหารการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในดานวิทยาการ
อุดมศึกษาและ วิทยาการทหาร ใหตอบสนองตอการผลิตบุคลากรตามวัตถุประสงคของกองทัพ 
พัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยี วิทยาการและความตองการของกองทัพ 
มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย โดยเนนการปฏิบัติจริงและสงเสริมประสบการณจริง โดยบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการถายทอด มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลที่มี
มาตรฐาน ตลอดจนมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทีผ่่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับดี-ดี
มาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

 
จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษาน้ัน 

X 100 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
ค้าอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความต้องการของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกการเปิด - ปิดหลักสูตร ตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดทุกหลักสูตร มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความร่วมมือใน
การพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
กรอบเวลาที่ก าหนด มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1.หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/

สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (1 คะแนน) 
2. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี (1 

คะแนน) 
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน (1 คะแนน) 
4. มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 -  6 ปี ( 1 คะแนน) 
5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษามาปรับปรุง

หลักสูตร (1 คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. หลักสูตรการศึกษา  
2. หนังสืออนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ  
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการประเมินหลักสูตร เชน ผลงานวิจัยการประเมินหลักสูตร 

แบบประเมินหลักสูตร รายงานการประชุมประเมินหลักสูตร เปนตน 
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการปรับปรุงหลักสูตร เชน ตารางแสดงการเปรียบเทียบ

หลักสูตรเกา และหลักสูตรใหม  
5. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมินความพึงพอใจของหนวยผูใชผูส าเร็จ

การศึกษา มาปรับปรุงหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน   
ค้าอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด าเนินการให้อาจารย์จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้น
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สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 

เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของจ านวนรายวิชาทั้งหมด (1 คะแนน) 
 2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ก าหนด (1 คะแนน)  
 3. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก  
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนรายวิชาทั้งหมด (1 คะแนน)  

วิธีการค้านวณ 

 
 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

4.  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด  

วิธีการค้านวณ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

 
 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรยีนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก  
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
 

จ านวนรายวิชาทั้งหมด 
X 100 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนอาจารยผ์ู้สอนที่มผีลประเมินอยู่ในระดับ ด-ีดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเตม็ 5) 

จ านวนอาจารยผ์ู้สอนทั้งหมด 
X 100 
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 5. มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน (1 
คะแนน)  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. หลักสูตรการศึกษา  
2. ตารางสอน  
3. แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และรายหัวขอ  
4. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน  
5. แบบบันทึกผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา และรายรวม  
6. แบบประเมินครู/อาจารยผูสอน  
7. แบบบันทึกผลการประเมินครู/อาจารยผูสอน เปนรายบุคคลและรายรวม   
8. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง

แผนการสอนเชน ตารางแสดงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา 
แผนการสอนภายหลัง ปรับปรุงแลว เปนตน 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  
ค้าอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด าเนินการให้อาจารย์ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ
วัด และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมและหลากหลาย ตลอดจนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลและอาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน (1 คะแนน)   
 2. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา/แผนการสอน (1 คะแนน) 
 3. มีการแจ้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย 1 - 2 ครั้ง/ปี
การศึกษา (0.5 คะแนน)   
 4. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียนนายร้อยเพ่ือความ
โปร่งใส และยุติธรรม (1 คะแนน) 
 5. มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน (1 คะแนน) 
 6. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ (0.5 คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงหลักเกณฑการวัดและประเมินผลที่ไดรับการรับรองจากหนวย 

ตนสังกัด เชน หลักเกณฑการวัดและประเมินผลของกรมยุทธศึกษาเหลาทัพ เปนตน  
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2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหนักเรียน
นายร้อยทราบ เชน ก าหนดหวงเวลาในตารางสอน หรือประมวลการจัดการเรียนการสอน เปนตน  

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการแจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ ูเรียน ใหผ ูปกครอง
ทราบ เชน หนังสือรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน 

4. ค าสั่งแตงตั้งกรรมการออกขอสอบ หรือเลือกขอสอบ  
5. ค าสั่งแตงตั้งกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
6. แบบบันทึกคะแนนของนักเรียนนายร้อยที่สอบตก หรือไมผาน   
7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการสอนซอมเสริมความรูใหกับนักเรียนที่สอบตก หรือไมผาน 

เชน โครงการ/กิจกรรมการสอนซอมเสริมความรู การมอบหมายงานใหศึกษาเพ่ิมเติม การสอบปากเปลา 
เปนตน  

8. ผลการวิเคราะหขอสอบเปนรายวิชา  
9. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการวิเคราะหขอสอบมาปรับปรุงและพัฒนาขอสอบใน

ครั้งตอไป เชน หนังสือรายผลการวิเคราะหขอสอบพรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งตอไป 
รายงานการประชุม เพ่ือพัฒนาขอสอบ เปนตน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น้า  
ค้าอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าเป็นไปตามหลักสูตร เพ่ือ
เสริมสร้างผู้น าทางทหารให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
กองทัพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ด้านวิทยาการทหาร รวมทั้งมีการประเมินผล    
และน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

เกณฑ์การพิจารณา  
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าในหลักสูตร (1 คะแนน) 
 2. มีหน่วยงานรับผิดชอบและด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าตามหลักสูตร                     
(1 คะแนน) 
 3. จ านวนหน่วยกิตรวมของการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
(0.5 คะแนน)  
 4. จ านวนสัปดาห์ของการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์/ปี หรือมีระยะเวลาการฝึก
ภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่า 1,400 ชั่วโมง ส าหรับหลักสูตร 5 ปี (0.5 คะแนน) 
 5. มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (1 คะแนน) 
 6. มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (1 คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. หลักสูตรการศึกษา (สวนที่แสดงการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูน า) 
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2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการฝ กศึกษาวิชาทหารและภาวะผ  ูน า เชน 
ตารางสอน ประมวลรายวิชา โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวของ เปนตน   

3. แบบประเมินผลการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูน า   
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการฝกศึกษาวิชาทหารและ

ภาวะผ ูน า เชน หนังสือรายงานผลการประเมินการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผ ูน า พรอมขอเสนอ
แนะใน การปรับปรุงปตอไป รายงานการประชุม เปนตน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น้า  
ค้าอธิบาย  
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า มีหน่วยงานรับผิดชอบ ก ากับดูแลการฝึกศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด มีการวัดและ
ประเมินผลการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า รวมทั้งมีการน าผลการประเมินน ามา
ปรับปรุง พัฒนาการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า ตลอดจนมีการประดิษฐ์ คิดค้น 
หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือใช้สนับสนุนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 

เกณฑ์การพิจารณา 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
  1. มีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า (1 คะแนน) 
  2. มีการฝึกตามแผนที่ก าหนด (1 คะแนน) 
  3. มีการประเมินผลการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า (1 คะแนน) 
  4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า (1 คะแนน) 
  5.  มีนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนในการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า (1 คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. แผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูน า 
2. แบบประเมินผลการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูน า 
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการฝกวิชาทหารและการ

เสริมสรางคุณลักษณะผูน า เชน หนังสือรายงานผลการประเมินการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสราง 
คุณลักษณะผูน า พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป รายงานการประชุม เปนตน 

4. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่ใชในการสนับสนุนการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสราง
คุณลักษณะผูน า 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้   
ค้าอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนนายร้อยอย่างเหมาะสม และมี
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ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผล
การประเมินที่ได้ไปพัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ
รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 

2. มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 
3. มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 
4. มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยีการ

ให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (1 

คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. แผนงานการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่ครอบคลุมทั้งดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี 

การใหบริการ และแหลงฝกปฏิบัติ 
2. ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงานการจัดหาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงาน

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
4. แบบประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ครอบคลุมทั้งดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี

การใหบริการ และแหลงฝกปฏิบัติ 
5. แบบบันทึกผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน 

หนังสือรายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนร  ูพรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป 
รายงานการประชุม เปนตน 

มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ    

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีคณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/
คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ค าสั่ง/พระราชบัญญัติของสถานศึกษา ภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้น
การก าหนดนโยบาย วางแผนปฏิบัติราชการ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน และสนับสนุนการ
ด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการด าเนินงานสามารถ
ตรวจสอบได้ พร้อมส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร รวมทั้งการพัฒนาบุคลกรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาโรงเรียนนายร้อย
อย่างยั่งยืน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 เอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ค้าอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลเกล้ามีเอกลักษณ์ที่สะท้อนความโดดเด่น/ความช านาญ/ความ
เชี่ยวชาญ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง และบริบทของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เกณฑ์การประเมิน 
1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน)  

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติได้ 

1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร 
1.5 มีผลประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่สะท้อนเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
  ผู้ประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นต่อไปนี้ 
  2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (1 คะแนน) 
  2.2 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/การยกย่องในมิติต่างๆ (1 คะแนน) 
  2.3 มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ หรือมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน
กระบวนการสู่สถาบันอ่ืน (1 คะแนน) 

เงื่อนไข : ไมมี 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการก าหนดเอกลักษณของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับ ความส าเร็จของเปาหมาย 

2. ค าสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย และบุคลากร เชน 

ค าสั่งฯ ที่เก่ียวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อย คณาจารย และบุคลากร 
6. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียนนายร้อย คณาจารย และบุคลากร 
7. หนังสือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จ

ของเปาหมายที่ก าหนด 
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8. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงแหลงเรียนรูของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เปนตนแบบ
ใหสถาบันอื่นมาศึกษา ดูงาน เชน ภาพถาย หนังสือขอเขาศึกษาดูงาน เปนตน 

9. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง จากกองทัพ/ชุมชน/
สังคม/หนวยงานภายนอก เชน โลรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร เปนตน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การด้าเนินงานของสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะกรรมการ

บริหารฯ 

ค้าอธิบาย 
คณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้ามีผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ในค าสั่ง/พระราชบัญญัติของ
สถาบันภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตามและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1.1 มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์

สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ (1 คะแนน)   
1.2 มีผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ/

หน่วยงานต้นสังกดัก าหนด (1 คะแนน)   
1.3 มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเน้นการก ากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารในการ

ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด (1 คะแนน) 
1.4 มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี เช่น มีการก าหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี จัดส่ง

ประเด็นการพิจารณาล่วงหน้า ก ากับให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
ครั้งที่จัดประชุมทั้งปี (1 คะแนน) 

1.5 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ (1 
คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติ 5 ข้อเท่ากับ 2 คะแนน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงนโยบายการด าเนินงานที่สอดคล องกับการเสริมสราง   

อัตลักษณผูเรียน และเอกลักษณของสถานศึกษา รวมทั้งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าป เชน 
รายงานการ ประชุม เอกสารการอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจ าป เปนตน 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเห็นชอบหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานที่กระทรวง 
ศึกษาธิการ/หนวยงานตนสังกัด 
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3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการก ากับติดตาม และสนับสนุนผูบริหารโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าในการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปที่ก าหนด เชน รายงานการประชุม เปนตน 

4. หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และค าชี้แจงหรือรายละเอียดแนวทางการประชุม 
5. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงฐานขอมูลสารสนเทศ เชน ฐานขอมูลครู/อาจารย ฐานขอมูล 

นักเรียนนายร้อย ฐานขอมูลการเงินและงบประมาณ ฐานขอมูลครุภัณฑ ฐานขอมูลหลักสูตรและ
การจัดการ เรียนการสอน ฐานขอมูลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และฐานขอมูลการบริการทาง
วิชาการ เปนตน 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 การบริหารความเสี่ยง   
ค้าอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมิน
สถานการณ์จัดล าดับความส าคัญ จัดการ ควบคุม ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงส่งผล
ให้ลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม 
 ตัวอย่างประเภทความเสี่ยง 

 1. การลาออกของนักเรียนนายร้อย 

 2. การพักการศึกษาของนักเรียนนายร้อย 

 3. การไม่ได้เลื่อนชั้นของนักเรียนนายร้อยจากการศึกษา 

 4. การไม่ได้เลื่อนชั้นของนักเรียนนายร้อยจากความประพฤติ 
 5. การเกิดอุบัติเหตุภายในและบริเวณรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
  มีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา (2 คะแนน) 
  1.1 มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอกทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
  1.2 มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
  1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 
  1.4 มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเสี่ยงให้
น้อยลง 
 1.5 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ ยง และรายงานต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 
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 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินตรวจหลักฐานที่แสดงผลการบริการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 2.1 สามารถควบคุมความเสี่ยงล าดับที่ 1 - 5 จากที่ก าหนด (1 คะแนน) 
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได ้5 ข้อ เท่ากับ 1 คะแนน 
 2.2 สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามท่ีก าหนด (1 คะแนน) 
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ปฏิบัติได้ทุกเรื่อง เท่ากับ 1 คะแนน 
 2.3 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่ก าหนด (1 คะแนน) 

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น  
โดยพิจารณาจากความรุนแรง ความถี่ และละเลย ไม่มีการแก้ไข ป้องกัน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. ค าสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการระบุและจัดอันดับความเสี่ยง 
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการก าหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง 
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยง และ

ประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
5. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิดและ

ลดความเสี่ยงใหนอยลง 
6. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและ

รายงาน ตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.4 การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อ สถาบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ  
ค้าอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสนับสนุนให้ ครู/อาจารย์/ก าลังพล/นักเรียนนายร้อย น า
ความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งได้น าความรู้และประสบการณ์ด้าน
วิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็น
ผลงานวิชาการลักษณะต่าง ๆ เช่น งานวิจัย ต ารา รายวิชาและ/หรือหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
  1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์ไปบริการวิชาการ
เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 
  1.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
  1.4 มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  



58 
 

  1.5 มีการน าผลการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน เช่น งานวิจัย เอกสารค า
สอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่างๆ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความส าเร็จอย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 2.1 มีความต่อเนื่อง ในการด าเนินการตั้งแต่ 3 ปี และ/หรือมีความยั่งยืน พ่ึงพาตัวเองได้
โดยไม่ใช้งบประมาณของโรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า (1.5 คะแนน) 
 2.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (1.5 คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. แผนงานเกี่ยวกับการน าความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้าไปบริการวิชาการเพ่ือประโยชนตอชุมชน/สังคม/กองทัพ ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดและ
ระดับความส าเร็จของ เปาหมาย 

2. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการทั้งหมด (ไมรวมเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย เจาหนาที่รักษาความสะอาด พลขับ และเจาหนาที่ประกอบอาหาร) 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของครู/อาจารย์/ก าลังพล/นักเรียนนายร้อย เชน 
ค าสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อย ครู/อาจารย บุคลากร หรือผู้รับบริการ  
5. หนังสือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับ

ความส าเร็จของ เปาหมายที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5  การส่งเสริมสนับสนุนท้านุบ้ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
ค้าอธิบาย   

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณจากภายในและ/หรือได้รับงบประมาณ
จากภายนอกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส าหรับการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผน
ที่ก าหนด มีการจัดพ้ืนที่เพ่ือการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
   1.1 มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  
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  1.2 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
  1.3 มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  1.4 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
  1.5 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้คะแนนผลประเมินไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

  2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
   2.1 มีการจัดพ้ืนที่เพ่ือการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง (1 คะแนน) 
  2.2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (1 คะแนน) 
  2.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจากหน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/
สังคม/หน่วยงานภายนอก (1 คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการจัดสรรงบด าเนินการทั้งหมด 
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

และ ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
3. แผนงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เชน ค าสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบ

ลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
5. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
6. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
7. หนังสือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
8. ภาพถายพ้ืนที่จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
9. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงาน 

ตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หนวยงานภายนอก เชน โลรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร 
หนังสือขอบคุณ เปนตน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   
ค้าอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการพัฒนาบุคลากรประจ าสายสนับสนุนวิชาการ/
ธุรการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
และงานธุรการ เป็นต้นให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน
และต่างประเทศ (ไม่นับรวมทหารกองประจ าการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจ้าหน้าที่
ประกอบอาหาร) 
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เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 ร้อยละของจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/นาย ต่อจ านวน
บุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 

วิธีค้านวณ 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลที่ต้องการ : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เงื่อนไข : ไมมี 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนด านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด (ไม่นับรวมทหารกอง

ประจ าการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร) 
2. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการที่ไดรับการพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยน

เรียนรู/ การอบรมเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาตางๆ เชน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร 

โครงการ/กิจกรรม ค าสั่งเดินทางไปราชการ หรือค าสั่งที่เก่ียวของ เปนตน 
4. แบบบันทึกจ านวนชั่วโมงท่ีไดรับการพัฒนา ของบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/

ธุรการเปนรายบุคคลและรายรวม 

มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยต้นสังกัด และสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศก าหนด มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด มีการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ/ท่ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ได้รับอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชม./ปี 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธรุการทั้งหมด 
X 100 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
ค้าอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของเหล่าทัพ 
และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศก าหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาจาก
คะแนนผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี  

 

วิธีการค้านวณ 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 3 ปี ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหนวยงานตนสังกัด 

ตัวบ่งช้ีที ่5.2  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ค้าอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา รวมทั้งมีการน าข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม 
ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. มีรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประจ าทุกปี (1 
คะแนน) 
 2. มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (1 คะแนน) 
 3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรม ของสถาบันอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปสู่การปฏิบัติ (1 คะแนน) 

 

ผลคะแนน = 
จ านวนปี 

ผลรวมคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนว่ยงานต้นสังกัด 
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 4. มีการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (1 คะแนน) 
 5. หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าในส่วนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้เอง 
(1 คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหนวยงานตน 

สังกัด 
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่

เกิดจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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บทที่ 5 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
5.1  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์การพิจารณาเป็นข้อ ๆ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตัว
บ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงาน
ได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่า
ได้ 0 คะแนน ตัวบ่งชี้ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ข้อมูลปีล่าสุด 1 ปี  

 

5.2  เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ 
ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นคะแนน 

ตั้งแต่ 0 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตาม   ตัวบ่งชี้ 
(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนน ท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละ ตัวบ่งชี้ได้
ก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนนไว้แล้ว ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณให้ใช้ข้อมูล 3 
ปีย้อนหลัง คิดคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

5.3  การด าเนินการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน 
5.3.1 ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ ให้คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 
5.3.2 ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ ให้ค านวณคะแนน ดังนี้ 

 
 
 

 
 

5.4 ตัวอย่างการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน 
ตัวอย่างที่ 1 ก าหนดร้อยละ 80 เป็นคะแนน 5  ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ได้ร้อยละ 

87.65 ดังนั้นจึงได้คะแนนเต็ม 5 คะแนน เนื่องจากผลการด าเนินงานสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่
ก าหนดไว้ 

ตัวอย่างท่ี 2  ก าหนดร้อยละ 100 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ได้ร้อยละ 
78.96 

คะแนนที่ได้    =                         =   3.95 

ตัวอย่างที่ 3  ก าหนดร้อยละ 90 เป็นคะแนน 5 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ได้ร้อยละ 
34.56 

คะแนนที่ได้    =                         =  1.92 
 

34.56 
90 

× 5     

 
 

คะแนน =  

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 คะแนนของตัวบ่งช้ีนั้น ๆ 

 

× 5 
ค่าร้อยละหรือค่าเฉลีย่ที่ได้จากการด าเนินงาน 

78.96 
  100 

× 5          
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5.5  การค านวณรายตัวบ่งช้ีกรณีเทียบค่าน้ าหนัก 
ทุกตัวบ่งชี้ตามรายมาตรฐานจะมีคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น ในกรณีที่ ส่วนการศึกษาฯ ส่วนวิชา

ทหารฯ และกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ ไม่ได้ท าบางเกณฑ์การประเมิน ท าให้คะแนนเต็ม
ไม่เต็ม 5 ให้เทียบค่าน้ าหนักที่ได้เป็นจ านวนเต็ม 5 ดังนี้ 

ตัวอย่างท่ี 5 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 สมมติให้เกณฑ์การประเมิน ในข้อที่ 1 ได้ 0.80 ข้อที่ 2 และข้อที่ 3 
ได้คะแนนประเมินเท่ากับ 0.80  0.90 และ 1 ตามล าดับ รวมทั้งสามข้อได้คะแนนประเมินรวม 2.70 
จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน ดังนั้นคะแนนที่ได้ของ ตัวบ่งชี้ 1.1 คือ 

คะแนนที่ได้ =                    =  4.50 

5.6 ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยการปัดทศนิยม

ต าแหน่งที่ 3 ตามหลักการปัดทศนิยม (ตัวเลข 5 ขึ้นไปปัดขึ้น) เช่น 

73.462  เป็น  73.46 
19.865  เป็น  19.87 

5.7 ผลการประเมินคุณภาพ 
ผลการประเมิน 5 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี้ จะถูกน าไปพิจารณาระดับคุณภาพในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยก าหนดผลการประเมินคุณภาพดัง ตารางที่ 5.1 
 

ตารางที่ 5.1  คะแนนผลการประเมินของตัวบ่งชี้และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า  

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 
 
5.8  การรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใช้คะแนนผลการด าเนินการตาม
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา 5 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
ในการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และในการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รอบที่สี่ (พ.ศ.2559 - 
2563) 

2.70 
  3 

× 5 



บทที่ 6 
การแบ่งมอบความรับผิดชอบ 

 
เพื่อให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีความ

สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย
แผนปฏิบัติราชการจะมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-
2564 ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์

ของกองทัพบก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
ในการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการแบ่งมอบความ

รับผิดชอบในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561-2580 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รวมท้ังนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 
2560-2564 ในผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คือ “ความเป็น
นักรบท่ีชาญฉลาด”  

ในงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อบูรณาการผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและน าเสนอผลการปฏิบัติตามรายมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ในรายงานการ
ประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมหลักฐานอ้างอิงบนระบบการจัดเก็บหลักฐาน
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้มีการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการด าเนินงานและรายงานผลการ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามรายมาตรฐานและตัวบ่งช้ีในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561 แก่หน่วยขึ้นตรง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 6.1 
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ตารางที่ 6.1 แบ่งมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ สบร.ฯ รพ.ฯ บก.ฯ 

1. ผู้เรียนและ
คุณภาพบัณฑิต 

 
 

1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 5       
1. นักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า 
1 √ × × × × × 

2. นักเรียนนายร้อยมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ 

1 √ × × × × × 

3. มีนักเรียนนายร้อยได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องที่สะท้อน
ความรู้ ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
หรือองค์กรภายนอก ปีละไม่น้อยกว่า 1 รางวัล 

1 √ O O × × × 
        

4. อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด (Success Rate) ในแต่ละรุ่น 

1 × × × × × √ 
กสป.ฯ 

5. ผลประเมินคุณภาพผูส้ าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้ส าเรจ็การศึกษา ในระดับ
ดีข้ึนไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

1 × × × × × √ 
กสป.ฯ 

1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณสมบัติทีพึ่ง

ประสงค์ของกองทัพบกโดยผู้ใช้ผูส้ าเร็จการศึกษา ในระดับดีข้ึนไป (> 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

5 × × × × × √ 
กสป.ฯ 

1.3 ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรอืน าไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละของโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อย (Senior Project) ที่มี

การตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

5 √ × × × × × 
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ตารางที่ 6.1 แบ่งมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ สบร.ฯ รพ.ฯ บก.ฯ 

1. ผู้เรียนและ
คุณภาพบัณฑิต 
(ต่อ) 
 

1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน 5       
1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยที่
เหมาะสมและปฏิบัติได้ 

1.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ต่อเน่ือง 

1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากร และ
ผู้บริหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

1.5 มีผลการประเมินนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้
คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 

2 × × √ × × × 

2. หลักฐานเชิงประจักษ ์

จ านวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฎอัตลักษณ์ตามท่ี โรงเรียนนาย
ร้อยก าหนด 

3 × × √ × × × 

1.5 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) 

1. มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นๆ ปีหน่ึงไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/
กิจกรรม 

2. มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของการด าเนินการใน
โครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน 

5 √ O O × × √ 
(กยข.ฯ) 
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ตารางที่ 6.1 แบ่งมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ สบร.ฯ รพ.ฯ บก.ฯ 

1. ผู้เรียนและ
คุณภาพบัณฑิต 
(ต่อ) 
 

3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการมสี่วนร่วม
จากผู้ที่เก่ียวข้อง 

4. มีการประเมินผลส าเรจ็ของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
โดยต้องมีผลส าเร็จของการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

       

2. คุณภาพครู 
อาจารย ์

 

2.1 ครู/อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 5 √ × × × × × 

2.2 ครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวชิาทาง
ทหารและภาวะผู้น าที่มีคุณภาพ 

5 × √ √ × × × 

2.3 ครู/อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร ่ 5       
1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีผลงานวิจัยที่ได้รับการ

ตีพิมพ์และเผยแพร่/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมทีไ่ด้รับการ
เผยแพร่ 

2 √ O O × × × 

2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่และ/
หรืองานสร้างสรรค์และ/หรือ นวัตกรรมที่เผยแพร่ 

3 √ O O × × × 

2.4 ครู/อาจารย์มีผลงานน าไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีผลงานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์ ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

5 √ O O × × × 

2.5 ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าท่ีศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม

วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/
ปี/คน ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

5 √ √ √ × × × 
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ตารางที่ 6.1 แบ่งมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ สบร.ฯ รพ.ฯ บก.ฯ 

2. คุณภาพครู 
อาจารย ์
(ต่อ) 

2.6 ครู/อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร 

5       

1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติตามระเบียบวินัย
และแบบธรรมเนียมทหารต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

2 √ √ √ × × × 

2. มีคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร 1 √ √ √ × × × 

3. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร และมีการ
ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ป ี

1 √ √ √ × × × 

4. ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าท่ีผ่านการประเมิน
จรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหารอยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

1 √ √ √ × × × 

3. คุณภาพ
หลักสูตร 

(สกศ.ฯ) 

3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 5       

1. หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหน่วยงาน
ต้นสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชพีหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1 √ √ √ × × × 

2. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุม
คณะกรรมการฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ป ี

1 √ √ √ × × × 

3. มีการปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของกองทัพ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน 

1 √ √ √ × × × 
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ตารางที่ 6.1 แบ่งมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ สบร.ฯ รพ.ฯ บก.ฯ 

3. คุณภาพ
หลักสูตร (ต่อ) 

4. มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 1 
ครั้ง ในทุก 3 -  6 ปี 

1 √ √ √ × × × 

5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษามาปรับปรุงหลักสูตร 

1 √ √ √ × × × 

3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5       

1. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน
รายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ จ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของจ านวนรายวิชาท้ังหมด 

1 √ √ √ × × × 

2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ก าหนด 1 √ √ √ × × × 

3. ร้อยละของจ านวนรายวิชาท่ีมีผลประเมินการเรียนการสอน
รายวิชาอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อ
จ านวนรายวิชาท้ังหมด 

1 √ √ √ × × × 

4. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์
ผู้สอนทั้งหมด 

1 √ √ √ × × × 

5. มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มา
ปรับปรุงแผนการสอน 

1 √ √ √ × × × 
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ตารางที่ 6.1 แบ่งมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ สบร.ฯ รพ.ฯ บก.ฯ 

3. คุณภาพ
หลักสูตร (ต่อ) 

3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 5       

1. มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผล และอาจารย์แจ้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอน 

1 √ √ √ × × × 

2. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน 

1 √ √ √ × × × 

3. มีการแจ้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้ปกครอง
ทราบอย่างน้อย 1 - 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 

0.5 × × × × × √ 
กสป.ฯ 

4. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของ
นักเรียนนายร้อยเพ่ือความโปร่งใส และยุติธรรม 

1 √ √ √ × × × 

5. มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน 1 √ √ √ × × × 

6. มีการปรับปรงุและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มี
คุณภาพ 

0.5 √ √ √ × × × 

3.4 กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 5       

1. มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าในหลักสตูร 1 × √ √ × × × 

2. มีหน่วยงานรับผิดชอบและด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารและ
ภาวะผู้น าตามหลักสูตร 

1 × √ √ × × × 
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ตารางที่ 6.1 แบ่งมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ สบร.ฯ รพ.ฯ บก.ฯ 

3. คุณภาพ
หลักสูตร (ต่อ) 

3. จ านวนหน่วยกิตรวมของการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะ
ผู้น า ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 

0.5 × √ √ × × × 

4. จ านวนสัปดาห์ของการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์/
ปี หรือมีระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่า 
1,400 ชั่วโมง ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 

0.5 × √ √ × × × 

5. มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 1 × √ √ × × × 

6. มีการน าผลประเมินมาปรับปรงุการฝึกศึกษาวิชาทหารและ
ภาวะผู้น า 

1 × √ √ × × × 

3.5 ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า 

5       

1. มีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 1 × √ √ × × × 

2. มีการฝึกตามแผนที่ก าหนด 1 × √ √ × × × 

3. มีการประเมินผลการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า 

1 × √ √ × × × 

4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการฝึกวิชาทหาร
และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 

1 × √ √ × × × 

5. มีนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนในการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า 

1 × √ √ × × × 
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ตารางที่ 6.1 แบ่งมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ สบร.ฯ รพ.ฯ บก.ฯ 

3. คุณภาพ
หลักสูตร (ต่อ) 

3.6 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 5       

1. มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ 

1 O O O × × √   
 (กกบ.ฯ)    

2. มีคณะกรรมการ/ผูร้ับผิดชอบด าเนินงานตามแผน 1 O O O × × √   
 (กกบ.ฯ)    

3. มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 1 O O O × × √   
 (กกบ.ฯ)    

4. มีการประเมินผลสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยีการให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ 

1 O O O × × √ 
สปค.ฯ 

(หน.ม.3) 
5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 
1 O O O × × √ 

(กกบ.ฯ) 

4. การบริหาร
จัดการ 

4.1 เอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 5       
1.  หลักฐานจากสถานศึกษา 

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 

1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของ
เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ต่อเน่ือง 

2 # # # # # √ 
สปค.ฯ 

(หน.ม.4) 
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ตารางที่ 6.1 แบ่งมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ สบร.ฯ รพ.ฯ บก.ฯ 

4. การบริหาร
จัดการ (ต่อ) 

1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร                                                                                             
1.5 มีผลประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน 

โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่สะท้อน
เอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

       

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ 3 # # # # # √ 
สปค.ฯ 

(หน.ม.4) 2.1 เป็นแหล่ ง เ รียนรู้ ในการศึกษา ดูงาน ที่ เกี่ ยวกับ
เอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

1      

2.2 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/การยกย่องในมิติต่างๆ 1       
2.3 มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ หรือ

มีการถ่ายโอนความรู้ด้านกระบวนการสู่สถาบันอื่น  
1       

4.2 การด าเนินงานของสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ
คณะกรรมการบริหารฯ 

5       

1. หลักฐานจากสถานศึกษา        
1.1 มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับอัตลักษณผ์ู้เรียน เอกลักษณ์สถานศึกษา และมีผลการ
พิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ 

 × × × × × √ 
สปค.ฯ 

(หน.ม.4) 

1.2 มีผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่
สอดคล้องกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานต้นสังกัด
ก าหนด  

 √ × × × × √ 
กยข.ฯ 
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ตารางที่ 6.1 แบ่งมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ สบร.ฯ รพ.ฯ บก.ฯ 

4. การบริหาร
จัดการ (ต่อ) 

1.3 มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี โดยเน้นการก ากับ
ติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด  

 × × × × × √ 
กยข.ฯ 

1.4 มีการบริหารจัดการประชุมที่ ดี เช่น มีการก าหนดวัน
ประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี จัดส่งประเด็นการพิจารณาล่วงหน้า 
ก ากับให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปี  

 × × × × × √ 
กกพ.ฯ 

 

1.5 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular 
Data Monitoring) และตรวจสอบได้ 

 √ √ √ × × √ 
สปค.ฯ 

4.3 การบริหารความเสี่ยง 5       

1. หลักฐานจากสถานศึกษา 
1.1 มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอกทั้ง

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
1.2 มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความ

เสี่ยง 
1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและ

ประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 
1.4 มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้

เกิด และลดความเสี่ยงให้น้อยลง 
1.5 มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

และรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

2 √ 

 

× × × × × 
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ตารางที ่6.1 แบ่งมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ สบร.ฯ รพ.ฯ บก.ฯ 

4. การบริหาร
จัดการ (ต่อ) 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ 
2.1 สามารถควบคุมความเสี่ยงล าดับที่ 1 - 5 จากที่ก าหนด  

3 
1 

√ × × × × × 

2.2 สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามท่ีก าหนด 1       
2.3 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่

ก าหนด 
1       

4.4 การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อ สถาบัน ชุมชน สังคม และ
กองทัพ  

5       

1. หลักฐานจากสถานศกึษา 
1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และ

ประสบการณ์ไปบริการวิชาการเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 

2 √ √ √ # # √ 
(หน.ม.4) 

1.2 มีการก าหนดตัวชี้ วัดและระดับความส าเร็จของ
เป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

       

1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ต่อเน่ือง 

       

1.4 มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  

       

1.5 มีการน าผลการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการ
สอนเช่น งานวิจัย เอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็น
ผลงานลักษณะต่างๆ 
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ตารางที่ 6.1 แบ่งมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ สบร.ฯ รพ.ฯ บก.ฯ 

4. การบริหาร
จัดการ (ต่อ) 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ 
โครงการที่ประสบความส าเรจ็อย่างน้อย 1 โครงการ ใน

ประเด็นต่อไปน้ี 
2.1 มีความต่อเน่ือง ในการด าเนินการต้ังแต่ 3 ปี 

3 
 
 
1 

√ √ √ # # √ 
(หน.ม.4) 

2.2 มีความย่ังยืน พ่ึงพาตัวเองได้โดยไม่ใช้งบประมาณของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

1       

2.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม/
กองทัพ  

1       

4.5 การส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

1. หลักฐานจากสถานศึกษา 
1.1 มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกที่

เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร  

1.2 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
1.3 มีแผนงานเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง

สม่ าเสมอ 
1.4 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
1.5 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

5 
 
2 

O O O # # √ 
(หน.ม.4) 
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ตารางที่ 6.1 แบ่งมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ สบร.ฯ รพ.ฯ บก.ฯ 

4. การบริหาร
จัดการ 
(ต่อ) 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ 3 O O O # # √ 
(หน.ม.4) 2.1 มีการจัดพ้ืนที่เพ่ือการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน

ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างต่อเน่ือง  
1      

2.2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการ
จัดกิจกรรม 

1      

2.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจาก
หน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หน่วยงานภายนอก 

1      

4.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ร้อยละของจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/

ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/นาย ต่อจ านวนบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 

5 √ √ √ # # √ 
(หน.ม.

4) 

5. การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน 

 

5.1  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 

5 √ √ √ × × √ 
สปค.ฯ 

5.2 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

5 √ √ √ × × √ 
สปค.ฯ 

1. มีรายงานการประเมินตนเองขอโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าเป็นประจ าทุกป ี

1 √ √ √ × × √ 
สปค.ฯ 
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ตารางที่ 6.1 แบ่งมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ) 

มาตรฐานที่ ตัวบ่งชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ สบร.ฯ รพ.ฯ บก.ฯ 

5. การประกัน
คุณภาพ
การศึกษาภายใน
(ต่อ)

2. มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/โครงการ/กจิกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

1 √ √ √ × × √ 
สปค.ฯ 

3. มกีารก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการน าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของสถาบันอันเน่ืองมาจากการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไปสู่การ
ปฏิบัติ 

1 √ √ √ × × √ 
สปค.ฯ 

4. มีการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอัน
เน่ืองมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก 

1 √ √ √ × × √ 
สปค.ฯ 

5. หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุน
การพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในส่วนทีโ่รงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้เอง 

1 √ √ √ × × √ 
สปค.ฯ 

ความหมายของสัญลักษณ์ 
√ =  มีการด าเนินการ O  = นขต. สามารถเลือกที่จะด าเนินการหรือไม่ก็ได้ 
×     =  ไม่มีการด าเนินการ # = ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องหากมีการปฏิบัติ 



 

ภาคผนวก 
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ผนวก ก 
ระบบรหัสเอกสารส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

เอกสารและหลักฐานอ้างอิงประกอบรายงานการประเมินตนเองในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ควรมีการก ากับด้วยรหัสเอกสารส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สามารถจัดเก็บโดยการ
จัดเก็บให้จัดเก็บเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ และจัดเก็บในระบบการจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพ
การศึกษา  http://veel.crma.ac.th/RSS/Security/SignIn.aspx รวมท้ังเอกสารหลักฐานท่ีไม่
สามารถจัดเก็บในรูปแบบดังกล่าว ให้จัดเก็บไว้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการเพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบ  

1.  การระบุรหัสเอกสาร 
การระบุรหัสเอกสารให้แกเ่อกสาร มีรูปแบบดังนี้ 
หมายเลขตัวบ่งช้ี-ล าดับท่ีของเอกสารในตัวบ่งช้ี 

1.1-1  หมายถึง  เอกสารล าดับท่ี 1 ของตัวบ่งช้ี 1.1 

การระบุรหัสเอกสารให้ระบุรหัสเอกสารทั้งหมดอย่างต่อเนื่องกันท้ังหมดในแต่ละตัวบ่งช้ี โดย
ต้องมีความสัมพันธ์กับการจัดเก็บในระบบการจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  การอ้างอิงเอกสาร 
การอ้างอิงเอกสารราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อใช้เป็นหลักฐาน ให้ระบุ

รหัสเอกสาร แล้วตามด้วยช่ือเอกสาร ท้ังนี้ต้องระบุ พ.ศ. ให้ชัดเจน หากเป็นเอกสารค าส่ังให้ระบุวัน 
เดือน ปี ของค าส่ังด้วย ในกรณีท่ีเป็นหนังสือเวียนทราบ ให้ระบุรหัสเอกสาร แล้วตามด้วยช่ือเรื่องของ
หนังสือ  

ตัวอย่างการเขียนหลักฐานอ้างอิง 

5.1-7 ค าส่ัง รร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี 1115/61 ลง 12 ก.ค. 61 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 2561  

3.1-13    รายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหารครั้งท่ี 1/2561 
4.4-23 รายงานผลโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของนักเรียนนายร้อย ช้ันปีท่ี 3 สาขา

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  

ท้ังนี้ หลักฐานอ้างอิงท่ีปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง จะต้องตรงกับรายช่ือเอกสาร
หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาบนระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา และต้องแนบ
ไฟล์เอกสารบนระบบฯ ให้ครบถ้วนทุกฉบับ ตามรายตัวบ่งช้ี 

http://veel.crma.ac.th/RSS/Security/SignIn.aspx


ผนวก ข แบบประเมินและแบบเก็บข้อมูล 
แบบบันทึกข้อมูลการตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือการน าไปใช้ประโยชน์ โครงงานนักเรียนนายร้อยฯ  

ตัวบ่งชี้ 1.3 

   ตารางท่ี ...... รายช่ือโครงงาน นนร. ท่ีมีการตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
ล าดับที่ ช่ือโครงงาน รายช่ือ นนร. รายละเอียดการตีพิมพ์/เผยแพร่ 

(ระบุชื่อ เล่มที่  และวัน  เดือน ปี 
ของวารสารที่ตีพิมพ์ ชื่อบทความ

และเลขหน้า) 

รายละเอียดและวัน เดือน ปี 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

รหัสเอกสาร 

1 .................................. ................................. ........ ........ 

2 .................................. ................................. ........ ........ 

3 .................................. ................................. ........ ........ 

4 .................................. ................................. ........ ........ 

5 .................................. ................................. ........ ........ 

6 .................................. ................................. ........ ........ 

7 .................................. ................................. ........ ........ 

8 .................................. ................................. ........ ........ 

รับรองถูกต้อง
  ลงชื่อ................................................................................

   (...............................................................)
     หัวหน้ามาตรฐานที่ 1

  ............./.................../................... 
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        ตัวบ่งชี้ 1.3 

 

 

 

 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากโครงงานนักเรียนนายร้อย 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 ขอรับรองว่า (หน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์)…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ได้น าผลงานของนักเรียนนายร้อยจากโครงงาน เรือ่ง............................................................................ 
………………………………….………………………………………….……….............................................................
ปีการศึกษา ……….กองวิชา……………………….ซึ่งมี นนร. ...................................................................... 
เป็นหัวหน้าโครงการไปใช้ประโยชน์ในเรื่อง ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ซึ่งผลงานดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะ
ของโครงการ 

* แนบเอกสารหลักฐานท่ีแสดงการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ ท้ายหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ * 

 

รับรองความถูกต้อง 

ลงช่ือ ................................................................ 

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

ผอ.กองวิชา........................................ 
 
 

 ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ 

 

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

*ประทับตราของหน่วยงานด้วย* 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

แบบบันทึกข้อมูลการก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์เป็นรายบุคคลและรายรวม 

ตารางที่....... คุณภาพอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา ................... 

ต าแหน่ง คุณวุฒิ ยศ ชื่อ  สกุล 
กอง
วิชา 

ค่าน้ าหนัก
ตามระดับ
คุณภาพ 

จ านวน 
(นาย) 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
อจ.สกศ.รร.จปร. ปริญญาตรี    0   

      
ปริญญาโท    2   

      
ปริญญาเอก    5   

      
ผศ.สกศ.รร.จปร. ปริญญาตรี    1   

       
ปริญญาโท    3   
       
ปริญญาเอก    6   
       

รศ.สกศ.รร.จปร. ปริญญาตรี    3   
       
ปริญญาโท    5   
       
ปริญญาเอก    8   
       

ศ.สกศ.รร.จปร. ปริญญาตรี    6   
       
ปริญญาโท    8   
       
ปริญญาเอก    11   
       
       

 

 

 

 

รับรองถูกต้อง 

              ลงชื่อ................................................................................ 
                       (...............................................................) 
                                  หัวหน้ามาตรฐานที่ 2 

                            ............./.................../................... 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 

แบบบันทึกข้อมูลคุณภาพ ครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้น า ใช้ส าหรับ 
ส่วนวิชาทหารฯ และ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ 

ตารางที่....... คุณภาพ ครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้น า ปีการศึกษา 
................... 

ต าแหน่ง 
 

คุณวุฒิ
ทาง
วิชาการ 

ยศ ชื่อ  
สกุล 

ประสบการณ์
การ

ปฏิบัติการ
ทางทหาร 
(โปรดระบุ) 

ประสบการณ์
เป็นผู้บังคับ

หน่วย 
(ระบุชื่อ
หน่วย) 

จบ
การศึกษา
หลักสูตร
วิชาชีพ

ทางทหาร 
(ระบุ

หลักสูตร) 

ความ
เชี่ยวชาญ
เฉพาะ

ด้านทาง
ทหาร 

จบ
การศึกษา
หลักสูตร
ทางทหาร 
(ระบุชั้น
สูงสุด) 

จ านวน 
(นาย) 

ครูทหาร ต่ ากว่า
ปริญญา
ตรี 

        

ปริญญา
ตรี 

        

ปริญญา
โท 

        

ปริญญา
เอก 

        

ครู
วิชาการ 

ต่ ากว่า
ปริญญา
ตรี 

        

ปริญญา
ตรี 

        

ปริญญา
โท 

        

ปริญญา
เอก 

        

หมายเหตุ: ครูทหาร หมายถึง ข้าราชการทหารซึง่ท าหน้าท่ีหลักด้านการสอน ฝึก ศึกษา วิชาความรู้ความช านาญ
การทางทหารหรือวิชาการอื่นที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 

              ครูวิชาการ หมายถึง ข้าราชการทหารซึ่งท าหน้าท่ีหลักทางด้านการสอน ฝึก ศึกษา วิชาสามัญ วิชาพล
ศึกษา และวิชาชีพอื่น ซึ่งมิใช่วิชาความรูค้วามช านาญการทางทหารหรือวิชาการอื่นที่สนับสนุนการปฏิบัติการทาง
ทหาร รับรองถูกต้อง 

              ลงชื่อ................................................................................ 
                       (...............................................................) 
                                  หัวหน้ามาตรฐานที่ 2 

                            ............./.................../................... 

 

 



แบบบันทึกข้อมูล เอกสาร หลักฐานทีแ่สดงการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม 
  ตารางท่ี ...... รายช่ือผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมของอาจารย์ประจ า (ส าหรับตัวบ่งช้ี 2.3 ข้อ 1 และข้อ 2) 

ล าดับที่ 
ชื่องานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์/นวัตกรรม 
ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย/

งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม 

ประเภท 
(งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค/์
นวัตกรรม) 

วัน เดือน ปี  
ที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร ่

รายละเอียดการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

(ระบุชื่อ เล่มที่  และวัน  
เดือน ปีของวารสารที่ตีพิมพ์ 
ชื่อบทความและเลขหน้า) 

ระดับของการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

รหัส
เอกสาร 

1 .................................. ................................. ........ ........ ........ ........ ........ 

2 .................................. ................................. ........ ........ ........ ........ ........ 

3 .................................. ................................. ........ ........ ........ ........ ........ 

4 .................................. ................................. ........ ........ ........ ........ ........ 

5 .................................. ................................. ........ ........ ........ ........ ........ 

6 .................................. ................................. ........ ........ ........ ........ ........ 

7 .................................. ................................. ........ ........ ........ ........ ........ 

8 .................................. ................................. ........ ........ ........ ........ ........ 

รับรองถูกต้อง

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

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

     หัวหน้ามาตรฐานที่ 2

............./.................../...................
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ตัวบ่งชี้ 2.4 

แบบบันทึกข้อมูล เอกสาร หลักฐานทีแ่สดงการน าผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์  
  ตารางท่ี ...... รายช่ือผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมของอาจารย์ประจ าท่ีถูกน าไปใช้ประโยชน์  

ล าดับที่ กองวิชา 
ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/

นวัตกรรม 
ชื่อเจ้าของผลงานวิจัย/งาน

สร้างสรรค/์นวัตกรรม 

ประเภท 
(งานวิจัย/งานสร้างสรรค์/

นวัตกรรม) 

หน่วยที่น าผลงาน
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์ 

น าไปใช้
ประโยชน์

ด้าน 
 

รหัส
เอกสาร 

1  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

2  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

3  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

4  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

5  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

6  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

7  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

8  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

 
 

 

รับรองถูกต้อง 

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

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

                                  หัวหน้ามาตรฐานที่ 2 

                            ............./.................../................... 
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ตัวบ่งชี้ 2.4 

 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย/งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรม 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 ขอรับรองว่า (หน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์)…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ได้น าผลงานประเภท       งานวิจัย        งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมจากโครงการ.................. 
............................................................................................................................................................. 
ซึ่งมี ………………………………….…………………………………………………………….สังกัด…………………………….. 
เป็นหัวหน้าโครงการไปใช้ประโยชน์ในด้าน  
 
  เชิงนโยบาย       เชิงสาธารณะ    เชิงพาณิชย์  ทางอ้อม 
 
  อื่น ๆ ....................................................................................................................... 
 
 ซึ่งผลงานดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะ
ของโครงการ 

* แนบเอกสารหลักฐานท่ีแสดงการใช้ประโยชน์จากโครงการฯ ท้ายหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ * 

 

ผู้ด าเนินโครงการ 

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

หัวหน้าโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์และ  /
หรือนวัตกรรม 

 ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ 

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

*ประทับตราของหน่วยงานด้วย* 
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ตัวบ่งชี้ 2.5 
แบบรายงาน 

การศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการ 
หน่วยงาน .................................  สังกัด รร.จปร ประจ าปี.................... 

 

ค าช้ีแจง  - แบบรายงานนี้สร้างขึ้นส าหรับให้อาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าท่ีเข้ารับ
การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ท่ีเกี่ยวกับ การศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/
น าเสนอผลงานวิชาการท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

- กรอกข้อมูลหลังจากการเสร็จสิ้นการปฏิบัติ และรายงานให้โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าทราบ พร้อมแนบหลักฐาน  ดังนี้  

๑. ค าส่ังเดินทาง หรือหนังสืออนุมัติการเข้าศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการ 

๒. ก าหนดการ หรือ ตารางรายละเอียดการท่ีแสดงระยะเวลาการศึกษาเพิ่มเติม/
ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการ (นับเฉพาะเวลาจริง) 

๓. กรณีไม่มีค าส่ังเดินทาง หรือหนังสือท่ีอนุมัติระบุช่ือผู้เข้ารับการ เพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์ ต้องแนบเอกสาร อาทิ หนังสือรับรองการเข้าร่วมท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีจัดการอบรม/
สัมมนา/งาน หรือ ใบเซ็นช่ือเข้ารับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีระบุช่ือ
ผู้เข้าร่วม   
 

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) 
 

        การศึกษาเพิ่มเติม                            การประชุมวิชาการ 
        การอบรม                                      การศึกษาดูงาน 
        การน าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ภายในประเทศ/ต่างประเทศ 
                 อื่นๆ ...................................................................     
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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)                                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. แนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการ ศึกษาเพิ่มเติม/ ประชุมวิชาการ/ การอบรม
สัมมนา/ การศึกษาดูงาน/ การน าเสนอผลงาน ครั้งนี้ ไปปรับใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานในด้านการ
เรียนการสอนและงานวิจัย หรืออื่นๆ ดังนี้ 
 

        การเรียนการสอน          การวิจัย  อื่นๆ (ระบุ).................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. ปัญหาและข้อขัดข้อง 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
     
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
                                               ลงช่ือ .....................................................................ผู้รายงาน   

                                                                 (.......................................................) 
                                                    ต าแหน่ง.................................................................. 
      วันท่ีรายงาน ....................................... 
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ตัวบ่งชี้ 2.5 เอกสารสรุปเฉพาะเรื่อง 

รายชื่ออาจารย์ประจ าได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  

 

กองวิชา............................... ประจ าปีการศึกษา............................................. 
  
ล าดับ

ที่ 
รายชื่ออาจารย์ประจ า ต าแหน่ง 

รวม 
จ านวนชั่วโมง 

หลักฐาน
อ้างอิง 

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  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

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

ค าชี้แจง   - แบบสอบถามน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือใช้ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนทุกรายวิชา ให้ นนร. อ่านค าถามให้
เข้าใจ และตอบให้ตรงตามความเป็นจริง 

- โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  โดยแบ่งระดับ
ความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ 

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

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

 



94 

 

ตัวบ่งชี้ 3.2 ฉบับที่ 2 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับอาจารย์ผู้สอน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

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

 
ค าชี้แจง   - แบบสอบถามน้ีจัดท าข้ึนเพ่ือใช้ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

ให้ นนร.อ่านค าถามให้เข้าใจและตอบให้ตรงตามความเป็นจริง 
- โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  โดยแบ่ง
ระดับความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ คือ 

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

      1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์  ก าหนดการสอน  วิธีการวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจน      

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  
..................................................................................................................................... ..................................................
.......................................................................................................................................................................... ............. 
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ตัวบ่งชี้ 3.6 
 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการสนับสนนุทรัพยากรการเรียนรู้ใน                       
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
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 

 

หัวข้อการประเมิน 
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 รร.จปร. สะดวกและรวดเร็ว      
8. มีระบบห้องสมุดหรือแหล่งการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง      
9. ระบบการจัดการขยะ สะอาด เรียบร้อย เหมาะกับการศกึษา      

 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ตัวบ่งชี้ 4.4 ฉบับที่ 1 
แบบรายงานการขออนุมัติเพื่อให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  

1. ช่ืออาจารย์/บุคลากรผู้ให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ประเภทการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  
 ท่ีปรึกษา  กรรมการวิทยานิพนธ์    กรรมการวิชาการ    กรรมการวิชาชีพ 

 วิทยากร  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ผู้เช่ียวชาญ   อาจารย์พิเศษ  

 ตุลาการ     ผู้ด าเนินรายการ 

 นายทหารติดต่อประสานงานท่ีต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการเฉพาะทาง (เช่น ล่าม) 

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

3. การให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ท่ีขออนุมัติในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการ/กิจกรรม 
......................................................................................................................................................... 

4. ผู้รับบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  

 นิสิต นักศึกษา   นักเรียน         ข้าราชการ              พนักงาน 

 ชุมชน    สถานประกอบการ 

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

5. ระดับการบริการทางวิชาการ    

ชุมชน    หน่วยงาน   สถาบัน    จังหวัด  

กองทัพ    ชาติ   นานาชาติ  

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

7. วันท่ีบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ....................................... เวลา  .............................................. 

8. สถานท่ีให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ...................................................................................... 

9. สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  
 ได้    ไม่ได้ 
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10. ในกรณีท่ีสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยได้  
 10.1 การเรียนการสอน 

ช่ือวิชา ............................................................. รหสัวิชา.......... ช้ันปี ............................ 
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง ........................................................................................................... 

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

............................................................................................................................................................... 
   10.2 การวิจัย  

เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง ........................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
 
หมายเหตุ   เมื่อเสร็จส้ินภารกิจการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพในทุกโครงการ/กิจกรรม ผู้ขอ
อนุมัติจะต้องส่งแบบรายงานการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพแก่สถาบันภายนอก ในกรณีท่ีระบุว่า
สามารถน าความรู้ และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัยได้ ให้แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจจะเป็น รูปถ่าย/เอกสารประกอบการ
สอน/PowerPoint/เอกสารงานวิจัย/บทความท่ีเกี่ยวข้อง/โดยต้องมีการโยงว่าเข้าสู่งานวิจัยเรื่องใด 
(อาจใช้ตัวโครงร่างงานวิจัยประกอบการอ้างองิ) และ/หรือ ก าหนดการสอนของวิชาเรียน) 
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ตัวบ่งชี 4.4 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 4.4 

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

ค าช้ีแจง  - แบบรายงานนี้สร้างขึ้นส าหรับให้อาจารย์และบุคลากรของ รร.จปร. ที่ไปให้บริการ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ แก่สถาบันภายนอก กรอกข้อมูลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม  
   - ตัวเลือกตามรายการที่มีเครื่องหมาย       ให้ท าเครื่องหมาย  x  ได้เพียง  1  ตัวเลือก 

1. ช่ืออาจารย์ /บุคลากรผู้ให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  
 .................................................................................................................... 
2. ประเภทการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  

 ท่ีปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์    กรรมการวิชาการ     กรรมการวิชาชีพ 

 วิทยากร  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ผู้เช่ียวชาญ   อาจารย์พิเศษ  

 ตุลาการ    ผู้ด าเนินรายการ 

 นายทหารติดต่อประสานงานท่ีต้องใช้ความรู้เชิงวิชาการเฉพาะทาง (เช่น ล่าม) 

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

3. ช่ือการบริการทางวิชาการ/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. วันท่ีบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ....................................... เวลา  .............................................. 

8. สถานท่ีให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ .................................................................................... 
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9. การน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย (รายละเอียดตามหมายเหตุด้านล่าง)  
 9.1 การเรียน การสอน 

ช่ือวิชา ...................................................................... รหัสวิชา ............. ช้ันปี ................ 
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง ............................................................................................................ 

............. ................................................................................................................................................ 
 9.2 การวิจัย 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง ............................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

10. ผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพโดยสถาบันภายนอก       มี        ไม่มี 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

11. การประเมินผลโครงการจากการไปให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  โดยอาจารย์/บุคคลท่ีไป
ให้บริการเป็นผู้ประเมิน  เมื่อเสร็จส้ินโครงการ/กิจกรรม 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

12. แผนการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาในการไปให้บริการในครั้งต่อไป  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

13. ข้อเสนอแนะ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

       ....................................................... 
       (...................................................... ) 
        ........../............/............ 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีระบุว่าสามารถน าความรู้ และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ 
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยได้  ให้แนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเป็นรูปถ่าย/
เอกสารประกอบการสอน/PowerPoint /เอกสารงานวิจัย/บทความท่ีเกี่ยวข้อง/โดยต้องมีการโยงว่า
เข้าสู่งานวิจัยเรื่องใด (อาจใช้ตัวโครงร่างงานวิจัยประกอบการอ้างอิง) และ/หรือ ก าหนดการสอนของ
วิชาเรียน  
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