
  หนา 1 
 

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน ในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และ 2565 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

1. ผูเรียนและ
คุณภาพบัณฑิต 

 
 

1.1 ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร    
1. นักเรียนนายรอยชั้นปสดุทาย มีความสามารถดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ไมต่ำกวามาตรฐาน ICT 

หรือเทียบเทา 
รอยละ 80 เทากับ 1 

คะแนน 
รอยละ 80 เทากับ 

1 คะแนน 
- 

2. นักเรียนนายรอยมีความสามารถและทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ เพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสมัพันธเช่ือมโยงกับนานาประเทศ 

ไมต่ำกวา 65 
คะแนน 

ไมต่ำกวา 65 
คะแนน 

บัญญัตไิตรยางศ รอยละ 
๓๐=๑ เปนรอยละ ๕๐=๑ 

3. มีนักเรียนนายรอยไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยองที่สะทอนความรู ความสามารถ ในระดับ
กองทัพ/ระดับชาต/ิระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก  

ปละไมนอยกวา 1 
รางวัล 

ปละไมนอยกวา 3 
รางวัล 

จำนวนรางวัล 

4. อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนายรอยตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (Success Rate) ใน
แตละรุน 

รอยละ 80 เทากับ 1 
คะแนน 

รอยละ 80 เทากับ 
1 คะแนน 

- 

5. ผลประเมินคุณภาพผูสำเร็จการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดย
ผูใชผูสำเร็จการศึกษาในระดับ > 4.00 จากคะแนนเตม็ 5 

> 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

> 4.00 จาก
คะแนนเตม็ 5 

คะแนนเฉลีย่  

sar ป ๖๕ ใชขอมูล ป ๖๕ ป
เดียวกอน 

1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
รอยละของจำนวนจำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินคณุสมบัติที่พึงประสงคของ

กองทัพบกโดยผูใชผูสำเร็จการศึกษา ในระดับ > 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

> 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

> 4.00 จาก
คะแนนเตม็ 5 

คะแนนเฉลีย่  

sar ป ๖๕ ใชขอมูล ป ๖๕ ป
เดียวกอน  

1.3 ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร หรือนำไปใชประโยชน 
รอยละของโครงงานวิจัยนักเรยีนนายรอย (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือนำไปใชประโยชน 

รอยละ 50 เทากับ 5 
คะแนน 

รอยละ 50 เทากับ 
5 คะแนน 

- 

 
 



  หนา 2 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

1. ผูเรียนและ
คุณภาพบัณฑิต 
(ตอ) 
 

1.4 อัตลักษณผูเรียน    

1. ประเด็นการพิจารณา  
1.1 มเีหตผุลในการกำหนดอตัลักษณของนักเรียนนายรอยที่เหมาะสมและปฏิบตัิได (0.40 

คะแนน) 
1.2 มีการกำหนดตัวช้ีวัดและระดบัความสำเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 (0.40 

คะแนน) 
1.3 มรีะบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง (0.40 คะแนน) 
1.4 มสีวนรวมของนักเรียนนายรอย คณาจารย บุคลากร และผูบรหิารของโรงเรยีนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา (0.40 คะแนน) 
1.5 มผีลการประเมินนักเรยีนนายรอยที่ปรากฏอัตลักษณ ไดคะแนนผลประเมิน 

ไมนอยกวารอยละ 80 (0.40 คะแนน) 

ปฏิบัติได 5 ขอ 
เทากับ 2 คะแนน 

ปฏิบัติได 5 ขอ 
เทากับ 2 คะแนน 

- 

     2. หลักฐานเชิงประจักษ  
 ผูสำเร็จการศึกษาที่ปรากฏอัตลักษณตามที่กำหนด 

รอยละ 100 เทากับ  
3 คะแนน 

รอยละ 100 
เทากับ 3 คะแนน 

- 

 
ตัดตัวบงชี้ 1.5 มาตรการสงเสริม (ภายในสถาบัน) 

1. มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นๆ ปหน่ึงไมนอยกวา 1 โครงการ/กิจกรรม 
2. มีการกำหนดตัวช้ีวัดและระดับความสำเร็จของการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน 
3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และการมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวของ 
4. มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยตองมีผลสำเร็จของการดำเนินงานไมนอยกวา รอยละ 80 

 
 



  หนา 3 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

2. คุณภาพ
ครู อาจารย 

 

2.1 ครู อาจารย มีความรูความสามารถ    

 1. หลักฐานจากสวนการศึกษาฯ 
คาน้ำหนักระดับคณุภาพอาจารย สวนการศึกษาฯ 

คาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 
เทากับ 5 คะแนน 

คาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 
เทากับ 3 คะแนน 

คาดัชนีคุณภาพอาจารย 

 2. หลักฐานจากสวนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ 
2.1 รอยละของครู อาจารย ท่ีมีหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน (1 คะแนน) 
2.2 รอยละของครู อาจารย ไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ (1 คะแนน) 

ไมม ี  
รอยละ 70 เทากับ 1 คะแนน 
รอยละ 30 เทากับ 1 คะแนน 

เพิ่มนำ้หนักคะแนนจาก 
สวนวิชาทหารฯ และกองการ 
พลศึกษาฯ 

2.2 ครู อาจารย มีผลงานตีพิมพ/เผยแพร    

 1. หลักฐานจากสวนการศึกษาฯ 
 1.1 รอยละของจำนวนอาจารยประจำที่มผีลงานวิจยัที่ไดรับการตีพมิพ หรือ

นวัตกรรมทีไ่ดรับการเผยแพร   
 1.2 รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรบัการตีพิมพ หรือนวัตกรรมที่เผยแพร   

5 
รอยละ 50 เทากับ 2 คะแนน 

 
รอยละ 10 เทากับ 3 คะแนน 

4 
รอยละ 50 เทากับ 2 คะแนน 

 
รอยละ 10 เทากับ 2 คะแนน 

 
- 
 

ลดน้ำหนักคะแนนจาก สกศ.ฯ 
2. หลักฐานจากสวนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ 

      รอยละของผลงานวิชาการตามระดับคุณภาพตอจำนวนครู อาจารยที่บรรจ ุ
0 

ไมม ี
1 

รอยละ 70 เทากับ 1 คะแนน 
เพิ่มน้ำหนักคะแนนจาก 
สวนวิชาทหารฯ และกองการ 

  พลศึกษาฯ 
2.3 อาจารยมีผลงานนำไปใชประโยชน 
     รอยละของจำนวนอาจารยประจำที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ที่ไดนำไปใช
ประโยชน ตอจำนวนอาจารยประจำท้ังหมด 

 
รอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน 

 
รอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน 

- 

 
 
 
 
 
 



  หนา 4 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

2. คุณภาพครู 
อาจารย (ตอ) 

2.4 ครู อาจารย ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ 
    รอยละของจำนวนครู อาจารย ท่ีศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/
นำเสนอผลงาน ตอจำนวนครู อาจารยทั้งหมด 

รอยละ 80 เทากับ 5 คะแนน รอยละ 80 เทากับ 5 คะแนน -ไมกำหนดอยางนอย 30 
ชั่วโมง/ป/คน 
 

2.5 ครู อาจารย ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพ    

    1. รอยละของจำนวนครู อาจารยที่ปฏิบัตติามระเบยีบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร
ตอจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 

รอยละ 100 เทากับ 2 
คะแนน 

รอยละ 100 เทากับ 2 
คะแนน 

- 

 2. มีคูมือจรรยาบรรณครู อาจารย มีคูมือ มีคูมือ - 

3. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณครู อาจารย และมีการประชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณครู อาจารย  

อยางนอย 2 ครั้ง/ป อยางนอย 1 ครั้ง/ป จำนวนครั้ง 

4. รอยละของจำนวนครู อาจารย ท่ีผานการประเมินจรรยาบรรณ ไดคะแนน ≥ 4.00 
จากคะแนนเตม็ 5 ตอจำนวนครู อาจารยทั้งหมด 

ไดคะแนน ≥ 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

ไดคะแนน ≥ 4.00 จาก
คะแนนเตม็ 5 

เกณฑคะแนน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  หนา 5 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

3. คุณภาพหลักสูตร  3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร    

1. หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของหนวยงานตนสงักัด/กระทรวง อว./ 
สภาวิชาชีพ/องคกรวิชาชีพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง อว. หนวยงานรับผดิชอบ
ระดับอุดมศึกษา 

   2. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย  
2 ครั้ง/ป 

1 คะแนน 1 คะแนน - 

   3. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของกองทัพ/หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ หรือประชาคมอาเซียน 

1 คะแนน 1 คะแนน - 

   4. มกีารประเมินหลักสตูรเพื่อปรบัปรุงหลกัสตูรอยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 3 -  6 ป 1 คะแนน 1 คะแนน - 

   5. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจ ของหนวยผูใชที่มีตอผูสำเรจ็การศึกษามาปรับปรุง
หลักสตูร 

1 คะแนน 1 คะแนน - 

3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน    

1. มีการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยเนนผูเรียนเปนสำคญั ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ี
หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คณุธรรม จริยธรรม คานิยม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค จำนวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวนรายวิชาท้ังหมด 

ไมนอยกวารอยละ 70 ไมนอยกวารอยละ 80 คารอยละ 

 

 

 

 
 
 
 



  หนา 6 
 

 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

3. คุณภาพหลักสูตร 
(ตอ) 

2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่กำหนด 1 คะแนน 1 คะแนน - 

3. รอยละของจำนวนรายวิชาท่ีมผีลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับ > 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5 ตอจำนวนรายวิชาทั้งหมด 

> 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

> 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนเฉลีย่ 

4. รอยละของจำนวนอาจารยผูสอนท่ีมีผลการประเมิน อยูในระดับ > 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 
ตอจำนวนอาจารยผูสอนทั้งหมด  
 

> 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5 

> 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนเฉลีย่ 

5. มีการนำผลการประเมินการจดัการเรยีนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน 1 คะแนน 1 คะแนน - 

3.3 การวัดและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน    

1. มีหลักเกณฑการวดัและประเมนิผล และอาจารยแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ให
ผูเรยีนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน 

1 คะแนน 1 คะแนน - 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



  หนา 7 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

3. คุณภาพหลักสูตร 
(ตอ) 

2. มีการวดัและประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรยีนรูรายวิชา/
แผนการสอน 

1 คะแนน 1 คะแนน - 

3. มีการแจงผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรียน ใหผูปกครองทราบอยางนอย 1 - 2 ครั้ง/ป
การศึกษา 

0.5 คะแนน 0.5 คะแนน - 

4. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของนักเรยีนนายรอยเพื่อความโปรงใส 
และยตุิธรรม 

1 คะแนน 1 คะแนน - 

5. มีการนำผลจากการวดัและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน 1 คะแนน 1 คะแนน - 

6. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคณุภาพ 0.5 คะแนน 0.5 คะแนน - 

3.4 การฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนำ   กระบวนการพัฒนา 
ประสิทธิผลของการฝกฯ 

1. มีแผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคณุลักษณะผูนำ    1 คะแนน 1 คะแนน - 

2. มีการฝกตามแผนที่กำหนด  1 คะแนน 1 คะแนน - 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หนา 8 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

3. คุณภาพหลักสูตร 
(ตอ) 

   3. มีการประเมินผลการฝกวิชาทหารและการเสรมิสรางคุณลักษณะผูนำ 1 คะแนน 1 คะแนน - 

   4. มีการนำผลการประเมนิมาปรับปรุง และพัฒนาการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนำ  1 คะแนน 1 คะแนน - 

   5.  มีนวัตกรรมที่ใชสนับสนุนในการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนำ 1 คะแนน 1 คะแนน - 

3.5 ทรัพยากรสนับสนนุการเรียนรู    

1. มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ
รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัต ิ

1 คะแนน 1 คะแนน - 

2. มีคณะกรรมการ/ผูรับผดิชอบดำเนินงานตามแผน 1 คะแนน 1 คะแนน - 

3. มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน 1 คะแนน 1 คะแนน - 

4. มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยีการ
ใหบริการรวมทั้งแหลงฝกปฏิบัต ิ

1 คะแนน 1 คะแนน - 

5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1 คะแนน 1 คะแนน - 

  
 
 
 
 
 
 



  หนา 9 
 

 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

4. การบริหาร
จัดการ 

4.1 เอกลักษณโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา    

1. ประเด็นการพิจารณา  
   1.1 มีเหตุผลในการกำหนดเอกลักษณโรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลาที่เหมาะสมและ

ปฏิบัติได  
   1.2 มีการกำหนดตัวบงช้ีและระดับความสำเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80  
   1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง) 
   1.4 มีสวนรวมของนักเรียนนายรอย อาจารย และบุคลากร  
   1.5 มีผลประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา ที่สะทอนเอกลักษณโรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา ไมนอยกวารอยละ 80  

2 คะแนน 2 คะแนน - 

2. หลักฐานเชิงประจักษ  
2.1 เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณโรงเรียนนายรอย 

พระจุลจอมเกลา 
2.2 ไดรับรางวัล/การยอมรับ/การยกยองในมิติตางๆ  
2.3 มีความเปน “ตนแบบ” วิธีดำเนินการสูความสำเร็จ หรือมีการถายโอนความรู 

ดานกระบวนการสูสถาบันอ่ืน 

3 คะแนน 3 คะแนน - 

  
   
 
 
 
 
 
 
 



  หนา 10 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

4. การบริหาร
จัดการ (ตอ) 

4.2 การดำเนินงานของสภาโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา และคณะกรรมการบริหารฯ    

1. มีการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานใหสอดคลองกับอัตลักษณผูเรยีน เอกลักษณ
ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และมผีลการพิจารณาแผนปฏบิัติราชการประจำปที่ทันสมัย
และปฏิบตัิได 

1 คะแนน 1 คะแนน - 

2. มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่โดยเนนการกำกับตดิตาม และสนับสนุนผูบริหารในการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด เชน มีการกำหนดวันประชุมตลอดปไมนอยกวา 2 ครั้ง/ป จดัสง
ประเด็นการพิจารณาลวงหนา กำกับใหกรรมการแตละทานเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 80 
ของจำนวนครั้งท่ีจัดประชุมทั้งป 

1 คะแนน 1 คะแนน - 

3. มีผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา การปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม และ
ทันสมัยอยูเสมอ 

1 คะแนน 1 คะแนน - 

4. มีการบริหารการจดัการความรูอยางเปนระบบ (PDCA) เพื่อพัฒนาใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู 

ไมม ี 1 คะแนน เพิ่มการจดัการความรู 

5. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได 1 คะแนน 1 คะแนน - 

  
 

   
  
 
 
 



  หนา 11 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

4. การบริหาร
จัดการ (ตอ) 

4.3 การบริหารความเสี่ยง    

 1. ประเด็นการพิจารณา 
    1.1 มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอกทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ  
    1.2 มีการกำหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง  
    1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงท่ี

จะเกิดขึ้น  
    1.4 มีการกำหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิด และลดความเสี่ยงใหนอยลง    

1.5 มีการกำกับ ตดิตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ  

2 คะแนน 2 คะแนน - 

2. หลักฐานเชิงประจักษ 
    2.1 สามารถควบคุมความเสี่ยงลำดับที่ 1 - 5 จากที่กำหนด  

3 คะแนน 3 คะแนน - 

    2.2 สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามที่กำหนด  
    2.3 ไมปรากฏเหตุการณที่อยูนอกเหนือประเภทความเสี่ยงท่ีกำหนด  

   

  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  หนา 12 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

4. การบริหาร
จัดการ (ตอ) 

4.4 การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ตอ สถาบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ     

 1. ประเด็นการพิจารณา 
   1.1 มีเหตุผลในการกำหนดแผนงานการนำความรูและประสบการณไปบริการวิชาการเพื่อ

ประโยชนตอชุมชน/สังคม/กองทัพ และมีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเรจ็ของเปาหมายไม
ต่ำกวารอยละ 80  

   1.2 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง  
1.3 การมสีวนรวมของคร/ูอาจารย และนักเรียนนายรอย  
1.4 มผีลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ  ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา 

รอยละ 80  
1.5 มีการรายงานผลการบริการวิชาการ/วิชาชีพ มาพัฒนาการเรียนการสอน หรือตอยอดเปน

ผลงานวิชาการลักษณะตาง ๆ เชน งานวิจัย ตำรา รายวิชา และหลกัสูตร เปนตน  

2 คะแนน 2 คะแนน  
 
 
 
 
 
 
 

 

2. หลักฐานเชิงประจักษ  
 2.1 มีผลที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอชุมชน/สังคม/กองทัพ และ/หรือมีความยั่งยืนพึ่งพา
ตัวเองไดโดยไมใชงบประมาณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

2.2 ไดรบัรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ  

3 คะแนน 3 คะแนน  
เพิ่มประโยชนสราง
คุณคาตอชุมชน/สังคม/
กองทัพ 

  
  



  หนา 13 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

4. การบริหาร
จัดการ (ตอ) 

4.5 การสงเสริมสนับสนนุทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร    

1. ประเด็นการพิจารณา 
1.1 มีการใชจายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกที่เกี่ยวกับการสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  
1.2 มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล  
1.3 มีแผนงานเพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ  
1.4 มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด  
1.5 มผีลการประเมินความพึงพอใจของผูที่เขารวมกิจกรรม ไดคะแนนผลประเมิน 

ไมนอยกวารอยละ 80  

2 คะแนน 2 คะแนน - 

2. หลักฐานเชิงประจักษ 3 คะแนน 3 คะแนน - 

    2.1 มีการจดัพื้นท่ีเพื่อการดำเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทางทหารอยางตอเนื่อง  

2.2 มสีวนรวมมือของนักเรียนนายรอย และบุคลากรในการจดักิจกรรม  
2.3 ไดรบัรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงานตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/

หนวยงานภายนอก  

   

 
 
 
 
 
 
 



  หนา 14 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

4. การบริหาร
จัดการ (ตอ) 

4.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน      ทั้งหมดของรร.จปร. สกศ.ฯ สวท. กพศ.ฯ เฉพาะหนวยหลัก 

1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ เชน การสงกำลังพลเขารับการศึกษา
ในหลักสูตรตาง ๆ หรือตามแนวทางรับราชการ งานฝกทบทวนบุคคลทามือเปลา งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคณุภาพการศึกษา และงานธุรการ เปนตน 

อยางนอย 20 ช่ัวโมง/
ป/นาย 

กระบวนการ PDCA กระบวนการ 

2. มีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของเปาหมายไมนอยวารอยละ 80 
 

3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง 

4. มผีลประเมนิการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางนอย 1 โครงการ/กิจกรรม   
ไมนอยกวารอยละ 80 

5. มีการนำผลประเมินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมาปรับปรุง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  หนา 15 
 

มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คูมือฯ พ.ศ. 2561 คูมือฯ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลง 

5. การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

5.1  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด 5 คะแนน 5 คะแนน - 

5.2 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5 คะแนน 5 คะแนน - 

1. มีรายงานการประเมินตนเองขอโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนประจำทุกป    

2. มีการนำขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
ไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

   

3. มีการกำหนดผูรับผิดชอบในการติดตามการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรม ของสถาบันอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
ไปสูการปฏิบัติ  

   

4. มีการพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

   

5. หนวยงานตนสังกัด/หนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนการพฒันาโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาในสวนท่ีโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไมสามารถดำเนินการใหสำเร็จไดเอง 

   

 

 


