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คํานํา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดจัดทํารายงานการประเมินตนเองเลมนี้ข้ึน เพ่ือเปนการสรุปผล

การดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559 (1 พฤษภาคม 2559 
- 30 เมษายน 2560 ) ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา พุทธศักราช 2559 แกไขเพ่ิมเติม มีนาคม 2559  ท่ีใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ประกอบดวย 10 มาตรฐาน คือ มาตรฐานท่ี 
1 ดานคุณภาพศิษย  มาตรฐานท่ี 2 ดานคุณภาพอาจารย  มาตรฐานท่ี 3 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
มาตรฐานท่ี 4 ดานการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม มาตรฐานท่ี 7 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มาตรฐานท่ี 8 ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาตรฐานท่ี 9 อัตลักษณ/เอกลักษ และ
มาตรฐานท่ี 10 มาตรการสงเสริม ซ่ึงมีจํานวนตัวบงชี้ท้ังสิ้น 32 ตัวบงชี้ สอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาภายในของกองทัพบก กองทัพไทย ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

รายงานการประเมินตนเองเลมนี้ไดรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน และตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาซ่ึงเปนพันธกิจท่ีสําคัญของสถาบันในการจัดการศึกษา เพ่ือผลิตนักเรียนนายรอยให
เปนนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกองทัพบก มีการกําหนดนโยบายและแผนงานในการ
บริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนท่ีชัดเจน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในการ
กํากับและควบคุมทุกข้ันตอน ท่ีสําคัญการจัดใหมีการประเมินตนเองในทุกระดับ ตั้งแตระดับกองวิชาจนถึง
ระดับสถาบัน แลวนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยการกําหนดเปนแนวทางและ
แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือแกไขปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะตางๆ ท่ีเปน
ประโยชน มีการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระบบตามวงรอบของทุกๆ ป การจัดทํารายงานประเมินตนเองจึง
เปนการรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานเพ่ือใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนอยางดี                    

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาทุกคณะ 
ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกนาย ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ท่ีไดใหขอมูล
คําแนะนํา ขอเสนอแนะ และความรวมมือในการจัดทํารายงานประเมินตนเองจนสําเร็จครบถวนสมบูรณ  
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา หวังเปนอยางยิ่งวาขอมูลท้ังหลายในรายงานการประเมินตนเองเลมนี้จะ
สะทอนถึงผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาในปการศึกษา 2559  และ
สามารถนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหมี
ประสิทธิภาพดีมากยิ่งข้ึนตอไป 

       พลโท   

            ( สิทธิพล ชินสําราญ ) 
      ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
                                                                                     มิถุนายน 2560 



 

                                                                                                                                 

  

                                               สารบัญ      
                         หนา 
คํานํา 
สารบัญตาราง  
บทสรุปสําหรับผูบริหาร  
สวนท่ี  1    ขอมูลพ้ืนฐาน    
สวนท่ี  2  รายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา   
สวนท่ี   3  ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   

มาตรฐานท่ี  1 ดานคุณภาพศิษย   
มาตรฐานท่ี  2 ดานคุณภาพอาจารย  
มาตรฐานท่ี  3 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน   
มาตรฐานท่ี  4 ดานการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา   
มาตรฐานท่ี  5 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา     
มาตรฐานท่ี  6 ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม  
มาตรฐานท่ี  7 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
มาตรฐานท่ี  8  ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มาตรฐานท่ี 9 อัตลักษณ/เอกลักษณ 
มาตรฐานท่ี 10 มาตรการสงเสริม      

สวนท่ี  4 สรุปการประเมินผล 
ภาคผนวก   
 ผนวก ก คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอย 
  พระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559 
 ผนวก ข  คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอย 
  พระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559 
 ผนวก ค คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ปการศึกษา 2559 
 ผนวก ง รายการแจกจายรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอย 
  พระจุลจอมเกลา 
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ช่ือตาราง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
ปการศึกษา 2559 
จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากรของหนวยข้ึนตรงโรงเรียน 
นายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559 
จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2559 
จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา  2559 
โครงสรางหลักสตูรนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
พ.ศ.2559   
จํานวนนักเรียนนายรอยแยกตามชั้นปและสาขาวิชา ปการศึกษา 2559  
ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 
เกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ และน้ําหนัก การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา 
การปรับปรุงการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ    
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาตามคําแนะนําของคณะอนุกรรมการ ทบ. (ยศ.ทบ.) 
ปการศึกษา 2558 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถาบันอุดมศึกษาทางทหารท่ีข้ึนตรงของกองทัพบก 
แบงสวนราชการออกเปน 6 สวน ประกอบดวยกองบัญชาการฯ สวนการศึกษาฯ สวนวิชาทหารฯ 
กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ สวนบริการฯ และโรงพยาบาลฯ มีหนาท่ีสําคัญในการให
การศึกษาอบรมและดําเนินการฝกนักเรียนนายรอยเพ่ือใหสําเร็จเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพ
ท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค กลาวคือเปนแบบฉบับของนายทหารสญัญาบัตรท่ีมีลักษณะผูนําดี มีวินัย 
มีความกลาหาญ เสียสละ รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณในการอุทิศตนเพ่ือชาติและ
ประชาชน มีความรูความสามารถข้ันพ้ืนฐานในวิชาทหารเหลาตางๆ ท้ังทางเทคนิคและทางยุทธวิธ ี
สามารถเปนผูนําการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหนวยกําลังรบไดอยางมีประสิทธิภาพ มี
ความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพ ตลอดจนอุทิศตนเพ่ือความ
เปนทหารอาชีพอยางแทจริง มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ เปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถ
พัฒนาและดํารงความเขมแข็งของสมรรถภาพรางกายและจิตใจ ท้ังในตนเองและเสริมสรางใหแก
กําลังพลในหนวยงานของตน รวมท้ังมีจิตสํานึกและสัญชาตญาณในการรบ มีพ้ืนฐานความรูวิทยาการ
ระดับอุดมศึกษาในดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สังคมศาสตร และอักษรศาสตร เพียงพอ
สําหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการ
ชวยพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ  สามารถฝกสอนอบรมผูใตบังคับบัญชา   

ในปการศึกษา 2559 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ใหแกนักเรียนนายรอยชั้นปท่ี 1 - 5 ตามหลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอม-เกลา พ.ศ.2558 ซ่ึงไดมีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมเนื้อหาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน มีการเปด
หลักสูตรการเรียนการสอน จํานวน 8 สาขาวิชา ไดแก 1)สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  2)สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 3)สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร  4)สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5)สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร 6)สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี 7)สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 8)
สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา โครงสรางของหลักสูตรแตละสาขาประกอบดวยการศึกษาภาค
วิชาการ การศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา ในการจัดการศึกษา 1 ปการศึกษา 
แบงเปน 2 ภาคการศึกษา และ 1 ภาคการฝกวิชาทหาร (เฉพาะในปการศึกษา 2559 จัดการเรียน
การสอนเปน 2 ภาคการศึกษา 2 ภาคการฝกวิชาทหาร)  มีจํานวนนักเรียนนายรอย 5 ชั้นป รวม
ท้ังสิ้น 1,054 นาย เปนนักเรียนนายรอยชั้นปท่ี 1 จํานวน 288 นาย ชัน้ปท่ี 2 จํานวน 220 นาย ชั้นป
ท่ี 3 จํานวน 210 นาย ชั้นปท่ี 4 จํานวน 196 นาย และชั้นปท่ี 5 จํานวน 200 นาย มีจํานวนบุคลากร 
ประกอบดวยผูบริหาร 89 นาย อาจารย  215 นาย และบุคลากรฝายสนับสนุนการศึกษา 2,033  
นาย อาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอก 37 นาย ปริญญาโท 131 นาย ปริญญาตรี 38 นาย ต่ํากวาปริญญา
ตรี 5 นาย และมีตําแหนงทางวิชาการเปน รองศาสตราจารย 10 นาย และผูชวยศาสตราจารย 30 
นาย การรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใชขอมูลท้ังหมดของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในปการศึกษา 2559 (1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2560)    ตาม
มาตรฐานและตัวบงชี้ คุณภาพของคู มือประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา พ.ศ. 2559 แกไขเพ่ิมเติม มีนาคม 2559  ซ่ึงประกอบ ดวย 10 มาตรฐาน 32 ตัวบงชี้ 
ผลการประเมินได  คะแนนเฉลี่ย 4.83 อยูในเกณฑระดับดีมาก โดยมีคุณภาพมาตรฐานท่ีมีคะแนนใน
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ระดับดีมาก จํานวน 9 มาตรฐานไดแก มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพศิษย มาตรฐานท่ี 3 ดานคุณภาพ
อาจารย มาตรฐานท่ี 4 ดานการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารและ
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ดานดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม มาตรฐานท่ี 7 
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาตรฐานท่ี 8 ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มาตรฐานท่ี 9 อัตลักษณ/เอกลักษณ และมาตรฐานท่ี 10 มาตรการสงเสริม และมีคะแนนในระดับดี 
จํานวน 1 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 2 ดานคุณภาพอาจารย รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 
2559 

มาตรฐาน 
น้ํา 

หนัก 
ผลรวม 

คะแนน x น้ําหนัก 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการ 
ประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1  ดานคุณภาพศิษย 20 100.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2  ดานคุณภาพอาจารย 25 103.50 4.14 ด ี

มาตรฐานท่ี 3  ดานหลักสูตรและการ 
เรียนการสอน 

20 100.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4  ดานการฝกศึกษาวิชา
ทหารและภาวะผูนํา 

25 125.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 5  ดานการบริหารและ
ธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

20 97.00 4.85 ดมีาก 

มาตรฐานท่ี 6  ดานความสัมพันธกับ
ชุมชน/สังคม 

10 50.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 7  ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม                  

10 50.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 8  ดานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

10 48.30 4.83 ดมีาก 

มาตรฐานท่ี 9  อัตลักษณ/เอกลักษณ 10 50.00 5.00 ดมีาก 

มาตรฐานท่ี 10 มาตรการสงเสริม 10 50.00 5.00 ดีมาก 

รวม 160 773.70 4.83 ดีมาก 

ขอเสนอแนะและทิศทางในการพัฒนา  
1. กําหนดนโยบายการบรรจุอาจารยสวนวิชาทหารท่ีมีความรูความสามารถ เชี่ยวชาญ

ทางการทหารใหเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนนักเรียนนายรอยสอดคลองตามหลักสูตรวิชาชีพ
ทหารของโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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2. กําหนดนโยบายในดานการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยใหคณาจารยมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบายและแนวทางในการสงเสริมพัฒนา สงเสริมใหทํางานวิจัยเก่ียวกับดานการทหารให
มากข้ึน 

3. สงเสริมใหอาจารยไดศึกษาตอระดับปริญญาเอกเพ่ือเพ่ิมพูนคุณวุฒิการศึกษาใหมากข้ึน 
4. กําหนดอัตราเฉพาะกิจใหแกกําลังพลสําหรับสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามีความตอเนื่อง 
5. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลและสารสนเทศของหนวยงานใหสามารถเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน

ได และใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจของผูบริหาร 
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สวนท่ี 1   

ขอมูลพ้ืนฐาน 
1.  ช่ือสถาบัน   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (รร.จปร.) 

2.  ท่ีตั้ง           เลขท่ี 99 ตําบลพรหมณี  อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 26001  
                     โทร 0 2241 2691 - 5    
                     โทรสาร 0 2241 2691 - 4 , 0 3739 3010 - 4 ตอ 62688 www.crma.ac.th 

3.  ประวัติความเปนมา 
             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหกรมยุทธนาธิการจัดการศึกษาของนายทหารบกเปนแบบตะวันตก โดยรวมโรงเรียนคะเด็ตทหาร
มหาดเล็กและโรงเรียนคะเด็ตทหารหนาเขาดวยกัน ใชพ้ืนท่ีบริเวณหลังพระราชวังสราญรมย เรียกวา “คะเด็ต
สกูล” และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปดโรงเรียน เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2430 ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน 
“โรงเรียนทหารสราญรมย” และ “โรงเรียนทหารบก”ตามลําดับ เม่ือจํานวนนักเรียนนายรอยเพ่ิมมากข้ึน จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหจัดสรางโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยมบริเวณริมถนนราชดําเนินนอกและเสด็จพระ
ราชดําเนินทรงเปดโรงเรียนเม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2452 สําหรับโรงเรียนทหารบกเดิมใหเปนโรงเรียนนาย
รอยชั้นปฐม ตอมา พ.ศ.2468 กระทรวงกลาโหมไดรวมโรงเรียนนายรอยชั้นปฐมกับโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม 
เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนนายรอยทหารบก” และจัดตั้ง “โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก” ในพ้ืนท่ีเดียวกันเม่ือ พ.ศ.
2477 จากนั้นมีการปรับปรุงหลักสูตรใหคลายกับหลักสูตรโรงเรียนนายรอยสหรัฐอเมริกา (United State 
Military Academy) เม่ือ พ.ศ.2490 เวลาการศึกษา 5 ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานชื่อ “โรงเรียนนายรอย พระจุลจอมเกลา” (Chulachomklao Royal Military Academy) เม่ือ 
พ.ศ.2491 และพระราชทานตราแผนดินหรือตราอารมเปนตราประจําโรงเรียนเม่ือ พ.ศ.2493 ตอมามีการ
กอสรางโรงเรียนแหงใหมในท่ีดินของกองทัพบกจํานวน 19,290 ไร บริเวณเขาชะโงก ตําบลพรหมณี อําเภอ
เมือง  จังหวัดนครนายก  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเปด
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาแหงใหมในวันครบรอบพระราชทานกําเนิด 99 ป ของสถาบันนี้ เม่ือวันท่ี 
5 สิงหาคม พ.ศ.2529   

4. สัญลักษณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
           พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯพระราชทาน 

“ตราแผนดิน หรือ ตราอารม” เปนตราประจําโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และใหเปนเครื่องหมาย
เหลาสังกัดของนักเรียนนายรอยดวย        
       ตราแผนดิน หรือ ตราอารม       
       ตราแผนดิน หรือเรียกวา ตราอารม เปนพระราชลัญจกรประจําแผนดินในสมเด็จ 
       พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ท่ีใชสําหรับประทับกํากับ 
เอกสารสําคัญเก่ียวกับราชการแผนดิน พระราชลัญจกรประจําแผนดินหรือตราแผนดินนี้พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเสวกเอกหมอมเจาประวิชชุมสาย พระโอรส           
ในพระเจาบรมวงศเธอ กรมขุนราชสีหวิกรม (พระองคเจาชุมสาย) เปนผูผูกข้ึนเม่ือพุทธศักราช 2416 
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ความหมายของสิ่งสําคัญตางๆ นั้น สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงอธิบายความหมาย ประทาน
หลวงบริบาลบุรีภัณฑ  ดังนี้ 

พระมหาพิชัยมงกุฎพรอมดวยรัศมีและฉัตรสองขาง หมายถึง ราชาธิปไตย 
จักรและตรีใตพระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง พระราชวงศจักรี 
โลรองพระมหาพิชัยมงกุฎ ภายในมีชางสามเศียร หมายถึง สยามเหนือ สยามกลาง สยามใต 

รวมกันเปนประเทศสยาม  
รูปชางยืนแทน หมายถึง ประเทศราชลาว   
รูปกริชคดและกริชตรงไขวกัน หมายถึง ประเทศราชมลายู 
รูปราชสีหกับคชสีหประคองฉัตรสองขาง ราชสีห หมายถึง มหาดไทย ซ่ึงเปนใหญฝายพลเรือน  
คชสีห หมายถึง กลาโหม ซ่ึงเปนใหญฝายทหาร ท้ังสองฝายตางเปนพนักงานปองกันรักษา          

พระราชอาณาจักร 
กรอบโล เปนรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณนพรัตนราชวราภรณ หมายถึง นับถือ

พระพุทธศาสนา เนื่องดวยตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น ผูท่ีนับถือพุทธศาสนาเทานั้นท่ีจะ
ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้ 

ใตโลลงมา เปนรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา หมายถึง พระบาทสมเด็จพระ
เจา อยูหัวทรงบํารุงสกุลวงศผูมีบําเหน็จความชอบในบานเมือง ใหสามัคคีชวยกันในบานเมือง 

พระแสงขรรคไชยศรี พัดวาลวิชนีอยูดานขวา ธารพระกรและพระแสจามรีอยูดานซาย 
ฉลองพระบาทอยูริมฐานฉัตรเครื่องสูงขางละองค 

ใตลงมาดานลางมีแพรแถบเขียนตัวหนังสือคาถาเปนภาษาบาลีซ่ึงสมเด็จพระสังฆราช (สา 
ปุสสเทว) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทรงผูกข้ึนวา “สพเพส สงฆภูตาน สามคคี วฑฒิสาธิกา”แปลวา 
ความพรอมเพรียงของบุคคลท้ังปวง ผูอยูเปนหมวดหมูกันยอมเปนเครื่องทําความเจริญใหสําเร็จ 

เครื่องประดับตกแตงดานหลังตรา คือ ฉลองพระองคครุยนพรัตนราชวราภรณเปนพ้ืนอยางมาน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ           

ใชตราแผนดิน เม่ือรัตนโกสินทรศก 108 (พ.ศ.2432) 

5. นโยบาย 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดกําหนดนโยบายและแนวความคิดการพัฒนาของโรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลาไวในแผนแมบทของการพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.2555-
2559 เพ่ือเปนกรอบการปฏิบัติงานของหนวยตางๆ ภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ดังนี้ 

5.1  นโยบายดานการศึกษา 
 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดานวิชาการของนักเรียนนายรอย และ

หลักสูตรปริญญาตรีสําหรับพลเรือนอยางตอเนื่อง  ใหมีความเหมาะสม ทันสมัย ไดมาตรฐานตามขอกําหนดของ
สภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) 
และสภาวิศวกร จนสามารถเปดการศึกษาไดถึงระดับปริญญาโท โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ใหผูท่ีสําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีความสามารถในการประยุกตใชความรูดานวิชาการกับการทํางาน
ราชการและสามารถใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 

. ๐ ๐ . . 
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5.2  ดานผูเขารับการศึกษา 
การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก ตองเปนไปดวย

ความบริสุทธิ์และยุติธรรมเพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และความพรอมท่ีจะศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดใหมีการประชาสัมพันธการ
สอบคัดเลือกอยางตอเนื่อง เพ่ือใหอัตราสวนระหวางผูสมัครกับผูท่ีเขารับการศึกษาไมนอยกวา 50 : 1 และเพ่ิม
สัดสวนของผูท่ีมีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป) จากผูสมัครท้ังหมดใหสูงข้ึนดวย สําหรับการรักษา
คุณภาพทางดานการศึกษาของผูเขารับการศึกษาในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลานั้น ใหเปนไปตาม
มาตรฐานเกณฑการวัดผลของสถาบันระดับอุดมศึกษาท่ัวไป โดยเปนท่ียอมรับของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร ท้ังนี้ใหรักษามาตรฐานผูเขารับการศึกษาทางดานสุขภาพ บุคลิกภาพ และ
ภาวะการเปนผูนํา 

5.3 ดานกําลังพล 
การบรรจุกําลังพลเขารับราชการ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีทางราชการกําหนดเพ่ือใหได

บุคคลท่ีเหมาะสมกับงานท่ีตองปฏิบัติในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอาจารย นายทหารปกครอง สงเสริมใหกําลังพล
ทุกคนมีความกาวหนา  มีคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจไมดอยกวาขาราชการอ่ืนและเอกชน 
สงเสริมการเรียนรูใหกําลังพล ใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีดานการทหาร
และดานอ่ืนๆ รวมท้ังนําระบบประเมินคากําลังพลมาใชประโยชนเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้น
ยังตองควบคุม       กวดขันวินัย สรางจิตสํานึก ตลอดจนยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีของ
กําลังพล 

5.4 ดานการสงกําลังบํารุง 
พัฒนาระบบการสงกําลังบํารุงท่ีทันสมัย (e-Logistics) มาใชในการจัดทําฐานขอมูล ดานการ

สงกําลังบํารุง เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการสิ่งอุปกรณตามความตองการใชงานและสามารถสนับสนุนการ
ฝกศึกษาของนักเรียนนายรอยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยางแทจริง  พัฒนาความรู 
ความสามารถ เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณของกําลังพลโดย e-Inventory การดูแลรักษาบํารุงใหสิ่ง
อุปกรณตางๆ มีสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา รวมท้ังการควบคุม การรายงาน และระบบการบันทึกสิ่ง
อุปกรณ โดยใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.5   ดานกิจการพลเรือน 
สนับสนุนและสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข พรอมท้ังสงเสริมอุดมการณ ความรักชาติ ศาสน กษัตริย อยางตอเนื่อง  เพ่ือใหกําลังพลของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ยึดม่ันและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน วางแผนการ
ปฏิบัติงานรวมระหวางโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากับหนวยงานภายนอก งานดานการชวยเหลือ
ประชาชน พัฒนาความสัมพันธและสรางความเขาใจกับหนวยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนใน
พ้ืนท่ี เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

5.6  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการใชสิ่งอุปกรณท่ีเปนผลมาจากวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม นํามา

ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหสูงข้ึน สงเสริมการพัฒนาความรูดาน
วิทยาการคอมพิวเตอรใหกําลังพลทุกระดับ ใหสามารถนํามาใชงานไดอยางแทจริง 
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5.7   ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
สงเสริมใหมีความรวมมือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ใหมีความรู ความ

เขาใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกระดับ เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง พัฒนา
มาตรฐานและตัวบงชี้ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา และเอกลักษณเฉพาะทางภายใตปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ อัตลักษณ และ
วัตถุประสงคของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอการประกันคุณภาพอยาง
ครบถวน จัดใหมีการประชาสัมพันธ จัดทําระบบฐานขอมูล และพัฒนากลไกในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป และนําผลท่ีไดมาใชใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

5.8  ดานการบริหารจัดการ 
พัฒนาการจัดโครงสรางของหนวยใหสามารถรองรับกับปริมาณงานท่ีมีอยู  และรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวยใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวโดยการ
พัฒนาและปรับปรุงแกไขคูมือ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

6. เปาหมายของการพัฒนา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
6.1 ดานการศึกษา 

6.1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดานวิชาการของนักเรียนนายรอย 
ใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) และสภาวิศวกร 

6.1.2 พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับพลเรือนท่ีเหมาะสม ไดมาตรฐานตามขอกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร 

6.1.3 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางดานการทหาร ไดแก การศึกษาวิชาทหาร จิตวิทยาและ
การนําทหาร ใหสอดคลองตามความตองการของกองทัพบก สถานการณ และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

6.1.4 พัฒนาอุปกรณการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณใหทันสมัย
และเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ และสภาวิศวกร 

6.1.5 พัฒนาและดําเนินการจัดหาเครื่องชวยฝก และอาวุธยุทโธปกรณเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนวิชาทหารใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดของทางทหาร 

6.1.6 ดําเนินการสงเสริมการพัฒนาทางดานการศึกษาใหกาวหนา จนสามารถเปดการศึกษา
ในระดับปริญญาโทใหกับขาราชการและบุคคลพลเรือนท่ัวไปได   

6.1.7 พัฒนาสํานักงานวิจัยสวนการศึกษา ใหเปนศูนยการวิจัย เพ่ือสนองตอบตอการ
ดําเนินงานดานการวิจัยของนักเรียนนายรอย อาจารย ขาราชการในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอม-เกลาและ
กองทัพบก 

6.1.8 สงเสริมดําเนินงานดานการวิจัยของ ครู อาจารย และนักเรียนนายรอยเพ่ือใหเกิด
ประโยชนแกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและกองทัพบก ไดแก การจัดงานแสดงผลงานทางวิชาการ
ประจาํป 

6.1.9 พัฒนาการใหบริการทางวิชาการแกสถาบันภายนอก ชุมชนใกลเคียงสถาบันและกลุม
บุคคลอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิผล ทันตอสภาวการณอยางตอเนื่อง 
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6.1.10 พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอกท่ีไดจัดทําบันทึกขอตกลง 
(MOU) ไวแลวใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด รวมถึงการขยายเครือขายออกไปตามความ
เหมาะสม 

6.1.11 ปรับปรุงอัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข 4400 ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอม-
เกลา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการขอแกไขโครงสรางและอัตราการจัดท่ีลาสมัยใหสอดคลองกับความ
รับผิดชอบ และปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

 
6.2  ดานผูเขารับการศึกษา 

6.2.1 รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารใน
สวนของกองทัพบก ใหมีความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเปนท่ียอมรับของสาธารณชน 

6.2.2 รักษามาตรฐานทางดานคุณภาพของบุคคลพลเรือนท่ีผานการสอบคัดเลือกเขาเปน
นักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก ใหมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังในดานการศึกษา (ผลการศึกษา
ดี คะแนนเฉลี่ย 3.5 ข้ึนไป) ดานสุขภาพอนามัย (ผานการทดสอบ และตรวจสอบตามเกณฑท่ีกําหนด) และ
ดานจิตใจ (ภาวะทางจิตใจและความเปนผูนํา) 

6.2.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมของนักเรียนนายรอยและโรงเรียนนายรอยพระจุลจอม-เกลาตอ
สาธารณชนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมท่ัวประเทศ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหมีผูสมัคร
สอบคัดเลือกเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบกเพ่ิมข้ึนทุกป 

6.2.4 รักษาคุณภาพทางดานการศึกษาของผู เขารับการศึกษาในโรงเรียนนายรอย                
พระจุลจอมเกลา ใหเปนไปตามมาตรฐานเกณฑการวัดผลของสถาบันระดับอุดมศึกษาท่ัวไป โดยเปนท่ี
ยอมรับของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร 

6.2.5 รักษามาตรฐานทางดานสุขภาพ บุคลิกภาพ และสภาวะการเปนผูนําของนักเรียนนาย
รอยในระหวางเวลาศึกษาอยูในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหอยูในสภาพท่ีพรอมสําหรับการรับ
ราชการเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรเม่ือจบการศึกษา 

6.3  ดานกําลังพล 
6.3.1 มุงพัฒนาสถานภาพครู อาจารย นายทหารปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานสูง ท้ังดานสถานภาพสวนตัว สถานภาพทางวิชาชีพและสถานภาพทางสังคม 
6.3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลชั้นต่ํากวาสัญญาบัตร ลูกจาง ตลอดจนครอบครัวให

ดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุขภายใตสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
6.4  ดานการสงกําลังบํารุง 

6.4.1 ปรบัปรุงอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารท่ีพักนักเรียนนายรอย และบานพักของ
ทางราชการท่ีอยูในสภาพชํารุดใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสม 

6.4.2 จัดหาสิ่งอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือใหไดรับปจจัยพ้ืนฐานความเปนอยู
และการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

6.4.3 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ท่ีชํารุดไปตาม
สภาพการใชงานใหสามารถใชงานไดตามปกติ 

6.4.4 โอนทรัพยสินระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหกับ
รัฐวิสาหกิจ เพ่ือลดภาระคาใชจายในการบํารุงรักษา และคาซอมแซม โดยรัฐวิสาหกิจเปนผูรับผิดชอบดูแลและซอมบํารุง 
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6.5  ดานกิจการพลเรือน 
  6.5.1 การสรางความเชื่อม่ันและศรัทธาตอประชาชน เพ่ือใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอ

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและกองทัพบก 
  6.5.2 การสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนรอบคาย ใชหลักนิยมกิจการพลเรือน ไดแก 

การปฏิบัติการกิจการพลเรือน ปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธและการปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง 
  6.5.3 การชวยเหลือประชาชน เปนการรวมมือสนับสนุนซ่ึงกันและกันระหวางฝาย

ทหารกับฝายพลเรือนในลักษณะการบูรณาการในทุกๆ ดาน เพ่ือใหการชวยเหลือประชาชนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพแบงการ ชวยเหลือออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก การชวยเหลือประชาชนใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดี
ข้ึน และการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ 

6.6  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6.6.1 พัฒนาระบบ จัดหาอุปกรณและซอฟทแวรใหมีความทันสมัยตามเทคโนโลยีท่ี

เปลี่ยนแปลงไป และเพียงพอตอความตองการใชงาน รวมท้ังขยายเครือขายใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีภายใน
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
เกิดประโยชนสูงสุดในดานการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของนักเรียนนายรอยและการปฏิบัติราชการ
ของหนวยงานภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

  6.6.2 จัดหาสิ่งอุปกรณระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพ่ือ
ทดแทนอุปกรณท่ีชํารุดไปตามสภาพการใชงาน เพ่ือดํารงสภาพการใชงานใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง 
มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได 

  6.6.3 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ใหสามารถใชเทคโนโลยีไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม ท้ังในสวนของเจาหนาท่ีดานสารสนเทศและผูใชงานท่ัวไป 

6.7  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  6.7.1 จัดทําระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา ภายใตปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ อัตลักษณและวัตถุประสงค ของโรงเรียน
นายรอย                พระจุลจอมเกลา 

  6.7.2 พัฒนาปรบัปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใหเขาสูระบบการทํางานในสาย
งานปกติและเปนกลไกสําคัญในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 
เพ่ือใหเปนเครื่องมือสําคัญ 

  6.7.3 พัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน           
นายรอยพระจุลจอมเกลา ใหเหมาะสมกับองคกรอยางแทจริง 

  6.7.4 ใหมีการฝกอบรม พัฒนาบุคลากรการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ใหมี
ความรู ความเขาใจ ความสามารถดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

  6.7.5 ใหหนวยงานข้ึนตรงตั้งแตระดับกองวิชาข้ึนไปหรือเทียบเทา รวมกันจัดทําระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

  6.7.6 ใหทุกหนวยงานไดดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อยาง
ตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกป เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากหนวยงานตนสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก 
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  6.7.7 ใหทุกหนวยงานมีการนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน มาใชใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

  6.7.8 ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารขอมูล และกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนไดรับทราบ 

  6.7.9 จัดทําระบบฐานขอมูล เอกสารหลักฐานตางๆ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ใหเปนระบบ ถูกตอง และทันสมัย เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

  6.7.10 จัดตั้งหนวยงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับรองรับงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอยางเปนรูปธรรม 

  6.7.11 สนับสนุนและสงเสริมใหมีความรวมมือในกิจกรรมดานการประกันคุณภาพ
การศึกษากับหนวยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

  6.7.12 ใหมีการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดานเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

6.8  ดานการบริหารจัดการ 
  6.8.1 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงสรางของหนวยใหรองรับกับปริมาณงานท่ีมีอยู 
  6.8.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวยใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวโดยการ

พัฒนาปรับปรุงแกไขคูมือ กฎ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
  6.8.3 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณใหมีความถูกตอง สะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

7. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ เอกลักษณ อัตลักษณ และวัตถุประสงค 
7.1  ปรัชญา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดยึดถือตามมติการประชุมสภาโรงเรียนนายรอย           

พระจุลจอมเกลา ครั้งท่ี 6/54 เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ.2554 โดยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาได
นอมนําพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 
5 ท่ีไดพระราชทานแกนักเรียนนายรอย เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ.2452 ไวข้ึนเหนือเกลาเหนือกระหมอม 
ความวา 

 “...การทหารนั้น ท่ีจะสําเร็จไปไดก็โดยท่ีมีผูบังคับบัญชาควบคุมใหพอแกการ ถึงแมวา
เราจะมีพลทหารมากมายเทาใดก็ดี แตไมมีผูท่ีจะควบคุมทหารเหลานั้นเขาสนามรบ ทหารเหลานั้นก็ไม
สามารถจะไดชัยชํานะแกขาศึกไดเลย ยอมตองอาศรัยนายทหารท่ีมีความรู แลมีสติปญญาสามารถท่ีจะ
ไปสูชัยชํานะได แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะไดมาจากไหนเลา ก็ตองไดมา
จากโรงเรียนนายรอย คือจากพวกเจานี้เอง เพราะฉะนั้นเจาท้ังหลายจงตั้งอุสาหะพยายามในการเลา
เรียนวิชาของตนใหดีเถิด เตรียมการท่ีจะทํานาท่ีซ่ึงสําคัญท่ีสุด ซ่ึงถาพูดในทางทําการใหแกเจาแผนดิน
ก็เปนการฉลองพระเดชพระคุณดีท่ีสุดย่ิงกวาอยางอ่ืน คือนาท่ีปองกันความอิสสระภาพของบานเกิด
เมืองนอนของเรา...” (ใชขอความดั้งเดิม) (จากหนังสือโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 100 ป เลม 2-3) 

สรุปความวาการสรางนายทหารท่ีมีความรูและสติปญญาใหสามารถควบคุมบังคับบัญชาใน
เวลาปกติและสงคราม เพ่ือปองกันอธิปไตยของบานเมือง เปนแนวทางกําหนดปรัชญาของโรงเรียนนายรอย                 
พระจุลจอมเกลา ดังนี้คือ 
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“เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีสรางผูนําใหมีความรู  มีวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณความรักชาติ ” 

ซ่ึงกําลังพลทุกคนในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ยอมรับหลักการ และความเชื่อใน
ปรัชญาท่ีใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความราบรื่นในการทํางานรวมกัน และนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศน  ภารกิจ และพันธกิจท่ีกําหนดไว  

7.2  ปณิธาน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา     
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดนําปรัชญาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

นโยบายของหนวยเหนือและหนวยงานท่ีเก่ียวของมากําหนดเปนปณิธานของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ดังนี้ 
 “มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีคุณลักษณะและขีดความสามารถท่ีกองทัพบก

ตองการ และเปนท่ียอมรับของสังคม ”  
7.3 วิสัยทัศน ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 “เปนสถาบันอุดมศึกษาทางทหารท่ีผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นนําในระดับหมวด 
เปนท่ียอมรับของนานาชาติ ” 

7.4 ภารกิจ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   
 ตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข 4400 กําหนดใหโรงเรียนนายรอย          

พระจุลจอมเกลา มีหนาท่ีใหการศึกษา อบรม และดําเนินการฝกนักเรียนนายรอย เพ่ือใหสําเร็จการศึกษา
และมีความรู ความสามารถ ปฏิบัติหนาท่ีนายทหารสัญญาบัตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

7.5 พันธกิจ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา     
 จากภารกิจของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  กําหนดไวตามอัตราการจัดเฉพาะ

กิจ (อฉก.) หมายเลข 4400 ตามขอ 4.4 ทําใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีภาระงานท่ีจะตองทําคือ   
1. ผลิตนักเรียนนายรอยใหเปนนายทหารสัญญาบัตรหลักมีคุณลักษณะตามท่ี

กองทัพบกตองการ 
2. สรางองคกรความรูทางวิชาการ  วิชาทหาร  การวิจัย  และการเสริมสราง

คุณลักษณะผูนําทางทหาร 
3. ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกกองทัพ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ 
4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
5. เทิดทูนและดํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ  ศาสน  กษัตริย 
6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

7.6  เอกลักษณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา “เปนสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตร
หลักของกองทัพบก” 

7.7 อัตลักษณ  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดกําหนดใหนักเรียนนายรอย “เปน
สุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ท่ีมีความเปนผูนํา ยึดม่ันอุดมการณ เทิดทูน ชาติ ศาสน กษัตริย” 

7.8 วัตถุประสงค  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 ผลิตนักเรียนนายรอยเพ่ือใหสําเร็จเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกท่ีมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้ 
         7.8.1 เปนแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผูมีลักษณะผูนําท่ีดี มีวินัย มีความกลา
หาญ เสียสละ รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณในการอุทิศตนเพ่ือชาติ และประชาชน 
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         7.8.2 มีความรู ความสามารถข้ันพ้ืนฐานในวิชาทหารเหลาตางๆ ท้ังทางเทคนิคและ
ทางยุทธวิธี สามารถเปนผูนําการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหนวยกําลังรบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         7.8.3 มีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพ 
ตลอดจนการอุทิศตนเพ่ือความเปนทหารอาชีพอยางแทจริง 
         7.8.4 มีพ้ืนฐานความรูวิทยาการระดับอุดมศึกษา ในดานวิทยาศาสตร วิศวกรรม 
ศาสตร สังคมศาสตร และอักษรศาสตร เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลัก
ของกองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการชวยพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ 
        7.8.5 มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ เปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนา
และดํารงความเขมแข็งของสมรรถภาพรางกายและจิตใจ ท้ังในตนเองและเสริมสรางใหแกกําลังพลใน
หนวยงานของตน รวมท้ังมีจิตสํานึกและสัญชาตญาณในการรบ และมีความสามารถในการฝกสอนอบรม
ผูใตบังคับบัญชา 

8.  การจัดและการบริหารองคกร 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนสวนราชการข้ึนตรงกองทัพบกมีหนาท่ีสําคัญในการ

ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอย ดําเนินการฝกอบรมและปลูกฝงนิสัย วินัย จิตวิทยาและการนําทหาร   
พลศึกษา  วิชาทหารเบื้องตนแกนักเรียนนายรอย  เพ่ือใหมีลักษณะเปนนายทหารท่ีดีของกองทัพ นอกจากนี้ยัง
อํานวยการประสานงานกับเหลาตางๆ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการฝกสอนวิชาทหารข้ัน
พ้ืนฐานทางยุทธวิธีและเทคนิคของเหลาตางๆ ใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีนายทหารสัญญาบัตรในเหลานั้นๆ ได 
รวมท้ังยังดําเนินการใหการศึกษาภาควิชาการข้ันอุดมศึกษาแกนักเรียนนายรอยตามหลักสูตร โดยแบงสวน
ราชการออกเปน 6 หนวยงาน ดังนี ้

328.132  กองบัญชาการ  มีหนาท่ีวางแผน ประสานงาน อํานวยการและบริหารงานใหเปนไป
ตามภารกิจของโรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลาและนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย   

8.2 สวนการศึกษา  มีหนาท่ีวางแผน อํานวยการ กํากับดูแล ใหการศึกษาข้ันวิทยาการ
อุดมศึกษาตามหลักสูตรแกนักเรียนนายรอย 

8.3 สวนวิชาทหาร  มีหนาท่ีวางแผน ดําเนินการ กํากับดูแล การฝกและการศึกษา
วิทยาการทหารของนักเรียนนายรอยใหเปนไปตามหลักสูตร   

8.4 กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค  หนาท่ีปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอย 
ฝกอบรมนิสัย อุปนิสัย วินัย จิตวิทยาและการนําทหาร พลศึกษา และวิชาทหารเบื้องตน  

8.5 สวนบริการ มีหนาท่ีดําเนินการสนับสนุนหนวยตางๆ ของโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการพลาธิการ การยุทธโยธา การสรรพาวุธ การขนสง การสวัสดิการ การ
ติดตอสื่อสาร การผลิต และการซอมสรางสิ่งอุปกรณประจําหนวย ตลอดจนบริการแรงงาน และบริการอ่ืนๆ 
ตามท่ีไดรับมอบ   

8.6 โรงพยาบาล  มีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ใหบริการดานสุขภาพ
แบบองครวมแกนักเรียนนายรอย ขาราชการ ลูกจาง ตลอดจนครอบครัว บุคคลพลเรือนและประชาชนท่ัวไป 
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  แผนภูมิโครงสรางการจัดองคกร และการบริหารราชการ 
      แผนภูมิแสดงการจัดองคกร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

กองบัญชาการ สวนการศึกษา สวนวิชาทหาร กรมนักเรียนนายรอย 
รักษาพระองค 

สวนบริการ โรงพยาบาล 

แผนกธุรการ กองเตรียมการ
และควบคุม
การศึกษา 

กองวิชา 
อักษรศาสตร 

กองวิชา 
วิศวกรรมรรพาวุธ 

กองวิชาฝายอํานวย- 
การและวิชาทั่วไป 

กองวิชาสงคราม
พิเศษ 

กองวิชาเหลาสนับ- 
สนุนการชวยรบ 

กองกิจการ 
พลเรือน 

กองสงกําลัง
 

กองวิชาเหลา
สนับสนุนการรบ 

กองจิตวิทยาและ 
การนําทหาร 

กองการพลศึกษา 

กองบังคับการ 
เตรียมการ 

กองวิชาเหลา
กําลังรบ 

กองบังคับการ 

กองยุทธการ
และการขาว 

กองกําลังพล 

กองพัน 
ทหารราบ 

แผนกหองสมุด 
และพิพิธภัณฑ 

แผนกการเงิน 

กองปลัดบัญชี 

กองสถิติและ   
ทะเบียน
ประวัติ 

กองวิชา 
วิศวกรรมไฟฟา 

กองวิชา
ประวัติศาสตร 

กองวิชาวิทยาศาสตร 
สิ่งแวดลอม 

กองวิชากฎหมาย
และสังคมศาสตร 

กองวิชาเคมี 

กองวิชาฟสิกส 

กองวิชา 
วิศวกรรมโยธา 

กองวิชา 
วิศวกรรมเครื่องก

 

หมวดดุริยางค 

แผนกธุรการ 

แผนก
สรรพาวุธ 

แผนก
สวัสดิการ 

กองสนับสนุน
การฝกศึกษา 

กองยุทธโยธา 

กองพลาธิการ 

โรงพิมพ 

แผนกขนสง 

แผนกสื่อสาร 

กองอํานวยการ 

แผนกสงกําลัง
และบริการ 

กองศัลยกรรม
และสูตินรีเวช

 

กองตรวจโรค
ผูปวยนอก 

กองอายุรกรรม 

กองทันตกรรม 

แผนกพยาบาล 

แผนกรังสีกรรม 

แผนกเภสัชกรรม 

แผนก 
เวชกรรมปองกัน 

กองวิชาประวัติ 
ศาสตรการสงคราม 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

กองวิชาคณิตศาสตร 
   และคอมพิวเตอร 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนก 
พยาธิวิทยา 

หมวด 
พลเสนารักษ 

สภาโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

 
 
 

.  กองพัน นนร. 
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แผนภูมิแสดงการบริหารราชการของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

ผูบัญชาการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 
 

  คณะกรรมการสภา                       หัวหนาสํานักงาน 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา                         ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
    ผูอํานวยการสวนการศึกษา             ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร       ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอย 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา       โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา                 รักษาพระองค 
 
 
           ผูอํานวยการสวนบริการ               ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
                       โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา       โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 
8. รายช่ือผูบังคับบัญชา / ผูบริหาร  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

8.1  ผูบัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
- พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี           

8.2   ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 - พลโท ถกลเกียรติ นวลยง  (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) 
 - พลโท สิทธิพล ชินสําราญ ( เมษายน 2559)            
8.3   รองผูบัญชาการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (1) 

- พลตรี ไพโรจน ทองมาเอง (เมษายน 2558 – มีนาคม 2560) 
- พลตรี สันตชัย เกิดสวัสดิ์   (ตุลาคม 2559)   

8.4   รองผูบัญชาการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (2) 
 - พลตรี ธีระชัย เกตุตรีกรณ (มกราคม – กันยายน 2559) 
 - พลตรี สุขุม สุขศรี (เมษายน 2560)   
8.5   เสนาธิการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

- พลตรี อรุณนิวัช ชางใหญ  (มกราคม – กันยายน 2559) 
- พลตรี สุขุม สุขศรี (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
- พลตรี ปญญา ตุรงคเรือง (เมษายน 2560)  

8.6   รองเสนาธิการ โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา (1) 
 - พันเอก วีระพล ไตรสิงห (มกราคม – กันยายน 2559) 

- พันเอก ปญญา ตุรงคเรือง (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
- พันเอก ประมวล จันทรศรี (เมษายน 2560) 
 
 



(รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559) 12 

8.7   รองเสนาธิการ โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา (2) 
- พันเอก สุขุม  สุขศรี (มกราคม – กันยายน 2559) 
- พันเอก ประมวล จันทรศรี (ตุลาคม 2559) 
- พันเอก วิชาติ เอ่ียมไพจิตร (เมษายน 2560) 

8.8   ผูอํานวยการสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
- พลตรี วินัฐ  อินทรสุวรรณ  

8.9   ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 - พลตรี สันตชัย เกิดสวัสดิ์ (มกราคม – กันยายน 2559) 
 - พลตรี วัชระ สัตยวงศทิพย (ตุลาคม 2559) 
8.10 ผูบังคับการกรมนักเรยีนนายรอยรักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

   - พันเอก อํานวย แยมผกา 
8.11   ผูอํานวยการสวนบริการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
   - พันเอก เชิงชาย   กระตุฤกษ  
8.12   ผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
   - พันเอก สุรชัย รัศมีจิวานนท  
8.13  ผูอํานวยการกองกําลังพล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
  - พันเอก ชัยณรงค    แกวประสิทธิ์    
8.14  ผูอํานวยการกองยุทธการและการขาว โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

- พันเอก ประมวล จันทรศรี (มกราคม – กันยายน 2559) 
- พันเอก ศรัณยภัทร พลศรี (ตุลาคม 2559)   

8.15  ผูอํานวยการกองสงกําลังบํารุง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
- พันเอก วิชาติ   เอ่ียมไพจิตร (มกราคม 2559 – มีนาคม 2560) 
- พันเอก กิตติพงษ  พลตื้อธนกุล (เมษายน 2560)   

8.16  ผูอํานวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
- พันเอก เรวัต   ถนอมศักดิ ์ (มกราคม – กันยายน 2559) 
- พันเอก ตรีบดินทร  จิตรีศรีอราม (ตุลาคม 2559) 

 8.17 ผูอํานวยการกองปลัดบัญชี โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
- พันเอก คําศักดิ์  นิภานันท 

9. รายช่ือคณะกรรมการสภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
คณะกรรมการสภาโดยตําแหนง 

9.1  ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 - พลโท เถกิงเกียรติ นวลยง  (ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2559) 
      - พลโท สิทธิพล ชินสําราญ ( เมษายน 2559) 
9.2 รองผูบัญชาการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (1) 
 - พลตรี ไพโรจน  ทองมาเอง (เมษายน 2558 – มีนาคม 2560) 

- พลตรี สันตชัย   เกิดสวัสดิ์ ( ตุลาคม 2559) 
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9.3 รองผูบัญชาการโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา (2) 
- พลตรี ธีระชัย เกตุตรีกรณ (มกราคม – กันยายน 2559) 
- พลตรี สุขม สุขศรี (เมษายน 2560)               

9.4  เสนาธิการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
- พลตรี อรุณนิวัช ชางใหญ (มกราคม – กันยายน 2559) 
- พลตรี สุขุม สุขศรี (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
- พลตรี ปญญา ตุรงคเรือง (เมษายน 2560) 

9.5  ผูอํานวยการสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
- พลตรี วินัฐ อินทรสุวรรณ 

9.6 ผูอํานวยการสวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 - พลตรี สันตชัย  เกิดสวัสดิ์ (มกราคม – กันยายน 2559) 
 - พลตรี วัชระ สัตยวงศทิพย (ตุลาคม 2559) 
9.6 รองเสนาธิการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (1) 

- พันเอก วีระพล ไตรสิงห (มกราคม – กันยายน 2559) 
- พันเอก ปญญา ตุลางเรือง (ตุลาคม 2559) 
- พันเอก ประมวล  จันทรศรี (เมษายน 2560) 

9.7 รองเสนาธิการ โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา (2) 
- พันเอก สุขุม สุขศรี (มกราคม – กันยายน 2559) 
- พันเอก ประมวล จันทรศรี (ตุลาคม 2559) 
- พันเอก วิชาติ เอ่ียมไพจิตร (เมษายน 2560) 

9.9 ผูบังคับการกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 - พันเอก อํานวย แยมผกา 

9.10 ผูอํานวยการสวนบริการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 - พันเอก เชิงชาย  กระตุฤกษ  
9.11 ผูอํานวยการโรงพยาบาล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 - พันเอก สุรชัย รัศมีจิวานนท   
9.12 ผูอํานวยการกองกําลังพล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 - พันเอก ชัยณรงค  แกวประสิทธิ์     
9.13 ผูอํานวยการกองยุทธการและการขาว โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 - พันเอก ประมวล จันทรศรี 
9.14 ผูอํานวยการกองสงกําลังบํารุง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 - พันเอก กิตติพงษ พลตื้อธนกุล  
คณะกรรมการสภาโดยการแตงตั้ง 

9.15 ผูอํานวยการกอง สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 - พันเอก สิทธา สาริบุตรนนท   
9.16 ผูอํานวยการกอง สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 - พันเอก ศุภชัย ศรีหอม 
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9.17 ผูอํานวยการกอง สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 - พันเอก ชวน จันทวาลย 
9.18 ผูอํานวยการกอง สวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 - พันเอก เฉลิมพงษ พันธุระ 
9.19 ผูอํานวยการกอง สวนวชิาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 - พันเอก สัญญา ยอดพรมทอง 
9.20 ผูอํานวยการกอง กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค  
    โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 - พันเอก กรีฑา ศรีลัด 

10.  จํานวนบุคลากร 
10.1  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  มีหนวยข้ึนตรง ประกอบดวย กองบัญชาการฯ 

สวนการศึกษาฯ  สวนวิชาทหารฯ  กรมนักเรียนนายรอยรกัษาพระองคฯ  สวนบริการฯ  และโรงพยาบาลฯ 
มีบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร  รายละเอียดดังตารางท่ี  2 
 
ตารางท่ี 2   จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากรของหนวยข้ึนตรงโรงเรียนนายรอย 
 พระจุลจอมเกลา  ปการศึกษา 2559 

ประเภทบุคลากร อัตราเต็ม อัตราอนุมัติ บรรจุจริง 
ชวยราชการ 
นอกหนวย 

หมายเหตุ 

นายทหารชั้นสัญญาบัตร 935 695 548 32  

นายทหารชั้นประทวน 1,129 847 594 5  

ลูกจางประจํา 549 549 219 -  

ลูกจางชั่วคราว 61 61 33 -  

พนักงานราชการ 352 352 159 -  

พลทหารกองประจําการ 1,204 903 784 -  

รวม 4,230 3,407 2,337 37  

10.2  ผูทรงคุณวุฒิกองทัพบกชวยราชการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จํานวน 2 นาย  
10.3 กําลังพลนายทหารสัญญาบัตรบรรจุในตําแหนงนายทหารปฏิบัติการ ประจําโรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลาจํานวน 15 นาย โดยชวยราชการหนวยข้ึนตรงและหนวยงานของโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา จํานวน 13 นาย และชวยราชการนอกหนวย จํานวน 2 นาย  

10.4 กําลังพลนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงประจําโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
จํานวน 17 นาย โดยชวยราชการหนวยข้ึนตรงและหนวยงานของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จํานวน 
12 นาย  ชวยราชการนอกหนวย จํานวน 5 นาย 

10.5 กําลังพลนายทหารสัญญาบัตรตําแหนงประจําหนวยอ่ืนๆ ชวยราชการโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา จาํนวน 10 นาย 



(รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559) 15 

อาจารยประจํา 

คุณวุฒิการศึกษา 

10.6 กําลังพลนายทหารประทวนตําแหนงประจําโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
จํานวน 4 นาย โดยชวยราชการหนวยข้ึนตรงและหนวยงานของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จํานวน 
4 นาย 

11. ขอมูลอาจารย 
อาจารยประจําของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา หมายถึง อาจารยของสวนการศึกษา  

สวนวิชาทหาร และกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค จําแนกไดตามคุณวุฒิการศึกษา รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 3  และจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ รายละเอียดดังตารางท่ี 4 

ตารางท่ี  3  จํานวนอาจารยประจํา  จําแนกตามวุฒิการศึกษา  ปการศึกษา 2559 

                          

สวนการศึกษา สวนวิชาทหาร 
กรมนักเรียน 
นายรอย ฯ 

รวม 

ปริญญาเอก   37 - -  37 

ปริญญาโท 126   8 4 131 

ปริญญาตรี    6 20 12 38 

ต่ํากวาปริญญาตรี 0  5 - 5 

รวม 166 33 16 215 

ตารางท่ี  4  จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2559 

            อาจารยประจํา 
 
ตําแหนงทางวิชาการ 

สวนการศึกษา สวนวิชาทหาร 
กรมนักเรียน 
นายรอย ฯ 

รวม 

ศาสตราจารย 0 0 0 0 
รองศาสตราจารย 10 0 0 10 
ผูชวยศาสตราจารย 30 0 0 30 

อาจารย 129 33 16 179 

รวม 169 33 16 215 

หมายเหตุ อาจารยประจําตามตําแหนงทางวิชาการไมนับรวมสวนวิชาทหารฯ และกรมนักเรียนนายรอย
 รักษาพระองคฯ 
12.   หลักสูตรการศึกษา  

 ปการศึกษา 2559  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ป) ใหแกนักเรียนนายรอยชั้นปท่ี 1- 5  ตามหลักสูตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
พ.ศ.2558 ซ่ึงไดมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพทหารและวิชาเสริมสรางลักษณะผูนําทางทหารใหมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ประกอบดวยกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร กลุมสาขาวิทยาศาสตร และกลุมสาขา 
วิชาศิลปศาสตร โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนตามสาขาวิชาท่ีเปดทําการสอนนักเรียนนายรอย ดังนี้ 

 12.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วก.) 
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 12.1.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วย.) 
 12.1.3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (วฟ.) 
 12.1.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วอ.) 
 12.1.5 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี (วผ.) 
 12.1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (วต.) 
 12.1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.) 
       12.1.8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา (สศ.) 

13.  โครงสรางการจัดการศึกษา  มีองคประกอบสําคัญ 3 ประการไดแก การศึกษาภาควิชาการ  ภาควิชา
การทหาร และการเสริมสรางลักษณะผูนํา โดยมีโครงสรางหลักสูตรดังนี้ 

13.1 การศึกษาภาควิชาการ แตละสาขาวิชามีโครงสรางของหลักสูตรเปนไปตามตารางท่ี 5  
ตารางท่ี 5 โครงสรางหลักสูตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.2559       

ลําดับ สาขาวิชา 

จํานวนหนวยกิต  

หมวดวิชา
ศึกษา
ท่ัวไป 

หมวด
วิชา

เฉพาะ 

หมวด
วิชา

เลือกเสรี 

หมวดวิชา
วิทยาการ

ทหาร 

รวม 
(หนวยกิต) 

1 วิศวกรรมเครื่องกล 47 150 6 45 203 

2 วิศวกรรมโยธา 47 150 6 45 203 

3 สาขาวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 47 150 6 45 203 

4 วิศวกรรมอุตสาหการ 47 147 6 45 200 

5 วิศวกรรมแผนท่ี 47 147 6 45 200 
6 วิทยาการคอมพิวเตอร 47 144 6 45 197 
7 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 54 131 6 45 191 
8 สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 47 147 6 45 200 

13.2  การฝกศึกษาวิชาทหาร มุงใหความรูพ้ืนฐานทางทหารท่ีเพียงพอแกการรับราชการ
เปนนายทหารสัญญาบัตรในระดับผูบังคับหมวดทุกเหลาอยางมีประสิทธิภาพ ในแตละปการศึกษามี 1 ภาค
การฝก แตละภาคการฝกใชเวลาประมาณ 8 สัปดาห หรือมีชั่วโมงการฝกตลอดหลักสูตรรวมไมนอยกวา 
1,400 ชั่วโมง ในแตละสัปดาหมีการฝกไมนอยกวา 40 ชั่วโมงในวันเวลาราชการ และมีการฝกเพ่ิมเติมใน
เวลากลางคืนตามการฝกเฉพาะเรื่องท่ีจําเปน การฝกศึกษาและอบรมวิชาทหารในภาคการฝกมิไดคิด
น้ําหนักเปนหนวยกิต แตกําหนดขอบเขตเนื้อหาในแตละเรื่องของการฝกเปนจํานวนชั่วโมงหรือสัปดาห 

 13.3 การเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา เปนการสอน การฝก และอบรมความเปนผูนําทาง
ทหาร แบบธรรมเนียมทหาร คุณธรรม จริยธรรม และพลศึกษา โดยกําหนดการปฏิบัติสอดแทรกไวใน
ระหวางภาคการศึกษา การใชเวลาบางสวนในหวงปดภาคการศึกษาและวันหยุดราชการ ใชเวลาเฉลี่ย
ประมาณสัปดาหละ 4-8 ชั่วโมง การสอน การฝก และอบรมนี้มิไดกําหนดน้ําหนักเปนหนวยกิต แตกําหนด
เปนจํานวนชั่วโมงในแตละเรื่องหรือกิจกรรม 
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14. จํานวนนักเรียนนายรอย  
ในปการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาท่ี 1 มีจํานวนนักเรียนนายรอย 1,055 นาย ภาคการ 

ศึกษาท่ี 2 มีจํานวนนักเรียนนายรอย 1,054 นาย (ชั้นปท่ี 2 ลาออก 1 นาย) รายละเอียดดังตารางท่ี 6 
 
 

ตารางที่ 6  จํานวนนักเรียนนายรอยแยกตามชั้นปและสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2559  

ชั้นปที ่
จํานวนนักเรียนนายรอย 

วก. วอ. วย. วฟ. วต. วผ. วท. สศ. รวม 
1 นักเรียนนายรอย เรียนวิชาพืน้ฐาน ยังไมแยกสาขา 228 
2 30 28 30 18 25 15 45 30 221 
3 14 25 26 8 26 14 15 52 210 
4 23 44 19 11 18 15 44 22 196 
5 30 33 26 9 24 10 15 53 200 

รวม 1,055 

จํานวนนักเรียนนายรอยแยกตามชั้นปและสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

ชั้นปที ่
จํานวนนักเรียนนายรอย 

วก. วอ. วย. วฟ. วต. วผ. วท. สศ. รวม 
1 นักเรียนนายรอย เรียนวิชาพืน้ฐาน ยังไมแยกสาขา 228 
2 30 28 30 18 25 14 45 30 220 
3 14 25 26 8 26 14 45 52 210 
4 23 44 19 11 18 15 44 22 196 
5 30 33 26 9 24 10 15 53 200 

รวม 1,054 

 

15. คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา 
สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเตรียมทหารและเปนไปตามขอกําหนดของกองทัพบก 

16. สิทธิของผูสําเร็จการศึกษา 
ผูสําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดรับการบรรจุเขารับ

ราชการเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในกองทัพบก มียศเปนวาท่ีรอยตรี รับเงินเดือนแรกบรรจุในระดับ
คุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ป ระดับ น.1 ชั้น 20.5 (16,550 บาท) เพ่ิมเติมดวยคุณสมบัติตามปจจัยท่ีมี
ผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีราชการของกองทัพบกอีกจํานวน 0.5 ถึง 2 ข้ัน ตามคําสั่ง
กระทรวงกลาโหม ท่ี 227/2556  ลง วันท่ี 25 มีนาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ใหไดรับเงินเดือนแรกบรรจุสําหรับขาราชการทหารท่ีมีคุณสมบัติตามปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการของสํานักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

 
 

หมายเหตุ : ไมนับรวมนักเรียนนายรอยท่ีไปศึกษาตอตางประเทศ พักการศึกษา และลาออก 
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17. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 
ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนนายทหารสัญญาบัตรท่ีมี

ความรูในดาน วิชาทหาร สามารถเปนผูบังคับบัญชาและนําหนวยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  มีความรูพ้ืนฐานของเหลาท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี  ตลอดจนวิทยาการทหารอยางกวางๆ ท่ี
จําเปนตอการรับราชการในชวงแรก และมีพ้ืนฐานในการศึกษาตอเพ่ิมเติมจากโรงเรียนของเหลาสาย
วิทยาการตอไปรวมท้ังมีความรูดานวิชาการในระดับอุดมศึกษาเพ่ือเปนพ้ืนฐานทันโลกทันเหตุการณ 

18. งบประมาณ  ไดรับงบประมาณประจําป 2559 
18.1  งบบุคลากร 

18.1.1 เงินเดือน            409,981,098.378 
18.1.2 คาจางประจํา                  40,305,444.43 
18.1.3 คาจางชั่วคราว              26,400,050.00 

18.2  งบดําเนินงาน            172,903,421.75 
18.3  งบลงทุน     32,938,858.62 
18.4  งบเงินอุดหนุน 

 18.4.1  อุดหนุนเพ่ือการศึกษา              4,154,909.00 
 18.4.2  อุดหนุนท่ัวไป                   12,000.00  

18.5  งบรายจายอ่ืนๆ             116,542,751.84 
18.6  เงินสนับสนุนเพ่ือการศึกษา (เงินภายนอก) 

  18.6.1  กองทุนพัฒนา รร.จปร.         195,135,522.00 
       - ใชจายประจําป 59            18,714,679.17 
 18.6.2  มูลนิธิ รร.จปร.            64,813,100.98 
      - ใชจายประจําป 59              876,1400.00 
 18.5.3   สสส.              1,500,000.00 

19.  อาคารและส่ิงกอสราง 
อาคารสิ่งกอสรางโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา    344   หลัง 
19.1  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา    

19.1.1  อาคารสํานักงาน 47 หลัง 
19.1.2  อาคารเรียน 21 หลัง 
19.1.3  อาคารโรงนอน 13 หลัง 
19.1.4  อาคารคลังสิง่อุปกรณ  4 หลัง 
19.1.5  บานพักอาศัย (1,483 ครอบครัว)  156 หลัง 
19.1.6  อาคารสิ่งปลูกสรางอ่ืน ๆ   60 หลัง 

 
19.2  กองพันทหารราบ 

  

19.2.1 อาคารสํานักงาน 1 หลัง 
19.2.2 อาคารโรงนอน 7 หลัง 
19.2.3 อาคารคลังสิง่อุปกรณ 5 หลัง 
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19.2.4 อาคารบานพัก 19 หลัง 
19.2.5 อาคารโรงเลี้ยง/โรงครัว 4 หลัง 
19.2.6 โรงเก็บยานยนตลอจุ 10 คัน 2 หลัง 
19.2.7 โรงซอมยานยนตลอ 1 หลัง 
19.2.8 ปอมยาม 1 หลัง 
19.2.9 ท่ีพักเยี่ยมญาติ 1 หลัง 
19.2.10 ลาดลางรถ  1 ท่ี 
19.2.11 สนามยิงปน 25 เมตร 1 หลัง 

20. การประกันคุณภาพการศึกษา  
      ปการศึกษา 2559 (1 มกราคม 59 - 30 เมษายน 2560) โรงเรียนนายรอยพรจุลจอมเกลาใช
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.2559 แกไขเพ่ิมเติม มีนาคม 
2559 ซ่ึงประกอบดวยเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจํานวน 10 มาตรฐาน 32 ตัวบงชี้ 
สอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองทัพไทย ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัด  
ตารางท่ี  7  เกณฑมาตรฐาน  ตัวบงช้ีและน้ําหนักคะแนน  การประกันคุณภาพการศึกษาของ 
                โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.2559 แกไขเพ่ิมเติม มีนาคม 2559  

มาตรฐาน น้ําหนัก จํานวนตัวบงช้ี 

มาตรฐานท่ี 1  ดานคุณภาพศิษย 20 4 

มาตรฐานท่ี 2  ดานคุณภาพอาจารย 25 5 

มาตรฐานท่ี 3  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 4 

มาตรฐานท่ี 4  ดานการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา 25 5 
มาตรฐานท่ี 5  ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 20 4 

มาตรฐานท่ี 6  ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม 10 2 

มาตรฐานท่ี 7  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 2 

มาตรฐานท่ี 8  ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 10 2 

มาตรฐานท่ี 9 อัตลักษณ/เอกลักษณ 10 2 

มาตรฐานท่ี 10  มาตรการสงเสริม 10 2 

รวม 160 32 
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สวนท่ี  2 
รายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองทัพบกท่ีไดมาประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในปการศึกษา 2558 ของ
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบก   
(ยศ.ทบ.) เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 ไดมีขอแนะนําในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ซ่ึงโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดนําคําแนะนําดังกลาว  มา
ปรับปรุงการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
รายละเอียดดังตารางท่ี 8  

ตารางท่ี 8 การปรับปรุงการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอย 
 พระจุลจอมเกลา ตามคําแนะนําของคณะกรรมการฯ ทบ. (ยศ.ทบ.)  
 ในปการศึกษา 2558 
มาตรฐานท่ี 1  ดานคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
(จากการประเมินครั้งท่ีแลว) 

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ. (ยศ.ทบ.)  
ปการศึกษา 2558 

การปฏิบัต ิ
(เมื่อดําเนินการแลว) 

 ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

1. ควรวิเคราะหปจจัยแหงความ 
สํา เร็ จของการพัฒนาผู สํ า เร็ จ
การศึกษาใหมีคุณลักษณะผูนําทาง
ทหาร ท่ีดี  เ พ่ือจั ด ทํา เปนแนว 
ปฏิบัติในการพัฒนาตอไปและให
สถาบันการศึกษา อ่ืนได นํา ไป
ประยุกตใชในการพัฒนาผูนํา 

- -   กรม นนร.รอ.ฯ ซึ่ งเปนหนวย- 
งานรับผิดชอบขาดบุคลากรในการ
ทําการวิเคราะหปจจัยแหงความ 
สํา เร็ จของการพัฒนาผู สํ า เร็ จ
การศึกษา 

2. ควรเพิ่มการประเมินความพึง
พอใจของหนวยงานผูใชที่มีตอ
ผู สํ า เ ร็ จการ ศึกษาจากผู ใ ต 
บังคับบัญชาเพื่อใหทราบความ
คิดเห็นและไดขอมูลที่ครอบ 
คลุมมากข้ึน 

  - - กองสถิติและทะเบียนประวัติ 
รร.จปร. ไดสงแบบสอบถามเพื่อ 
ใหผูใตบังคับบัญชาของผูสําเร็จ
การศึกษาไดประเมินความพึง
พอใจ ผลการประเมินไดคะแนน
เฉลี่ย 4.45 นอยกวาผลการ
ประเมินจากผูบังคับบัญ-ชาซึ่ง
ไดคะแนนเฉลี่ย 4.54 เล็กนอย 
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มาตรฐานท่ี 2  ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
(จากการประเมินครั้งท่ีแลว) 

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ ทบ. 
(ยศ.ทบ.) ปการศึกษา 2558 

การปฏิบัต ิ
(เมื่อดําเนินการแลว) 

ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

1. ควรสนับสนุนใหมีผลงาน วิจัย 
Military Science ท่ีเปนจุดแข็ง
ของ รร.จปร.ใหมากข้ึน   

 - - ในปการศึกษา 2558 มีอาจารย สกศ. 
รร.จปร. ทํางานวิจัยเ ก่ียวกับการ 
ทหารจํานวน 5 เรื่อง มากกวาเดิม  

2. ควรจัดตั้งสํานักงานวิจัยเพ่ือ
ดูแลเรื่ องงานบริหารและงาน
ธุรการของงานวิจัยประสานกับ
นักวิจัยภายใน รร.จปร. 

   สกศ.รร .จปร.  มีการแต งตั้ งคณะ 
กรรมการวิจัยและงานสราง สรรคเพ่ือ
ทําแผนการสงเสริมการวิจัยและงาน
สรางสรรคท่ีสอด คลองกับแผนแมบท
การพัฒนา รร.จปร. มีการติดตาม 
กํากับดูแลและประเมินผล มีการ
ปรับปรุงพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุน 

2. ควรจัดตั้งสํานักงานวิจัยเพ่ือ
ดูแลเรื่ องงานบริหารและงาน
ธุรการของงานวิจัยประสานกับ
นักวิจัยภายใน รร.จปร.  

  - - การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก  มี
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงาน
สรางสรรค เพ่ือเก็บองคความรูของ
งานวิจัยและสามารถสืบคนไดสะดวก 

3. ควรกําหนดใหอาจารยมีงาน 
วิจัยโดยอาจเปนหัวหนาวิจัยหรือ
เปนผูรวมทํางานวิจัยในลักษณะ 
Project based management 
เพ่ือใหเกิดการกระตุน หรือจูงใจ
ใหเกิดงานวิจัยมากข้ึน 

- -   ยังไมมีการดําเนินงานวิจัยในลักษณะ 
Project based management 
เพราะยังขาดบุคลากรในการดําเนิน 
งานวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 3  ดานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
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จุดท่ีควรปรับปรุง 
(จากการประเมินครั้งท่ีแลว) 

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ. 
(ยศ.ทบ.) ปการศึกษา 2558 

การปฏิบัต ิ
(เมื่อดําเนินการแลว) 

 ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

1. ควรติดตามผลโครงการให 
บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก
ชุมชนอยางตอเน่ือง เพ่ือทราบ
ผลลัพธของโครงการวาไดประ-
โยชนแกชุมชนท่ีใหบริการอยางไร
อันจะสงผลใหเกิดความยั่งยืนแก
ชุมชนในอนาคต 

- -   - รร.จปร. จัดทําโครงการบริการ 
ตามความถนัดของอาจารย เปน
ลักษณะการใหความรูในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพทหารแกหนวยงานของ
รัฐและกองทัพ มากกวาการบริการ
วิชาการใหแก ชุมชน ซึ่ งตองใช
บุคลากรท่ีเช่ียวชาญ งบประมาณ 
เวลาท่ีใชดํา เ นินการและการให 
นนร.เขามามีสวนรวมการบริการ
ทางวิชาการควรคํานึงถึงอัตลักษณ
ของสถาบันดวย 

 

มาตรฐานท่ี 4  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
(จากการประเมินครั้งท่ีแลว) 

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ ทบ. 
(ยศ.ทบ.) ปการศึกษา 2558 

การปฏิบัต ิ
(เมื่อดําเนินการแลว) 

 ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

1.  ควรเพ่ิมการกําหนดตัวช้ีวัด
และเปาหมายในแตละโครงการให
ชัดเจน 

 - - กรม นนร.รอ.ฯ เปนหนวยงานรับ          
ผิดชอบหลักดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธร รมและขนบธร รม เ นี ยม
ประเพณีทางทหารไดดํา เ นินการ
กําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายในแตละ
โครงการแลว 

2. ควรเพ่ิมเติมหลักฐานการเขา
รวมกิจกรรมท่ีไดรับการยกยอง 
ชมเชย ในระดับชาติหรือนานา 
ชาติ 

  - - - กรม นนร.รอ.ฯ ซึ่งเปนหนวย งาน
รับผิดชอบดําเนินการแลว 

 

 

 

 

มาตรฐานท่ี 4  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร (ตอ) 
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3. ควรดําเนินการประเมินใหครบ
มิติท้ังผูรวมกิจกรรมและผูดําเนิน
กิจกรรมรวม ท้ั ง นํา เกณฑการ
พิ จ า ร ณ า เ ป น หั ว ข อ ใ น ก า ร
พิจารณาออกแบบประเมิน 

- -   - การประเมินกิจกรรมหรือโครงการก็
เพียงใหทราบวาการดําเนินการน้ันได
สะทอนตามวัตถุประสงคหรือไม การ
ประเมินผู ร วมกิจกรรมนาจะเปน
ตั วแทนเ พีย งพอเ พ่ือ ให ทร าบว า
กิจกรรมหรือโครงการในปตอไปควร
ทําหรือไม  แตถาเปนนโยบายของ
หนวยเหนือใหทําก็ตองทําโดยไมนําผล
การประเมินมาเปนตัวช้ีวัด 

มาตรฐานท่ี 5  ดานการบริหารจัดการและพัฒนาสถาบัน 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
(จากการประเมินครั้งท่ีแลว) 

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน     ของ 
ทบ. (ยศ.ทบ.) ปการศึกษา 2558 

การปฏิบัต ิ
(เมื่อดําเนินการแลว) 

 ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

1. ควรจัดทําระบบฐานขอมูลดาน
ตางๆ ใหสมบูรณทันสมัย เพ่ือใช
เปน เครื่องมือในการตัดสินใจ
สําหรับผูบริหาร 

 - - มี ก า รจั ด ทํ า ร ะบบฐานข อมู ล
บุคลากร คุณวุฒิอาจารยและ
ตําแหนงวิชาการตลอดจนผลงาน
การวิจัยของอาจารย แตยังไม
ครอบคลุมในทุกๆ ดาน  

2. ควรเพ่ิมความเช่ือมโยงระบบ
ฐานขอมูลใหมีการประสานตั้ ง
เ ค รื อข า ย เ พ่ื อ นํ าข อมู ลมา ใ ช
ประโยชนไดตรงตามความตองการ
ของผูใช 

-   - กําลั งดําเ นินการ เพราะตองมี
หนวยงาน บุคลากร และเครื่องมือ 
เครื่องใช รองรับการดําเนินงาน 

3. ควรนําขอมูลภาพกิจกรรม และ
การไดรับรางวัลตางๆ เพ่ิมเติมใน
ดานการสงเสริมอัตลักษณ เพ่ือใช
เปนหลักฐานการดําเนินงาน แสดง
ใหเห็นถึงงานเปนรูปธรรม 

  - - ไดรวบรวมขอมูลภาพกิจกรรมและ
การไดรับรางวัลตางๆ เพ่ือใชเปน
หลักฐานการดําเนินงานแลว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
มาตรฐานท่ี 6  ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

จุดท่ีควรปรับปรุง การดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือการ การปฏิบัต ิ
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(จากการประเมินครั้งท่ีแลว) พัฒนาตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน      
ของ ทบ. (ยศ.ทบ.) ปการศึกษา 2558 

(เมื่อดําเนินการแลว) 
 

ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

1. ควรทําผลการสํารวจความ
ตองการของคณาจารยและบุคลา 
กรสายสนับสนุนมาใชการจัดทํา
แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
บุคลากร 

 - - มีการสอบถามความตองการ
คณาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนกอนทําแผนพัฒนา
บุคลากรแลว 

2. ควรวิเคราะหปญหาท่ีทําใหการ
ดําเนินการไมบรรลุตามแผนการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือปรับปรุงในป
ตอไป 

  - - มีการสรุปแผนพัฒนาบุคลากร
และกา ร วิ เ คร า ะห ป ญหา ท่ี
เกิดข้ึนตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปกอนทําแผนในปตอไป 

3. ควรนําระบบเทคโนโลยีสาร-
สนเทศมาจัดทําระบบฐาน ขอมูล
คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ
ของอาจารยสําหรับใหผูบริหารใช
ในการวางแผนและพัฒนา และสง 
เสริมใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชา 
การเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในทุก
ระดับ 

  - - มีการบันทึกคุณวุฒิและตําแหนง
ทางวิชาการของอาจารยเพ่ือใช
เปนระบบฐานขอมูลใหผูบริหาร
ใชในการวางแผนพัฒนาสงเสริม
อ า จ า ร ย ใ ห มี ตํ า แ ห น ง ท า ง
วิชาการเพ่ิมข้ึน 

4. ควรกําหนดรูปแบบการเขียน 
มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) 
ในสวนของ กรม นนร.รอ.ฯ และ 
สกศ.รร.จปร. ให เปนแนวทาง
เดียวกัน 

  - 
 

- กําหนดรูปแบบ มคอ .3  ทุก
รายวิชาและทุกหนวยงานท่ีจัด 
การเรียนการสอนเปนแบบ 
ฟอรมเดียวกันแลว 

5.ควรมีการลงนามเอกสาร มคอ.7 
โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  - - มีการลงนามเอกสาร มคอ.7 
โดยผูรับผิดชอบทุกหลักสูตรแลว 

6. ควรเพ่ิมตารางวิเคราะหแผน 
พัฒนาผู เรียนท่ีสงเสริมผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ 

  - - มี ก า ร วิ เ ค ร าะห แผน พัฒนา
ผูเรียนท่ีสงผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ อุดม 
ศึกษาแหงชาติแลว 

 
 
 

 
 
 
 
มาตรฐานท่ี 6  ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ตอ) 
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7. ปรับการเขียนผลการดําเนิน 
งานใหสอดคลองกับเกณฑในการ
สงเสริมคุณลักษณะผูสําเร็จการ 
ศึกษาท่ีพึงประสงค 

  - - ปรับการเขียนผลการดําเนินงาน
สอดคลองกับเกณฑในการสง 
เสริมคุณลักษณะผูสําเร็จการ 
ศึกษาท่ีพึงประสงคแลว 

มาตรฐานท่ี 7   ดานการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
(จากการประเมินครั้งท่ีแลว) 

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ของ ทบ. 
(ยศ.ทบ.) ปการศึกษา 2558 

การปฏิบัต ิ
(เมื่อดําเนินการแลว) 

 ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

1 .  ควร เ พ่ิ ม กิจกรรมต า งๆ  ท่ี
เสริมสรางการฝกวิชาทหารและ
คุณลักษณะผูนําในหลักสูตร เชน 
ผลการอบรมวิชาครูทหาร การ
ทดสอบการยิงปน การทดสอบการ
ว่ิงเปนหนวยระดับกองรอยระยะ 
5 ไมล และการฝกเดินทางไกล
แล ะ พัก แ รม ใ นก า รป ร ะ เ มิ น
คุณลักษณะผูนําของผูเรียน 

 - 
 
 
 
 
 
 
 

- ไดเพ่ิมกิจกรรมเสริมสรางลักษณะ
ผูนําในหลักสูตรจากการอบรมวิชา
ครูทหาร การทดสอบการว่ิงเปน
หนวยระดับกองรอยระยะ 5 ไมล 
การฝกเดินทางไกลและพักแรมใน
การประเมินคุณลักษณะผู นําของ
ผูเรียนเรียบรอยแลว 

 

มาตรฐานท่ี 8 ดานการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน 

จุดท่ีควรปรับปรุง 
(จากการประเมินครั้งท่ีแลว) 

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ของ ทบ. 
(ยศ.ทบ.) ปการศึกษา 2558 

การปฏิบัต ิ
(เมื่อดําเนินการแลว) 

 ดําเนินการ
แลว 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

1. ควรจัดทําขอมูลสารสนเทศท่ี
สนับสนุนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหสมบูรณและ
ทันสมัย เ ช่ือมโยงระบบขอมูล          
สกศ.รร.จปร. สวท.รร.จปร. และ 
กรม นนร.รอ.ฯ เขาดวยกัน 

-  
 
 
 
 
 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบของ รร.จปร. 
กําลังดําเนินการอยู แตบางหนวย 
งานยังขาดบุคลากรเครื่องมือเครื่อง 
ใช ในการสราง ระบบฐานขอมูลสาร 
สนเทศ 

 
 
 
 
 
มาตรฐานท่ี 8 ดานการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน (ตอ) 
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2. ควรจัดทําระบบการพัฒนา
บุคลากรดานงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการดํา เ นินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน 

  - - สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
รร.จปร. มีแผนงานพัฒนาบุคลากร
ดานงานประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปแลว มีการอบรมใหความรู
บุคลากรท้ังภายในและสงบุคลากร
ไปอบรมภายนอก รร.จปร. 
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สวนท่ี 3 

ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพศิษย 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1  ผูเรียนเปนคนดี 
คําอธิบาย 
 นักเรียน/นักศึกษามีคุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม และจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษา
กําหนด ปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาทางทหารรักชาติ ศาสน กษัตริย ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา มีน้ําใจ
ไมตรี  มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมดานตางๆ อาทิ วินัย สติ กตัญู เมตตา อดทน ซ่ือสัตย ขยัน
ประหยัด ไมเห็นแกตัว ฯลฯ ผานการทํางาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเปนตน 
เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญ
ประโยชน (นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา 40 ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด (2 คะแนน) 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตรท่ีทํางาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา 40 ชั่วโมง/ป 

จํานวนนกัเรียน/นักศึกษาท้ังหมด 
  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 100 ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด 
เทากับ 2 คะแนน 
 2. รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีมีคะแนนความประพฤติและ
คะแนนการประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑดี - ดีมาก ตามท่ีสถาบันกําหนดตอจํานวน
นักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด (3 คะแนน) 

จํานวนนกัเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตรท่ีมีคะแนนความประพฤติและคะแนนการประเมินคา 
คุณลักษณะทางทหารอยูในเกณฑดี-ดีมาก 

จํานวนนกัเรียน/นักศึกษาท้ังหมด 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 80 ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด 
เทากับ 3 คะแนน 
  
หมายเหตุ:  1. การทํางาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตร) ตรวจสอบจากหลักฐาน เชน 
คําสั่ง หนังสือสั่งการใหนักเรียน/นักศึกษาไปรวมกิจกรรมตางๆ ท่ีตอบสนองตอภารกิจของกองทัพ สังคม 
และประเทศชาติ หรือ portfolio ของนักเรียน/นักศึกษาท่ีแสดงการทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน
ท่ีมีลายมือชื่อรับรองจากผูแทนหนวยท่ีไปทํากิจกรรมหรือครู/อาจารยท่ีเก่ียวของ 

X 100 

 

X 100 
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 2. การนับจํานวนใหนับท้ังผูทํากิจกรรมและผูรวมกิจกรรม 
เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบวามีนักเรียน/นักศึกษา ทํารายรางกายผูอ่ืน 
ลักทรัพย ลวงละเมิดทางเพศ เลนการพนัน หรือคายาเสพติดฯลฯ โดยอาจารยท่ีปรึกษาและผูบริหาร มิได
ดําเนินการแกไขและปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวเกิดซํ้า 
ผลการดําเนินงาน   
                  นักเรีนยนนายรอยทุกชั้นปจํานวน 1054 นาย ทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน 
ไดแก บริจาคโลหิตจํานวน 10 ครั้ง นักเรียนใชเวลาหวง 15.00-17.00 น. ตอครั้งในการบริจาคโลหิต 
ดังนั้นเวลาท่ีนักเรียนนายรอยใชเวลาในการเสียสละเฉลี่ย 20 ชม./คน (1.1-1) กิจกรรมจิตอาสาปลูกปา 
จํานวน 5 ครั้ง  ใชเวลาเฉลี่ย 4 ชม./ครั้ง รวม 20 ชม./คน (1.1-2) กิจกรรมเขาถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (1.1-3)  ท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ เฉลี่ย
นักเรียนนายรอยใชเวลาอยางนอย 20 ชม./คน  นักเรียนมีกิจกรรมสวดมนตประจําวัน (1.1-4)  ทุกนายใช
เวลาอยางนอย 30 นาทีตอวันหรือ 2.5 ชม./สัปดาห หรืออยางนอย 100 ชม./คน/ป ดังนั้นโดยรวมแลว
ทุกนายเขารวมกิจกรรมเฉลี่ยไดมากกวา 40 ชั่วโมง/ป เทียบได 2 คะแนน 
            ปการศึกษา 2559 นักเรียนนายรอยสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายรอยโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.2544 (ปรับปรุง พ.ศ.2554) จํานวน 200 นาย  เม่ือนําคะแนนท่ีไดจากการ
ประเมินคุณลักษณะผูนําทางทหาร การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ระบบเกียรติศักดิ์  ความประพฤติ 
และการฝกเสริมสรางคุณลักษณะผูนําทางทหารตลอดหลักสูตรของผูสําเร็จการศึกษาแตละนาย ไปหา
คาเฉลี่ยจากคะแนนเต็ม 4 เพ่ือคัดเลือกผูท่ีไดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.00 ข้ึนไป หรือไดคะแนนอักษรระดับ B 
B+ A ซ่ึงอยูในเกณฑดี-ดีมาก ตามท่ีสถาบันกําหนด มีจํานวน 200 นาย (ขอมูลท่ีกรมนักเรียนนายรอยฯ) 
คิดเปนรอยละ 100 (1.1.5)  ไดคะแนน 3 คะแนน  ผลการดําเนินงานรวมคิดเปนคะแนนได 5 คะแนน 
 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
หลักฐานอางอิง 
1.1-1  เอกสารบันทึกการใหกําลังพลบริจาคเลือด  
1.1-2   เอกสารใหกําลังพลปลูกปารวมกับจังหวัดนครนายก 
1.1-3   เอกสารแจงหกําลังพลเขาถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
1.1-4   รปจ.ประจําวัน 
1.1-5  นักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีมีคะแนนความประพฤติและคะแนนการประเมินคาคุณลักษณะ
ทางทหาร อยูในเกณฑดี - ดีมาก 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2 ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร 
คําอธิบาย 
 นักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายมีความสามารถตามท่ีหลักสูตรกําหนดและมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคสอดคลองกับความตองการของผูใชผูสําเร็จการศึกษาและกองทัพ 
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เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน ) 

 
 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมด 

  1. นักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมต่ํากวา
มาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา (1 คะแนน) ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 80 ของจํานวน
นักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมดเทากับ 1 คะแนน 
  2. มีนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง ท่ีสะทอนความรู 
ความสามารถในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก ปละไมนอยกวา 1 รางวัล (1 คะแนน) 
  3. อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 
(Success Rate) ในแตละรุน (1 คะแนน) 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 
ท่ีหลักสูตรกําหนด (Success Rate) 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเขาท้ังหมด 

  ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดรอยละ 80 ของจํานวนนักเรยีน/นักศึกษาแรกเขา
ท้ังหมด เทากับ 1 คะแนน 
  4. การมีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอจากองคกรภายในและ/หรือ
ตางประเทศของผูสําเร็จการศึกษา (1 คะแนน) 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอ 
จากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 80 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
เทากับ 1 คะแนน  
 5. ผลประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยผูใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับดีข้ึนไป  (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) (1 คะแนน) 
 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติโดยผูใชผูสําเร็จการศึกษาในระดับดีข้ึนไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

X 100 

จํานวนนักเรียนชั้นปสุดทายท่ีมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไมต่ํากวามาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา 

 

X 100 

X 100 

 

X 100 
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินโดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 80 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการ
ประเมินโดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา เทากับ 1 คะแนน 

ผลการดําเนินงาน   
              1. จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม
ต่ํากวามาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา จํานวน 179 นาย จากจํานวนนักเรียนนายรอยชั้นปท่ี 5 ท้ังหมด
จํานวน 200 นาย คิดเปนรอยละ 89.5 (1.2-1)   คิดเปน 1 คะแนน  
 2. มีนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยองท่ีสะทอนความรู 
ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก ปละไมนอยกวา 1 
รางวัลมีจํานวนนักเรียนนายรอยไดรับรางวัลจํานวน 4 รางวัล (1.2-2,1.2-3,1.2-4,1.2-5,1.2-6) ไดแก
รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯครั้งท่ี17 รอบคัดเลือกภาคกลาง
ประจําป 2559  การแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงรุน 110 ซีซี ไดลําดับท่ี5  รางวัลเรียนดีของนักเรียน
นายรอย สกุลเทียน  เทียนทองศิริ จากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย สถาบันกฏหมายวาดวยสิทธิ
มนุษยชนระหวางประเทศ ณ กรุงซานเรโม ประเทศอิตาลีไดมอบรางวัลอันดับ 3 ใหแก นักเรียนนายรอย
กวิน  กสานติกุล  นักเรียนนายรอยพีรณัฐ พรหมภินันท และนักเรียนนายรอยลงกรณ  กรุณา ในการ
แขงขันกฏหมายวาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ระหวางโรงเรียนนายรอยทหารนานาชาติ คิดเปน 
1  คะแนน 
 3. มีจํานวนนักเรียนนายรอยชั้นปสุดทายสําเร็จการศึกษาคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน 
นักเรียนนายรอยแรกเขาจํานวน 200 คน (1.2-7) ซ่ึงมากกวารอยละ 80 คิดเปน 1 คะแนน  
                 4. มีจํานวนนักเรียนนายรอยชั้นปสุดทาย 200 คนจบแลวบรรจุเขาทํางานรอยละ 100 
(1.2-8) คิดเปน 1 คะแนน 
                 5. จํานวนนักเรียนนายรอยท่ีสําเร็จการศึกษาไดรับการประเมินโดยหนวยผูใชท่ีไดระดับท่ี
มากกวา 3.51 นั้น เนื่องจากนักเรียนนายรอยชั้นปท่ี 5 เพ่ิงจบการศึกษา ดังนั้นจึงยังไมมีการสง
แบบสอบถามไปยังหนวยใช   แตกองสถิติไดมีการปรับปรุงเครื่องมือการประเมิน (1.2-9) โดยหนวยใชงาน
ใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงชี้รอบสี่จึงคิดเปน 1 คะแนน  ผลการดําเนินงานท่ีเทียบเปนคะแนน 
ได  5 คะแนน 
 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 1.2 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
หลักฐานอางอิง 
1.2-1  รายงานผลการทดสอบความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.2-2 เกียรติบัตรประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง ครั้งท่ี 17   
1.2-3 รายงานผลการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งท่ี 19 ปการศึกษา 2559 
1.2-4 ขอใหเสนอชื่อนิสิต นักศึกษา เพ่ือเขาเฝาฯ รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจําป พ.ศ.2559 
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1.2-5 ขอสงรายชื่อ นนร. เขารวมแขงขันกฎหมายวาดวยสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ณ ประเทศอิตาลี 
1.2-6 ภาพถาย นนร. ไดรางวัลการแขงขันกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ อันดับท่ี 3 
1.2-7  บันทึกจํานวนนักเรียนนายรอยท่ีเขาเรียนและจบการศึกษา กองสถิติ รร.จปร. 
1.2-8  บันทึกนักเรียนนายรอยท่ีจบแลวสงตัวไปท่ีหนวย กองสถิติ รร.จปร. 
1.2-9 แบบประมินคุณภาพของผูจบการศึกษา กองสถิติ รร.จปร. 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน 
คําอธิบาย 
 ผลงานของนักเรียน/นักศึกษา ท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะ และ/หรือนําไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงค หรือขอเสนอแนะท่ีระบุไวในโครงงาน 
เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา  
 รอยละของโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ท่ีมีการตีพิมพ/เผยแพร               
สูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือนําไปใชประโยชน                      
(5 คะแนน)  

จํานวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ท่ีมีการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือนําไปใชประโยชน 

จํานวนโครงงานนักเรยีน/นักศึกษา (Senior Project) ท้ังหมด 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 50 ของจํานวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา 
(Senior Project) ท้ังหมดเทากับ 5 คะแนน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยท่ีตีพิมพและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร (5 คะแนน) 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีตีพิมพ/เผยแพรของบัณฑิต 
ระดับปริญญาโท 

จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรคของบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 50 ของจํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรคของ
บัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมดเทากับ 5 คะแนน 
เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน  หากพบวา 
 1. มีอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาปริญญาโท/เอก  ไมเปนไปตามเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือตนสังกัด หรือ 
 2. มีอัตราสวนอาจารยคุมวิทยานิพนธไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ.หรือตนสังกัด 

X 100 

 

X 100 
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 3. มีอัตราสวนอาจารยคุมสารนิพนธ  ไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ. หรือตนสังกัด 
ผลการดําเนินงาน     
 หนวยงานท่ีรับผิดชอบไดแก สวนการศึกษาฯ ซ่ึงไดนําโครงงานของนักเรียนนายรอย 
เผยแพรสูสาธารณะโดยการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ณ หอสมุดฯ ในวันท่ี 10-11 พฤศจิกายน 2559 
มี พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปน
ประธานในพิธีเปดและทอดพระเนตร (1.3-1) และไดนําเสนอโครงงานในงานวันภูมปญญานักรบไทย 
ประจําป 2559 ในวันท่ี 24 สิงหาคม 2559 เวลา 0800-1600 ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี 
กรุงเทพฯ เรื่อง “เกราะเอนกประสงคเพ่ือลดอัตราขยายแรงระเบิดของจรวดตอสูรถัง” (1.3-26) รวม
จํานวน 24 โครงงานจากโครงงานนักเรียนนายรอยท้ังสิ้นจํานวน 48 โครงงาน คิดเปนรอยละ 50 ไดแก 

1. การศึกษาเกราะปองกันจรวด RPG-7 กรณีศึกษาไมไผ เหล็ก และเซรามิก (1.3-2) 
2. การศึกษาคุณลักษณะของรองเทาหนังทรงสูงครึ่งนองท่ีมีผลตอการปฏิบัติภารกิจของ

นักเรียนนายรอย (1.3-3) 
3. การสรางแบบจําลองการปลอยพักบานของ นักเรยีนนายรอย (1.3-4) 
4. การประยุกตใชระบบการรับรูระยะไกลเพ่ือวิเคราะหพ้ืนท่ีความแหงแลง (1.3-5) 
5. การประยุกตใชกระบวนการวิเคราะหหลายปจจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการหาพ้ืนท่ีรับน้ํา 

กรณีศึกษา ชุมชนรอบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (1.3-6) 
6. การสรางแบบจําลองความสงูภูมิประเทศรายละเอียดสูงจากขอมูลภาพถายทางอากาศเชิงเลข (1.3-7) 
7. การศึกษาระบบปรับอากาศเพ่ือนํามาใชไดอยางคุมคากับอาคารหอสมุด โรงเรียนนาย

รอยพระจุลจอมเกลา (1.3-8) 
8. การศึกษาและออกแบบเครื่องนับและคัดลอกแยกเหรียญเพ่ือใชในหนวยงานของกองทัพ (1.3-9) 
9. การศึกษาและออกแบบโครงสรางรถสูตรของนักศึกษา (1.3-10) 
10. การทดสอบขอตอแบบเชื่อมพอกของขอตอเสาคานเหล็กรูปพรรณรีดรอนรูปตัว H (1.3-11) 
11. การพัฒนามอรตาผสมน้ํายางพรีวัลคาไนซสําหรับใชซอมแซมคลองชลประทาน (1.3-12) 
12. กําแพงกันกระสุน (1.3-13) 
13. ระบบติดตามชุดลาดตระเวณ (1.3-14) 
14. การพัฒนาระบบการรับ-สงขอมูล (1.3-15) 
15. โครงการอากาศยานไรคนขับ (1.3-16) 
16. การประยุกตกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง เพ่ือวิเคราะหหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร (1.3-17) 
17. การพิสูจนทราบวัตถุระเบิดทีเอ็นทีดวยวิธีทางเคมี (1.3-18) 
18. การผลิตปุยหมักจากขยะอินทรียในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดยใชไสเดือนดิน (1.3-19) 
19. การพัฒนาระบบหองสมุดอิเลกทรอนิกสออนไลน กรณีศึกษา สําหรับสวนวิชาทหาร 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (1.3-20) 
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20. การพัฒนาขีดความสามารถชุดอุปกรณสื่อสารขอมูลทางยุทธวิธีสําหรับหนวยทหาร
ขนาดเล็ก (1.3-21) 

21. การวิเคราะหภูมิประเทศทางทหารดวยการวัดภาพถายทางอากาศ (1.3-22) 
22. ผลกระทบของนโยบายการปรับอักษรระดับตอพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการ

เรียนของนักเรียนนายรอย (1.3-23) 
23. ภารกิจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนายรอย (1.3-24) 
24. ปจจัยท่ีมีผลตอสภาพขวัญและกําลังใจของลูกจาง สังกัดโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา กรณีศึกษา สวนการศึกษา สวนวิชาทหาร และกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค (1.3-25) 
 ผลการประเมินตัว บงชี้ท่ี 1.3 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
หลักฐานอางอิง 

1.3-1  ขอเชิญชมการจัดงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2559 
1.3-2  การศึกษาเกราะปองกันจรวด RPG-7 กรณีศึกษาไมไผ เหล็ก และเซรามิก  
1.3-3 การศึกษาคุณลักษณะของรองเทาหนังทรงสูงครึ่งนองท่ีมีผลตอการปฏิบัติภารกิจของนักเรียนนายรอย  
1.3-4 การสรางแบบจําลองการปลอยพักบานของ นักเรยีนนายรอย  
1.3-5 การประยุกตใชระบบการรับรูระยะไกลเพ่ือวิเคราะหพ้ืนท่ีความแหงแลง  
1.3-6 การประยุกตใชกระบวนการวิเคราะหหลายปจจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการหาพ้ืนท่ีรับน้ํา กรณีศึกษา ชุมชน 
 รอบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
1.3-7 การสรางแบบจําลองความสูงภูมิประเทศรายละเอียดสูงจากขอมูลภาพถายทางอากาศเชิงเลข  
1.3-8 การศึกษาระบบปรับอากาศเพ่ือนํามาใชไดอยางคุมคากับอาคารหอสมุด โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
1.3-9 การศึกษาและออกแบบเครื่องนับและคัดลอกแยกเหรียญเพ่ือใชในหนวยงานของกองทัพ  
1.3-10 การศึกษาและออกแบบโครงสรางรถสูตรของนักศึกษา  
1.3-11 การทดสอบขอตอแบบเชื่อมพอกของขอตอเสาคานเหล็กรูปพรรณรีดรอนรูปตัว H  
1.3-12 การพัฒนามอรตาผสมน้ํายางพรีวัลคาไนซสําหรับใชซอมแซมคลองชลประทาน  
1.3-13 กําแพงกันกระสุน  
1.3-14 ระบบติดตามชุดลาดตระเวณ  
1.3-15 การพัฒนาระบบการรับ-สงขอมูล  
1.3-16 โครงการอากาศยานไรคนขับ  
1.3-17 การประยุกตกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสง เพ่ือวิเคราะหหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร 
1.3-18 การพิสูจนทราบวัตถุระเบิดทีเอ็นทีดวยวิธีทางเคมี  
1.3-19 การผลิตปุยหมักจากขยะอินทรียในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดยใชไสเดือนดิน1.3-20
 การพัฒนาระบบหองสมุดอิเลกทรอนิกสออนไลน กรณีศึกษา สําหรับสวนวิชาทหารฯ 
1.3-21 การพัฒนาขีดความสามารถชุดอุปกรณสื่อสารขอมูลทางยุทธวิธีสําหรับหนวยทหารขนาดเล็ก  
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1.3-22 การวิเคราะหภูมิประเทศทางทหารดวยการวัดภาพถายทางอากาศ  
1.3-23 ผลกระทบของนโยบายการปรับอักษรระดับตอพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการเรียนของนักเรียนนายรอย 
1.3-24 ภารกิจท่ีสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนนายรอย  
1.3-25 ปจจัยท่ีมีผลตอสภาพขวัญและกําลังใจของลูกจาง สังกัดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 กรณีศึกษา สวนการศึกษาฯ สวนวิชาทหารฯ และกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ  
1.3-26 ขอเชิญรวมเสวนาวิชาการในงานวันภูมิปญญานักรบไทย ประจําป 2559 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4  ศิษยเกาทําประโยชนใหสถานศึกษา 
คําอธิบาย 
 ศิษยเกาท่ีกลับมาชวยเหลือและใหความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ใหการ
สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 1. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ  หรือพัฒนานักเรียน/นักศึกษารวมกับ
สถานศึกษา (1 คะแนน)  
 2. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมพัฒนาสถานศึกษา เชน อาคารสถานท่ี อุปกรณการศึกษา หรือ
สิ่งแวดลอม เปนตน (1 คะแนน) 
 3. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมสนับสนุนทรัพยากรการเรยีนรูและ/หรือทุนการศึกษา (1 คะแนน) 
 4. มีฐานขอมูลและมีการสื่อสารกับศิษยเกาอยางเปนระบบ (1 คะแนน) 
 5. มีผลงานสรางสรรคสังคมของศิษยเกาท่ีเปนท่ียอมรับ/ยกยอง อยางนอยปละ 1 ผลงาน (1 คะแนน) 
หมายเหตุ : ประเมินเฉพาะสถาบันท่ีมีศิษยเกาสําเร็จการศึกษา 5 ปข้ึนไป 
เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง 1 คะแนนหากพบวาไมมีฐานขอมูลศิษยเกาท่ีเปนระบบ 
ผลการดําเนินงาน   
 1. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ  หรือพัฒนานักเรียน/นักศึกษารวมกับ
สถานศึกษาจํานวนมาก ท่ีสําคัญไดแก พลเอก พอพล  มณีรินทร รอง ปล.กห. บรรยายเรื่อง การจัดการ
สอนแบบ  Active Learning  พลตรี สมเกียรติ  สัมพันธ  ผอ.สปท.กรม วท.กห. บรรยายพิเศษเรื่อง การ
สนับสนุนงานวิจัยของสํานักวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลาโหม  พันเอก เศรษฐพงค  มลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม และรองประธาน
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  บรรยายเรื่อง ดิจิตอล
พลิกโลก และยังมีศิษยเกามาชวยสอนในสาขาท่ีขาดแคลนและการบรรยายพิเศษอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
เรียนการสอนอีกจํานวน 13 กิจกรรม (1.4-2 ถึง 1.4-12)  คิดเปน 1 คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนด 
 2. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมพัฒนาสถานศึกษา เชน อาคารสถานท่ี อุปกรณการศึกษา หรือ
สิ่งแวดลอม เปนตน โดยกิจกรรมท่ีศิษยเการวมกันพัฒนาไดแกโครงการปลูกปาของรุนตางๆ โครงการ
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เศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาขุดลอกคลอง สรางถนน ปรับปรุงสวนสาธารณะ เพ่ือใหเอ้ือตอการ
เรียนการการสอนเปนตน (1.4-13)  คิดเปน 1 คะแนน  
 3. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูและ/หรือทุนการศึกษา ไดแก             
ศิษยเการวมพิธีในงานวันคลายวันเสด็จฯ ทรงเปด โรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม 26 ธันวาคมของทุกป           
ศิษยเกาเขารวมงานพระราชทานกําเนิด โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 5 สิงหาคมของทุกป ศิษยเกา
เขารวมงาน23พิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวิตราชการ นายทหารชั้นนายพล เปนตน23 และไดมอบทุน การศึกษา
ใหกับ นักเรียนนายรอยผานทางกองทุนพัฒนาฯ (1.4-14)    คิดเปน 1 คะแนน  
 4. มีฐานขอมูลและมีการสื่อสารกับศิษยเกาอยางเปนระบบ หนวยท่ีรับผิดชอบในการ
จัดทําฐานขอมูลศิษยเกา และมีกระบวนเชื่อมตอกับศิษยเการุนตางๆ ดวยวิธีการหลายรูปแบบ เชน รวม
พิธีในงานวันคลายวันเสด็จฯ ทรงเปด โรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม 26 ธันวาคมของทุกป การจัดงานวัน
พระราชทานกําเนิด โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 5 สิงหาคมของทุกป   พิธีเทิดเกียรติและอําลาชีวิต
ราชการ นายทหารชั้นนายพล23 (1.4-15) เปนตน23 คิดเปน 1 คะแนน  
           5. มีผลงานสรางสรรคสังคมของศิษยเกาท่ีเปนท่ียอมรับ/ยกยอง อยางนอยปละ 1 ผลงาน  
ผลงานท่ีเดนชัดคือ การไดรางวัลเกียรติยศจักรดาวในงานวันจักรดาวของโรงเรียนเตรียมทหาร ซ่ึงในป 
2559 ไดแก พลเอก ปรีชา จันทรโอชา เตรียมทหารรุนท่ี 15  พลเอก ธีรชัย  นาควานิช เตรียมทหาร        
รุนท่ี 14 พลเอก เพ่ิมศักดิ์ พวงสาโรจน เตรียมทหารรุนท่ี 12  พลเอก ไพบูลย  คุมฉายา เตรียมทหารรุนท่ี 
15  พลเอก ทวีป  เนตรนิยม เตรียมทหารรุนท่ี 16 พลตรี วัฒนชัย คุมครอง เตรียมทหารรุนท่ี 19           
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน เตรียมทหารรุนท่ี 26  (1.4-16) เปนตน0 คิดเปน 1 คะแนน   
 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 1.4 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
หลักฐานอางอิง 
1.4-1   ขออนุมัติจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการสอนแบบ Active Learning” 
1.4-2   ขอเชิญเปนวิทยากรบรรยายพิเศษแกขาราชการ 
1.4-3   ขอเชิญเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ   
1.4-4   ขออนุมัติอาจารยพิเศษเปนผูสอน 
1.4-5   ขออนุมัติอาจารยพิเศษเปนผูสอน นนร. ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2559 
1.4-6  ขออนุมัติอาจารยพิเศษเปนผูสอน 
1.4-7  ขออนุมัติอาจารยพิเศษเปนผูสอน นนร. ภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559   
1.4-8  ขออนุมัติอาจารยพิเศษเปนผูสอน นนร. 
1.4-9  ขออนุมัติอาจารยพิเศษเปนผูสอน นนร. 
1.4-10 การบรรยายพิเศษใหแก นนร. ชั้นปท่ี 1-5 
1.4-11 ขอความอนุเคราะหขาราชการเปนวิทยากรพิเศษ 
1.4-12 ขออนุมัติแตงตั้งท่ีปรึกษาโครงงานวิจัย นนร. ประจําปการศึกษา 2559 
1.4-13  เอกสารอนุมัติการจัดกิจกรรมปลูกปา กองกิจการพลเรือ รร.จปร. 
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1.4-14  เอกสารอนุมัติกําลังพลและนักเรียนนายรอยเขารวมงานงานวันคลายวันเสด็จฯพระราชทาน 
  กําเนิด รร.นายรอยชั้นมัธยม, งาน23เทิดเกียรตินายพลเกษียณ , งานวันสถาปนา รร.จปร. 
1.4-15  เอกสารพริ้นตจากฐานขอมูลศิษยเกา กองสถิติ รร.จปร. 
1.4-16 เอกสารพริ้นตจาก website โรงเรียนเตรียมทหาร 23รางวัลเกียรติยศจักรดาว 

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 1 

ตัวบงช้ี 
ผล

ดําเนนิงาน 
น้ําหนัก 

คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน x น้ําหนัก 

1.1 ผูเรียนเปนคนด ี  5 5 25 
1.2 ผูเรียนมีความรูความ 
สามารถตามหลักสูตร 

 5 5 25 

1.3 ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/ 
เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน 

 5 5 25 

1.4 ศิษยเกาทําประโยชน 
ใหกับสถาบัน 

 5 5 25 

คะแนนเฉล่ีย 100 ÷ 20 = 5.00 
อยูในเกณฑ ดีมาก 

 

ผลการพัฒนา 
              ผลงานท่ีเดนชัดในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม   ผูบริหารระดับสูงไดมีนโยบายท่ี
ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ท้ังสงเสริมกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมใหเปนคนดี สงเสริมศิษยเกา
ใหสรางผลงานท่ีเกิดผลดีตอประเทศชาติ สงเสริมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท้ังในดานพ้ืนฐานและการ
ประยุกตใช ใหสอดคลองกับความตองการของกองทัพ สรางเครือขายความสัมพันธระหวางศิษยเกากับ
โรงเรียนนายรอยเพ่ือใหศิษยเกากลับมาพัฒนาสถาบันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและคงอยูอยางยั่งยืน   

จุดท่ีควรพัฒนา 
                 1. ดานงบประมาณสนับสนุน  เนื่องจากกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุนใหเ นนร. มีคุณภาพ
มีจํานวนเพ่ิมข้ึน ดังนั้น มีบางกิจกรรมท่ีมี งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ 
                  2. ดานบุคลากรในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ เนื่องจากจํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีเปน
งานประจํา และโครงการตามนโยบายหนวยเหนือมีจํานวนมากอยูแลว โครงการในสวนท่ีเก่ียวของกับ
กิจกรรมสนับสนุนคุณภาพบัณฑิตก็มีจํานวนมากข้ึน ขณะท่ีจํานวนทรัพยากรบุคคลท้ังอาจารย และ 
บุคลากรสายสนับสนุน มีจํานวนคงท่ีหรือลดลง จึงทําใหบุคลากรท่ีเขารวมไมเพียงพอ 
 3. ดานวัสดุ อุปกรณในการสนับสนุน  ไมเพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา 



 

(รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559)  37 

 

 4. ดานกระบวนการในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ  ความสัมพันธระหวางเวลาท่ีใช
ทรัพยากรสนับสนุนของโครงการหลักท่ีเปนโครงการประจํา กับโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตท่ีใช
ทรัพยากรสนับสนุนเดียวกัน มีการใชเวลาเดียวกัน ยังขาดความสมดุล  นอกจากนี้ เนื่องจากภารกิจของ
กองทัพมากข้ึนศิษยเกาสวนใหญจะมีเวลาในการปฏิบัติภารกิจรัดตัว มีเวลาวางไมตรงกัน ดังนั้นการจัด
กิจกรรมเก่ียวกับศิษยเกาจึงมีกระบวนการท่ียากข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 
                     1. ดานงบประมาณสนับสนุน  หารายไดจากกิจกรรมท่ีศิษยเกามีสวนรวมใหมากข้ึน  
                    2. ดานบุคลากรในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ลดกิจกรรมท่ีไมจําเปนและไมเกิด
ประโยชน เพ่ือจัดบุคลากรเขารวมกิจกรรมอยางเหมาะสมและสมดุล  
                   3. ดานวัสดุ อุปกรณในการสนับสนุน ลดจํานวนกิจกรรมท่ีไมจําเปนตอการเรียนการ
สอน นนร. ในหลักสูตรใหนอยลง เพ่ือทําใหอุปกรณสนับสนุนเพียงพอ  
                   4. ดานกระบวนการในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ สนับสนุนใหครู/อาจารยวิจัย 
เรื่องความสัมพันธระหวางจํานวนโครงการ ทรัพยากรสนับสนุน จํานวนคน ภารกิจหลัก และเวลาท่ี
เหมาะสม   พัฒนาระบบการสื่อสารระหวางโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากับศิษยเกาใหไดจํานวน
มากข้ึน  หรือจัดกิจกรรม/โครงการท่ีสามารถเพ่ิมรายไดเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนนายรอยมาก
ข้ึนโดยท่ีศิษยเกาเขารวมไมมากนัก 
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มาตรฐานท่ี 2 ดานคุณภาพอาจารย 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1  อาจารยมีความรูความสามารถ 

คําอธิบาย 
 อาจารยประจํามีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาท่ีสอน สามารถ
พัฒนานักเรียน/นักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนด  
เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

     อาจารย 0 2 5 

     ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

     รองศาสตราจารย 3 5 8 

     ศาสตราจารย 6 8 11 

 คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้ 

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 5 คะแนน 
หมายเหตุ  : ไมนับปริญญากิตติมศักดิ์ ศาสตราจารยคลินิก ศาสตราจารยภิชาน 
ผลการดําเนินงาน   
 

หนวยท่ีทําหนาท่ีโดยตรงคือ สกศ.รร.จปร.ซ่ึงไดจัดทําโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุน การ

พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย และตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึนตามแผนปฏิบัติราชการ สก

ศ.รร.จปร. ประจําป 2559สําหรับปการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร. ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําและการรับรองผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ โดยให สภาอาจารย สกศ.รร.จปร. 

เปนผูรับผิดชอบ (2.1-1) และไดรายงานผลการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเปนการประเมินผล 

และเปนขอเสนอแนะสําหรับการวางแผนในปการศึกษาตอไป(2.1-2) 

ในปการศึกษา 2559สกศ.รร.จปร.มีอาจารยประจํา จํานวน150.5คน ประกอบดวย อาจารย

ประจําคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย จํานวน 3 คนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญา

เอก ท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน10 คนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีไมมีตําแหนงทาง

วิชาการ จํานวน19.5 คนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทท่ีดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย จํานวน 6 คน

X 100 
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อาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาโทท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน16คนอาจารยประจําคุณวุฒิ

ปริญญาโทท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 90 คนอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาตรีท่ีไมมีตําแหนงทาง

วิชาการจํานวน 6 คน(2.1-3, 2.1-4) สรุปผลรวมถวงน้ําหนักระดับคุณภาพของอาจารยประจําเทากับ  

439.5 จากจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด  150.5 คน คิดเปนดัชนีคุณภาพเทากับ 2.92 

 
 

วุฒิการศึกษา 
 

ตําแหนงทางวิชาการ 

คา
น้ําหนัก 

จํานวน
(คน) 

ผลรวมถวง 
น้ําหนัก 

คา 
น้ําหนัก 

จํานวน 
(คน) 

ผลรวมถวง 
น้ําหนัก 

คา 
น้ําหนัก 

จํานวน 
(คน) 

ผลรวมถวง 
น้ําหนัก 

จํานวน 
(คน) 

ผลรวมถวง 
น้ําหนัก 

อาจารย 0 6 0 2 90 180 5 19.5 97.5 115.5 277.5 

ผูชวยศาสตราจารย 1 0 0 3 16 48 6 10 60 23 108 

รองศาสตราจารย 3 0 0 5 6 30 8 3 24 9 54 

ศาสตราจารย 6 0 0 8 0 0 11 0 0 0 0 

ผลรวม 150.5 439.5 

คาดัชนีคุณภาพอาจารย   = 439.5 ÷ 150.5 = 2.92 เทากับ 5 (2.92) ÷ 6 = 2.43 
 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ไดคะแนนเทากับ 2.43 คะแนน 
หลักฐานอางอิง 

2.1-1 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจําป 2559 

2.1-2       สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการสนับสนุนการจัดทําและการรับรองผลงานเพ่ือขอ

ตําแหนงทางวิชาการ สภาอาจารย สกศ.รร.จปรประจําป 2559 

2.1-3 คุณภาพอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2559 

2.1-4  คุณภาพอาจารย ปการศึกษา 2559แยกตามกองวิชา 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2  ครู/อาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร 
คําอธิบาย 
 ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีมีคุณภาพและ
ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับสากล หรือผลงานสรางสรรคท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการ และมี
การเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

เกณฑการประเมิน 

 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
1. รอยละของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีมีผลงานวิจัยงาน

สรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรคท่ีเผยแพร (2 คะแนน) 
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จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีมีผลงานวิจัยงานสรางสรรคท่ีไดรับการ 
ตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรคท่ีเผยแพร 

จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 50 ของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ 2 คะแนน 
 2. รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรคท่ีเผยแพร (3 คะแนน) 

ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 ของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําท้ังหมดเทากับ 3 คะแนน 

ผลงานวิจัย 

การตีพิมพงานวิจัย คาน้ําหนัก 

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ 0.20 
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ 0.40 
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล  Thai-Journal  
Centre (TCI) กลุม 2 หรือ 

0.60 

 

ผลงานวิจัย (ตอ) 

การตีพิมพงานวิจัย คาน้ําหนัก 

- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal  
Centre (TCI) กลุม 1 หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) 
หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus Q3, Q4  หรือเทียบเทาผลงานท่ีไดรับการ
จดสิทธิบัตร 

0.80 

-มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI 
หรือ Scopus Q1,Q2 หรือเทียบเทาผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

1.00 
 

 

 

 

 

X 100 

X 100 

http://www.scimagojr/
http://www.scimagojr.com/
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ผลงานสรางสรรค 
การเผยแพรผลงานสรางสรรค คาน้ําหนัก 

มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 0.20 
มีการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 
มีการเผยแพรในระดับกองทัพ/ชาต ิ 0.60 
มีการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 0.80 
มีการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 

เง่ือนไข  : คะแนนในตัวบงชี้นี้จะลดลง 1 คะแนนหากพบวามีอาจารยคัดลอกผลงานแตละสถาบันมิได
ดําเนินการลงโทษ 
ผลการดําเนินงาน   
 รอยละของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีมีผลงานวิจัยงานสรางสรรคท่ี
ไดรับการตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรคท่ีเผยแพร  

ปการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร.  มีจํานวนอาจารยประจําท่ีมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ท่ี
ไดรับการตีพิมพและ/หรือเผยแพร จํานวนท้ังสิ้น 21คน จากจํานวนอาจารยประจําท้ังสิ้น150.5 คน คิด
เปนรอยละ 13.95 โดยมีรายละเอียดโครงการวิจัยดังตอไปนี้ 

1. โครงการปอมกันกระสุน โดยมีรายนายผูวิจัยไดแก 1. พ.อ.วสันตฯ 2. พ.อ.ณัฐพรฯ 3.ร.อ.
ธนกรฯ 4. พ.อ.ณัฐภูมิฯ 5.พ.อ.พิษณุฯ 6.ร.อ.ตองการฯ รวมเปน 6 นายของ กวย.ฯทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. 
ประจําป 2559 (2.2-1) 

2. โครงการอิทธิพลของลมท่ีขับเคลื่อนดวยสนามไฟฟาตอการเพ่ิมการถายเทความรอนท่ี
สงผลตอผิวหนาของวัสดุในทอหนาตัดสี่เหลี่ยม โดย พ.ท.หญิงสุวิมลฯจํานวน 1 นาย ของ กวค.ฯ ทุนวิจัย 
สกว. และ กทพ.รร.จปร. ประจําป 2557 - 2559 (2.2-2) 

3. โครงการหุนยนตตรวจสอบทอภาคในหมอน้ํา โดย พ.ท.อาศิสฯ จํานวน 1 นาย ของ กวค.
ฯ ทุนวิจัย Fibo ประจาํป 2556 (2.2-3) 

4. โครงการวัดการสะทอนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาของเปาเฉพาะ ภายใตระบบเรดาร SAR 
ภาคพ้ืนดิน โดย พ.อ.นราเทพฯจํานวน 1 นาย ของ กวฟ.ฯ ประจําป 2560 (2.2-4) 

5. โครงการการพัฒนาการวางแผนการสื่อสารทางยุทธวิธีในสวนของกองทัพบก โดย พ.ต.
กนกฯ จํานวน 1 นาย ของ กวฟ.ฯ ประจําป 2560 (2.2-5)  

6. โครงการแนวทางการจัดการความม่ันคงเพ่ือเตรียมรับความทาทายตอการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 กรณีของกองทัพบก โดย พ.อ.หญิง พิมลพรรณฯ จํานวน 1 นาย ของ กมส.
ฯ ทุนวจิัย กทพ.รร.จปร. ประจําป 2559 (2.2-6) 

7. โครงการบทบาทของผูนําชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: 
กรณีศึกษากองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดย พ.อ.หญิง วิลาสินีฯ 
จํานวน 1 นาย ของ กมส.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจําป 2559 (2.2-7) 
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8. โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พ.อ.สุรัตนฯ จํานวน 1 นาย ของ กคศ.ฯ ทุนวิจัย สกว.ฯประจําป 
2558 - 2560 (2.2-8) 

9. โครงการการพัฒนาตนแบบหองปฏิบัติการศูนยการเรียนรู เพ่ือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และวิธีการสมัยใหมดานเกษตรกรรม และวิจัยหารูปแบบเทคนิควิธารจัดการและถายทอดความรู ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จากทฤษฎีสูภาคปฏิบัติโดย พ.อ.ปรัชญาฯ และ พ.ต.เมธีฯ จํานวน 2 
นาย ของ กคศ.ฯ ทุนวิจัยประจําป 2559 (2.2-9) 

10. โครงการการศึกษาความเปนไปไดในการผสมผสานการใชพืชรวมกับกระบวนการเฟ
นตันออกซิเดชั่นในการบาบัดนาปนเปอนสารไตรไนโตรโทลูอีนโดยพ.อ.หญิงพนิตตาฯ จํานวน 1 นาย ของ 
กองเคมี ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจําป 2559 (2.2-10)  

11. โครงการการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีพบบริเวณโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาตอเชื้อแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดกลิ่นเทาโดยพ.ต.หญิงปวีณาฯ จํานวน 1 นาย ของ 
กองเคมี ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจําป 2558 (2.2-11)  

12. โครงการการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและยุทธวิธีของวรรณกรรมสามกกกับเอกสาร
ประกอบการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดย ร.อ.หญิง บุษดีฯ จํานวน 1 นาย 
ของ กอศ.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจําป 2558 - 2559 (2.2-12) 

13. โครงการการศึกษาวิเคราะหบทรอยกรองเฉลิมพระเกียรติ5รอบสยามบรมราชกุมารีโดย 
ร.อ.หญิง ณัฐรภรณฯ จํานวน 1 นาย ของ กอศ.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจําป 2559  (2.2-13) 

14. โครงการการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงเหลวจากเศษชีวมวลเหลือท้ิงดวยเครื่องปฏิกรณไพโรไล
ซิสและหอกลั่นลําดับสวน โดย พ.ต.กิตติภพฯ จํานวน 1 นาย ของ กวล.ฯ ทุนวิจัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ประจําป 2559 – 2562 (2.2-14) 

15. โครงการการปฏิรูปกองทัพกับการออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยโดย พ.อ.
สรศักดิ์ฯ จํานวน 1 นาย ของ กปศ.ฯ ทุนวิจัย สกว. ประจําป 2558– 2559(2.2-15) 
 

ช่ือขอมูล ป 2559 

1. งานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพร 21 
2. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดในปการศึกษานั้น 150.5 
3. รอยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจํา 13.95 

 = 21 X 100 ÷ 150.5 =  13.95 
 คิดเปนคะแนน  =  13.95 x 2 ÷ 50  = 0.56  
              รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรคท่ีเผยแพร (3 คะแนน) 

ในป 2559 สกศ.รร.จปร. มีจํานวนบทความจากงานวิจัย จํานวนท้ังสิ้น 32 บทความ จาก

จํานวนอาจารยประจํา 150.5 นายคิดเปนรอยละ 10.50 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ จํานวน 8   ผลงาน
คือ 

1. การทดสอบแปเหล็กข้ึนรูปเย็นลักษณะรูปหมวกในโครงหลังคาเพ่ือหาความสามารถในการ
รับนํ้าหนักบรรทุก (การประชุมวิชาการโยธาแหงชาติครั้งท่ี 21) ของ ร.อ.ธนกรฯ พ.อ.ณัฐพรฯ และ พ.อ.
วสันตฯ (กวย.ฯ) (2.2-16) 

2. การออกแบบและพัฒนารถธุรการทางทหารโดยใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือความคุมคา
ทางดานตนทุนการผลิต (การประชมุวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งท่ี 30) ของ 
พ.ท.หญิง สุวิมลฯ ร.ต.ธีรภัทรฯ และ พ.อ.อโณทัยฯ (กวค.ฯ) (2.2- 17) 

3. Experimental Analysis of Angle between Electrode and Ground on Electric 
Field Cooperating Hot-Airflow in Drying Process(การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกล
แหงประเทศไทยครั้งท่ี 30) ของ ร.ต.ธีรภัทรฯ และ พ.ท.หญิง สุวิมลฯ (กวค.ฯ) (2.2-18) 

4. หลักการวางแผนการจัดตั้งระบบสื่อสารและการประมาณการสื่อสารของกองพันทหาร
สื่อสารระดับกองพล (การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย) 
(2.2-1) ของ พ.ต.กนกฯ (กวฟ.ฯ) (2.2-19) 

5. การวัดขนาดสัดสวนมือของนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา(การ
ประชุมวิชาการทางการยศาสตรแหงชาติป 2559) ของ พ.ต.พิสิฐฯ (กวส.ฯ) (2.2-20) 

6. บทบาทของผูนําชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: กรณีศึกษา
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ต.พรหมณี อ.เมือง จ. นครนายก (วารสารวิชาการมนุษยศาสตร รร.จปร.) 
ของ พ.อ.หญิง วิลาสินีฯ (กมส.ฯ) (2.2-21) 

7. การยุทธดวยวิธีรุกในวรรณกรรมสามกก: ศึกครั้งแรกของขงเบง ณ ทุงพกบอง (เผยแพรใน
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Innovation for competitiveness and quality of life) ของ 
ร.อ.หญิง บุษดีฯ (กอศ.ฯ) (2.2-22) 

8. การออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยใหมเพ่ือการผลิตทหารอาชีพ-ทหาร
วิชาการและการปฏิรูปกองทัพ ของ พ.อ.สรศักดิ์ฯ (กปศ.ฯ) (2.2-23) 

การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติจํานวน 13 ผลงานคือ 
 1. Bulletproof Prefabricated Steel Wall (The 3rd Asian Conference on Defence 
Technology) ของ ร.อ.ธนกรฯ พ.อ.วสันตฯ พ.อ.ณัฐพรฯ และ พ.อ.ชวนฯ (กวย.ฯ)(2.2-24) 
 2. A Study of the Fabrication of M4 Military Bridge Aluminum Floor Joists 
UsingDomestic Materials (3rd ACDT) (The 3rd Asian Conference on Defence Technology) 
ของ ร.ท.ชลิตฯ และ พ.อ.ณัฐพรฯ (กวย.ฯ)(2.2-25) 
 3. Developing Conceptual Framework of Yothi Innovation District for 
Sustainable Competitive Metropolitan Area (The 13th International Conference ASIALICS 
2016) ของ ร.อ.ตองการฯ (กวย.ฯ) (2.2-26) 
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 4. Numerical Investigation of Electrohydrodynamics: Enhanced Heat Transfer in 
a SolidSample (International Conference on Advanced Motion Control and Mechanical 
Systems (ICAMCMS 2016))ของ พ.ท.หญิง สุวมิลฯ (กวค.ฯ) (2.2-27) 
 5. Biological Pest Control Using Synergetic Controller with Ant Colony 
Optimization (The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and 
International Conference (TSB 2016))ของ พ.ท.อาศิสฯ และ พ.ต.สัญญาฯ (กวค.ฯ) (2.2-28) 
 6. Synergetic Control for Double Inverted Pendulum on a Cart (TSME 
International Conference on Mechannical Engineering)ของ พ.ท.อาศิสฯ และ พ.ต.สัญญาฯ 
(กวค.ฯ) (2.2-29) 

7. Backscatter Power Measurement of Canonical Targets under GB-SAR 
Environment(11th European Conference on Synthetic Aperture Radar) ของ พ.อ.นราเทพฯ 
(กวฟ.ฯ) (2.2-30) 

8. Polarimetric RCS Signature of Canonical Target in Dense Grass Area Using 
GB-SAR Environment (5th International Electrical Engineering Congress) ของ พ.อ.นราเทพฯ 
(กวฟ.ฯ) (2.2-31) 

9. Measurement of Polarimetric RCS Characteristics of Canonical Targets under 
GB-SAR Environment (The 3rd Asian Conference on Defence Technology) ของ พ.อ.นราเทพ
ฯ (กวฟ.ฯ) (2.2-32) 

10. Concept of Using Geographic Information System in Combat Signal Planning 
(The 3rd Asian Conference on Defence Technology) (2.2-5) ของ พ.ต.กนกฯ(กวฟ.ฯ)(2.2-33) 

11. A mixed-integer linear program for supply chain management problem: 
case study of dairy department, the Thai Vet Army School (ตีพิมพในวารสารการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ชื่อ KKU ENGINEERING JOURNAL 2016;43(S2):346-349) ของ พ.ต.เสกสรร
ฯ (กวส.ฯ) (2.2-34) 

12. Modeling Thailand Power Market: Mathematical Program with 
EquilibriumConstraints (Proceedings of the 2016 IEEE IEEM)ของ พ.ต.เสกสรรฯ (กวส.ฯ) (2.2-
35) 

13. An Application Program of Fingerprint Detection using Wavelet Transform 
for Authentication ของ พ.อ.ปรัชญาฯ (กคศ.ฯ) (2.2-36) 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล  TCI กลุม 2 จํานวน 1 
ผลงานคือ 

1. โรงเรียนนายรอยเอกชนของสหรัฐอเมริกากับความเปนไปไดของ “นายรอยเอกชน” 
และ “นายรอยหญิง” ในประเทศไทยของ พ.อ.สรศักดิ์ฯ (กปศ.ฯ)(2.2-37) 

        มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 1 หรือ
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR  
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หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus Q3, Q4หรือเทียบเทา หรือผลงานท่ีไดรับการจด
สิทธิบัตร จํานวน 8 ผลงานคือ 

1. กรอบการทํางานของระบบการจัดการความรูฟารมอัจฉริยะ (วารสารวิชาการ รร.จปร.) 
TCI1 โดย พ.อ.ปรัชญาฯ (กคศ.ฯ) (2.2-38) 

2. แนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียอัจฉริยะทางทหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือยกระดับเกษตรกรรมไทยดวยนวัตกรรม (วารสารวิชาการ รร.จปร.) TCI1 โดย พ.อ.ปรัชญาฯ (กคศ.ฯ) 
(2.2-39) 

3. การประเมินกําลังเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธี Modified Compression 
Field Theory (MCFT) โดยพิจารณาถึง Loading Effect (ภาษาญี่ปุน) Q3 โดยพ.ต. อมรเทพฯ (กอง
เคมี) (2.2-40)  

4.  การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีพบบริเวณโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาตอเชื้อแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดกลิ่นเทา(วารสารวิชาการ รร.จปร.) TCI1 โดยพ.ต.หญิงป
วีณาฯ (กองเคมี) (2.2-41)  
 5. การปฏิบัติการจิตวิทยาในวรรณกรรมสามกก (วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับ
ภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะ ปท่ี 37 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน) พ.ศ. 2560) 
TCI 1โดย ร.อ.หญิง บุษดีฯ (กอศ.ฯ) (2.2-42) 

6. Combination of FTIR and SEM for Identifying Freshwater-Cultured Pearls from 
Different Quality (วารสาร Optics andSpectroscopy, 2016, Vol. 120, No. 3, pp. 500–504) Q3 
โดย พ.ต.กิตติภพฯ (กวล.ฯ)(2.2-43) 

7. Structural Analysis of Freshwater-Cultured Pearls with Different Lusters Using 
the Extened X-Ray Absorption Fine Structure Technique Structural Analysis of 
Freshwater-Cultured Pearls with Different Lusters Using the Extened X-Ray Absorption 
Fine Structure Technique (Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 83, No. 2, May, 2016, 
pp. 298 – 301) Q4 โดย พ.ต.กิตติภพฯ (กวล.ฯ)(2.2-44) 

8. Catalytic Cracking of Used Lubricating Oil Over Fe/ And Fe/Sio2-Al2O3 
(Petroleum and Coal (2016); 58 (1): 83-94)Q3 โดย พ.ต.กิตติภพฯ (กวล.ฯ) (2.2-45) 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus Q1,Q2 หรือเทียบเทา หรือผลงานท่ีไดรับการจด
สิทธิบัตร จํานวน 2 ผลงานคือ 

1. Panama Canal Expansion: Will Panama Canal Be a Game-Changer for 
Liquefied Natural Gas Exports to Asia?(ASCE Journal of Energy Engineering) Q2ของ พ.ต.
เสกสรรฯ (กวส.ฯ) (2.2-46) 

2. GreenC5: An adaptive, energy-aware collection for green software development 
(Sustainable Computing: Informatics and Systems) ของ พ.อ.จรรยาฯ (กคศ.ฯ) (2.2-47) 
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ช่ือขอมูล 
คา 

น้ําหนัก 

ผลการดําเนินงาน 

2559 ผลคูณ 

1. งานตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ 0.20 8 1.6 
2. งานตีพิมพในรายงานสืบเนื่องมาจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40 13 5.2 
3. งานวิจัยท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ
อยูใน TCI กลุม 2 

0.6 1 0.6 

4. งานวิจัยท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏ
อยูใน TCI กลุม 1 หรือ SJR หรือ ISI หรือ Scopus Q3 , Q4 หรือ
เทียบเทา นอกจากนี้ยังมีผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

0.80 8 6.4 

5. งานวิจัยท่ีมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน 
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank) โดย
วารสารนั้นถูกจัดอยูในQ1, Q2, หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI (Information 
Sciences Institute หรือ สถาบันวิทยาการสารสนเทศ) หรือ Scopus 
Q1 , Q2 หรือผลงงานท่ีไดรบัการจดสิทธิบัตร 

1.00 2 2 

6. มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะหนึ่งหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online 

0.20 0 0 

7. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด 0.40 0 0 

8. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับกองทัพ/ชาต ิ 0.60 0 0 

9. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวาง 
    ประเทศ 

0.80 0 0 

10. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาต ิ

1.00 0 0 

11. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพ 
     หรือเผยแพร 

  15.80 

12. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดในปการศึกษานัน้   150.5 
13. รอยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการ 
     ตีพิมพหรือเผยแพรระดับกองทัพระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
     ตอจํานวนอาจารยประจาํ 

  10.50 
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 = 15.8 X 100 ÷ 150.5   = 10.50  มากกวา  10%  จึงไดคะแนนเทากับ 3 คะแนน 

 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ไดคะแนนเทากับ 3.56 คะแนน 

 
หลักฐานอางอิง 
2.2-1 โครงการปอมกันกระสุน ผูวิจัยไดแก 1.พ.อ.วสันตฯ 2.พ.อ.ณัฐพรฯ 3.ร.อ.ธนกรฯ 4.พ.อ.ณัฐภูมิฯ 

5.พ.อ.พิษณุฯ 6.ร.อ.ตองการฯ รวมเปน 6 นายของ กวย.ฯทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจําป 2559 
2.2-2 โครงการอิทธิพลของลมท่ีขับเคลื่อนดวยสนามไฟฟาตอการเพ่ิมการถายเทความรอนท่ีสงผลตอ

ผิวหนาของวัสดุในทอหนาตัดสี่เหลี่ยม โดย พ.ท.หญิงสุวิมลฯจํานวน 1 นาย ของ กวค.ฯ ทุนวิจัย 
สกว. และ กทพ.รร.จปร. ประจําป 2557 - 2559 

2.2-3 โครงการหุนยนตตรวจสอบทอภาคในหมอน้ํา โดย พ.ท.อาศิสฯ จํานวน 1 นาย ของ กวค.ฯ 
 ทุนวิจัย Fibo ประจาํป 2556 
2.2-4 โครงการวัดการสะทอนของคลื่นแมเหล็กไฟฟาของเปาเฉพาะ ภายใตระบบเรดาร SAR 

ภาคพ้ืนดิน โดย พ.อ. นราเทพฯจํานวน 1 นาย ของ กวฟ.ฯ ประจําป 2560 
2.2-5 โครงการการพัฒนาการวางแผนการสื่อสารทางยุทธวิธีในสวนของกองทัพบก โดย พ.ต.กนกฯ 

จํานวน 1 นาย ของ กวฟ.ฯ ประจําป  
2.2-6 โครงการแนวทางการจัดการความม่ันคงเพ่ือเตรียมรับความทาทายตอการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 กรณีของกองทัพบก โดย พ.อ.หญิง พิมลพรรณฯ จํานวน 1 นาย 
ของ กมส.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจําป 2559  

2.2-7 โครงการ บทบาทของผูนําชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: กรณีศึกษา
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดย พ.อ.หญิงวิลาสินีฯ จํานวน 
1 นาย ของ กมส.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจําป 2559  

2.2-8 โครงการจัดตั้งศูนยวิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย พ.อ.สุรัตนฯ จํานวน 1 นาย ของ กคศ.ฯ ทุนวิจัย สกว.ฯ
ประจําป 2558 - 2560  

2.2-9 โครงการ “การพัฒนาตนแบบหองปฏิบัติการศูนยการเรียนรู เพ่ือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
วิธีการสมัยใหมดานเกษตรกรรม และวิจัยหารูปแบบเทคนิควิธารจัดการและถายทอดความรู 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จากทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ”โดย พ.อ.ปรัชญาฯ และ พ.ต.เมธี
ฯ จํานวน 2 นาย ของ กคศ.ฯ ทุนวิจัยประจําป 2559  

2.2-10 โครงการการศึกษาความเปนไปไดในการผสมผสานการใชพืชรวมกับกระบวนการเฟนตันออกซิ
เดชั่นในการบาบัดนาปนเปอนสารไตรไนโตรโทลูอีนโดยพ.อ.หญิงพนิตตาฯ จํานวน 1 นาย ของ 
กองเคมี ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจําป 2559  

2.2-11 โครงการการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีพบบริเวณโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาตอเชื้อแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดกลิ่นเทาโดยพ.ต.หญิงปวีณาฯ จํานวน 1 นาย ของ 
กองเคมี ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจําป 2558  
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2.2-12 โครงการการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและยุทธวิธีของวรรณกรรมสามกกกับเอกสาร
ประกอบการสอนตามหลักสตูรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดย ร.อ.หญิง บุษดีฯ จํานวน 1 
นาย ของ กอศ.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจําป 2558 - 2559  

2.2-13 โครงการการศึกษาวิเคราะหบทรอยกรองเฉลิมพระเกียรติ๕รอบสยามบรมราชกุมารีโดย 
ร.อ.หฐิงณัฐรภรณฯ จํานวน 1 นาย ของ กอศ.ฯ ทุนวิจัย กทพ.รร.จปร. ประจําป 2559   

2.2-14 โครงการการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิงเหลวจากเศษชีวมวลเหลือท้ิงดวยเครื่องปฏิกรณไพโรไลซิสและ
หอกลั่นลําดับสวน โดย พ.ต.กิตติภพฯ จํานวน 1 นาย ของ กวล.ฯ ทุนวิจัยจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ประจําป 2559 – 2562  

2.2-15 โครงการการปฏิรูปกองทัพกับการออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยโดย พ.อ.สรศักดิ์ฯ 
จํานวน 1 นาย ของ กปศ.ฯ ทุนวิจัย สกว. ประจําป 2558– 2559 

2.2-16 การทดสอบแปเหล็กข้ึนรูปเย็นลักษณะรูปหมวกในโครงหลังคาเพ่ือหาความสามารถในการรับนํ้า
หนักบรรทุก (การประชุมวิชาการโยธาแหงชาติครั้งท่ี 21) ของ ร.อ.ธนกรฯ พ.อ.ณัฐพรฯ และ 
พ.อ.วสันตฯ (กวย.ฯ 

2.2-17 การออกแบบและพัฒนารถธุรการทางทหารโดยใชพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือความคุมคาทางดาน
ตนทุนการผลิต (การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งท่ี 30) ของ 
พ.ท.หญิง สุวิมลฯ ร.ต.ธีรภัทรฯ และ พ.อ.อโณทัยฯ (กวค.ฯ)  

2.2-18 Experimental Analysis of Angle between Electrode and Ground on Electric Field 
Cooperating Hot-Airflow in Drying Process(การประชุมวิชาการเครือขาย
วิศวกรรมเครื่องกลแหงประเทศไทยครั้งท่ี 30) ของ ร.ต.ธีรภัทรฯ และ พ.ท.หญิง สุวิมลฯ (กวค.
ฯ)  

2.2-19 หลักการวางแผนการจัดตั้งระบบสื่อสารและการประมาณการสื่อสารของกองพันทหารสื่อสาร
ระดับกองพล (การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย) 
(2.2-1) ของ พ.ต.กนกฯ (กวฟ.ฯ)  

2.2-20 การวัดขนาดสัดสวนมือของนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา(การประชุม
วิชาการทางการยศาสตรแหงชาติป 2559) ของ พ.ต.พิสิฐฯ (กวส.ฯ)  

2.2-21 บทบาทของผูนําชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ต.พรหมณี อ.เมือง จ. นครนายก (วารสารวิชาการมนุษยศาสตร 
รร.จปร.) ของ พ.อ.หญิง วิลาสินีฯ (กมส.ฯ)  

2.2-22 การยุทธดวยวิธีรุกในวรรณกรรมสามกก: ศึกครั้งแรกของขงเบง ณ ทุงพกบอง (เผยแพรใน
รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Innovation for competitiveness and quality of 
life) ของ ร.อ.หญิง บุษดีฯ (กอศ.ฯ) 

2.2-23 การออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยใหมเพ่ือการผลิตทหารอาชีพ-ทหารวิชาการและ
การปฏิรูปกองทัพ ของ พ.อ.สรศักดิ์ฯ (กปศ.ฯ)  

2.2-24 Bulletproof Prefabricated Steel Wall (The 3rd Asian Conference on Defence 
Technology) ของ ร.อ.ธนกรฯ พ.อ.วสันตฯ พ.อ.ณัฐพรฯ และ พ.อ.ชวนฯ (กวย.ฯ) 
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2.2-25 A Study of the Fabrication of M4 Military Bridge Aluminum Floor Joists 
UsingDomestic Materials (3rd ACDT) (The 3rd Asian Conference on Defence 
Technology) ของ ร.ท.ชลิตฯ และ พ.อ.ณัฐพรฯ (กวย.ฯ) 

2.2-26 Developing Conceptual Framework of Yothi Innovation District for Sustainable 
Competitive Metropolitan Area (The 13th International Conference ASIALICS 2016) 
ของ ร.อ.ตองการฯ (กวย.ฯ) 

2.2-27 Numerical Investigation of Electrohydrodynamics: Enhanced Heat Transfer in a 
SolidSample (International Conference on Advanced Motion Control and 
Mechanical Systems (ICAMCMS 2016)) ของ พ.ท.หญิง สุวิมลฯ (กวค.ฯ)  

2.2-28 Biological Pest Control Using Synergetic Controller with Ant Colony Optimization 
(The 28th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International 
Conference (TSB 2016))ของ พ.ท.อาศิสฯ และ พ.ต.สัญญาฯ (กวค.ฯ)  

2.2-29 Synergetic Control for Double Inverted Pendulum on a Cart (TSME International 
Conference on Mechannical Engineering)ของ พ.ท.อาศิสฯ และ พ.ต.สัญญาฯ (กวค.ฯ)  

2.2-30 Backscatter Power Measurement of Canonical Targets under GB-SAR Environment 
(11th European Conference on Synthetic Aperture Radar) ของ พ.อ.นราเทพฯ (กวฟ.ฯ)  

2.2-31 Polarimetric RCS Signature of Canonical Target in Dense Grass Area Using GB-SAR 
Environment (5th International Electrical Engineering Congress) ของ พ.อ.นราเทพฯ 
(กวฟ.ฯ)  

2.2-32 Measurement of Polarimetric RCS Characteristics of Canonical Targets under GB-
SAR Environment (The 3rd Asian Conference on Defence Technology) ของ พ.อ.นรา
เทพฯ (กวฟ.ฯ)  

2.2-33 Concept of Using Geographic Information System in Combat Signal Planning (The 3rd 
Asian Conference on Defence Technology) (2.2-5) ของ พ.ต.กนกฯ(กวฟ.ฯ) 

2.2-34 A mixed-integer linear program for supply chain management problem: case 
study of dairy department, the Thai Vet Army School (ตีพิมพในวารสารการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ชื่อ KKU ENGINEERING JOURNAL 2016;43(S2):346-349) ของ พ.ต.
เสกสรรฯ (กวส.ฯ)  

2.2-35 Modeling Thailand Power Market: Mathematical Program with 
EquilibriumConstraints (Proceedings of the 2016 IEEE IEEM)ของ พ.ต.เสกสรรฯ (กวส.ฯ)  

2.2-36 An Application Program of Fingerprint Detection using Wavelet Transform for 
Authentication ของ พ.อ.ปรัชญาฯ (กคศ.ฯ)  

2.2-37 โรงเรียนนายรอยเอกชนของสหรัฐอเมริกากับความเปนไปไดของ “นายรอยเอกชน” และ “นาย
รอยหญิง” ในประเทศไทยของ พ.อ.สรศักดิ์ฯ (กปศ.ฯ) 
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2.2-38 กรอบการทํางานของระบบการจัดการความรูฟารมอัจฉริยะ (วารสารวิชาการ รร.จปร.) TCI1 
โดย พ.อ.ปรัชญาฯ (กคศ.ฯ)  

2.2-39 แนวทางการพัฒนาศูนยเรียนรูเกษตรอินทรียอัจฉริยะทางทหารตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
ยกระดับเกษตรกรรมไทยดวยนวัตกรรม (วารสารวิชาการ รร.จปร.) TCI1 โดย พ.อ.ปรัชญาฯ (กค
ศ.ฯ)  

2.2-40 การประเมินกําลังเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธี Modified Compression Field 
Theory (MCFT) โดยพิจารณาถึง Loading Effect (ภาษาญี่ปุน) Q3 โดยพ.ต. อมรเทพฯ (กอง
เคมี)  

2.2-41 การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรท่ีพบบริเวณโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาตอเชื้อแบคทีเรียท่ีกอใหเกิดกลิ่นเทา(วารสารวิชาการ รร.จปร.) TCI1 โดยพ.ต.หญิงป
วีณาฯ (กองเคมี)  

2.2-42 การปฏิบัติการจิตวิทยาในวรรณกรรมสามกก (วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย 
สาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปะ ปท่ี 37 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน) พ.ศ. 2560) 
TCI 1โดย ร.อ.หญิง บุษดีฯ (กอศ.ฯ)  

2.2-43 Combination of FTIR and SEM for Identifying Freshwater-Cultured Pearls from 
Different Quality (วารสาร Optics andSpectroscopy, 2016, Vol. 120, No. 3, pp. 500–
504) Q3 โดย พ.ต.กิตติภพฯ (กวล.ฯ) 

2.2-44 Structural Analysis of Freshwater-Cultured Pearls with Different Lusters Using the 
Extened X-Ray Absorption Fine Structure Technique Structural Analysis of 
Freshwater-Cultured Pearls with Different Lusters Using the Extened X-Ray 
Absorption Fine Structure Technique (Journal of Applied Spectroscopy, Vol. 83, 
No. 2, May, 2016, pp. 298 – 301) Q4 โดย พ.ต.กิตติภพฯ (กวล.ฯ) 

2.2-45 Catalytic Cracking of Used Lubricating Oil Over Fe/ And Fe/Sio2-Al2O3 (Petroleum 
and Coal (2016); 58 (1): 83-94)Q3 โดย พ.ต.กิตติภพฯ (กวล.ฯ)  

2.2-46 Panama Canal Expansion: Will Panama Canal Be a Game-Changer for Liquefied 
Natural Gas Exports to Asia?(ASCE Journal of Energy Engineering) Q2ของ พ.ต.
เสกสรรฯ (กวส.ฯ)  

2.2-47 GreenC5: An adaptive, energy-aware collection for green software development 
(Sustainable Computing: Informatics and Systems) ของ พ.อ.จรรยาฯ (กคศ.ฯ)  
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ครู/อาจารยมีผลงานนําไปใชประโยชน 
คําอธิบาย 
 ครู/อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  
ตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะท่ีระบุไวในรายงานวิจัย/งานสรางสรรค ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารสถาบัน/ผูบริหารสถาบันหรือสภาสถาบัน 

เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 รอยละของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ท่ีไดนําไปใช
ประโยชนตอจํานวนอาจายประจํา/นักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีมีผลงาน (5 คะแนน) 

จํานวนอาจารยประจาํและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีมีผลงานท่ีไดนําไปใชประโยชน 

จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีมีผลงาน 
 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 50 ของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีมีผลงานเทากับ 5 คะแนน 
เง่ือนไข : คะแนนในตัวบงชี้นี้จะลดลง 1 คะแนนหากพบวามีอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําละเมิด 
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/คัดลอกผลงานแตสถาบันมิไดดําเนินการลงโทษ 

ผลการดําเนินงาน 
สกศ.รร.จปร.  มีจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชนจํานวนท้ังสิ้น 12    

ชิ้นงาน โดยมีอาจารยประจําท่ีทําผลงานจํานวน 10 คน จากจํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีผลงาน 21 
คน คิดเปนรอยละ 47.62 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. A Study of the Febrication of M4 Military Bridge Aluminium Floor Joists 
Using Domestic Materials เปนการใชประโยชนเชิงสาธารณะ ของกองรอยสะพานผสม ช.รอย 18 โดย 
พ.อ.ณัฐพรฯ ของ กวย.ฯ (2.3-1) 
 2. การทดสอบแปเหล็กข้ึนรูปเย็นลักษณะรูปหมวกในโครงหลังคาเพ่ือหาความสามารถใน
การรับน้ําหนักบรรทุก เปนการใชประโยชนเชิงพาณิชย ของ Ns BluescopeLysaght (Thailand) 
Limited โดย พ.อ.ณัฐพรฯ ของ กวย.ฯ (2.3-2) 

  3.Bulletproof Prefabricated Steel Stud Wallเปนการใชประโยชนของหนวยเฉพาะกิจ
กรมทหารพรานท่ี 47 โดย พ.อ.วสันตฯ ของ กวย.ฯ (2.3-3) 

  4. อิทธิพลของลมท่ีขับเคลื่อนดวยสนามไฟฟาตอการเพ่ิมการถายเทความรอนท่ีสงผลตอ
ผิวหนาของวัสดุในทอหนาตัดสี่เหลี่ยมเปนการใชประโยชนเชิงนโยบายและเชิงสาธารณะ ของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมโดย พ.ท.หญิง สุวิมลฯของ กวค.ฯ (2.3-4) 

X 100 
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5. หลักการวางแผนการจัดตั้งระบบการสื่อสารและการประมาณการสื่อสารของกองพัน

ทหารสื่อสารระดับกองพล เปนการใชประโยชนทางออม ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย 

พ.ต.กนกฯ ของ กวฟ.ฯ (2.3-5) 

6. Concept of Using Geographic Information System in Combat Signal Planning 

โดย พ.ต.กนกฯ ของ กวฟ.ฯ (2.3-6) 

  7. บทบาทของผูนําชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: กรณีศึกษา

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ต. พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก เปนการใชประโยชนเชิงนโยบาย โดย 

พ.อ.หญิง วิลาสินีฯ ของ กมส.ฯ (2.3-7) 

 8.แบบรายงานการใชประโยชนจากงานวิจัยเรื่อง “ผลการดําเนินงานของศูนยวิจัยเฉลิมพระ
เกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รร.จปร.” โดย พ.อ.สุรัตนฯ 
ของ กคศ.ฯ (2.3-8) 
 9. การศึกษาเบื้องตนเก่ียวกับฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียท่ีกอใหโรคเทาเหม็นของสาร
สกัดหยาบจากสมุนไพรพ้ืนบาน เปนการใชประโยชนเชิงสาธารณะ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบล
ตอไมแดง โดย พ.ต.หญิง ปวีณาฯ ของกองเคมี (2.3-9) 
 10. การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและยุทธวิธีของวรรณกรรมสามกกกับเอกสาร
ประกอบการสอนตามหลกัสตูร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนการใชประโยชนเชิงสาธารณะ ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ร.อ.หญิง บุษดีฯ ของ กอศ.ฯ (2.3-10) 
 11. Catalytic Cracking of Used Lubricating Oil Over Fe/ And Fe/Sio2-Al2O3 เปน
การใชประโยชนทางออม ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดย พ.ต.กิตติภพฯ ของ กวล.ฯ (2.3-11) 
 12. นักรบสันตวิิธี เปนการใชประโยชนในการเรียนการสอนสําหรับ นทน.หลักสูตรประจํารุน
ท่ี 95 ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดย พ.อ.สรศักดิ์ฯ ของ กปศ.ฯ (2.3-12) 
 

ช่ือขอมูล ป 2559 

1. งานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 12 
2. งานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 0 
3. ผลรวมของจํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน 12 
4. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีผลงาน 21 
5. รอยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชนตอจํานวนอาจารยประจํา 47.62 
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 รอยละของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ท่ีได
นําไปใชประโยชน ตอจํานวนอาจายประจํา/นักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีมีผลงาน  
            = 12 x 100 ÷ 21 = 47.62 คิดเปนคะแนน = 47.62 x 5 ÷ 21 = 4.76 คะแนน 
 ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ไดคะแนนเทากับ 4.76 คะแนน 
 
หลักฐานอางอิง 
2.3-1  A Study of the Febrication of M4 Military Bridge Aluminium Floor Joists Using 

Domestic Materials โดย พ.อ.ณัฐพรฯ ของ กวย.ฯ  
2.3-2   การทดสอบแปเหล็กข้ึนรูปเย็นลักษณะรูปหมวกในโครงหลังคาเพ่ือหาความสามารถในการรับ 

น้ําหนักบรรทุก โดย พ.อ.ณัฐพรฯ ของ กวย.ฯ  
2.3-3   Bulletproof Prefabricated Steel Stud Wallโดย พ.อ.วสันตฯ ของ กวย.ฯ  
2.3-4   อิทธิพลของลมท่ีขับเคลื่อนดวยสนามไฟฟาตอการเพ่ิมการถายเทความรอนท่ีสงผลตอผิวหนาของ

วัสดุในทอหนาตัดสี่เหลี่ยมโดย พ.ท.หญิง สุวิมลฯของ กวย.ฯ (2.3-4) 
2.3-5  หลักการวางแผนการจัดตั้งระบบการสื่อสารและการประมาณการสื่อสารของกองพันทหารสื่อสาร

ระดับกองพล เปนการใชประโยชนทางออม ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย พ.ต.
กนกฯ ของ กวฟ.ฯ 

2.3-6 Concept of Using Geographic Information System in Combat Signal Planning โดย 
พ.ต.กนกฯ ของ กวฟ.ฯ  

2.3-7  บทบาทของผูนําชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: กรณีศึกษากองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ต. พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก เปนการใชประโยชนเชิงนโยบาย โดย 
พ.อ.หญิง วิลาสินีฯ ของ กมส.ฯ  

2.3-8   แบบรายงานการใชประโยชนจากงานวิจัยเรื่อง “ผลการดําเนินงานของศูนยวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 
5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รร.จปร.” โดย พ.อ.สุรัตน
ฯ ของ กคศ.ฯ  

2.3-9  การศึกษาเบื้องตนเก่ียวกับฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียท่ีกอใหโรคเทาเหม็นของสารสกัดหยาบ
จากสมุนไพรพ้ืนบาน เปนการใชประโยชนเชิงสาธารณะ ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ตําบล
ตอไมแดง โดย พ.ต.หญิง ปวีณาฯ ของกองเคมี  

2.3-10 การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและยุทธวิธีของวรรณกรรมสามกกกับเอกสารประกอบการสอน
ตามหลักสูตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนการใชประโยชนเชิงสาธารณะ ของ
มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ร.อ.หญิง บุษดีฯ ของ กอศ.ฯ  

2.3-11 Catalytic Cracking of Used Lubricating Oil Over Fe/ And Fe/Sio2-Al2O3 เปนการใช
ประโยชนทางออม ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดย พ.ต.กิตติภพฯ ของ กวล.ฯ  

2.3-12 นักรบสันติวิธี เปนการใชประโยชนในการเรียนการสอนสําหรับ นทน.หลักสูตรประจํารุนท่ี 95 
ของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โดย พ.อ.สรศักดิ์ฯ ของ กปศ.ฯ 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4  ครู/อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 
คําอธิบาย 
 ครู/อาจารยประจําท่ีไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณเชน ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังในและ/หรือตางประเทศและไดนํา
ความรูกลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 
เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําท่ีศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดู
งาน/นําเสนอผลงาน อยางนอย 30 ชั่วโมง/ป/คนตอจํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด 

จํานวนครู/อาจารยประจําท่ีเพ่ิมพูนความรูฯไมนอยกวา 30 ชม./ปและมีการขยายผล  
และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

จํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด 

  

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 80 ของจํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมดเทากับ 5 คะแนน 
เง่ือนไข :   
 1. การนําความรูกลับมาขยายผล ตรวจสอบจากรายงานสรุปผลการประชุมวิชาการ/
อบรม/ศึกษาดูงานฯ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ภาพถาย ท่ีนําความรูท่ีไดรับมาขยายผล 
 2. คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง 1 คะแนนหากพบวามีครู/อาจารยละท้ิงการสอน 
ผลการดําเนินงาน 

สกศ.รร.จปร. ไดสงเสริมให อาจารยท่ีไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณในหลายๆดาน และ
ไดกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจําป 2559 (2.4-1) ไมวาเปนการการศึกษาเพ่ิมเติม
ตามแนวทางรับราชการ การศึกษาตอในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกท้ังในประเทศและตางประเทศ
(2.4-2, 2.4-3, 2.4-4)  การประชุมสัมมนาและกิจกรรมทางวิชาการ(2.4-5, 2.4-6) การทัศนศึกษาและ
การศึกษาดูงาน(2.4-7, 2.4-8) และการนําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังในและ/หรือตางประเทศ (2.4-
9)การประชุมโครงการความรวมมือทางวิชาการ (2.4-10, 2.4-11) รวมถึงการจัดทํากิจกรรมพัฒนา
อาจารยภายใน รร.จปร. เชนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกขาราชการ รร.จปร.(2.4-12) หรือ การ
ประชุมสัมมนางานวันนิทรรศการ รร.จปร.(2.4-13) เปนตน 

ปการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร. ไดมอบนโยบายให กองวิชาฯ จัดทัศนศึกษาและการศึกษาดูงาน
สําหรับนายทหารสัญญาบัตร นายสิบ และลูกจาง ท่ีเปนบุคลากรทางการศึกษาของ สกศ.รร.จปร.  ตาม
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. และไดกําหนดชวงเวลาการดูงานใหอยูในหวงวันท่ี 24–27 ต.ค. 2559 
ตามปฏิทินการศึกษาซ่ึงหวงเวลาดังกลาว อาจารยไมมีภารกิจในการสอนหรือชวยสอน จากการประชุม
รวมโดย กตก.สกศ.รร.จปร.กับกองวิชาฯ  ไดแบงเสนทางออกเปน 8 เสนทาง ในพ้ืนท่ีภาคกลางและภาค

x 100 
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ตะวันออก และไดกําหนดสถานท่ีศึกษาดูงาน ในแตละเสนทางเท่ือใหครอบคลุมเนื้อหา สําหรับการไปดู
งานในครั้งนี้ ไดมีการประเมินความพึงพอใจ ในสถานท่ีการดูงาน รูปแบบการดูงาน ปญหาขอขัดของ 
รวมถึงใหกองวิชา เสนอแนะการนําความรูจากการศึกษาดูงานมาใชประโยชน ในดานตนเองและดานการ
เรียนการสอน เพ่ือเสนอแนะเปนนโยบายในอนาคตตอไป (2.4-1 และ 2.4-2) 

  จํานวนครู/อาจารยประจําท่ีศึกษาดูงานเกิน 30 ชม. มีจํานวน 125 คน  
คิดเปน 125 ÷ 150.5 = 83.01  เทียบเปนคะแนนได 5 คะแนน 

 รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําท่ีศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดู
งาน/นําเสนอผลงาน อยางนอย 30 ชั่วโมง/ป/คนตอจํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด   
 
 ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 2.4 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
หลักฐานอางอิง 

2.4-1 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจําป 2559 

2.4-2 ขออนุมัติให ขาราชการเดินทางไปศึกษาตอ ณ. ตางประเทศ ทุน ทบ.(ปริญญาโท)  

2.4-3 ขออนุมัติให ขาราชการเดินทางไปศึกษาตอ ณ. ตางประเทศ ทุน ทบ.(ปริญญาเอก) 

2.4-4  ขออนุมัติให ขาราชการเดินทางไปศึกษาตอ ณ. ตางประเทศ (ปริญญาเอก ทุนสวนตัว) 

2.4-5 ขออนุมัติใหขาราชการ และ นนร. เขารวมกิจกรรมดาราศาสตร 

2.4-6 ขออนุมัติสงทีมเขารวมแขงขันปฏิบัติทักษะทางไซเบอร 

2.4-7 แบบรายงานการทัศนศึกษาและการศึกษาดูงาน 

2.4-8 คําสังรร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี 179059 เรื่อง ใหขาราชการเดินทางไปราชการตางจังหวัด ลง 13  

 ต.ค.59 

2.4-9 ขออนุมัติใหขาราชการเดินทางไปราชการเพ่ือรวมประชุมวิชาการ 

2.4-10 ขอสงรายชื่อคณะกรรมการรวมบริหารหลักสูตร และอาจารยท่ีปรึกษา 

2.4-11 รายงานผลการดําเนินโครงการความรวมมือทางวิชาการ 

2.4-12 รายงานผลการฝกอบรม โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษใหแกขาราชการ รร.จปร 

2.4-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาอาจารย สกศ.รร.จปร.  ครั้งท่ี 11/2559 

ตัวบงช้ีท่ี 2.5  ครู/อาจารยปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูทหารไวเปนลายลักษณ
อักษรมีกระบวนการสงเสริมใหครู/อาจารย ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีการกํากับดูแลการปฏิบัต ิ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีการดําเนินการ
วางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เกณฑการประเมิน 
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 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําท่ีปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียม
ทหาร ตอจํานวนคร/ูอาจารยประจําท้ังหมด (2 คะแนน) 

จํานวนครู/อาจารยประจําท่ีปฏิบัติตามระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 

จํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดรอยละ 100 ของจํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด 
เทากับ 2 คะแนน 

             2. มีคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร (1 คะแนน) 
 3. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร และมีการประชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร อยางนอย 2 ครั้ง/ป (1 คะแนน) 
 4. รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําท่ีผานการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครู
ทหาร อยูในระดับดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ตอจํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด (1 คะแนน) 

จํานวนครู/อาจารยประจําผานการประเมินจรรยาบรรณวชิาชีพครู/ครูทหาร  
อยูในระดับ ดี – ดีมาก(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 80 ของจํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด 
เทากับ 1 คะแนน  รวมคะแนนท้ังหมดได  5  คะแนน 
                 1. รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําท่ีปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียม
ทหาร ตอจํานวนคร/ูอาจารยประจําท้ังหมด 
 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบคือ สกศ.รร.จปร. ซ่ึงมีนโยบายใหกําลังพลทุกระดับชั้นปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยและแบบธรรมเนียมทหารอยางเครงครัด โดยยึดถือปฏิบัติเปน รปจ.ของหนวยมีการฝกทบทวนทามือ
เปลาเปนรายบุคล สําหรับอาจารยชั้นยศ ร.ต. –พ.ต. (2.5-1) นอกจากนี้ สกศ.รร.จปร. ยังใหกองวิชาฯ 
รายงาน กําลังพลทุกระดับชั้นท่ีประพฤติ/ปฏิบัติ ผิดระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหารประจําเดือน 
เพ่ือให แผนกกําลังพล พิจารณาโทษ และรายงานให ผอ.สกศ.รร.จปร. ทราบ ในดานการเรียนการสอน 
ผอ.สกศ.รร.จปร. ไดมอบนโยบายใหมีการตั้งแตคณะกรรมการตรวจระเบียบและกํากับดูแลอาจารย นนร. 
และอาคารเรียน และใหรายงานผลการปฏิบัติทุกเดือน (2.5-2) 

ในปการศึกษา 2559 มีอาจารยประจําท่ีปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 
จํานวน 150.50 คน จากจํานวนอาจารยท้ังหมด 150.50 คน คิดเปนรอยละ100(2.5-3) 

  คะแนนท่ีได   2  x 
100
100    =   2 

x 100 

x 100 
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2.  มีคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร   

สกศ.รร.จปร. ไดจัดทําคูมือบุคลากรทางการศึกษา สกศ.รร.จปร. ประจําป 2559 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนคูมือปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. (2.5-4) คูมือนี้

ประกอบไปดวย ระเบียบคําสั่ง และขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานประจําวัน นอกจากนี้ ทาง   

สกศ.รร.จปร. ไดจัดทําคูมือจรรยาบรรณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ซ่ึงดําเนินการโดย

คณะกรรมการดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (2.5-5) 

   คะแนนท่ีได 1 คะแนน 

   3.  มีคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย และมีการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ

อาจารย อยางนอย 2 ครั้ง/ป 

สกศ.รร.จปร. มีการแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย สกศ.รร.จปร.เพ่ือกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของอาจารย วางแผนปองกันหรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ และประเมิน

จรรยาบรรณอาจารย ตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. (2.5-6) โดยการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ได

มอบหมายให ประธานสภาอาจารย  สกศ.รร.จปร. เปนประธาน และรอง ผอ.สกศ.รร.จปร. เปนกรรมการ และ

ไดดําเนินการประชุม เพ่ือกําหนดแนวทางการประเมิน และสรุปผลการประเมินผล (2.5-7) 

คะแนนท่ีได 1 คะแนน 

4.  รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําท่ีผานการประเมินจรรยาบรรณอาจารยอยูในระดับดี - ดีมาก (> 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

ผลการดําเนินงาน 

        สกศ.รร.จปร. มีอาจารยประจําท่ีผานการประเมินจรรยาบรรณอยูในระดับดี-ดีมาก 

จํานวน 122.5 คน จากจํานวนอาจารยท้ังหมด 150.5 คน คิดเปนรอยละ 74.75 และมีอาจารยประจําท่ี

ยังไมผานเกณฑการประเมินจรรยาบรรณ จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 24.25 (2.5-8) 

คะแนนท่ีได 0.93 

 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 2.5 ไดคะแนนเทากับ 4.93 คะแนน 
หลักฐานอางอิง 

2.5-1 รายงานผลการประเมินผลการฝกทบทวนทามือเปลาเปนรายบุคคล 

2.5-2 รายงานการประเมินผลของคณะกรรมการตรวจระเบียบกํากับดูแลอาจารย 

2.5-3สรุปผลอาจารยประจําประพฤติ/ปฏิบัติ ผิดระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 

2.5-4 คูมือบุคลากรทางการศึกษา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

2.5-5 คูมือจรรยาบรรณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

2.5-6    คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ สกศ.รร.จปร 

2.5-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย สกศ.รร.จปร. 

2.5-8   สรุปผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย สกศ.รร.จปร. 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 2 

ตัวบงช้ี 
ผล

ดําเนนิงาน 
น้ําหนัก 

คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน x น้ําหนัก 

2.1 ครู/อาจารยมีความรูความสามารถ  5 2.43 12.15 
2.2 ครู/อาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร  5 3.56 17.80 
2.3 ครู/อาจารยมีผลงานนําไปใช
ประโยชน 

 5 4.76 23.80 

2.4 ครู/อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรู/
ประสบการณ 

 5 5.00 25.00 

2.5 ครู/อาจารยปฏิบัติตามระเบียบ วินัย
ทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครู
ทหาร 

 5 4.93 24.65 

คะแนนเฉล่ีย 103.40 ÷ 25 = 4.14 
อยูในเกณฑ ดี 

ผลการพัฒนา 
             ผลงานท่ีเดนชัดในการพัฒนาคุณภาพอาจารยอยางตอเนื่อง  คือการสนับสนุนอาจารยใหมีวุฒิ
การศึกษาสงูข้ึนและตรงกับสาขาท่ีขาดแคลน การสนับสนุนอาจารยใหทําผลงานทางวิชาการมากข้ึน การ
สนับสนุนอาจารยใหทํางานวิจัยมากข้ึน  การสงเสริมอาจารยเขารวมกิจกรรมทางวิชาการมากข้ึนท้ังในรูป
ของการนําเสนอผลงาน การเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตางๆ การสงเสริมการสอนดวยเทคนิคใหมๆ 
เชน Active Learning มีระบบการพัฒนาคร/ูอาจารยบรรจุใหม    

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ดานบุคลากรในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ  เนื่องจากภารกิจหลักตาม อฉก.4400  
คือการเรียนการสอน/การฝกศึกษา  สวนงานวิจัยเปนงานเพ่ิมเติมเสริมศักยภาพอาจารย  จึงขาดการ
เชื่อมตอในการทําวิจัยท่ีโยงผลไปในเชิงพาณิชยกับหนวยงานภาคเอกชนและกองทัพ  แรงจูงใจในการ
ทํางานวิจัยจึงมีชองทางเดียวคือทําเพ่ือขอผลงานทางวิชาการ  ซ่ึงครู/อาจารยสวนใหญจะมีแนวทางการ
รับราชการท่ีมีทางเลือก ดังนั้นการเพ่ิมจํานวนงานวิจัยจึงไมสามารถเพ่ิมไดแบบกาวกระโดด จุดท่ีควร
พัฒนาคือ ทําอยางไรจึงสรางแรงจูงใจใหกับครู/อาจารยในการทํางานวิจัยเพ่ิมมากข้ึนโดยเชื่อมโยงกับ
หนวยตนสังกัดคือ กองทัพบก  จํานวนครู/อาจารยท่ีอยูในชวงยศรอยตรี-รอยเอกมีจํานวนนอย ครู/
อาจารย ท่ีมียศในชวง พันเอก-พลตรี มีการเกษียณ/ลาออกจากราชการกอนกําหนด  เพราะชองทางการ
เติบโตคอนขางจํากัด นักเรียนทุนตางประเทศมีจํานวนลดลง มีครูอาจารยถูกยืมตัวไปชวยราชการอ่ืนๆ 
และมีครูอาจารยท่ีทําหนาท่ีบริหารโดยไมไดสอนเลยหรือสอนบางเล็กนอยซ่ึงมีจํานวนมากพอสมควร แต
ในทางสถิติ นับเปนครู/อาจารยท้ังหมด ทําใหอัตราสวนนักเรียนตอครู/อาจารยเม่ือเฉลี่ยดูดีกวาความเปน



(รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559)  59 

 

จริง ขาดแคลนครู/อาจารยท่ีมีความสามารถในการสอนเฉพาะกลุมสาระท่ีสําคัญเชน ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาไทย    

แนวทางการพัฒนา 
 1. ดานงบประมาณสนับสนุน เนื่องจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา สามารถสราง
ผลงานดานการพัฒนาครู/อาจารยตามตัวบงชี้ 2.1-2.5 ภายใตสภาพการเก้ือหนุนของปจจัยนําเขาของ
รูปแบบการบริหารหนวยภายใตงบประมาณท่ีจํากัดซ่ึง เปนงบประมาณท่ีใชจายประจํามากกวา เชน 
เงินเดือน  เบี้ยเลี้ยง  คาดูงาน คาวัสดุวิทยาศาสตร  เปนตน  เงินท่ีไดจากการบริจาคของศิษยเกาก็มี
ขอจํากัดในการใชอยางมาก การพัฒนาครู/อาจารย ในดานงานวิจัยนั้น จึงตองการใหหนวยตนสังกัด
ผลักดันงบประมาณเพ่ิมเติมใหกับงานวิจัยของครู/อาจารยในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดยตรง   
 2. ดานบุคลากรในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ควรสรรหาครู/อาจารยใหมท่ีมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท-เอกในสาขาท่ีขาดแคลน และรักษาครู/อาจารยท่ีมีความสามารถท่ีเกษียณอายุราชการ 
ดวยการจางทํางานตออยางนอยคนละ 3 ป จนกวาจะมีคนทดแทน  ควรสงเสริมใหครู/อาจารยนําความรู
ท่ีไดรวมสัมมนามาใชในการเรียนการสอน  การริเริ่มเทคนิคการสอนใหม ๆ และ การการพัฒนาโครงการ
ท่ีเชื่อมโยงกับการชวยเหลือสังคมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 3. ดานวัสดุ อุปกรณในการสนับสนุน  สงเสริมใหครู/อาจารยสรางอุปกรณดัดแปลงในการ
ทดสอบชิ้นงานวิจัย และมีกระบวนการทดสอบความเท่ียง เพ่ือลดตนทุนในการซ้ืออุปกรณสําหรับการ
ทดลองงานวิจัยทางวิศวกรรม 
         4. ดานกระบวนการในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ควรมีการประชาสัมพันธ การ

สงเสริมและสนับสนุน งานวิจัย ใหบุคลากรไดทราบ การติดตอวิทยากรจากภายนอกเพ่ือบมเพาะผูสนใจ

ทําวิจัย เปนนักวิจัยรุนใหม และพัฒนาผูท่ีเคย ทํางานวิจัยมาแลว ใหมีศักยภาพเปนนักวิจัยพ่ีเลี้ยง การ

สนับสนุนปจจัยในการดําเนินการสงเสริมการทํางานวิจัยของนักวิจัยรุนใหม โดยมีนักวิจัยพ่ีเลี้ยงเปนท่ี

ปรึกษาคอยชี้แนะนกัวิจัยรุนใหม  การสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนา สมรรถนะนักวิจัยรุนใหม และ

นักวิจัยพ่ีเลี้ยงอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางนักวิจัยรุนใหมท่ีมีคุณภาพและนักวิจัยพ่ีเลี้ยงมืออาชีพ การสรรหา

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เปนผูกลั่นกรอง ใหคําปรึกษา 

ขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงผลงานวิจัยใหไดคุณภาพ  การสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพร ผลงานวิจัยท่ี

ผานการประเมินคุณภาพแลว ในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหผลงานเปนท่ียอมรับในวงการนั้นๆ รวมท้ังการนํา

ผลงานวิจัยไปใชงานจริง    
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มาตรฐานดานท่ี 3 หลักสูตรและการเรียนการสอน 

 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ตามความตองการของกองทัพบก และนโยบายหนวยเหนือ มีการประเมิน
หลักสูตร นําผลประเมินความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาจากหนวยงานผูใชมาปรับปรุงหลักสูตร 
อาจารยผูสอนตองจัดทําแผนการสอนรายวิชาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดใหมีการประเมินอาจารย
ผูสอน และวิชาท่ีสอนเพ่ือปรับปรุงแผนการสอนมีการกําหนดหลักเกณฑการวัดผล และประเมินผลท่ี
ไดรับรองจากหนวยงานตนสังกัดมีการปรับปรุงพัฒนาขอสอบ การตรวจสอบการวัดผล และ
ประเมินผล เพ่ือความโปรงใสและความยุติธรรม มีการจัดทําแผนงานทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 
รวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติใหแกนักเรียนนายรอยอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานจริง มีการประเมินและนําผลการประเมินไปปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ให มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
คําอธิบาย 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ความตองการของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกการเปด-ปดหลักสูตร 
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดทุกหลักสูตร มีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความรวมมือใน
การพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
กรอบเวลาท่ีกําหนด มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของหนวยผูใชตอผูสําเร็จการศึกษาตาม
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร  
เกณฑการประเมิน(5 คะแนน) 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1.  หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของหนวยงานตนสั ง กัด/
กระทรวงศึกษาธิการ/สภาวิชาชีพ/องคกรวิชาชีพหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ (1 คะแนน) 
 2. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย 2 ครั้ง/ป  
(1 คะแนน) 
 3.มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของกองทัพ/หนวยงาน
ท่ีของหรือประชาคมอาเซียน (1 คะแนน) 
 4. มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 3-6 ป( 1 คะแนน) 
 5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ ของหนวยผูใชท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษามา
ปรับปรุงหลักสูตร (1 คะแนน) 
 
การดําเนินงาน 
 1. หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของหนวยงานตนสังกัด/กระทรวง 
ศึกษาธิการ/สภาวิชาชีพ/องคกรวิชาชีพหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ (3.1.1)  

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ ตามความตองการของกองทัพบก และนโยบายของหนวยเหนือ โดย
หลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ท่ีใชอยูในปจจุบันเปนหลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอม-
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เกลา(พ.ศ.2558) (3.1-2) ระยะเวลาการศึกษา5 ปประกอบดวยกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 5 สาขา 
กลุมสาขาวิทยาศาสตร 2 สาขา และกลุมสาขาวิชาศิลปศาสตร 1 สาขา ดังนี้ 
 (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 
 (2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 (3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 (4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 (5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี 
 (6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 (7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 (8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
 โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 191–203 หนวยกิต (ข้ึนอยูกับสาขาวิชา)หลักสูตร
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของพระราชบัญญัติกําหนดวิทยาฐานะผูสําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.
2558 (3.1.4) มีผลบังคับใชเม่ือ 5 มีนาคม2558 ผานความเห็นชอบจากสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
และไดรับการอนุมัติใหใชจัดการศึกษาใหกับนักเรียนนายรอยเม่ือ 12 มีนาคมพ.ศ.2558 (3.1.5) เปนตน
ไป เปนไปตามขอบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ของโรงเรียนทหาร พ.ศ.2558(3.1.6) สอดคลองกับนโยบายดานการศึกษาของกองทัพไทยและ
กองทัพบก (3.1.7) ไดรับการรับรองจากสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษาวาเปนหลักสูตรท่ีมี
มาตรฐานทางวิชาการ สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเครื่องกล ไดรับการรับรอง
ปริญญาจากสภาวิศวกรแลว (3.1.8) 
 2. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย 2 
ครั้ง/ป   (3.1-9) 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีสภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาทําหนาท่ีเปน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กําหนดหลักสูตร ปรับปรุง และแกไขหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ ตาม
ระเบียบกองทัพบกวาดวยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.2545ประกอบดวยกรรมการโดย
ตําแหนงและกรรมการโดยการแตงตั้ง นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของแตละสาขาวิชา 
และมีการประชุมอยางนอยปการศึกษาละ2 ครั้ง  
 3. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของกองทัพ/
หนวยงานท่ีเก่ียวของ หรือประชาคมอาเซียน (3.1-10) 
 หลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา(พ.ศ.2558) ไดรับการปรับปรุงจากหลักสูตร
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา(พ.ศ.2554) โดยการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร แบงเปน 3 กลุม 
คือ 
 - กลุมวิชาการจาก 132 หนวยกิต เปน 136 หนวยกิต เพ่ิมข้ึน 4 หนวยกิต 
 - กลุมวิชาทหารจาก 10 หนวยกิต เปน 45 หนวยกิต เพ่ิมข้ึน 35 หนวยกิต 
 - กลุมวิชาเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา จาก 14 หนวยกิต เปน 19 หนวยกิต เพ่ิมข้ึน 
5 หนวยกิต 
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 หนวยกิตท่ีเพ่ิมข้ึนเปนการเสริมสรางใหผูสําเร็จการศึกษา มีความสามารถในการ
ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูบังคับหมวดไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้หลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา(พ.ศ.2558)เม่ือใชมาไดระยะหนึ่งในปการศึกษา 2559 มีการทบทวน ประเมิน และ
ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับความตองการของสภาการศึกษาวิชาการทหารซ่ึงท่ีประชุมมีมติให
เปลี่ยนแปลงวันสําเร็จการศึกษา และแตงตั้งยศทหารจากเดิมปลายเดือนมีนาคมเปนสําเร็จการศึกษาใน 
24 ธันวาคมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจึงมีการปรับแผนการศึกษาใหเสร็จสิ้นภายใน 9 ภาค
การศึกษา สวนวิชาทหารฯ มีการทบทวนผลการเรียนรูตามหลักฐาน รวมท้ังเชิญหนวยเหลาสาย
วิทยาการมารวมประชุม เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหมีความสมบูรณ และจัดใหมีการฝกปฏิบัติใน
การเรียนการสอนของนักเรียนนายรอยเพ่ิมมากข้ึน 
 การปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน การปรับสังเขปรายวิชา
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานหลักสูรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะ ตามขอกําหนดของสํานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา การขอ
รับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและ
สื่อสารและวิศวกรรมโยธา อยูระหวางการพิจารณา  
 การปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับประชาคมอาเซียน โดยการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบสองภาษา เชน วิชาการวิเคราะหโครงสราง 2(CE 4103) สาขาวิศวกรรมโยธา วิชาการควบคุม
อัตโนมัติ (ME 4701)  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และวิชาแคลคูลัส 2(MA 2002) สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร(3.1-11 ,  3.1-12 , 3.1-13 , 3.1-14 , 3.1-15 )  เปนตน  
 4. มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 3- 6 ป (3.1-16) 

 มีการประเมินหลักสูตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอยางนอยตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดโดยมีผลการประเมินอยูในรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)หมวดท่ี 6 วาดวย
เรื่องสรุปการประเมินหลักสูตรนอกจากนี้คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของทุกสาขาวิชา มีประชุม
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรเปนประจํา กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ มีการประเมินหลักสูตรดาน
การเสริมสรางคุณลักษณะผูนําโดยแผนกประเมินคากองจิตวิทยาและการนําทหาร กรมนักเรียนนาย
รอยรักษาพระองคฯ เปนผูรายงานผลการประเมินคาคุณลักษณะผูนําทางทหาร และความเหมาะสม
ในการเปนผูนําทางทหารของนักเรียนนายรอยทุกนายและทุกชั้นปการศึกษาใหแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  
 5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของหนวยผูใชท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษามา
ปรับปรุงหลักสูตร (3.1-17 , 3.1-18) 
 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหมท่ีเปลี่ยนจาก 4ป เปน 5ป เริ่ม
ดําเนินการตั้งแตปการศึกษา 2558 โดย นักเรียนนายรอยชั้นปท่ี 1, 2 และ 3 (ณ ปการศึกษา 2557) 
จะใชหลักสูตร 5 ป สวนนักเรียนนายรอยชั้นปท่ี 4(ณ ปการศึกษา 2557) จะใชหลักสูตร 4ป เพ่ิมเติม 
6เดือน จึงทําใหมี นักเรียนนายรอยสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 5 ป รุนแรกในธันวาคม2559 (ชั้นป
ท่ี 3 ณ ปการศึกษา 2557) โดยกองทัพบกไดกําหนดใหมีการประเมินผลหลังจากสําเร็จการศึกษา 
และปฏิบัติงานท่ีหนวยแลว 1 ป (ครบใน ธันวาคม 2560) จึงจะสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบขอดี
ขอเสียระหวางหลักสูตร 4 ป กับหลักสูตร 5 ป ไดอยางชัดเจนมากข้ึน อยางไรก็ตาม โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาไดนําผลการสํารวจความพึงพอใจของหนวยงานผูใชท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาประจําป 2558 (จปร.รุนท่ี 63) โดยกองสถิติและทะเบียนประวัติฯ
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มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรโดยพบวาผูสําเร็จการศึกษามีขอดอยในเรื่องการใชภาษาอังกฤษจึง
จัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษาในบางรายวิชา ดานความเปนผูนําท่ียึดม่ันอุดมการณมีระดับ
ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด แตมีสวนดอยในเรื่องการนําแนวคิดเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชประโยชนกับหนวยงานและตนเอง แผนกจิตวิทยา กองจิตวิทยาและการนําทหาร กรม
นักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ ไดนําผลการประเมินไปเนนย้ําและสอดแทรกเนื้อหาบทเรียนใน
รายวิชาจิตวิทยาการปกครอง (PC 4103) เปนตน  
ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1.1 ขอ 1.2 ขอ 1.3 ขอ 1.4 ขอ 1.5 การดําเนินงาน 

     ปฏิบัติได 5 ขอ 

1 คะแนน 1 คะแนน 1คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 5 

ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ไดคะแนนเทากับ 5คะแนน 

หลักฐานอางอิง 

3.1-1   หลักสูตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (ปรับปรุง พ.ศ.2558) 

3.1-2 ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 (กระทรวงศึกษาธิการ) 

3.1-3  ประกาศการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  

3.1-4  ประกาศสภาการศึกษาวิชาการทหารใหใชหลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

(ปรับปรุง พ.ศ.2558) (สภาการศึกษาวิชาการทหาร)   

3.1-5 คูมือการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 

3.1-6 ขอบังคับสภาการศึกษาวิชาทหารฯ พ.ศ.2559 (สภาการศึกษาวิชาทหาร) 

3.1-7 นโยบายการศึกษากองทัพไทย พ.ศ.2551 (กองทัพไทย) 

3.1-8 นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.2555-2559 (ทบ.(54)) 

3.1-9 สรุปผลการดําเนินงานแตละหลักสูตร 

3.1-10 การปรับปรุงแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานหลักสูรายวิชา 

3.1-11 สรุปผลการศึกษาของวิชาท่ีจัดการเรียนการสอนดวยระบบ 2 ภาษา ประจําปการศึกษา 

2559 

3.1-12 การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล 

3.1-13 การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ 

3.1-14 การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมโยธา 

3.1-15 การรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมไฟฟา 
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3.1-16 มคอ.7 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร หลักสูตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 

3.1-17 รายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจของหนวยงานผูใชฯ ประจําปการศึกษา 2558 

3.1-18 สรุปรายวิชาท่ีเปดสอน 2 ภาษา 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
คําอธิบาย 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาดําเนินการใหอาจารยจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุงเนน
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
เกณฑการประเมิน(5 คะแนน) 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จํานวนไมนอยกวา 
รอยละ 70 ของจํานวนรายวิชาท้ังหมด (1 คะแนน) 
 2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีกําหนด (1 คะแนน)  
 3. รอยละของจํานวนรายวิชาท่ีมีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับดี–ดี
มาก (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ตอจํานวนรายวิชาท้ังหมด (1 คะแนน) 

จํานวนรายวิชาท่ีมีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับดี-ดีมาก 
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จํานวนรายวิชาท้ังหมด 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนด รอยละ 80 ของจํานวนรายวิชาท้ังหมด เทากับ 
1 คะแนน 
 4. รอยละของจํานวนอาจารยผูสอนท่ีมีผลการประเมิน อยูในระดับดี-ดีมาก (> 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5) ตอจํานวนอาจารยผูสอนท้ังหมด 

จํานวนอาจารยผูสอนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับดี-ดีมาก 
(>3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ) 

จํานวนอาจารยผูสอนท้ังหมด 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 80 ของจํานวนอาจารยผูสอนท้ังหมด
เทากับ 1 คะแนน 
 5. มีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน (1 คะแนน) 
การดําเนินงาน 

X 100 

X 100 
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 1. มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จํานวนไมนอยกวา 
รอยละ 70 ของจํานวนรายวิชาท้ังหมด (3.2-1) 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยสวนการศึกษาฯ สวนวิชาทหารฯ และกรม
นักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการสอนรายวิชา 
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เชน การสอน
แบบบรรยายประกอบสื่อการสอนแลวให นักเรียนนายรอยศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเอง สอนโดยให
นักเรียนนายรอยทํากลุมแสดงบทบาทสมมุติและฝกพูดฉับพลัน สอนโดยการระดมสมองและใช
โปรแกรมสําเร็จรูป การอภิปรายรวมกัน และการฝกงานดานการสํารวจ นอกจากนี้ยังมีการสอนโดย
ใหนักเรียนนายรอยลงมือปฏิบัติในวิชาปฏิบัติการ สอนแบบโครงการในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร การ
อภิปรายในวิชาสัมมนา การสอนโดยใชกรณีตัวอยาง การสอนแบบสาธิต และการใชสถานการณจําลอง 
เปนตน โดยมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการสอนรายวิชา ในทุกรายวิชาท่ีทําการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาโดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการหลักสูตรทุกรายวิชา  
ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 (1 คะแนน) ผลการดําเนินงาน 

 
1 

1 คะแนน 

 2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีกําหนด  
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดยสวนการศึกษาฯสวนวิชาทหารฯ และกรม
นักเรียนนายรอยรักษาพระองค ฯ มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ในทุกรายวิชาเพ่ือแสดงถึงจัดการ
เรียนการสอนตามแผนการสอนของรายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการหลักสูตรทุกรายวิชา (3.2-2) 
ผลการดําเนินงาน 

ขอ 2 (1 คะแนน) ผลการดําเนินงาน 

 
1 

1 คะแนน 

 3. รอยละของจํานวนรายวิชาท่ีมีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับ ดี–
ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ตอจํานวนรายวิชาท้ังหมด (1 คะแนน) (รายละเอียดของเอกสาร
การประเมินรายวิชาเปนวงรอบของงานประจําดังนั้นเอกสารตางๆอยูท่ีกองวิชา/แผนของหนวยข้ึนตรง
คือ สวนการศึกษาฯ  สวนวิชาทหารฯ และกรมนักเรียนนายรอยรกัษาพระองคฯ) 
วิธีการคํานวณ 

 

 

 

ผลรอยละ = 

จํานวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินการเรยีนการสอนรายวิชาอยูในระดับ ด-ีดีมาก 

(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

 จํานวนรายวิชาท้ังหมด 
X 100 
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เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 80 เทากับ 1 คะแนน 

 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยสวนการศึกษาฯสวนวิชา

ทหารฯและกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ มีจํานวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินการเรียนการ

สอนรายวิชาอยูในระดับดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จํานวน269 วิชา จากจํานวนรายวิชา

ท้ังหมด 290 วิชา(3.2-3)  คิดเปนรอยละ 92.76  โดยสวนการศึกษาฯ มีผลการประเมินการเรียนการ

สอนรายวิชาอยูในระดับดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จํานวน238 วิชา จากจํานวนรายวิชา

ท้ังหมด250 วิชา คิดเปนรอยละ 95.20 จาก สวนวิชาทหารฯ มีผลการประเมินการเรียนการสอน

รายวิชาอยูในระดับดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จํานวน20 วิชา จากจํานวนรายวิชาท้ังหมด

29 วิชา คิดเปนรอยละ 68.97 จาก กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ มีผลการประเมินการเรียน

การสอนรายวิชาอยูในระดับดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จํานวน 11 วิชา จากจํานวน

รายวิชาท้ังหมด 11 วิชา คิดเปนรอยละ 100 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ช่ือขอมูล 

ผลการดําเนินงาน  
(ปการศึกษา) 

ผลการ
ดําเนนิงานรวม 

3 ป 2557 2558 2559 

1. จํานวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินการเรียน
การสอนรายวิชาอยูในระดับ ดี-ดีมาก (> 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5) 

n/a n/a 269 269 

2. จํานวนรายวิชาท้ังหมด n/a n/a 290 290 

3. รอยละของจํานวนรายวิชาท่ีมีผลการ
ประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับ 
ดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ตอจํานวน
รายวิชาท้ังหมด 

n/a n/a 92.76 92.76 

 ผลการดําเนินงาน= 1 คะแนน 

 4. รอยละของจํานวนอาจารยผูสอนท่ีมีผลการประเมิน อยูในระดับดี-ดีมาก (> 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5) ตอจํานวนอาจารยผูสอนท้ังหมด(ขอมูลจากสวนการศึกษาฯ สวนวิชาทหารฯ และ
กรมนักเรียนนายรอยรกัษาพระองคฯ)   

วิธีการคํานวณ 
 

 

 

 
จํานวนอาจารยผูสอนท่ีมผีลประเมินอยูในระดับ ด-ีดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเตม็ 5) 

 

 

X 100 ผลรอยละ = 

จํานวนอาจารยผูสอนท้ังหมด 
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เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 80 เทากับ 1 คะแนน 
 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยสวนการศึกษาฯ สวนวิชา
ทหารฯ และกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ มีจํานวนอาจารยท่ีมีผลการประเมินการเรียนการ
สอนรายวิชาอยูในระดับดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จํานวน 190 คน จากจํานวนอาจารย
ผูสอนท้ังหมด 202.5 คน (3.2-4) คิดเปนรอยละ 93.83 สวนการศึกษาฯมีจํานวนอาจารยท่ีมีผลการ
ประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับ ดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จํานวน 149 คน 
จากจํานวนอาจารยผูสอนท้ังหมด 150.5 คน คิดเปนรอยละ 99.00 สวนวิชาทหารฯ มีจํานวนอาจารย
ท่ีมีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จํานวน 20 
คน จากจํานวนอาจารยผูสอนท้ังหมด 31 คน คิดเปนรอยละ 64.52 กรมนักเรียนนายรอยรักษา
พระองคฯ มีจํานวนอาจารยท่ีมีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับดี-ดีมาก (> 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5) จํานวน 21 คน จากจํานวนอาจารยผูสอนท้ังหมด 21 คน คิดเปนรอยละ 100 
ขอมูลพ้ืนฐาน 

ช่ือขอมูล 

ผลการดําเนินงาน  
(ปการศึกษา) 

ผลการ
ดําเนนิงาน
รวม 3 ป 2557 2558 2559 

1. จํานวนอาจารยผูสอนท่ีมีผลประเมินอยูใน
ระดับ ดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

n/a n/a 190 190 

2. จํานวนอาจารยผูสอนท้ังหมด n/a n/a 202.5 202.5 

3. รอยละของจํานวนอาจารยผูสอนท่ีมีผล
ประเมินอยูในระดับ ดี-ดีมาก (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ตอจํานวนอาจารยผูสอนท้ังหมด 

n/a n/a 93.83 93.83 

 ผลการดําเนินงาน = 1 คะแนน 
 5. มีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน (1 
คะแนน) 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดมีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาซ่ึงแสดงในรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม(มคอ. 6)มาปรับปรุงแผนการสอนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม(มคอ.4) ในทุกรายวิชา 
ผลการดําเนินงาน 

ขอ 5 (1 คะแนน) ผลการดําเนินงาน 
 

1 
1 คะแนน 

 ผลการประเมินตนเอง ตัวบงช้ีท่ี 3.2 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 

หลักฐานอางอิง 
            3.2-1 มคอ.3 ปการศึกษา 2559 



(รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559) 68  
 

3.2-2 มคอ.5 ปการศึกษา 2559 
3.2-3 ประเมินการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชา ปการศึกษา 2559 
3.2-4 ประเมินอาจารยท่ีทําการสอน ปการศึกษา 2559 

 
ตัวบงช้ีท่ี 3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
คําอธิบาย   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ดําเนินการใหอาจารยกําหนดและแจงหลักเกณฑ 
วิธีการวัด และประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการสอน ใชวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมและหลากหลาย ตลอดจนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน 
เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน ) 
       1. มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และ
อาจารยแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน (1 
คะแนน) 
 2. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชา/แผนการสอน (1 คะแนน) 
 3. มีการแจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ใหผูปกครองทราบอยางนอย 1-2 
ครั้ง/ปการศึกษา (0.5 คะแนน)  
 4. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือ
ความโปรงใส และยุติธรรม (1 คะแนน) 
 5. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน (1 คะแนน) 
 6. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ (0.5คะแนน) 
การดําเนินงาน 
 1. มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และ
อาจารยแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน 
 (3.3-1) 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลตามระเบียบ
กองทัพบกวาดวย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.2545 ซ่ึงตามระเบียบดังกลาวกําหนดให
การศึกษาของนักเรียนนายรอยเปนไปตามระเบียบท่ี โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด และ
อาจารยแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอนใน
หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผลของมคอ.3 ในทุกรายวิชา หมวดท่ี 5การวางแผนและการ
เตรียมการของ มคอ.4ในทุกรายวิชา(3.3-2, 3.3-3) 
ผลการดําเนินงาน 

ขอ 1 (1 คะแนน) ผลการดําเนินงาน 
 

1 
1 คะแนน 

 2. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู
รายวชิา/แผนการสอน (3.3-4 ,3.3.5 ) 



(รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559) 69  
 

 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยสวนการศึกษาฯสวนวิชาทหารฯ และกรม
นักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตาม
แผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการสอน โดยมีวัดและประเมินผลในหมวดท่ี 2 การจัดการเรียน
การสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน และหมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
ของ มคอ.5และหมวดท่ี 3 ผลการดําเนินการ และหมวดท่ี 5การประเมินการฝกประสบการณ
ภาคสนาม ของ มคอ.6ในทุกรายวิชา 
ผลการดําเนินงาน 

ขอ 2 (1 คะแนน) ผลการดําเนินงาน 
 

1 
1 คะแนน 

 3. มีการแจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ใหผูปกครองทราบอยางนอย 1 - 2 
ครั้ง/ปการศึกษา (3.3-6) 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยกองสถิติและทะเบียนประวัติฯมี การแจง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหผูปกครองทราบ โดยสงรายงานผลการศึกษาของนักเรียนนาย
รอย ท้ังภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ใหผูปกครองทราบอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
โดยสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางไปรษณีย  
ผลการดําเนินงาน 

ขอ 5 (0.5 คะแนน) ผลการดําเนินงาน 

 
0.5 

0.5 คะแนน 

 4. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของนักเรียนนายรอยเพ่ือความ
โปรงใส และยุติธรรม (3.3-4 ,3.3-5) 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยสวนการศึกษาฯสวนวิชาทหารฯ และกรม
นักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนนาย
รอยเพ่ือความโปรงใส และยุติธรรม โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา  มีหนาท่ี
ในการตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนนายรอยเพ่ือความโปรงใสและยุติธรรม 
และในปการศึกษา 2559 คณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาไดดําเนินการตามคําสั่งท้ังสองภาค
การศึกษา การสอบปกปองโครงงานวิจัยนักเรียนนายรอยทําโดยคณะกรรมการจากกรมวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) และสํานักงานวิจัยและพัฒนาทางการทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) 
เปนประจําทุกป มีการแตงตั้งคณะกรรมการประจําชั้นเพ่ือวางแผน อํานวยการและกํากับดูแลในเรื่อง
การศึกษา และกําหนดมาตรการตางๆ เก่ียวกับการฝกศึกษา มีการแตงต้ังคณะกรรมการคุมสอบ
ประจําภาค เพ่ือใหการดําเนินการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย  
 มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนนายรอย ดานการฝก
ภาคสนามของสวนวิชาทหารฯ มีการตรวจเยี่ยมการฝกภาคสนามอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหการฝกของ
หนวยฝกประจําวิชาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
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ผลการดําเนินงาน 
ขอ 3 (1 คะแนน) ผลการดําเนินงาน 

 
1 

1 คะแนน 

 5. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน  
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยสวนการศึกษาฯ สวนวิชาทหารฯ และกรม

นักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯมีการจัดทํา มคอ.5และ มคอ.6 ในทุกรายวิชาท่ีทําการสอนและไดมี

การนําผลท่ีไดจากการวัดและการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการสอน รวมท้ังการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักเรียนนายรอยซ่ึงระบุไวในหมวดท่ี 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการ

ปรับปรุง (3.3-7) 

ผลการดําเนินงาน 
ขอ 4 (1 คะแนน) ผลการดําเนินงาน 

 
1 

1 คะแนน 

 6. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ (0.5 คะแนน) 
(ขอมูลจากสวนการศึกษาฯสวนวิชาทหารฯ และกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ) 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยสวนการศึกษาฯสวนวิชาทหารฯ และกรม
นักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ มีการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษามีหนาท่ีการ
ตรวจสอบและใหขอคิดเห็นตอคุณภาพของขอสอบ และวิธีการประเมินผลการศึกษาของนักเรียนนาย
รอยท้ังการสอบระหวางภาค และการสอบประจําภาคการศึกษา  
ผลการดําเนินงาน 

ขอ 5 (0.5 คะแนน) ผลการดําเนินงาน 

 
0.5 

0.5 คะแนน 

 ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ท่ี 3.3 ไดคะแนนเทากับ 5 
หลักฐานอางอิง 

3.3-1   มคอ.3 ปการศึกษา 2559 

3.3-2  ระเบียบ รร.จปร.วาดวยการศึกษาและการใหรางวัลฯ พ.ศ.2558 

3.3-3  แกไขระเบียบ รร.จปร.วาดวยการศึกษาและการใหรางวัลฯ พ.ศ.2558   

3.3-4  มคอ.5 ปการศึกษา 2559 

3.3-5 คณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาของกองวิชา 

3.3-6 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 

3.3-7    การปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 
คําอธิบาย   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ 
อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ รวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติใหกับนักเรียนนายรอยอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และนําผล
การประเมินท่ีไดไปพัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การ
ใหบริการรวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติ (1 คะแนน) 

 2. มีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 
 3. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 
 4. มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การ

ใหบริการรวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติ (1 คะแนน) 
 5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน (1 คะแนน) 

การดําเนินงาน 
 1. มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การ

ใหบริการรวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติ (3.4-1) 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีหนวยท่ีรับผิดชอบในการจัดหา จัดทําแผนพัฒนา

และการซอมบํารุงทรัพยากรการเรียนรู ไดแก กองสงกําลังบํารุงฯและสวนบริการฯกองสงกําลังบํารุงฯ 
มีภารกิจอํานวยการประสานงาน และกํากับดูแลเก่ียวกับกิจการสงกําลังบํารุงตลอดจนเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาระบบการสงกําลังบํารุงฯ ประกอบดวย 4 แผนก คือ แผนกแผน แผนกสงกําลัง แผนกควบคุม 
และแผนกจัดหา (สวนบริการฯฝากการบังคับบัญชา) และมีสวนบริการฯ เปนสวนท่ีรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตางๆ ในทางปฏิบัติ โดยมีกองยุทธโยธาเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติงาน ซ่ึงแบงความ
รับผิดชอบตามผังการจัดโครงสรางของกองยุทธโยธาเชน แผนกสื่อสาร แผนกประปา แผนกไฟฟา โรง
บําบัดน้ําเสีย เปนตน 

 2. มีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน (3.4-1) 
 ในปการศึกษา 2559 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีแผนแมบทการพัฒนา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาพ.ศ.2555-2559 และมีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานตาม
แผน มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณเปนประจําทุกเดือน คณะกรรมการตรวจ
สุขาภิบาล และคณะกรรมการเก็บรักษาสมุดใบเสร็จรับเงิน  

 3. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน (4.3-2) 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนมี
การกระจายเม็ดเงินไปสนับสนุนตามกิจกรรม/โครงการท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรในแต
ละรายวิชาท้ังอุปกรณ สื่อการสอน วัสดุสําหรับการทดลองตามกองวิชาตางๆ  เอกสารและตําราตางๆ  อยางท่ัวถึง 
 4. มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การ
ใหบริการรวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติ (3.4-3) 

 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนาย
รอยตอความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู ปการศึกษา 2559 ซ่ึงเปนแบบประเมิน 5 
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ระดับโดยใหนักเรียนนายรอยทุกชั้นปเปนผูประเมิน ในสวนของสวนการศึกษาฯ ประเมินโดยนักเรียน
นายรอยชั้นปท่ี 1 และชั้นปท่ี 4 ไดคะแนนเฉลี่ย 4.36 ในสวนของสวนวิชาทหารฯประเมินโดย
นักเรียนนายรอยชั้นปท่ี 3 ไดคะแนนเฉลี่ย 4.20 ในสวนของกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ 
ประเมินโดยนักเรียนนายรอยชั้นปท่ี 2 ไดคะแนนเฉลี่ย 4.10 สรุปผลประเมินในภาพรวมไดระดับ
คาเฉลี่ยเทากับ 4.22 จากคะแนนเต็ม 5  
ผลการดําเนินงาน 

ขอ 4 (1 คะแนน) ผลการดําเนินงาน 

 
1 

1 คะแนน 

 5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการนําผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูมาใช
เปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการโดยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยมีการ
ประชุมงานดานสงกําลังบํารุงประจําทุกเดือน เพ่ือนําเสนอความกาวหนาการปฏิบัติ ปญหา การแกไข
ปญหา และการพิจารณานําผลการประเมินการใชทรัพยากรการเรียนรูมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ
บริหารจัดการและการบริการอยางเปนรูปธรรมการขออนุมัติแผนจัดหา ประจําปงบประมาณ 2560 
และการจัดอบรมความรูกําลังพลดานสงกําลังบํารุง 
ผลการดําเนินงาน 

ขอ 5 (1 คะแนน) ผลการดําเนินงาน 

 
1 

1 คะแนน 

 ผลการประเมินตัวบงชี้ท่ี 3.4 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 

หลักฐานอางอิง 

 3.4-1   แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ประจาํป 2559 
 3.4-2   รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  รร.จปร.ประจําป 2559 
 3.4-3   สรปุผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รร.จปร. ประจาํป 2559 

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานดานท่ี 3 

ตัวบงช้ี 
ผล

ดําเนนิงาน 
น้ําหนัก 

คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน x น้ําหนัก 

3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  5 5 25 
3.2 กระบวนการจัดการเรยีนการสอน  5 5 25 
3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 

 5 5 25 

3.4 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู  5 5 25 
คะแนนเฉล่ีย 100÷ 20= 5 
อยูในเกณฑ ดีมาก 
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ผลการพัฒนา 
 ผลงานท่ีเดนชัดในการพัฒนาคุณภาพดานหลักสูตรและการเรียนการสอนไดแก  

 1. การปรับปรุงหลักสูตรหนวยข้ึนตรงท่ีเก่ียวของกับหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตร
ในสวนท่ีเก่ียวของกับภารกิจตนเองท้ังสามหนวยไดแก สวนการศึกษาฯ สวนวิชาทหารฯ และกรม
นักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ ไดมีการปรับปรุงในประเด็น จุดมุงหมายของการสอน วัสดุอุปกรณ 
วิธีสอน รวมท้ังการประเมินผลแตละรายวิชา ทุกวิชา ทุกกองวิชา และทุกแผนก 

 2. เปลี่ยนแปลงหลักสูตร มีการแกไขหลักสูตรจาก 4 ป เปน 5 ปเพ่ือสราง
กระบวนการผลิตนายทหารสัญญาบัตรใหสอดคลองกับความตองการของกองทัพ ทางโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลาไดบริหารจัดการหลักสูตร 5 ป พรอมปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน/การ
ฝกมาอยางตอเนื่องจนมีนักเรียนจบการศึกษารุนแรกในป 2559 ซ่ึงจะมีการประเมินนายทหารท่ีจบ
หลักสูตร 5 ป โดยหนวยตางๆ ในกองทัพในป 2560 

 3. การยกระดับคุณวุฒิการศึกษาหลังจากมีนโยบายใหสถานศึกษาของกองทัพสามารถ 
เปดหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกได ทางสวนการศึกษาฯ ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
ปริญญาโทในสาขาท่ีมีความพรอม ไดแก กองวิชากฏหมายและสังคม กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
กองวิชาวิศวกรรมโยธา เปนตน  ซ่ึงปจจุบันอยูในข้ันตอนการรางหลักสูตรและการเตรียมอาจารยท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 กระบวนการยกระดับของหลักสูตรจากระดับปริญญาตรีเปนปริญญาโท ซ่ึงยังขาด
อาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ขาดนโยบายท่ีชัดเจนจากหนวยงานตนสังกัด (กองทัพบก) วาตองการ
อยางไร จะใหเปดหลักสูตรอะไรนักศึกษาเปาหมายคือกลุมไหน มีผลกระทบกับอัตลักษณและ
เอกลักษณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาหรือไมอยางไร 
 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีนโยบายจากกองทัพบก ในการเพ่ิมเติมหลักสูตร
ภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนนายรอยและครู/อาจารย  รวมท้ังปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากครู/
อาจารยเปนผูสอน เด็กเปนผูฟงและปฏิบัติตาม มาเปน Active Learning ยังไมสามารถดําเนินการได
เต็มท่ี เนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องเวลาท่ีไมเพียงพอ และแรงจูงใจในการเรียนรูแบบใหมยังไมเอ้ือรูปแบบ
การสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ัวท้ังองคกรยังดําเนินการไมไดเต็มท่ีเนื่องจากขาด
รูปแบบการจัดการ ขาดงบประมาณสนับสนุน  ขาดปจจัยเก้ือหนุน  และขาดบุคลากรท่ีชํานาญดาน
ภาษาอังกฤษ 
 ระบบ E-Learning ยังไมเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรูของนักเรียนนายรอยเนื่องจาก
มีขอจํากัดดวยเวลา รวมท้ังรูปแบบการบริหารจัดการในการใช E-Learning  ไปใชในการจัดการเรียน
การสอนยังไมเอ้ือกับสถานการณ  ระบบไฟฟาในจังหวัดนครนายกท่ีไมเสถียร สงผลใหระบบเครือขาย
ในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดรับผลกระทบบางสวนเสียหาย นอกจากนี้ระบบคอมพิวเตอรมี
การเปลี่ยนแปลงท่ีคอนขางเร็วมาก ไมสัมพันธกับกระบวนการจัดทํา E-Learning ท่ีใชเวลานาน 
 
แนวทางการพัฒนา 
 หนวยตนสังกัดควรกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจนในการสงเสริมให
เปดปริญญาโท เพราะวาทางโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจะไดสรางหลักสูตรตามความตองการ 



(รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559) 74  
 

และใหตรงกับเปาหมายและความตองการของกองทัพ  และจะไดเตรียมอาจารย และผูบริหาร
หลักสูตรใหตรงกับหลักสูตรนั้นๆ 
 การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning  ควรมีการกําหนดนโยบายท่ี
ชัดเจนวาควรใชกับวิชาใดท่ีรับผิดชอบโดยสวนการศึกษาฯ สวนวิชาทหารฯ และกรมนักเรียนนายรอย
รักษาพระองคฯ ควรมีการวิเคราะหความสําคัญของวิชา จํานวนหนวยกิต และเวลาท่ีเหมาะสมกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหไดนักเรียนนายรอยท่ีแสดงพฤติกรรมและสามารถหาขอมูล คิด 
วิเคราะห สังเคราะหและนําเสนออยางเปนระบบได การใหความรูแกอาจารยท่ีจะไปถายทอดให
นักเรียนนายรอยอีกตอหนึ่งนั้นจะตองมีการอบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเนื่องรวมท้ังมีการหาท่ีปรึกษา
ท่ีเชี่ยวชาญดาน Active Learning มาเปนผูใหคําแนะนํา ในการทดลองสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีนํา
รองเพ่ือเปนตนแบบใหกับการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนๆ 
 ควรมีการออกแบบระบบ E-Learning ท่ีเหมาะสมกับสภาพจริงของนักเรียนนายรอย  
ซ่ึงอาจจะอยูในรูปของงานวิจัยและมีการทดลองใชกับกลุมตัวอยาง จนม่ันใจวาเหมาะสมแลวจึงนําไป
ขยายผลในการใชท่ัวท้ังโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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มาตรฐานด้านที่ 4 การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
 สถานบันมีการฝึกศึกษาวิชาทหาร และภาวะผู้น า การฝึกอบรม การปลูกฝังอุดมการณ์ และการจัด
กิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติและสร้างเสริมประสบการณ์จริง มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือให้นักเรียนนายร้อย
เป็นผู้เรียนมีจิตวิญญาณ ทักษะ และความรอบรู้ในการเป็นทหารอาชีพ มีความจงรักภักดี และสามารถสละ
เลือดเนื้อและชีวิต เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได้ มีภาวะผู้น าทางทหาร สามารถเผชิญกับภัยคุกคาม
รวมทั้งความยากล าบากและอุปสรรคปัญหาต่างๆ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีอาจารย์ส่วนวิชา
ทหาร และกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ท่ีมีคุณภาพ และอุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัย ตลอดจนมีการ
ระดมทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที ่ยุทโธปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก 
รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพ  
 
ตัวบ่งช้ี 4.1 กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหาร 
ค าอธิบาย 
 สถาบันมีการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าเป็นไปตามหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น า
ทางทหาร  ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพมี
ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติในศาสตร์ด้านวิทยาการทหาร รวมทั้งมีการประเมินผลและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
  1.  มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าในหลักสูตร (1 คะแนน) 
  2.  มีหน่วยงานรับผิดชอบและด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าตามหลักสูตร              
(1 คะแนน) 
  3.  จ านวนหน่วยกิตรวม ของการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น 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 ) 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1.  มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าในหลักสูตร  

 สวท.รร.จปร. มีแผนงานโครงการและกิจกรรม ด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารตาม
หลักสูตร นนร.รร.จปร. ปรับปรุง พ.ศ. 2558  โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกศึกษาวิชา
ทหาร  ที่มีการปรับระยะเวลาในการศึกษาเป็น 5 ปี  สวท.รร.จปร. ได้ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนมีเกรด
ครบทุกวิชาตามหลักสูตรและจัดการฝึกภาคสนามในปีการศึกษา 2559 (4.1-1) 

2.  มีหน่วยงานรับผิดชอบและด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าตามหลักสูตร 



 

 

(รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559) 76 

 

 ในการด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหาร แผนกฝึกศึกษา กองบังคับการเตรียมการ 
สวท.รร.จปร. เป็นส่วนด าเนินการ โดยในภาคการศึกษาได้ออกตารางการศึกษาวิชาทหาร ทั้งภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ให้ นขต.สวท.รร.จปร. ด าเนินการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
การศึกษา และออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าชั้น นนร.ชั้นปีที่ 1–4 ในทุกภาคการศึกษา 
รับผิดชอบในแต่ละชั้นปี  ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดให้กองวิชารับผิดชอบการฝึก
ศึกษาในรายวิชาทหารตามหลักสูตรฯ ที่ก าหนด (4.1-2, 4.1-3) 

3.  จ านวนหน่วยกิตของการฝึกศึกษาวิชาชีพทหารและภาวะผู้น าไม่น้อยกว่า10หน่วยกิต 
 ในปีการศึกษา 2559 สวท.รร.จปร.ด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามการ

จัดการศึกษาหลักสูตรนนร.รร.จปร. ปรับปรุง พ.ศ. 2558 การศึกษาด้านวิชาทหารมีระยะเวลาการศึกษา 5 
ปี เพื่อให้มีเกรดครบทุกวิชา ก าหนดในภาคการศึกษามี 10 ภาคการศึกษา จ านวน 29 วิชา รวม 10 หน่วย
กิตมีจ านวน1,072 ชม. (4.1-1,4.1-2) 

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

 สวท.รร.จปร.ด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามการจัดการศึกษาหลักสูตร 
รร.จปร.ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ด้านวิชาทหาร ในภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม มี 5 ภาคการฝึก มีการฝึก
ภาคสนามทั้งสิ้น 22วิชา ใช้เวลาในภาคการฝึกภาคสนาม 2,865 ชม.รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึก
ตามหลักสูตรรร.จปร.พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้น 3,937 ชม. (4.1-1,4.1-6) 

การฝึกภาคสนามประจ าปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.60 ถึง 29 มี.ค.60 เป็นการ
จัดการฝึกภาคสนามเพ่ือปรับเข้าหลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร พ.ศ.2558 (หลักสูตร5 ปี)  

- นนร.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 68 ท าการฝึกภาคสนาม 
 1. การฝึกการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น จ านวน 40 ชั่วโมง  
 2. การฝึกป้อมสนามฯ วัตถุระเบิดและการท าลาย จ านวน 80 ชั่วโมง  
 3. การฝึกยิงอาวุธประจ ากาย จ านวน 120 ชั่วโมง  
 4. การฝึกบุคคลท าการรบและยุทธวิธีขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 160 ชั่วโมง 
- นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 67 ท าการฝึกภาคสนาม  
 1. การฝึกยิงอาวุธประจ าหน่วยหลักยิงและตรวจการณ์ จ านวน 80 ชั่วโมง  
 2. การฝึกยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่  จ านวน 120 ชั่วโมง  
 3. การฝึกขับรถยนต์ทหาร จ านวน จ านวน 40 ชั่วโมง 
 4. การฝึกการใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า จ านวน 40 ชั่วโมง  
 5.  การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จ านวน 120 ชั่วโมง  
- นนร.ชั้นปีที่ 3 รุ่น 66 ท าการฝึกภาคสนาม 
 1. การฝึกยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด จ านวน 80 ชั่วโมง  
 2. การฝึกยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด จ านวน 120 ชั่วโมง  
 3. การฝึกหลักสูตรส่งก าลังทางอากาศ 
- นนร.ชั้นปีที่ 4 รุ่น 65  
 1. ท าการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม 
5.  มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
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 ในภาคการศึกษา สวท.รร.จปร.มีการประเมินผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ท าการเรียนการ
สอนหลังจบการเรียนการสอนมีการรายงานผลการศึกษาให้ รร.จปร.ทราบ (4.1-4,4.1-5,4.1-6) 

ในการฝึกภาคสนามสวท.รร.จปร.มีการประเมินผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ท าฝึกภาคสนาม 
หลังจบการฝึกมีการสรุปผลการฝึกให้ รร.จปร. ทราบทุกครั้ง (4.1-6,) 

6.  มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า   
 หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกศึกษาวิชาทหาร สวท.รร.จปร.มีการน าเสนอปัญหาข้อขัดข้องในปี

การฝึกที่ผ่านมาเสนอต่อ รร.จปร. เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนการฝึกภาคสนามในปีต่อไป (4.1-6,)  
 

หลักฐานอ้างอิง 
4.1-1   หลักสูตร รร.จปร. ปรับปรุง พ.ศ.2558 ด้านวิชาทหาร (หลักสูตร 5 ปี) 
4.1-2   ขออนุมัติใช้ตารางการศึกษา นนร.ชั้นปีที่ 1-4 ภาคการการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 
4.1-3   ค าสั่งสวท.ฯแต่งตั้งกรรมการประจ าชั้น นนร.ชั้นปีที่ 1- 5 ประจ าปีการศึกษา 2559และ 2560  
          - ค าสั่งสวท.ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการจัดการฝึกศึกษา 
          - ค าสั่งสวท.ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
          - ค าสั่งสวท.ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
4.1-4   ปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
          - ส่งผลสอบระว่างภาควิชาทหาร ภาคการศึกษาท่ี1 ปีการศึกษา 2559 
          - ขออนุมัติออกค าสั่งการฝึกวิชาทหารให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 1- 5 ภาคการศึกษาท่ี1 ปีการศึกษา  
           2560 
4.1-5   สรุปผลการศึกษา นนร.ชั้นปีที่1-5 ภาค 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
         - รายงานผลคะแนนสอบระหว่างภาค วิชาทหาร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
4.1-6   ค าสั่ง รร.จปร. ที่ 335/2559 เรื่อง การฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 1-4 ประจ าปีการศึกษา  
          2559 
         - ค าสั่ง สวท.รร.จปร. ที่ 35/2559 เรื่อง การฝึกภาคสนามของ ประจ าปีการศึกษา 2559 
         - ขออนุมัติออกค าสั่งฝึกภาคสนามของนนร.ประจ าปีการศึกษา 2559  
         - ตารางการฝึกภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา 2559 
         - ค าสั่งแต่งตั้ง ผบ.หน่วยฝึกประจ าวิชา การฝึกภาคสนามประจ าปีการศึกษา 2559 
         - แผนการเดินทางประสานงานการเตรียมการฝึกภาคสนามประจ าปีการศึกษา 2559 
         - แผนการตรวจเยี่ยม การฝึกภาคสนามประจ าปีการศึกษา 2559 
         - รายงานผลการฝึกภาคสนามประจ าปีการศึกษา 2559 
         - ปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะในการฝึกภาคสนาม 
         - ประเมินผลการฝึกภาคสนาม  

       
ตัวบ่งชี้ 4.2 บุคลากรทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้น าที่มีคุณภาพ 
ค าอธิบาย 
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 สถานศึกษามีอาจารย์ทางการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าที่มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานทางทหาร โดยเคยเป็นผู้บังคับหน่วยทหาร หรือจบการศึกษาระดับชั้นนายร้อยขึ้นไป ผ่านการ
ฝึกอบรม ในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน อันเป็นที่ยอมรับของกองทัพ  
 
เกณฑ์การพิจารณา 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
  1. ร้อยละของอาจารย์ที่มีประสบการณ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหารระดับผู้บังคับกองร้อย/มี
การศึกษาระดับชั้นนายร้อยขึ้นไป  (2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 ( ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 ของจ านวนอาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/
ภาวะผู้น าทั้งหมด เท่ากับ 2 คะแนน ) 
 2. ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหาร/ภาวะผู้น าเฉพาะด้าน  (3 คะแนน) 
  
 
 
 
 
   
        ( ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 ของจ านวนอาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะ
ผู้น าทั้งหมด เท่ากับ 3 คะแนน ) 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1.  บุคลากรอาจารย์มีประสบการณ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหาร ระดับผู้บังคับกองร้อย/มี
การศึกษาระดับชั้นนายร้อยขึ้นไป คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

บุคลากรที่บรรจุในต าแหน่ง อจ.สวท.รร.จปร. (พ.ต. –พ.ท.) และ อจ.หน.สวท.รร.จปร. 
(พ.อ.) ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อยของเหล่าสายวิทยาการทุกนายซึ่งหลักฐานเอกสารการแสดง
ที่มาจะอยู่ในสมุดประวัติรับราชการ (กสป.รร.จปร.)คิดเป็นร้อยละ 100 (4.2-1) 
 2.  บุคลากรอาจารย์ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหาร/ภาวะผู้น าเฉพาะด้านร้อยละ 
100 

บุคลากรอาจารย์ที่บรรจุในต าแหน่ง อจ.สวท.รร.จปร. (พ.ต. –พ.ท.) และ อจ.
หน.สวท.รร.จปร. (พ.อ.)  ส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตรชั้น
นายพัน, หลักสูตรส่งก าลังบ ารุงชั้นสูงซึ่งหลักฐานเอกสารการแสดงที่มาจะอยู่ในสมุดประวัติรับราชการ 
(กสป.รร.จปร.)คิดเป็นร้อยละ 100 (4.2-1) 

จ านวนอาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าที่มีประสบการณ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหาร 
ระดับผู้บังคับกองร้อย/มีการศึกษาระดับชั้นนายร้อยขึ้นไป 

จ านวนอาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 
 100 

จ านวนอาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหาร 
เฉพาะด้าน 

จ านวนอาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 

 

 100 
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หลักฐานอ้างอิง 
 
4.2-1   บัญชีสรุปข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาวิชาทหาร 
 
ตัวบ่งชี ้4.3 ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
ค าอธิบาย 
 สถาบันมีแผนการฝึกวิชาทหารและภาวะผู้น า มีหน่วยงานรับผิดชอบ ก ากับดูแลการฝึกศึกษา
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า รวมทั้งมีการน าผลการ
ประเมินน ามาปรับปรุง พัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า  ตลอดจนมีการประดิษฐ์คิดค้น  หรือ
สร้างสรรค์นวัตกรรม  เพ่ือใช้สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า   
 
เกณฑ์การพิจารณา 
   หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
  1. มีแผนการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (1 คะแนน)  
  2. มีการฝึกตามแผนที่ก าหนด (1 คะแนน)  
  3. มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (1 คะแนน)  
  4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า         
(1 คะแนน)  
    5. มีนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนในการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (1 คะแนน ) 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1.  มีแผนการฝึกวิชาทหารและภาวะผู้น า 

 ในปีการศึกษา 2559 สวท.รร.จปร.มีการจัดท าแผนการฝึกวิชาทหารการด าเนินการ
โดยเริ่มหลังจากที่ รร.จปร. อนุมัติปฏิทินการศึกษาแล้ว  จะวางแผนจัดการศึกษาโดยจัดท าตาราง
การศึกษาวิชาทหารทั้ง 2 ภาค ในด้านการฝึกภาคสนามจะเริ่มจัดท าตารางการฝึกภาคสนามเสนอให้ที่
ประชุมสวท.รร.จปร.พิจารณาร่วม และเสนอขออนุมัติหลักการฯ ถึง รร.จปร. เพื่อติดต่อประสานงาน เสนอ
งบประมาณ และ สป.3 ถึง รร.จปร. ตามแผนที่ก าหนด  
 สวท.รร.จปร.ด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามการจัดการศึกษาหลักสูตร 
นนร.รร.จปร.พ.ศ.2558 ดังนี้ 
           1. นนร.ชั้นปีที่ 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้าชุด และเพ่ิมเติม
ด้วยวิชาเหล่าทหาร 
           2. นนร.ชั้นปีที่ 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผบ.หมู่ และเพ่ิมเติมด้วยความรู้ของทหาร
ปืนใหญ่  
          3. นนร.ชั้นปีที่ 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด และความรู้ในวิทยาการ
แขนงอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้งการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ 
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           4. นนร.ชั้นปีที่ 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องท่ีจ าเป็น และความรู้ในวิทยาการแขนงอ่ืน ๆ 
ที่จ าเป็นในการเป็นผู้น าหน่วย รวมทั้งการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม   
           5. นนร.ชั้นปีที่ 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพ่ิมเติมในเรื่องที่จ าเป็นอ่ืน ๆ ในการรับราชการ  
การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานตามหน้าที่ และการฝึกเพ่ิมเติมพิเศษส าหรับผู้บังคับหน่วย  
 
ระยะเวลาการศึกษา จ านวน 5 ปี (3,224 ชั่วโมง)  
 1. นนร.ชั้นปีที่ 1 (672 ชั่วโมง) 
              - ภาคการศึกษา จ านวน 192 ชม. ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม 480 ชั่วโมง (12 สัปดาห์) 
         2. นนร.ชั้นปีที่ 2 (592 ชั่วโมง) 
              - ภาคการศึกษา จ านวน 192  ชม. ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม  400 ชั่วโมง (10 สัปดาห์) 
         3. นนร.ชั้นปีที่ 3 (592 ชม.) 
                 - ภาคการศึกษา จ านวน 192 ชม. ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม 400 ชม. (10 สัปดาห์) 
         4. นนร.ชั้นปีที่ 4 (1,225 ชั่วโมง)  
             - ภาคการศึกษา จ านวน 160 ชม. ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม 1,065 ชม.(10 สัปดาห์)     
 5. นนร.ชั้นปีที่ 5 (808 ชม.)  
    - ภาคการศึกษา จ านวน 336 ชม.ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม 520 ชั่วโมง(10 สัปดาห์) 
               (4.1-1, 4.1-2,4.3-1) 
 ในภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม มี 5 ภาคการฝึก มีการฝึกภาคสนามทั้งสิ้น 22วิชา ใช้เวลา
ในภาคการฝึกภาคสนาม 2,865 ชม.รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึกตามหลักสูตรรร.จปร.พ.ศ. 2558 
ทั้งสิ้น 3,937 ชม. (4.1-6) 
 การจัดการฝึกภาคสนาม สวท.รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.59 ถึง 
29 มี.ค.60  ในหลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร พ.ศ.2558 (หลักสูตร5 ปี) ได้ด าเนินการติดต่อประสานงาน
กับเหล่าสายวิทยาการที่จะด าเนินการฝึกในแต่ละวิชาจัดท าความต้องการ งป.และ สป.3 ก าหนดตารางการ
ฝึก มีการจัดการฝึกตามตารางการฝึกที่ก าหนด โดยหน่วยฝึกประจ าวิชาต่างๆที่รับผิดชอบการฝึกจะ
รายงานการฝึกประจ าวันให้ กอ.ฝึกรร.จปร. ทราบ ผ่าน กอ.ฝึกสวท.รร.จปร. ทุกวัน (4.3-3) 
 3.  มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 

ตลอดห้วงเวลาที่ท าการฝึกในวิชาต่างๆ จะมีการประเมินผลการฝึกสนาม โดย ครู/ผช.ครู  
หน่วยฝึกและ สวท.รร.จปร. มีการประเมินผลการฝึกทุกรายวิชาที่มีการท าการฝึกภาคสนามหลังจบการฝึก
มีการสรุปผลรายงานให้ รร.จปร. ทราบ (4.1-6, 4.3-2, 4.3-3) 
 4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 

หลังจากจบภารกิจการฝึกภาคสนามแต่ละวิชาแล้ว สวท.รร.จปร. จะสรุปผลการฝึกเป็น
รายวิชาให้ รร.จปร. ทราบ  โดยมีปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะเพ่ือสั่งการแก้ไข และสรุปผลการฝึก
ภาคสนามในภาพรวมเป็นรูปเล่มให้ รร.จปร. ได้รับทราบ/แก้ไขในการฝึกภาคสนามปีต่อไป (4.1-6, 4.3-
2,4.3-3) 
 5.  มีนวัตกรรมที่ใช้ในการสนับสนุนในการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 



 

 

(รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559) 81 

 

  สวท.รร.จปร. มีการน าเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง Range 3000มาใช้ท าการฝึก
ประกอบการยิงปืนให้กับนนร.อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ นนร. มีทักษะและความช านาญในการใช้อาวุธประจ า
กายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามล าดับ (4.3-4) 
 
หลักฐานอ้างอิง 
4.3-1   ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
4.3-2   ค าสั่งการฝึกภาคสนาม รร.จปร.(หลักสูตร 5 ปี) 
          - ตารางการฝึกภาคสนาม ประจ าปี 2559 
          - ค าสั่งแต่งตั้ง ผบ.หน่วยฝึกประจ าวิชา 
          - หนังสือขอความอนุเคราะห์เหล่าสายวิทยาการ 
          - หนังสือขออนุมัติเดินทางไปติดต่อประสานงาน 
4.3-3   รายงานประจ าวันและการประเมินผลการฝึก 
         - สรุปแถลงผลการฝึกภาคสนาม 
         - สรุปแถลงผลการฝึกภาคสนาม 
4.3-4   การใช้อาคารเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง Range 3000 และการฝึกของนนร. 

 
ตัวบ่งชี้ 4.4 ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษาวิชาทหาร 
ค าอธิบาย 
 สถาบันมีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า โดยมี
แผนการระดมทรัพยากร และมีการระดมทรัพยากรทั้งในและนอกสถาบัน เป็นผลให้การด าเนินงานการฝึก
ศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ที่ก าหนดในหลักสูตร และก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าอย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์การพิจารณา 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
   1. มีแผนการระดมทรัพยากร (2 คะแนน) 
   2. มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน (1 คะแนน) 
   3. มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน (1 คะแนน) 
   4. ทรัพยากรการฝึกศึกษาสามารถท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การฝึกศึกษาได้ (1 คะแนน) 
    
 

ผลการด าเนินงาน 
1.  มีแผนการระดมทรัพยากรในการสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาทหาร 
 การด าเนินการของ สวท.รร.จปร. ในการจัดท าแผนระดมทรัพยากรสนับสนุนการฝึก

ศึกษาวิชาทหาร ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา รร.จปร. โดยจัดท าบัญชีรายละเอียดการใช้งบประมาณ      
(4.4-1)  

2.  มีการระดมทรัพยากรสนับสนุนการฝึกจากภายในสถาบัน 
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 การด าเนินการของ สวท.รร.จปร. ในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการฝึกจากภายใน 
รร.จปร.ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา รร.จปร.  ตามตารางการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 และ 2และ
การฝึกภาคสนามบางรายวิชาที่มีการฝึกภายใน รร.จปร.(4.4-1, 4.4.2, 4.4-3) 

3.  มีการระดมทรัพยากรสนับสนุนการฝึกจากภายนอกสถาบัน 
 การด าเนินการของ สวท.รร.จปร.ในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการฝึกจากภายนอก 

รร.จปร ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา ทั้งภาคการศึกษาที่ 1, 2 และการฝึกภาคสนาม จากภายนอก
สถาบัน เช่น หนังสือขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. และ การมีหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ถึงหน่วยเหล่าสายวิทยาการสนับสนุนการฝึกในเรื่อง ก าลังพล  ยุทโธปกรณ์  พ้ืนที่การฝึก  และ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการฝึก (4.4-1, 4.4-2, 4.4-3, 4.4-4,4.4-5) 

4.  ทรัพยากรการฝึกสามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์การฝึกได้ 
 สามารถพิจารณาได้จากผลการประเมินการฝึกศึกษาของ นนร.และรายงานผลการฝึกของ

แต่ละวิชาหลังจากจบการฝึกภาคสนาม (4.4-6) 
 จากการประเมินผลทรัพยากรการฝึกได้มีการน าแผนงานมาปรับปรุงโดยมีการจัดท า

งบประมาณล่วงหน้า 2 ปี เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆได้มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า (เอกสาร 4.4-7) 
 การฝึกอบรมการใช้เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 3000) โดย กสสก.สวท.รร.จปร.
ด าเนินการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยต่างๆใน ทบ. ที่มีเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 
3000) และ สวท.รร.จปร.ได้จัดเจ้าหน้าที่ของ สวท.รร.จปร.เข้าร่วมรับการอบรมเพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการ
ใช้เครื่องมือ และน ามาใช้ในการฝึก นนร. ซึ่งจะท าการฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 3000) เพ่ือช่วยให้
นนร.มีความช านาญในการฝึกเล็ง และการยิงปืนได้ดีขึ้น(4.4-8) 
 
หลักฐานอ้างอิง 
4.4-1   บัญชีรายละเอียดการใช้งบประมาณประจ าปี 2559 
4.4-2   ค าสั่งการฝึกภาคสนาม รร.จปร. 
4.4-3   หนังสือขอนุมัติใช้ตารางการศึกษาวิชาทหาร 
4.4-4   หนังสือขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. 
4.4-5   หนังสือขอความอนุเคราะห์เหล่าสายวิทยาการ 
4.4-6   การประเมินการฝึก นนร. 
4.4-7   งบประมาณล่วงหน้า 2 ปี 
4.4-8   รายงานผลการอบรม การใช้เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 3000) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์  
ค าอธิบาย 
 การก าหนดคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ ตามข้อบังคับกระทรวง กลาโหม 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ .ศ.2556 ลง 1 
มีนาคม 56 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ



 

 

(รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559) 83 

 

ทหาร มีภาวะผู้น าทางทหาร การเป็นผู้น าหน่วยทหารขนาดเล็ก ในระดับผู้บังคับหมวด หรือผู้บังคับหน่วย
รักษาพยาบาล หรือหน่วยเสนารักษ์ขนาดเล็ก มีวินัย รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นทหารอาชีพ รู้แบบธรรม
เนียมทหาร บุคลิกลักษณะการวางตนที่เหมาะสม ส านึกในหน้าที่รับผิดชอบของตน สามารถปฏิบัติการทาง
ทหาร ธ ารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร อุทิศตนเพ่ือชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความสมบูรณ์ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
  หลักฐานจากสถาบัน (5 คะแนน) 
   1. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับดี ขึ้น
ไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (1 คะแนน) 
 
 
 
 
 

 (ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ 1 
คะแนน) 
 2. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะผู้น า ทางทหารที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม
และจริยธรรม กล้าหาญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
มีความสามัคคี ในหมู่คณะ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (1 คะแนน) 
 

 

 
 

            ( ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ 1 
คะแนน) 
 3. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร เข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของการรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศอยู่ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (1 คะแนน) 
 
 
 
 

 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

((>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะผู้น าทางทหารที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพทหาร อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 100 
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 (ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ 1 
คะแนน) 
 4. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตน 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (0.5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
           (ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ 0.5 
คะแนน) 
 5. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม 
สามารถวิเคราะห์และประมวลผลความรู้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป             
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (0.5 คะแนน) 
 
 
 
 

 (ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ 0.5 
คะแนน) 
 6. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (0.5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

 (ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ 0.5 
คะแนน) 
 7.  ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีบุคลิก 
ลักษณะและการวางตัวที่เหมาะสมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด (0.5 คะแนน) 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตน 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 100 

 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์ 
 และประมวลผลความรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ 
 สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 

 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดี มีบุคลิกลักษณะ และ 
 การวางตัวที่เหมาะสม อยู่ในระดับดีข้ึนไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 



 

 

(รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559) 85 

 

 
 
 
 
 (ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ 0.5
คะแนน) 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 1. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ในระดับดีขึ้น
ไป (>4.65 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ได้ 80% คิดเป็นคะแนน 1  คะแนน  
(4.5-1)      
             2. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะผู้น า ทางทหารที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม
และจริยธรรม กล้าหาญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
มีความสามัคคี ในหมู่คณะ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> 4.53 จากคะแนนเต็ม 5) 
ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด ได้ 80%  คิดเป็นคะแนน 1 คะแนน (เอกสาร 4.5-1)      
             3. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร เข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของการรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศอยู่ในระดับดีขึ้นไป (> 4.64 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด ได้ 80% คิดเป็นคะแนน 1 คะแนน (เอกสาร 4.5-1)      
 4. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตน 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> 4.45 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด ได้ 80% คิดเป็นคะแนน 0.5 คะแนน (เอกสาร 4.5-1)      
      5. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม 
สามารถวิเคราะห์และประมวลผลความรู้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป            
(> 4.50 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ได้  80% คิดเป็นคะแนน 0.5 คะแนน 
(4.5-1)      
               6. ร้อยละของจ านวนผู้ส า เร็จการศึกษาที่มีทักษะในการสื่อสารทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป              
(> 4.46 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ได้ 80%  คิดเป็นคะแนน 0.5 คะแนน  
(เอกสาร 4.5-1)      
               7. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีบุคลิก 
ลักษณะและการวางตัวที่เหมาะสมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (> 4.61 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาท้ังหมด ได้ 80% คิดเป็นคะแนน 0.5 คะแนน (4.5-1)    
 

ตารางท่ื 4.5  ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี้ 4.5 
 
 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ ผลคะแนน
ประเมินตนเอง 

1 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

4.65 

2 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะผู้น า ทางทหารที่ดี มีวินัย มี 4.53 
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ล าดับ ตัวบ่งชี้ ผลคะแนน
ประเมินตนเอง 

คุณธรรมและจริยธรรม กล้าหาญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร มีความสามัคคี ในหมู่คณะ และสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

3 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร เข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของการรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

4.64 

4 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของ
ตน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อได้อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป  

4.45 

5 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม 
สามารถวิเคราะห์และประมวลผลความรู้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป             

4.50 

 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ ผลคะแนน
ประเมินตนเอง 

6 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่
ในระดับดีขึ้นไป               

4.46 

7 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมี
บุคลิก ลักษณะและการวางตัวที่เหมาะสมอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

4.55 

 

หลักฐานอ้างอิง 
 

4.5-1  รายละเอียดผลการส ารวจความคิดเห็น ความพีงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อ ผู้ส าเร็จการศึกษา   
         จปร.รุ่นที่ 63 ประจ าปี 2558 
4.5-2  แบบสอบถาม ความพีงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา จปร.รุ่นที่ 64 ประจ าปี   
         2559 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 4 

ตัวบ่งช้ี 
ผ ล
ด าเนินงาน 

น้ าหนัก 
คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน x น้ าหนัก 

4.1 กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชา
ทหารและภาวะผู้น า 

 5 5 25 

4.2 บุคลากรทางการฝึกศึกษาและอบรม
ทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้น าที่มี
คุณภาพ 

 5 5 25 

4.3 ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารฯ  5 5 25 
4.4 ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากร
การฝึกศึกษา 

 5 5 25 
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4.5 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึง
ประสงค ์

 5 5 25 

คะแนนเฉลี่ย 125 ÷ 25 = 5 
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 
 
 

ผลการพัฒนา 
          ผลงานที่เด่นชัดในการพัฒนาคุณภาพ นนร. 
 1. รร.จปร.ได้ปรับปรุงหลักสูตรจาก 4 ปี เป็น 5 ปี เพ่ือให้ นนร. มีความรู้วิชาทหารสามารถ
เป็นผู้น าหน่วยทหารระดับหมวด ปฎิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้พ้ืนฐานของเหล่าที่
เลือกรับราชการอย่างกว้างๆ ที่จ าเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพ้ืนฐานในการศึกษาต่อเพ่ิมเติม
จากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ 
 2. ตามหลักสูตร รร.จปร. ปรับปรุง พ.ศ.2558  (หลักสูตร 5 ปี ) ส่วนวิชาทหารได้ปรับปรุง
วิธีการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  โดยให้มีการฝึกปฎิบัติเพิ่มมากข้ึนและแยกกลุ่มการสอนเป็นกลุ่มย่อย  
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการฝึก/ทดสอบวิชา
ทางหารและการสอบประมวลความรู้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ด้านบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามหลักสูตร 
   จากการปรับปรุงหลักสูตร นนร.จาก 4 ปี เป็น 5 ปี ท าให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามหลักสูตรมีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งต้องด าเนินกิจกรรมจากหน่วยเหนือเพ่ิมเติม ท าให้บุคลากร  ทั้งอาจารย์ และ
ครูฝึกไม่เพียงพอ  ทั้งนี้ที่ผ่านมาการบรรจุบุคลากรดังกล่าว ยังไม่ครบตามอัตราการจัดอยู่แล้ว 
             2. ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
             จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก  โดยเฉพาะอาวุธ
ยุทโธปกรณ์สมัยใหม่  และเครื่องช่วยฝึกต่างๆ  หาก สวท.รร.จปร.ได้รับเพ่ิมเติมให้ทันสมัยจะช่วยส่งเสริม
ให้การพัฒนาองค์ความรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรมากข้ึน 
 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ด้านบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามหลักสูตร 
            1.1 ด าเนินการปรับปรุงอัตราการจัดเฉพาะกิจใหม่  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
และบรรจุให้ครบตามอัตรา  
   1.2 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านก าลังพล  เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังพลใน
การปฎิบัติหน้าที่  และส่งผลถึงความต่อเนื่องในการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
       2. ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
    ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้   ที่มีความจ าเป็นต่อการฝึกศึกษาตาม
หลักสูตรจากหน่วยเหนือ  รวมทั้งขอรับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะทาง และทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง มาจัดการบรรยาย/ฝึกอบรม ให้กับ นนร.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ให้ ทันต่อ
ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทางทหารในยุคปัจจุบันและความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 
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มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1  การดําเนนิงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

คําอธิบาย 

 คณะกรรมการสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบันมีผลการดําเนินงานตามบทบาท
หนาท่ีซ่ึงกําหนดไวในคําสั่ง/พระราชบัญญัติของสถาบันภายใตบริบทของเหลาทัพโดยมุงเนนการกําหนด
นโยบาย กํากับ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
เกณฑการประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน)   
 1.1  มีการกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับอัตลักษณผูเรียน 
เอกลักษณสถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปท่ีทันสมัยและปฏิบัติได 
 1.2  มีผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการ/หนวยงานตนสังกัดกําหนด 
 1.3  มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี โดยเนนการกํากับติดตาม และสนับสนุนผูบริหาร
ในการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด 
 1.4  มีการบริหารจัดการประชุมท่ีดี เชนมีการกําหนดวันประชุมตลอดปไมนอยกวา 2 
ครั้ง/ป จัดสงประเด็นการพิจารณาลวงหนา กํากับใหกรรมการแตละทานเขารวมประชุมไมนอยกวารอย
ละ 70 ของจํานวนครั้งท่ีจัดประชุมท้ังปสถานศึกษานําเสนอหลักฐาน ในประเด็นตอไปนี้ 
 1.5 มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน (Regular Data Mornitoring) และ
ตรวจสอบได 
 2.หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
 2.1  มีการเสนอรายงานประจําป/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตอหนวยงาน
ตนสังกัด (1 คะแนน) 
 2.2  มีคะแนนผลการประเมินรายปโดยหนวยงานตนสังกัด (1 คะแนน) 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็ม เทากับ 1 คะแนน 
 2.3  สถานศึกษานําเสนอหลักฐานซ่ึงแสดงถึงผลการพัฒนาในมิติตางๆ ท่ีเกิดจาก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (1 คะแนน) โดยพิจารณาเพ่ิมเติมจาก 
 (1) ผลการสัมภาษณประธานคณะกรรมการสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
 (2) ผลการสัมภาษณผูแทนหนวยงานตนสังกัด    
 (3) ผลการสัมภาษณครู/อาจารย จํานวน 3-4 คน 
เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบวา  มีการออกใบประกาศนียบัตรการสําเร็จ
การศึกษาใหกับผูท่ีไมมีคุณสมบัติ 
ผลการดําเนินงาน 
 1.มีการกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับอัตลักษณผูเรียน เอกลักษณ
สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปท่ีทันสมัยและปฏิบัติได 
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 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดกําหนดนโยบายและแนวความคิดการ
พัฒนาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไวในแผนแมบทของการพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา พ.ศ.2555-2559 เพ่ือเปนกรอบการปฏิบัติงานของหนวยตางๆ ภายในโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ดังนี้ (5.1-1) 
 1.1 นโยบายดานการศึกษา 

 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดานวิชาการของ
นักเรียนนายรอย และหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับพลเรือนอยางตอเนื่อง เหมาะสม ทันสมัย ไดมาตรฐาน
ตามขอกําหนดของสภาการศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวง ศึกษาธิการ (สกอ.) และสภาวิศวกร จนสามารถเปดการศึกษาไดถึงระดับปริญญาโท โดยมุง 
เนนผลสัมฤทธิ์ใหผูท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีความสามารถในการ
ประยุกตใชความรูดานวิชาการกับการทํางานราชการและสามารถใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.2 ดานผูเขารับการศึกษา 

 การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพบก ตองเปนไปดวยความบริสุทธิ์และยุติธรรมเพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ
และความพรอมท่ีจะศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จัดใหมีการประชาสัมพันธการคัดเลือกอยางตอเนื่อง เพ่ือใหอัตราสวนระหวางผูสมัครกับผู
ท่ีเขารับการศึกษาไมนอยกวา 50 : 1 และเพ่ิมสัดสวนของผูท่ีมีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ย 3.50 ข้ึนไป) 
จากผูสมัครท้ังหมดใหสูงข้ึนดวย สําหรับการรักษาคุณภาพทางดานการศึกษาของผูเขารับการศึกษาใน
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลานั้น ใหเปนไปตามมาตรฐานเกณฑการวัดผลของสถาบันระดับ 
อุดมศึกษาท่ัวไป โดยเปนท่ียอมรับของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร ท้ังนี้
ใหรักษามาตรฐานผูเขารับการศึกษาทางดานสุขภาพ บุคลิกภาพ และภาวะการเปนผูนํา 

 1.3 ดานกําลังพล 
   การบรรจุกําลังพลเขารับราชการ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีทาง

ราชการกําหนดเพ่ือใหไดบุคคลท่ีเหมาะสมกับงานท่ีตองปฏิบัติในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอาจารย 
นายทหารปกครอง สงเสริมใหกําลังพลทุกนายมีความกาวหนา  มีคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจไมดอยกวาขาราชการอ่ืนและเอกชน สงเสริมการเรียนรูใหกําลังพล ใหกาวหนาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีดานการทหารและดานอ่ืนๆ รวมท้ังนําระบบประเมินคา          
กําลังพลมาใชประโยชนเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้นยังตองควบคุม กวดขันวินัย สราง
จิตสํานึก ตลอดจนยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดีของกําลังพล 
 1.4 ดานการสงกําลังบํารุง 

    พัฒนาระบบการสงกําลังบํารุงท่ีทันสมัย (e-Logistics) มาใชในการจัดทํา
ฐานขอมูล ดานการสงกําลังบํารุง เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการสิ่งอุปกรณตามความตองการใชงานและ
สามารถสนับสนุนการฝกศึกษาของนักเรียนนายรอยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยางแทจริง  
พัฒนาความรู ความสามารถ เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณของกําลังพลโดย e-Inventory การดูแล
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รักษาบํารุงใหสิ่งอุปกรณตางๆ มีสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา รวมท้ังการควบคุม การรายงาน และ
ระบบการบันทึกสิ่งอุปกรณ โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.5 ดานกิจการพลเรือน 
   สนับสนุนและสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พรอมท้ังสงเสริมอุดมการณ ความรักชาติ ศาสน กษัตริย อยางตอเนื่อง  
เพ่ือใหกําลังพลของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ยึดม่ันและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแก
ประชาชน วางแผนการปฏิบัติงานรวมระหวางโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากับหนวยงานภายนอก  
งานดานการชวยเหลือประชาชน พัฒนาความสัมพันธ และสรางความเขาใจกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนเปนรูปธรรมและตอเนื่อง 

   1.6 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สนับสนุนการใชสิ่งอุปกรณท่ีเปนผลมาจากวิทยาการและเทคโนโลยี

สมัยใหม นํามาประกอบการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหสูงข้ึน สงเสริมการพัฒนา
ความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรใหกําลังพลทุกระดับ ใหสามารถนํามาใชงานไดอยางแทจริง 

 1.7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สงเสริมใหมีความรวมมือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ให

มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดใหมีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง พัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณเฉพาะทางภายใตปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 
เอกลักษณ อัตลักษณและวัตถุประสงคของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอ
การประกันคุณภาพอยางครบถวน จัดใหมีการประชาสัมพันธ จัดทําระบบฐานขอมูล และพัฒนากลไกใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
และนําผลท่ีไดมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 

  1.8 ดานการบริหารจัดการ 
   พัฒนาการจัดโครงสรางของหนวยใหสามารถรองรับกับปริมาณงานท่ีมีอยู  

และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวยใหการปฏิบัติงานมีความ
คลองตัวโดยการพัฒนาและปรับปรุงแกไขคูมือ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับท่ีเก่ียวของในแตละดาน
ของนโยบาย มีการแปลงไปสูการปฏิบัติในรูปของแผนประจําปท่ีเปนวงรอบการปฏิบัติประจําป ท่ีปฏิบัติ
ตอเนื่องมาทุกป 

ผลการประเมินได 0.4 คะแนน 
 2. มีผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการ/หนวยงานตนสังกัดกําหนด (5.2-2) 
 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดมีการประชุมพิจารณา
ความเห็นชอบหลักสูตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และไดรับอนุมัติใหใช
หลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.2558 (5 ป) 
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 ผลการประเมินได 4.0 คะแนน 
 3. มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี โดยเนนการกํากับติดตาม และสนับสนุน
ผูบริหารในการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด 

       ระบบการบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดเปน
แบบจําลองวงรอบงานประจําท่ีสอดคลองกับ อฉก.4400 และงานพัฒนาตามนโยบายของผูบัญชาการ
ทหารบก กองทัพ  และรัฐบาล โดยรูปแบบการทํางานตามโครงสราง (5.1-3) 
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 นอกเหนือจากงานประจําตามการจัดของ อฉก.4400 แลว งานเพ่ิมเติมและ 
งานพัฒนาโครงการตามนโยบายของผูบัญชาการทหารบก กองทัพ และรัฐบาล ทางโรงเรียนนายรอย  
พระจุลจอมเกลา จัดทีมทํางาน ทีมตรวจสอบ ทีมควบคุมการปฏิบัติงาน และทีมประเมินโครงการ 
ในรูปของคณะกรรมการและอนุกรรมการของโครงการตางๆ  มีกระบวนการทํางานตามแบบจําลองของ 
POSDCoRB ไดแก การวางแผนการทํางานใหไดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จัดทีมงานยอยหรืออนุกรรมการ 
ในการชวยดูแล การจัดบุคลากรท่ีเหมาะสมกับโครงการนั้นๆ  มีการอํานวยการ ติดตอประสานงาน 
ในสวนท่ีเก่ียวของตางๆ  การรายงานผลการดําเนินการเปนระยะในรูปของการประชุมประจําเดือน 
หรือประจําสัปดาห หรือในรูปของการเขียนรายงานใหผูบังคับบัญชารับทราบ  และสนับสนุนงบประมาณ 
ท่ีเพียงพอไมใหเกิดงานท่ีสะดุด  ดังนั้น การดําเนินงานของหนวยข้ึนตรงท่ีเก่ียวของจึงมีระบบและระเบียบ
แบบแผนในการบริหารจัดการโครงการท่ีเขาใจตรงกันท้ังระบบ 
 ผลการประเมินได 0.4 คะแนน 
 4. มีการบริหารจัดการประชุมท่ีดี เชน มีการกําหนดวันประชุมตลอดปไมนอยกวา 2 
ครั้ง/ป จัดสงประเด็นการพิจารณาลวงหนา กํากับใหกรรมการแตละทานเขารวมประชุมไมนอยกวา             
รอยละ 70 ของจํานวนครั้งท่ีจัดประชุมท้ังป (5.1-4) 
 รูปแบบการบริหารจัดการตามระบบราชการของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอม-
เกลา มีการประชุมประจําเดือนทุกเดือน หรืออยางนอย 12 ครั้ง/ป  ปกติแลวจะเปนตนเดือนถัดไปจาก
การทํางาน  มีการนําเสนอของหนวยข้ึนตรงตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสั่งการของผูบัญชาการโรงเรียน            
นายรอยพระจุลจอมเกลา  มีการรายงานการดําเนินงานของโครงการตางๆ ผานทางวีดีทัศนและการ
นําเสนอของผูแทนหนวย  ในสวนของผูเขารวมประชุมและฟงการเสนอผลการดําเนินงานประจําเดือน 
เปนระเบียบภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอยูแลว ท่ีผูบังคับหนวยข้ึนตรงหรือผูแทนหนวย
จะตองเขารวมประชุม ดังนั้นจึงมีผูเขารวมประชุมครบถวนรอยละ 100 ทุกครั้ง   
 5. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน (Regular Data Monitoring) และ
ตรวจสอบได (5.1-5) 

 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  มีการจัดตั้งหนวยงานพิเศษท่ีเขามาดูแลเรื่อง 
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศโดยตรง คือกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีหนาท่ี วางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน และดําเนนการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา บันทึก 
และรายงานสถิติผลงานตามหนาท่ี  มีการวิเคราะหภัยคุกคามดานไวรัสโทจัน และกลุมแฮกเกอร  
นอกจากนี้ยังแบงปนเซอรฟเวอรใหหนวยข้ึนตรงกับโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไปใชในการบริหาร
จัดการท่ีเก่ียวของกับการศึกษา เชน สวนการศึกษาฯ มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน (Regular 
Data Monitoring) และตรวจสอบได เชน ฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ฐานขอมูลหนังสือเวียนทราบ เปนตน 

   ผลการประเมินได 0.4 คะแนน  
 2.  ดานการใช SAR ได 3 คะแนน เพราะมีการปฏิบัติ ในประเด็นตอไปนี้  
 2.1  มีการเสนอรายงานประจําป/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตอหนวยงานตนสังกัด 
(5.1-6) 
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                   การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
มีการวางแผนกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการประจําป  การตรวจเยี่ยมการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหนวยข้ึนตรง 2 ครั้งตอป  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจของหนวย 1 
ครั้งตอป  และการรับการตรวจเยี่ยมจากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก (ยศ.
ทบ.) 1 ครั้งตอป โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  สงให
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก (ยศ.ทบ.) ทุกป 
 ผลการประเมินได 1.0 คะแนน  
 2.2  มีคะแนนผลการประเมินรายปโดยหนวยงานตนสังกัด (5.1-7) 
                  สําหรับขอมูลท่ีทางโรงเรียนนายรอยนําเสนอไปใน SAR เปนไปตามคูมือการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ท่ีไดแนวทางมาจากคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษามาจากหนวยงานตนสังกัดคือ ยศ.ทบ.  ซ่ึงในรายละเอียดจะมีการประเมินคะแนนผล
การปฏิบัติงานโดยรวมโดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายรอย             
พระจุลจอมเกลา และมีคะแนนท่ีประเมินโดย ยศ.ทบ. ทุกป 
  ผลการประเมินได 1.0 คะแนน 
 2.3  มีการพัฒนาในมิติตางๆ ท่ีเกิดจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
                        จากผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ จะมีการวิเคราะหจุดแข็ง และจุด
ท่ีควรพัฒนา หลังจากเกิดผลงานท้ังหมด โดยเนนไปท่ีปจจัยนําเขา  กระบวนการ  และผลลัพธ  รวมท้ังยัง
เนนไปท่ีการปอนกลับไปสูกระบวนการบริหารการศึกษาของหนวยข้ึนตรง  มีการนําขอมูลท่ีเปนจุดออน
ไปหาแนวทางแกไขหรือพัฒนาใหดีข้ึน  
      ผลการประเมินได 1.0 คะแนน 

ขอ คะแนนเต็ม ผลการประเมินตนเอง 
 1. ทําครบจํานวน 5 ขอ 2 2 
 2. ทําครบจํานวน 3 ขอ 3 3 

รวม 5 5 
 ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
หลักฐานอางอิง 
5.1-1 แผนปฏิบัติราชการหวงป 25454-2559 
5.1-2 หลักสูตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ/หนวยงานาตนสังกัดกําหนด หลักสูตร 5 ป 
5.1-3 อฉก.4400 
5.1-4 ตารางการประชุมประจําเดือน กองกําลังพล รร.จปร. 
5.1-5 เอกสาร คูมือการดําเนินการดานสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ รร.จปร. 
5.1-6 SAR ป 2556 -2558 -2559  
5.1-7 ผลการประเมินป 2556 -2558 -2559 โดย ยศ.ทบ. 
5.1-8 เอกสาร SAR แจกจายฝายบริหารและฝายท่ีเก่ียวของ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2  การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา 
คําอธิบาย 

 ผูบริหารสถานศึกษามีผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนดโดยสภาสถาบัน/คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในระยะสั้นและระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล  
มีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 

เกณฑการประเมิน 

 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (4 คะแนน) 
 1.1 มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหนาท่ี ของผูบริหารสถานศึกษาโดยการ
ประเมินตนเอง (1 คะแนน) 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็มของผลประเมินผูบริหารสถานศึกษา
เทากับ 1 คะแนน 
 1.2 มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของผูบังคับหนวยข้ึนตรง     
ทุกหนวย โดยผูบริหารสถานศึกษา (1 คะแนน) 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็ม เทากับ 1 คะแนน 
 1.3 มีรายงานงบการเงินเสนอหนวยงานตนสังกัด (1 คะแนน) 
 1.4 มีจํานวนอาจารยตอนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑในทุกหลักสูตร (1คะแนน) 
 
 

จํานวนหลักสูตรท่ีมีอาจารยตอนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑ 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 
   
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 100 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดเทากับ 1 คะแนน 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ (1 คะแนน) 
 มีผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (1 คะแนน) 
หมายเหตุ : ใชเกณฑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือตนสังกัดในการกําหนดจํานวน
อาจารยตอนักเรียน/นักศึกษา 
เง่ือนไข : คะแนนในตัวบงชี้นี้จะลดลง 1 คะแนนหากพบวามีการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง โดยไมไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน และไมผานการอนุมัติหรือรับทราบจากตนสังกัด 
ผลการดําเนินงาน  
            1.  หลักฐานของสถานศึกษา   
 1.1  มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหนาท่ี ของผูบริหารสถานศึกษาโดยการ
ประเมินตนเอง 

X 100 
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                    มีการประเมินผูบริหารสถานศึกษาหลายแนวทาง มีการประเมินคานายทหารทุก
ระดับตามแบบฟอรมการประเมินของกองทัพบก ซ่ึงผลคะแนนการประเมินเปนความลับ มีการประเมิน
ตามแบบฟอรมของระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป มีผลการประเมิน
ในทุกประเด็น ตั้งแตการเสนอนโยบาย การแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ จนไดผลของการปฏิบัติงาน รวมท้ังหลักธรรมาภิบาล คะแนนทุกประเด็นอยูในระดับดีมาก 
(ขอมูลท่ีกองฝายเสนาธิการฯ กองกําลังพลฯ และอนุกรรมการมาตรฐานท่ี 5) 
  ผลการประเมินได 1.0 คะแนน 
 1.2  มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของผูบังคับหนวยข้ึนตรง         
ทุกหนวย โดยผูบริหารสถานศึกษา  
 มีการประเมินผูบริหารระดับสวนและกองวิชาตามระบบการประเมินคานายทหาร
และประเมินการบริหารการศึกษาในระบบประกันคุณภาพการศึกษา คะแนนในทุกดานสวนใหญจะได
คะแนนระดับดีมาก ( ขอมูลท่ีสวนการศึกษาฯ  สวนวิชาทหารฯ  กรมนักเรียนนายรอยฯ และกองวิชา
ตางๆ) 
 ผลการประเมินได 1.0 คะแนน 
 1.3  มีรายงานงบการเงินเสนอหนวยงานตนสังกัด  
 เนื่องจากงบประมาณในการบริหารจัดการดานการศึกษาของ โรงเรียนนายรอย          
พระจุลจอมเกลา สวนใหญไดมาจากงบประมาณของกองทัพบกท่ีเปนคาใชจายในกิจกรรมการเรียน           
การสอน และกิจกรรมทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับ อฉก.4400  มีหนวยงาน คือกองฝายเสนาธิการฯ 
กองปลัดบัญชีฯ และกองยุทธการและการขาวฯ เปนผูดําเนินการจัดทํารายงานเรื่องงบการเงินในการ 
ใชจายตามกิจกรรม/โครงการตางๆ  มีการรยงานใหกองทัพบกรับทราบอยางสมํ่าเสมอทุกปตามระเบียบ
ของกองทัพบก 
 ผลการประเมินได 1.0 คะแนน 
 1.4  มีจํานวนอาจารยตอนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑในทุกหลักสูตร 
                    ในปการศึกษา 2559 หนวยงานท่ีเก่ียวของคือสวนการศึกษาฯ เปดสอนท้ังหมด 8 
หลักสูตร โดยมีนักเรียนนายรอยจํานวน 1,054 นาย และมีอาจารยประจํา จํานวน 150.5 นาย คิดเปน
อัตราสวน เทากับ 1 ตอ 7 ซ่ึงทุกหลักสูตรมีจํานวนอาจารยตอนักเรียนนายรอยผานเกณฑ สกอ. 
                     ผลการประเมินได 1.0 คะแนน 
             2. มีผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา  
                  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีการ
สัมภาษณและมีผลการสัมภาษณในการบริหารจัดการการศึกษาของ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ทุกป มีการสัมภาษณประเด็นทางดานวิสัยทัศน นโยนบาย  รูปแบบการบริหารจัดการ  แผนงานโครงการ
ท่ีสําคัญท่ีจะพัฒนาในป 2559  การประชุมสั่งการเพ่ือนําแผนงาน/โครงการไปสูการปฏิบัติแลวใหเกิดผล  
เปนตน 
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ขอ คะแนนเต็ม ผลการประเมินตนเอง 
 1. ทําครบจํานวน 4 ขอ 4 4 
 2. ทําครบจํานวน 1 ขอ 1 1 

รวม 5 5 

 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
หลักฐานอางอิง 
5.2-1 แผนปฏิบัติราชการหวงป 25454-2559 
5.2-2 ผลการตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2559 การสัมภาษณผูบริหาร 
5.2-3 เอกสารรายงานการใชเงินตามไตรมาสของกองปลัดบัญชี รร.จปร. 
5.2-4 เอกสารแสดงจํานวนอาจารยตอจํานวน นนร. ประจําป 2559 
5.2-5 เอกสารตรวจเยี่ยมหนวยมีผลการสัมภาษรืผูบริหารประจําป 2559 

 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 การบริหารความเส่ียง 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมินสถานการณ
จัดลําดับความสําคัญ จัดการ ควบคุม ติดตามเฝาระวัง ปองกัน และแกไขความเสี่ยงสงผลใหลดสาเหตุ
และโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสินชื่อเสียงและสังคม 
 ตัวอยางประเภทความเส่ียง  
 1. การคุมครองสิทธิเยาวชนและรับผิดชอบคุณภาพบัณฑิต 
 2. การคัดกรอง ดูแลนิสิต นักศึกษาท่ีเปนกลุมเสี่ยง และผูท่ีมีความตองการพิเศษ 

 3. การออกกลางคันซ่ึงมีสาเหตุจากปญหาพฤติกรรมนักเรียน/นักศึกษา (การตั้งครรภกอนวัย
อันควร การทะเลาะวิวาท การพนัน การม่ัวสุม การควบคุมอารมณ การเสพสิ่งเสพติด และการติดเกมส 
เปนตน) 
 4. การเกิดอุบัติเหตุภายในและบริเวณรอบสถาบัน 

 5. การกําหนดความเสี่ยงอ่ืนตามบริบทของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน 

 1.  หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
 มีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ ซ่ึงแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา (2 คะแนน) 
 1.1 มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ท้ังเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
 1.2 มีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง 
 1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความ
เสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 
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 1.4 มีการกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิด และลดความเสี่ยงให
นอยลง 
 1.5 มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการ
ท่ีเก่ียวของ 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติ 5 ขอ เทากับ 2 คะแนน 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
 ผูประเมินตรวจหลักฐานท่ีแสดงผลการบริการจัดการความเสี่ยง ดังตอไปนี้ 
 2.1 สามารถควบคุมความเสี่ยงลําดับท่ี  1–5 จากท่ีกําหนด (1 คะแนน) 
  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได 5 ขอ เทากับ 1 คะแนน 
 2.2  สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามท่ีกําหนด (1 คะแนน) 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ ปฏิบัติไดทุกเรื่อง เทากับ 1 คะแนน 
 2.3  ไมปรากฏเหตุการณท่ีอยูนอกเหนือประเภทความเสี่ยงท่ีกําหนด (1 คะแนน) 
เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง 1 คะแนนหากพบวามีเหตุการณท่ีไมพึงประสงคเกิดข้ึนโดย
พิจารณาจากความรุนแรง ความถ่ี และละเลย ไมมีการแกไขปองกัน 
ผลการดําเนินงาน 
              มีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ ซ่ึงแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารสถาน 
ศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษาครบ 5 หัวขอ  ได 2 คะแนน 
 1.1  มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ท้ังเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ (5.3-1) 
 เนื่องจากนโยบายดานความเสี่ยงในประเด็นตางๆ มีการดําเนินการตามวงรอบของ
แผนงานประจําปอยูแลว  เชน ความเสี่ยงจากการเสียชีวิตของนักเรียนนายรอยเนื่องจากฮีตสโตรค ความ
เสี่ยงจากการเสียชีวิตเนื่องจากการทําโทษท่ีเกินกวาเหตุโดยรูเทาไมถึงการ  ความเสี่ยงจากไฟปาบนภูเขา
ในฤดูแลงท่ีอาจลามมาถึงอาคารสถานท่ีทางราชการ ความเสี่ยงจากน้ําทวมฉับพลัน  ความเสี่ยงจากไฟฟา
ลัดวงจรเนื่องจากอุปกรณชํารุด  ความเสี่ยงจากพายุ เปนตน ประเด็นความเสี่ยงเหลานี้ไดมีการใหความ
คิดเห็นระหวางท่ีมีการประชุมหนวยข้ึนตรงในแตละเดือน รวมท้ังมีการวินิจฉัยของผูบัญชาการ โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา และมีการสั่งการในท่ีประชุม พรอมมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน มาอยาง
ตอเนื่องตลอดป 2559 มีการระบุความเสี่ยงท่ีประชาชนจะรุกท่ีของทางราชการผานทางการทําการเกษตร 
ปลูกพืชไร ปลูกสิ่งปลูกสราง และเขามาอยูอาศัย หนวยงานท่ีเก่ียวของมีการรายงานในท่ีประชุมอยาง
สมํ่าเสมอคือสวนบริการฯ  นอกจากนี้ยังมีการรายงานประเด็นความเสี่ยงจากไขเลือดออก และโรคระบาด
อ่ืนๆ ท่ีมีลําดับความเรงดวนมาก มีการนําเสนอเพ่ือหาทางระวังปองกันการระบาดไปยังกําลังพลทุกระดับ 
รวมท้ังนักเรียนนายรอยทุกนาย 
 ผลการประเมินได 0.4 คะแนน  
 1.2  มีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง (5.3-2) 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีการกําหนดประเด็นความเสี่ยงไดแก โรงพยาบาลฯ สวน
บริการฯ  กองพันทหารราบฯ เปนตน  หนวยงานเหลานี้มีผูบริหารและคณะกรรมการตางๆ ของหนวยใน
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การกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยงอยูแลว (ขอมูลท่ี โรงพยาบาลฯ สวนบริการฯ 
กองพันทหารราบฯ และกองฝายเสนาธิการฯ) 
 ผลการประเมินได 0.4 คะแนน 
 1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน (5.3-3)  
 หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีการกําหนดประเด็นความเสี่ยงไดแก โรงพยาบาลฯ สวน
บริการฯ  กองพันทหารราบฯ เปนตน  มีการประเมินความเสี่ยงและสามารถระบุประเด็นความเสี่ยงวามี
ผลกระทบรายแรงกับใคร และรุนแรงระดับใด (ขอมูลท่ี โรงพยาบาลฯ สวนบริการฯ กองพันทหารราบฯ  
และกองฝายเสนาธิการฯ) 
 ผลการประเมินได 0.4 คะแนน  
 1.4  มีการกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิด และลดความเสี่ยงให
นอยลง (5.3-4) 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีการกําหนดประเด็นความเสี่ยงไดแก โรงพยาบาลฯ สวน
บริการฯ กองพันทหารราบฯ เปนตน  มีการกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิด และลด
ความเสี่ยงใหนอยลง (ขอมูลท่ีโรงพยาบาลฯ สวนบริการฯ กองพันทหารราบฯ และกองฝายเสนาธิการฯ) 
 ผลการประเมินได 0.4 คะแนน 
 1.5  มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการ
ท่ีเก่ียวของ (5.3-5) 
 หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีการกําหนดประเด็นความเสี่ยงไดแก โรงพยาบาลฯ สวน
บริการฯ กองพันทหารราบฯ เปนตน  มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงาน
ตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 
 ผลการประเมินได 0.4 คะแนน 
              2.  ผูประเมินตรวจหลักฐานท่ีแสดงผลการบริการจัดการความเสี่ยง ครบท้ัง 3 ขอ ได 3 
คะแนน   
 2.1  สามารถควบคุมความเสี่ยงลําดับท่ี 1–5 จากท่ีกําหนด (1 คะแนน)  
  หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีการกําหนดประเด็นความเสี่ยง ไดแก โรงพยาบาลฯ สวน
บริการฯ กองพันทหารราบฯ เปนตน  สามารถควบคุมความเสี่ยงลําดับท่ี 1–5 จากท่ีกําหนด (5.3-6) 
 2.2  สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามท่ีกําหนด (1 คะแนน)  
 หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีการกําหนดประเด็นความเสี่ยง ไดแก โรงพยาบาลฯ สวน
บริการฯ กองพันทหารราบฯ เปนตน สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามท่ีกําหนด (5.3-7) 
 2.3  ไมปรากฏเหตุการณท่ีอยูนอกเหนือประเภทความเสี่ยงท่ีกําหนด  
 หนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีการกําหนดประเด็นความเสี่ยง ไดแก โรงพยาบาลฯ สวน
บริการฯ กองพันทหารราบฯ เปนตน ไมปรากฏเหตุการณท่ีอยูนอกเหนือประเภทความเสี่ยงท่ีกําหนด 
(5.3-8)   
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ขอ คะแนนเต็ม ผลการประเมินตนเอง 
 1. ทําครบจาํนวน 5 ขอ 2 2 
 2. ทําครบจํานวน 1 ขอ 3 3 

รวม 5 5 

 ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 5.3 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 

หลักฐานอางอิง 
5.3-1 ผลการประชุมประจําเดือนเก่ียวกับความปลอดภัยของ นนร. จากการฝกประจําป 2559 
5.3-2 บันทึกประชุมประจําเดือนการกําหนดแนวทางการแกปญหาเรื่องความปลอดภัยของ นนร. จากการฝก 
        ประจําป 2559 
5.3-3 ผลการประชุมประจําเดือนของหนวยข้ึนตรงในเรื่องความปลอดภัย นนร.จากการฝกประจําป 2559 
5.3-4 ผลการประชุมประจําเดือนใหฝายท่ีเก่ียวของในการกําหนดแนวทางการแกปญหาเรื่องฮีตสโตรคประจําป  
       2559 
5.3-5 บันทึกการประชุมของโรงพยาบาล รร.จปร. เรื่องการชวยเหลือ นนร. กรณีเจ็บปวยจากการฝก 
       ประจําป 2559 
5.3-6 บันทึกประชุมการกําหนดประเดน็ความเสี่ยงของโรงพยาบาล รร.จปร.กรม นนร.ฯ สวนการศึกษา  
       สวนวิชาทหาร และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ประจําป 2559 
5.3-7 บันทึกประชุมการเกิดประเด็นความเสี่ยงประจําป 2559 ไมมี นนร. เสียชีวิตจากการฝก 
5.3-8 บันทึกเหตุการณท่ีนอกเหนือประเด็นความเสี่ยง ประจําป 2559 

ตัวบงช้ีท่ี 5.4  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการพัฒนาบุคลากรประจําสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ เชน  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานธุรการ 
เปนตน ใหไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานท้ังในและตางประเทศ            
(ไมนับรวมทหารกองประจําการ ลูกจาง เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย พลขับ และเจาหนาท่ีประกอบอาหาร) 
เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 รอยละของจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ ท่ีมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู/ท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ อยางนอย 20 ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนบุคลากร
ประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการท้ังหมด 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ/ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ไดรับอบรมเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณอยางนอย 20 ชม./ป 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการท้ังหมด 
X 100 
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 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 100 ของจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน 
ดานวิชาการ/ธุรการท้ังหมด เทากับ 5 คะแนน 
เง่ือนไข : ไมมี 
ผลการดําเนินงาน  
 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีจํานวนบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ ท่ีไดรับการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ ไมนอยกวา 20 ชม. จํานวน
ท้ังสิ้น 116 คนจากจํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังสิ้น 132 คน คิดเปนรอยละ 87.88 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแหง เม่ือ 18 พฤษภาคม 2559 
เวลา1000 – 1500 ณ กองวิศวกรรมสรรพาวุธ สวนการศึกษาฯ (5.4-1) 

  - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชและการปรนนิบัติบํารุงเครื่องกําเนิดไฟฟา เม่ือ 8 
มิถุนายน 2559 เวลา 0900 – 1600 ณ กองคณิตศาสตร สวนการศึกษาฯ (5.4-2) 

  - การฝกอบรมการซอมและปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญาขนาดเล็กแบบสะพาย         
เม่ือ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 0900 – 1530 ณ กองวิศวกรรมเครื่องกล สวนการศึกษาฯ (5.4-3) 

 - การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครื่องเชื่อมไฟฟา เม่ือ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 0800 
– 1200 ณ กองวิศวกรรมสรรพาวุธ สวนการศึกษาฯ (5.4-4) 

 - การทัศนศึกษาและดูงานภายนอกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ของนักเรียน         
นายรอย ประจําปการศึกษา 2559 เม่ือ 24–27 ตุลาคม 2559 เวลา 0800 – 1600 (5.4-5) 
 - การอบรมการฝกปฏิบัติการปรนนิบัติบํารุงและการดูแลรักษาคอมพิวเตอรเม่ือ 17 
มกราคม 2560 เวลา 0830 – 1200 ณ กองคณิตศาสตร สวนการศึกษาฯ (5.4-6) 
 - การอบรมภาษาอังกฤษใหแกนายทหารสัญญาบัตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
เม่ือ 9 มกราคม - 13 กุมภาพันธ 2560 เวลา 1000 – 1200 ณ กองอักษรศาสตร สวนการศึกษาฯ (5.4-7) 
 - การฝกอบรมการลางเครื่องปรับอากาศ เม่ือ 9 กุมภาพันธ 2560 เวลา 0900 – 1600
ณ กองวิศวกรรเครื่องกล สวนการศึกษาฯ (5.4-8) 
 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ไดคะแนนเทากับ 4.39 คะแนน 

หลักฐานอางอิง 
5.4-1 เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแหง 
5.4-2 เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชและการปรนนิบัติบํารุงเครื่องกําเนิด 
        ไฟฟา 
5.4-3 เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชและการปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญา 
       ขนาดเล็กแบบสะพาย 
5.4-4 เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการอบรมเชิงปกิบัติการการใชเครื่องเชื่อมไฟฟา 
5.4-5 เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการทัศนศึกษาและดงูานภายนอก รร.จปร. ของ นนร. ประจาํป  
       การศึกษา 2559 
5.4-6 เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการอบรมการฝกปฏิบัติการปรนนิบัติบํารุงและการดูแลรักษา  
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      คอมพิวเตอร 
5.4-7 เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการอบรมภาษาอังกฤษใหแกนายทหารสัญญาบัตร รร.จปร. 
5.4-8 เอกสารขออนุมัติและรายงานผลการฝกอบรมการลางเครื่องปรับอากาศ 
 

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 5 

ตัวบงช้ี 
ผล

ดําเนนิงาน 
น้ําหนัก 

คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน x น้ําหนัก 

5.1 การดําเนินงานของสภาสถาบัน/
คณะกรรมการบริหารสถาบนั 

 5 5 25 

5.2 การดําเนินงานของผูบริหาร
สถานศึกษา 

 5 5 25 

5.3 การบริหารความเสี่ยง  5 5 25 
5.4 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  5 4.39 21.95 

คะแนนเฉล่ีย 96.95 ÷ 20 = 4.85 
อยูในเกณฑ ดีมาก 

ผลการพัฒนา 
              ผลงานท่ีเดนชัดในการบริหารจัดการไดแก   มีระบบงานวงรอบประจําปท่ีเปนระบบ  มี
การจัดองคกรและภารกิจท่ีชัดเจน มีกฏระเบียบทางราชการกําหนดแนวทางการปฏิบัติของแตละสายงาน
ท่ีชัดเจน  ในสวนของงานตามนโยบาย มีการกําหนดนโยบายประจําป ของผูบัญชาการ โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา มีการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติผานการประชุมประจําเดือนในทุกระดับ  มีการนําเสนอ
ผลงงานของแตละหนวยทุกๆ เดือน มีการประเมินคานายทหารปละ 2 ครั้ง  มีการตรวจสอบการใช 
งบประมาณในทุกไตรมาสใหสอดคลองกับนโยบายกองทัพบก 
จุดท่ีควรพัฒนา 
      - ยังไมมีการตั้งคณะกรรมการวิเคราะหสภาพแวดลอม  คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
ของสถาบัน  ในการปรับยุทธศาสตรตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษาของกองทัพ 
แนวทางการพัฒนา 
           - ควรมีการตั้งคณะกรรมการวิเคราะหสภาพแวดลอม  คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร
ของสถาบัน  ในการปรับยุทธศาสตรตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษาของกองทัพ 
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มาตรฐานท่ี 6 ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม 
ตัวบงช้ีท่ี 6.1 การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพสนับสนุนใหครู/อาจารยกําลังพลและนักเรียนนายรอยนําความรู
และประสบการณตามความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม/กองทัพ เพ่ือใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได  
เกณฑการประเมิน 

 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
  1.1 มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพ่ือประโยชนตอ
ชุมชน/สังคม/กองทัพ 
  1.2 มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ 80 
  1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
  1.4 การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 
  1.5 มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/สถาบัน ไดคะแนนผลประเมิน 
ไมนอยกวารอยละ 80 จาก 100 คะแนน 
 ใชบญัญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได 5 ขอ เทากับ 2 คะแนน 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
 ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการท่ีประสบความสําเร็จท่ีสุด อยางนอย 1 โครงการ ใน
ประเด็นตอไปนี้ 
 2.1 มีความตอเนื่อง ในการดําเนินการตั้งแต 3 ป (1 คะแนน) 
 2.2 มีความยั่งยืน พ่ึงพาตัวเองดําเนินการไดโดยไมใชงบประมาณของสถาบัน (1 คะแนน) 
 2.3 ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง  จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (1 คะแนน) 
หมายเหตุ : อาจเปนโครงการเดียวกับตัวบงชี้ท่ี 24 หรือไมก็ได 
ผลการดําเนินงาน   
       1. หลักฐานจากสถานศึกษา 
                   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนสถานบันการศึกษาเฉพาะทางท่ีประกอบไปดวย
สวนการศึกษา (ดานวิชาการ)  สวนวิชาทหาร (ดานวิชาการทหารและการฝก)  และกรมนักเรียนนายรอย
รักษาพระองค (ดานวิชาการสรางผูนําและการฝกผูนํา)  ดังนั้นท้ัง 3 หนวยข้ึนตรงจะมีครู/อาจารย และ
นักเรียนนายรอย ท่ีมีบทบาทสําคัญในการนําความรูทางวิชาการท่ีเก่ียวของไปสรางประโยชนใหชุมชนท้ัง
ภายในและภายนอกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โครงการตอเนื่องท่ีสําคัญตามนโยบายกองทัพบก
และผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา คือ โครงการถายทอดองคความรูดานปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงใหกับครู/อาจารยและนักเรียนนายรอย และนําไปถายทอดตอใหกับประชาชนท่ีอยูท้ัง
นอกและในโรงเรียนนายรอยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
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                  1.1 ท้ังนี้เหตุผลหลักในการนําความรูทางวิชาการท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติสูประชาชน เพ่ือ
ความยั่งยืนและม่ันคงของหนวยทางสังคมระดับครอบครัว ลดปญหาหนี้สิน เพ่ิมรายได สรางโอกาสให
ชุมชน จัดการระบบสมดุลของชีวิตใหใชทางสายกลางไมใหเกิดหนี้สิน  (6.1-1) 
                               1.2 มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ 
๘๐ ท่ีออกไปจัดกิจกรรมชุมชนดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนท้ังภายในและภายนอก โรงเรียน  
นายรอยพระจุลจอมเกลา (6.1-1) 
                               1.3 โครงการดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนท้ังภายในและภายนอก 
โรงเรียน  นายรอยพระจุลจอมเกลา ท่ีทําตอเนื่องมาทุกป (6.1-1) 
                               1.4 มีระบบและกลไกตั้งแตผูบัญชาการโรงเรียน          นายรอยพระ
จุลจอมเกลา มอบนโยบายและสั่งการในท่ีประชุมหนวยข้ึนตรงประจําเดือน ผูบริหารระดับตางๆ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเปนผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ มีคณะกรรมการติดตามความสําเร็จของโครงการ 
และมีการนําขอมูลปอนกลับเม่ือมีการประชุมหนวยข้ึนตรงครั้งตอไป  ผลท่ีไดจากการการดําเนินการมี
ความตอเนื่องทุกป คือ  แปลงทดลองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พึงพอใจของประชาชน ในรูปของการ
ประเมินความพึงพอใจท่ีแตละหนวยข้ึนตรงไดสรางเครื่องมือและสอบถามในแตละโครงการ (6.1-1) 
                               1.5  มีการตรวจเยี่ยมหนวยพบวาความพึงพอใจของประชาชนมีมากกวารอยละ 
80 ในโครงการดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนท้ังภายในและภายนอก โรงเรียน  นายรอยพระ
จุลจอมเกลา ในสวนของการ บริหารโครงการจากการตรวจเยี่ยมครบถวนจึงใหคะแนน  2 คะแนน (6.1-
1) 
           2. หลักฐานเชิงประจักษ       
                               2.1 มีความตอเนื่อง ในการดําเนินการตั้งแต 3 ป (6.1-2) 
                               2.2  มีความยั่งยืน พ่ึงพาตัวเองดําเนินการไดโดยไมใชงบประมาณของสถาบัน 
(6.1-3) 
                               2.3  ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง  จากชุมชน/สังคม/กองทัพ     
ในสวนของการประเมิน(6.1--3) โครงการใหคะแนนเทากับ 3 คะแนน  
 
  

หัวขอ จํานวนขอท่ีดําเนินการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. ดานการบริหารโครงการ 5 2 2 
2. ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการท่ี 
ประสบความสําเร็จท่ีสุด 

3 3 3 

รวม  5 5 

 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
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หลักฐานอางอิง 
6.1-1  โครงการเกษตรอัจฉริยะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง - รร.จปร.9    
         https://www.facebook.com/crmasmartfarm/ 
6.1-2  บันทึกโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน รร.จปร. ตั้งแตป 2542 จนถึง 2559 ตอเนื่อง 17 ป 
6.1-3  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

         http://www2.crma.ac.th/ks_project/index.html 

ตัวบงช้ีท่ี 6.2  การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผลตอสถาบัน 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการนําความรูและประสบการณดานวิชาการ/วิชาชีพจากการ
พัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและตอยอดเปนผลงานวิชาการลักษณะตางๆ  
เชน งานวิจัย ตํารา รายวิชาและ/หรือหลักสูตร 
เกณฑการประเมิน 

 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
 1.1 มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพ่ือพัฒนาการเรียน       

การสอน 
  1.2 มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ 80 
  1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
  1.4 การมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารยและบุคลากร 
  1.5 มีการพัฒนาการเรียนการสอนเอกสารคําสอน/รายวิชา/ตําราและ/หรือตอยอดเปน
ผลงานลักษณะตางๆ 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได 5 ขอ เทากับ 2 คะแนน 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
 ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการท่ีประสบความสําเร็จท่ีสุด อยางนอย 1 โครงการ ใน
ประเด็นตอไปนี้ 
 2.1 มีผลการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 1.5 คะแนน) 
  2.2 มีการเผยแพรและขยายผลในสถาบันอ่ืน อยางนอย 1 แหง (1.5 คะแนน) 
หมายเหตุ : อาจเปนโครงการเดียวกับตัวบงชี้ท่ี 6.1 หรือไมก็ได 
เง่ือนไข : ไมมี 
ผลการดําเนินงาน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา 

 1.1 มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพ่ือพัฒนาการเรียน       
การสอน (6.2-1) 
 

https://www.facebook.com/crmasmartfarm/
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 จากโครงการระดับสถาบันท่ีเชื่อมโยงทางวิชาการท่ีเก่ียวของ ไดแก โครงการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โครงการท่ีใชความรูทาง
การทหารและการสรางผูนําไปสรางหรือพัฒนาคนใหกับสังคม เปนโครงการท่ีทําตอเนื่อง ดังนั้นครู/
อาจารยและนักเรียนนายรอย ไดมีความรูและเขาใจแนวทางการปฏิบัติท่ีชัดเจน จากนั้นจึงไดมีการนํา
ความรูและทักษะท่ีไดจากโครงการเหลานี้ ไปใชในการสรางประโยชนใหกับชุมชนผานโครงการตางๆ ของ
หนวยข้ึนตรง หรือโครงการท่ีริเริ่มโดยหนวยข้ึนตรง  โครงการบริการวิชาการตอสังคม ครู/อาจารย และ 
นักเรียนนายรอยจะไดประสบการณชีวิต จากประสบการณดังกลาวครู/อาจารยไดนําไปปรับการเรียน  
การสอนในวิชาท่ีรับผิดชอบตามหลักสูตร มีการนําไปปรับปรุงกิจกรรม เอกสารประกอบการเรียน  
เทคนิคการสอน และการบริหารจัดการในหองเรียนท่ีใหนักเรียนนายรอยมีสวนรวมมากยิ่ง ข้ึน              
สวนการศึกษาฯ ไดมีโครงการสงเสริมทักษะคณิตศาสตรและเทคโนโลยี โครงการสอนภาษาสูชุมชน การ
บริการความรูทางวิชาการผานสื่อวิทยุกระจายเสียง  โครงการเคมีรอบรูสูชุมชน เปนตน ซ่ึงทุกโครงการ
ดังกลาวจะมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแทรกเขาไปในทุกกิจกรรม   
      1.2 มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ 80 
                          โดยมีครู/อาจารยและนักเรียนนายรอยเขารวมทุกโครงการ ในโครงการมีการ
กําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ 80  (6.2-1) 
                       1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง   (6.2-2) 
เนื่องจากโครงการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการดําเนินการท่ีโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาตั้งแต พ.ศ. 2542  และมีการดําเนินการอยางตอเนื่องโดยใหความรูกับกําลังพลภายใน
สถาบันอยางตอเนื่องกันมาจนถึงปจจุบันดังนั้นจึงมีระบบและกลไก ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและ
ตอเนื่อง   มายาวนานถึง 17 ป  
                         1.4 การมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารยและบุคลากร (6.2-2) 
                         โครงการแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการดําเนินการท่ีตอเนื่องมา
ยาวนาน มีนักเรียนนายรอย  ครู/อาจารย  และบุคลากร ในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาทุกนายเขา
ไปมีสวนรวมทุกป  
                         1.5 มีการพัฒนาการเรียนการสอนเอกสารคําสอน/รายวิชา/ตําราและ/หรือตอยอด
เปนผลงานลักษณะตางๆ  สําหรับโครงการการบริการวิชาการท่ีนอกเหนือจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แลว หนวยงานท่ีเก่ียวของในการสรางผลงานทางวิชาการและนําความรูไปพัฒนาการเรียนการสอนคือ 
สวนการศึกษา ซ่ึงมีวิชาท่ีเก่ียวของดังนี้    
  

โครงการ กองวิชา รายวิชา ผูรับบริการ รหัสเอกสาร 

โครงการคายเสริมทักษะ

คณิตศาสตรและเทคโนโลย ี

กคศ.ฯ แคลคูลสั 1 (MA 1001) 

พ้ืนฐานวิทยาการ

คอมพิวเตอร (CS 2001) 

บุตรหลาน 

กําลังพลฯ 

6.2-3 
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โครงการพัฒนาภาษาสูชุมชน กอศ.ฯ ภาษาไทยเพ่ือการ

ประชาสมัพันธ (LG 5004) 

โรงเรียน 

วัดวังปลาจีด 

6.2-6 

โครงการ กองวิชา รายวิชา ผูรับบริการ รหัสเอกสาร 

โครงการบริการชุมชนรอบคาย 

รร.จปร. 

กวล.ฯ ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 

(ES 2102) 

โรงเรียน 

วัดโคกลําดวน 

6.2-7 

โครงการเคมีรอบตัวสูชุมชน  เคมฯี เคมีในชีวิตประจําวัน (CH 

5603) 

ชุมชน รพ.สงเสรมิ

สุขภาพ  

ต.ตอไมแดง 

6.2-8 

โครงการฝกปฏิบัติงานดานการ

พัฒนาชุมชนของ นนร.ช้ันปท่ี 3 

สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

กมส.ฯ พัฒนาชุมชน (SS 3306) โรงเรียนวัดหนองร ี

โรงเรียนวัด 

สันตยาราม 

โรงเรียนปยชาติพัฒนา 

โรงเรียนวัด 

สุตธรรมาราม 

6.2-9 

 
                          การดําเนินการของหนวยข้ึนตรงจึงครอบคลุมเกณฑการบริหารโครงการท่ีกําหนด
ครบถวนท้ัง 5 ขอ จึงเทียบคะแนนเทากับ 2 คะแนน 
                2.  หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
 ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการท่ีประสบความสําเร็จท่ีสุด อยางนอย 1 โครงการ ใน
ประเด็นตอไปนี้ 
 2.1 มีผลการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ  
              หนวยข้ึนตรงท้ังสามหนวยไดมีระบบและกลไกการวิเคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคท่ี
กระทบกับปจจัยความสําเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ และวางแนวทางการแกปญหาอยางตอเนื่องใน
รูปของการแสดงผลงงานของหนวยจากการประชุมประจําเดือนในทุกระดับ และไดมีการสั่งการในการ
แกปญหาตามสายงานในแตทุกระดับ   
                     เทียบไดคะแนน 1.5 คะแนน      
                   2.2 มีการเผยแพรและขยายผลในสถาบันอ่ืน อยางนอย 1 แหง 
                   ในสวนของการเผยแพรและขยายผลในสถาบันอ่ืน  ไดดําเนินการผานทางความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางสถาบันหรือสวนบุคคล เชน ครู/อาจารย ท่ีไดเขารวมเปนคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ถายทอดประสบการณท่ีไดทํากิจกรรม/โครงการบริการวิชาการใหกับ
ชุมชน เพ่ือเปนแนวทางในการเสริมกิจกรรมในวิชาบางวิชาท่ีทางมหาวิทยาลัยตองนําไปบริการวิชาการตอ
สังคม  เทียบไดคะแนน 1.5 คะแนน     ดังนั้นในดานผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการท่ีประสบผลสําเร็จ
ท่ีสุดไดมีการทําครบถวนท้ัง 2 ขอจึงเทียบคะแนน ได 3 คะแนน 
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     หัวขอ จํานวนขอท่ีดําเนินการ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. หลักฐานจากสถานศึกษา 5 2 2 
2. หลักฐานเชิงประจักษ 2 3 3 

รวม  5 5 
 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 6.2 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน        
 
หลักฐานอางอิง 
6.2-1   บันทึกโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน รร.จปร. ตั้งแตป 2542 จนถึง 2559 ตอเนื่อง 17 ป 
6.2-2    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
           http://www2.crma.ac.th/ks_project/index.html 
6.2-3   โครงการคายเสริมทักษะคณิตศาสตรและเทคโนโลยี  

6.2-4 โครงการบริการชุมชนรอบคาย รร.จปร.  

6.2-5 โครงการเคมีรอบตัวสูชุมชน  

6.2-6 รายงานสรุปผลการดําเนินงานและปดโครงการพัฒนาภาษาสูชุมชน 

6.2-7 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการชุมชนรอบคาย รร.จปร. 

6.2-8 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการเคมีรอบตัวสูชุมชน 

6.2-9 มคอ.3 วิชาพัฒนาชุมชน   
 

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 6 

ตัวบงช้ี 
ผล 

ดําเนนิงาน 
น้ําหนัก 

คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน x น้ําหนัก 

6.1 การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผล
ตอชุมชน/สังคม/กองทัพ 

 5 5 25 

6.2 การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผล
ตอสถาบัน 

 5 5 25 

คะแนนเฉล่ีย 50 ÷ 10 = 5 
อยูในเกณฑ ดีมาก 

ผลการพัฒนา 
              ผลงานท่ีเดนชัดในการบริการวิชาการตอสังคมท่ีสําคัญคือ  โครงการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีมีครู/อาจารยและนักเรียนนายรอยเก่ียวของในการนําแนวทางไปชวยชุมชนท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน และโครงการฝกกิจกรรมทางการทหารและการฝกผูนํา โดยสวนวิชาทหารและกรม
นักเรียนนายรอยฯ ท่ีมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
    1. ดานงบประมาณสนับสนุน กิจกรรมการบริการวิชาการสวนใหญจะเปนการดําเนินการ
ในหนวยระดับกองวิชา/แผนก ซ่ึงมีงบประมาณคอนขางจํากัด  อาจจะไปกระทบกับงบประมาณหลักท่ีใช
ในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน   
       2. ดานบุคลากรในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ขาดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมการ
บริการวิชาการตอสังคม 
 3. ดานกระบวนการในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ  ลักษณะโครงสรางองคกรและ
แนวทางการบริหารการศึกษาท่ีจัดกิจกรรมทุกอยางเขาระบบงานประจําหรือวงรอบงานราชการ ทําใหไม
คลองตัว 
     4.  การประชาสัมพันธกิจกรรมดานงานบริการวิชาการใหสารธารณชนทราบมีนอย 
แนวทางการพัฒนา 
      1. ดานงบประมาณสนับสนุน ควรระบุใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการตอ
สังคมกับหนวยในระดับกองวิชา/แผนก  ท่ีชัดเจน  
        2. ดานบุคลากรในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ควรจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีใชครู/
อาจารยนอยๆ และ นักเรียนนายรอยสวนหนึ่ง เพ่ือไมใหกระทบกับการเรียนการสอนซ่ึงเปนงานหลัก 
     3. ดานวัสดุ อุปกรณในการสนับสนุน ควรมีการวางแผนการใชวัสดุ/อุปกรณสนับสนุน
กิจกรรมการบริการวิชาการลวงหนา จะไดใชไมตรงกัน 
 4. ดานกระบวนการในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ ควรมีการวิเคราะหระบบการ
บริการวิชาการตอสังคม ท่ีตองจํากัดจํานวนกิจกรรมใหเหมาะสม  แตละกิจกรรมมีความสัมพันธกับ
งบประมาณ จํานวนคน วัสดุอุปกรณ และผลกระทบตอกระบวนการผลิตหลักคือการเรียนการสอน ควร
วิจัย ความสัมพันธของจํานวนกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ ปจจัยนําเขาและผลกระทบตอภารกิจหลัก 
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มาตรฐานท่ี 7 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีท่ี 7.1  การสงเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
คําอธิบาย 

 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนหนวยงานดานการศึกษาท่ีผลิตนายทหารสัญญา
บัตรหลักใหกับกองทัพ ไดตระหนักและใหความสําคัญการดําเนินกิจกรรมดานการทํานุบํารุง สงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารโดยมีการจัดกิจกรรมตางๆ อยาง
ตอเนื่องตลอดท้ังป ซ่ึงกิจกรรมสวนใหญไดบรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการของหนวย มีกองฝายเสนาธิการ
และหนวยรอง รับผิดชอบดําเนินโครงการ/กิจกรรมอยางเปนระบบ ท้ังนี้เพ่ือใหบุคลากรและนักเรียน        
นายรอยไดมีสวนรวมในกิจกรรม กอใหเกิดภูมิปญญาและจิตสํานึกในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ชวยเหลือสืบสานสิ่งท่ีดีงามนี้ไวตลอดไป  
 ภาพรวมในการดําเนินงาน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการดําเนินงานการอนุรักษ  
สืบสาน เผยแพร สนับสนุนและสงเสริมเอกลักษณศิลปะวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตรไทย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร เพ่ือใหเกิดประโยชนและการสรางสรรคคุณคาตอสังคมและการพัฒนา 
สรางสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร กอใหเกิด
ความภาคภูมิใจในความเปนทหารอาชีพและความเปนไทย   
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีแผนงานสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณจากภายในและ/หรือไดรับงบประมาณจาก
ภายนอกสถาบัน สําหรับการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร และมี
หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดูแลใหมีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด มีการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือการดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมใหนักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
เกณฑการประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
 1.1 มีการใชจายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกท่ีเก่ียวกับการสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ไมต่ํากวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 
 1.2 มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
 1.3 มีแผนงานเพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
 1.4 มีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 
 1.5 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเขารวมกิจกรรม/ประชาคม ไดคะแนน 
ผลประเมินไมนอยกวา 80 จาก 100 คะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได 5 ขอ เทากับ 2 คะแนน 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
 2.1 มีการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือการดําเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอยางตอเนื่อง (1 คะแนน) 
 2.2 มีสวนรวมมือของนักเรียน/นกัศึกษาและบุคลากรในการจัดกิจกรรม (1 คะแนน) 
      ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 100 เทากับ 1 คะแนน 
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 2.3 ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงานตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/
สังคม/หนวยงานภายนอก (1 คะแนน) 
เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง 1 คะแนนหากพบวามีการดําเนินการเฉพาะกิจเพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอกเทานั้น 
ผลการดําเนินงาน  
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน)  

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กําหนดใหหนวยข้ึนตรงของโรงเรียนนายรอยพระจุล- 
จอมเกลา ดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ใหมีความสอดคลองกับแผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพ่ือเปนการปลูกฝงหลอหลอม
ใหบุคลากรและนักเรียนนายรอยมีความตระหนักถึงความเปนไทย มีอุดมคติในเกียรติยศ มีความรัก          
หวงแหนและความภาคภูมิใจ รูคุณคาในเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรชาติไทยและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ตลอดจนมีความยึดม่ันในความดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม และเปน
บุคคลท่ีมีอุดมการณในการปฏิบัติหนาท่ีและอุทิศตนเพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และประชาชน  

 ในปการศึกษา 2559 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดจัดทําแผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ซ่ึงประกอบดวยโครงการ 6 โครงการ       
ทุกโครงการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนงานในการอนุรักษ สืบสาน เผยแพร และสงเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตรไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ซ่ึงผลงานสําเร็จ
ตามโครงการท่ีตั้งไว 6 โครงการ มีการใชงบประมาณท้ังภายในหนวย/หรือภายนอกหนวยท่ีเก่ียวของ
เก่ียวกับการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารครบรอยละ 100 ของ
งบประมาณท่ีตั้งไวซ่ึงมากกวารอยละ 5 แตละโครงการ/กิจกรรมมีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบ
อยางชัดเจน      มีหลักฐานเอกสารปรากฎอยางแนชัด การดําเนินการแตละโครงการ/กิจกรรมไดมีการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่องกันมาตั้งแตป 2556-2559  ในการปฏิบัติแตละโครงการ/กิจกรรม ไดดําเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนด มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและความพึง
พอใจของผูเขารวมในแตละโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงผลการประเมินในทุกโครงการ/กิจกรรมจากผูเขารวม
กิจกรรมมากกวารอยละ 80 รายชื่อโครงการตามแผนงานฯ ตามตารางตอไปนี้ (7.1-1 -7.1-5) 
 

โครงการตามแผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559 

 

ลําดับ ช่ือโครงการ หนวยงานรับผิดชอบ 
1 โครงการสงเสริม สนับสนุน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย กองกําลังพลฯ 
2 โครงการสงเสริม สนับสนุน และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

ทางทหาร 
กองกําลังพลฯ 

3 โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม กองกําลังพลฯ 
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4 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ กองกําลังพลฯ 
5 โครงการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณทางทหาร กองกําลังพล ฯ 
6 โครงการสงเสริมและอนุรักษประวัติศาสตรไทย สวนการศึกษา 

สรุปผลหลักฐานจากสถานศึกษา มีการปฏิบัติครบท้ัง 5 ขอ จึงประเมินไดเทากับ 2 คะแนน  
            2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
   2.1 การจัดพ้ืนท่ีเพ่ือการดําเนินกิจกรรมการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรม- 
เนียมประเพณีทางทหารอยางตอเนื่อง (7.1-6) 
                 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีพ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอยาง
สมํ่าเสมอ เชน หอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ซ่ึงใชเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และประเพณีของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและมีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ เชน เปนสถาน 
ท่ีจัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม, พิธีไหวครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาของ
นักเรียนนายรอย, พิธีสงฆและการถวายสังฆทานในพิธีสําคัญตางๆ เชน พิธีทําบุญเนื่องในวันพระราชทาน
กําเนิดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, วันรําลึกวันเสด็จฯ ทรงเปดโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม พิธี
พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรนายทหารใหม, การอบรมศีลธรรมใหกับขาราชการและนักเรียน          
นายรอย, การสาธิตนาฏศิลปและดนตรีไทยใหกับนักเรียนนายรอยและนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัด
นครนายก เปนตน นอกจากงานภายในของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในบางโอกาสหนวยงาน
ราชการภายนอกไดขอมาใชสถานท่ีของหอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจัดงาน เชน งาน             
ยุวเกษตร, อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  เปนตน  
   หอประชุมสวนการศึกษาฯ เปนท่ีจัดกิจกรรมทางการศึกษา กิจกรรมทางศาสนา เชน งาน
ทําบุญวันข้ึนปใหมของสวนการศึกษาฯ การจัดการสัมมนาทางวัฒนธรรม เชน การจัดเสวนาวรรณกรรม
พระราชนิพนธในพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดกิจกรรมทาง
ทหาร เชน การอบรมปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทางทหาร กิจกรรมเสารประทีป เปนตน  
   หอสมุด โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนแหลงใหขอมูลความรูในสาขาวิชาตางๆ 
อยางมากมาย พรอมกับมีเครื่องมือ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร ใหบริการแกบุคลากรและนักเรียนนายรอย
ดวย และใชเปนสถานท่ีจัดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (CRMA EXHIBITION) 
ทุกป ซ่ึงในปการศึกษา 2559 จัดงานวันนิทรรศการวิชาการ ดังกลาว เม่ือวันท่ี 10-11 พฤศจิกายน 2559 
โดยพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตร
การจัดงานนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ดวย  
   สวนการศึกษาฯ มีอาคารเรียน หองปฏิบัติการและหองสมุดของกองวิชาตางๆ สะอาด มี
ระเบียบเรียบรอย โดยเฉพาะอาคารกองประวัติศาสตร  สวนการศึกษาฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผูอํานวยการกองประวัติศาสตรฯ มีพระราโชบายใหหนวยงานและ
กําลังพลของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดใชสวนตางๆ ของอาคารใหเปนประโยชนในการทํา
กิจกรรมอยางเต็มท่ี ภายในอาคารประกอบดวย หองเรียนรวม 206 หองเรียน 209  และหองสัมมนา 308 
(ใชเปนหองประชุมและสัมมนาไดเปนอยางดี เนื่องจากมีเครื่องมืออุปกรณท่ีทันสมัยอํานวยความสะดวก
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อยางครบครัน) หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร เปนหองจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจ ของพลเอกหญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสรางข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสทรง
พระเจริญพระชนมพรรษา 48 พรรษา วันท่ี 2 เมษายน 2546 และเม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2545 พลเอก
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดหอเฉลิมรัฐสีมา
คุณากรแหงนี้ หองกิจกรรมดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทย (พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนอาจารยท่ีปรึกษา และทรงดนตรีไทยรวมกับชมรมดนตรีไทยของนักเรียน 
นายรอยเนื่องในวันปยมหาราชทุกป และยังมีหองโถงอเนกประสงคดานหนาและดานหลังอาคาร 
   ดานสืบสานประเพณีทางทหาร มีพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ประดิษฐานอยูหนากองบัญชาการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ดานหนาจะเปนลานกวาง
สําหรับใชจัดกิจกรรมตางๆ เราเรียกวา “ลานหนากองบัญชาการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา” ลานนี ้          
มีไวสําหรับพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสตางๆ เชน พิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพลและ            
สวนสนาม, พิธีเปดสมัยการฝกภาคสนามของนักเรียนนายรอย, พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล 
ท่ีเกษียณอายุราชการ นอกจากนี้ยังใชเปนสถานท่ีสําหรับพิธีตางๆ เชน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (5 ธันวามหาราช), พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ (12 สิงหา มหาราชินี) , พิธีวางพวงมาลาในวันปยมหาราช (23 ตุลาคม) และจัดงาน
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพของพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และงานเลี้ยงปดภาคสมัยการฝกภาคสนามของนักเรียนนายรอย  
   ดานการสงเสริมและอนุรักษประวัติศาสตรไทย ภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามี
อาคารพิพิธภัณฑโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 100 ป พิพิธภัณฑแหงนี้ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนินมาทรงวางศิลาฤกษ 
เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2530 ซ่ึงเปนวันครบรอบ 100 ป แหงการสถาปนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอม-
เกลาและเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปดอาคาร เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2533 วัตถุประสงคของการสราง
อาคารพิพิธภัณฑโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 100 ป  สรางข้ึนเพ่ือเปนพระบรมราชานุสรณแหง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวผูพระราชทานกําเนิดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและ
เปนอนุสรณแหงเกียรติประวัติของศิษยเกาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาท่ีไดสรางคุณงามความดีและ
เสียสละเพ่ือชาติราชบัลลังก อันจะเปนตัวอยางและแบบอยางท่ีดีแกอนุชนรุนหลังประพฤติปฏิบัติสืบตอไป  
   ดานการสงเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีพุทธศาสนสถาน 
สําหรับทํากิจกรรมพิธีทางศาสนา เชน พิธีถวายขาวสารแดพระภิกษุสงฆ พิธีเวียนเทียนในโอกาสวันสําคัญ
ทางศาสนา เปนสถานท่ีใหนักเรียนนายรอยฝกนั่งสมาธิ สวดมนต นอกจากนี้ภายในโรงเรียนนายรอย         
พระจุลจอมเกลา มีวัดสุตธรรมาราม และวัดพระฉาย (วัดเขาชะโงก) ใหพุทธศาสนิกชนไปรวมทํากิจกรรม
ทางศาสนา มีสถานท่ีประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือของบุคลากรและครอบครัว รวมท้ัง
ประชาชนท่ัวไปนิยมมาสักการะบูชาและขอพร ไดแก พระบรมรูปรัชกาลท่ี 5 ประดิษฐานอยูท่ีศาลาวงกลม 
ศาลเจาพอขุนดานและศาลเจาพอขุนผาเมือง เปนตน   
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    2.2 การมีสวนรวมของนักเรียนนายรอยและบุคลากรในการจัดกิจกรรม (7.1-7) 
           ในปการศึกษา 2559 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดมีการจัดทําแผนงาน/โครงการ
และกิจกรรมโดยใหนักเรียนนายรอยและบุคลากรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดมีสวนรวมใน
การดําเนินการกิจกรรม เชน โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม/อนุรักษธรรมชาติ ประกอบดวย กิจกรรมพัฒนา
ท่ีพักอาศัย กิจกรรมชมรมพัฒนาสังคม กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน กิจกรรมปลูกตนไม 77 จังหวัด 
โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ประกอบดวย กิจกรรมเวียนเทียนในวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา พิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายรอย พิธีถวายขาวสารวัดใกลเคียง พิธีทอดกฐินสามัคคี
ประจําป  โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ ประกอบดวย การจุดเทียน
ถวายชัยมงคลฯ พิธีวางพวงมาลา วันปยมหาราช และโครงการ/กิจกรรมตางๆ ท่ีโรงเรียนนายรอย             
พระจุลจอมเกลากําหนด เปนตน หนวยข้ึนตรงโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดจัดบุคลากรและ
นักเรียนนายรอยมารวมงานตามกําหนดและใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหทุกกิจกรรมสามารถดําเนิน
ไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  
   2.3 ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงานตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/
สังคม/หนวยงานภายนอก ( 7.1-8) 
  ในปการศึกษา 2559 โครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ท่ีไดรับ
รางวัลระดับชาติในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
  นับตั้งแตไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
พระราชทานกําเนิดโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 2430 เปนตนมา โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาไดปฏิบัติภารกิจผลิตและสรางผูนําทางทหารใหแกกองทัพบก เพ่ือใหเปน
ทรัพยากรท่ีมีคุณคาแกสังคมและประเทศชาติ  จนเปนท่ียอมรับของประชาชนภายในประเทศ และ
สถาบันการทหารตางประเทศ  จะเห็นไดจากการท่ีมีผูบริหารโรงเรียนนายรอยตางประเทศมาเยี่ยมชม
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบัญชาการและผูบังคับบัญชาระดับสูงของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อีกท้ังยังมีนักเรียนนายรอยตางประเทศมาศึกษาดูงานเปนประจําทุกป 
และมีการสงนักเรียนนายรอยของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไปศึกษาตอในโรงเรียนนายรอย
ตางประเทศดวย จึงแสดงใหเห็นวาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนท่ียอมรับท้ังระดับชาติและ
นานาชาติ 
  นอกจากนี้ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีโครงการ/กิจกรรมท่ีนํานักเรียนนายรอย  
เขาประกวด แขงขัน และเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมในระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ ดังตอไปนี้ 
  1) นักเรียนนายรอยไดรับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตรระดับมหาวิทยาลัย
ของมูลนิธิ ศาสตราจารย ดอกเตอร แถบ  นีละนิธิ   
 2) นักเรียนนายรอย สิรวิชญ  เกาเอ้ียน ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เพาะกายชาย รุนหนา
ใหม ในการแขงขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ถวยพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มิสเตอรไทยแลนด 2016) ระหวางวันท่ี 8-10 เมษายน 2559  
 3) นักเรียนนายรอยเขารวมกิจกรรมและรับรางวัลการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษา  
สรุปผลหลักฐานเชิงประจักษ  มีการดําเนินการครบท้ัง 3 ขอ จึงประเมินไดเทากับ 3 คะแนน 
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ผลการดําเนินงาน  
ขอ คะแนนเต็ม ผลการประเมินตนเอง 

1. กําหนดปฏิบัติได 5 ขอ 2  2 
2. กําหนดปฏิบัติได 3 ขอๆ ละ 1 คะแนน 3  3 

รวม 5 5 
 ผลการประเมิน ตัวบงช้ีท่ี 7.1 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
หลักฐานอางอิง  
7.1-1  การใชจายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกท่ีเก่ียวกับการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและ   
         ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ไมต่ํากวารอยละ 5 ของงบดําเนินการ 
7.1-2  โครงสรางหนวยงานหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
7.1-3  นโยบาย/แผนงานเพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
7.1-4  คําสั่งการตรวจเยี่ยมการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 
7.1-5  ผลการประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเขารวมกิจกรรม/ประชาคม ไดคะแนน 
         ผลประเมินไมนอยกวา 80 จาก 100 คะแนน 
7.1-6  การจัดพ้ืนท่ีเพ่ือการดําเนินกิจกรรมการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรม- เนียมประเพณี  
         ทางทหารอยางตอเนื่อง 
7.1-7  บันทึกการมีสวนรวมของนักเรียนนายรอยและบุคลากรในการจัดกิจกรรม 
7.1-8  วัตถุท่ีเปนรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงานตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/ 
         หนวยงานภายนอก 
 
ตัวบงช้ีท่ี 7.2  การพัฒนาสุนทรียภาพ 

คําอธิบาย   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีโครงการเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบัน ตาม
ประเภทโครงการท่ีกําหนด มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ี
กําหนดการมีสวนรวมของบุคลากรและนักเรียนนายรอยในการดําเนินงาน มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูท่ีเก่ียวของรวมท้ังมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินโครงการตามสภาพของสังคมอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงแสดงใหเห็นไดจาก อาคาร สถานท่ี และสภาพแวดลอม สะอาด สวยงาม เปนระเบียบ
เรียบรอย ถูกสุขลักษณะและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ประเภทโครงการ 
 1. โครงการพัฒนานักเรียน/นักศึกษาและบุคลากร เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม ความ
เชื่อสูวิถีชีวิตความมีสุนทรียและวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
 2. โครงการพัฒนาคณะ/สถาบันท้ังทางกายภาพและวิถีการอยูรวมในวัฒนธรรมสังคม เพ่ือ
เกิดจิตสํานึกตอสถาบันในฐานะสถาบันของประเทศท่ีควรเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม 
 3. โครงการสืบสาน ประเพณีทองถ่ิน เพ่ืออนุรักษ และสืบทอดเปนอยางดีตอสังคม 
 
 



(รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559)  115 

 

เกณฑการประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
 1.1 มีการดําเนินนโยบาย/แผนพัฒนา เก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ทันสมัย
และสามารถปฏิบัติได 
 1.2 มีการดําเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภทอยางนอยประเภทละ 1 โครงการตอป) ท่ี
เกิดจากการสํารวจความคิดเห็นความตองการของผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน 
 1.3 มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดยมีผล
การประเมินความพึงพอใจผูท่ีเขารวมโครงการ/ประชาคมตามเปาหมายท่ีกําหนดไดคะแนนไมนอยกวา 
80 จาก 100 คะแนน 
 1.4 มีการปรับปรุงและดําเนินโครงการใหเหมาะสมกับสภาพสังคมอยางตอเนื่อง 
 1.5 มีแผนพัฒนาสูอนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
สถานศึกษา 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได 5 ขอ เทากับ 2 คะแนน 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
 2.1 อาคารสถานท่ีเปนระเบียบเรียบรอยเอ้ือตอการใชงาน (1 คะแนน) 
  2.2 ภูมิสถาปตย มีความสอดคลองกับธรรมชาติเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางประหยัด  
(1 คะแนน) 
 2.3 สภาพแวดลอมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม (1 คะแนน) 
เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง 1 คะแนนหากพบวามีการดําเนินการเฉพาะกิจเพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผลการดําเนินงาน 
          1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน)  
                   1.1 จากนโยบายและแผนประจําป 2559 ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดมีการ
ระบุกิจกรรมท่ีเปนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ขอมูลท่ีกองยุทธการฯ) มีนโยบาย/แผนพัฒนา 
เก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ทันสมัย และสามารถปฏิบัติได โดยแตละหนวยมีแผนปรับปรุง
ทัศนียภาพรอบหนวยของตนเอง (7.2-1) 
 1.2 มีการดําเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภทอยางนอยประเภทละ 1 โครงการ/ป)      
ท่ีเกิดจากการสํารวจความคิดเห็นความตองการของผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน (7.2-1) 

                                       1.2.1 การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
         ในปการศึกษา 2559 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ได มีการ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรม โดยใหบุคลากรและนักเรียนนายรอยของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอม-
เกลา มีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม เชน กิจกรรมการทําบุญ
ตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม  กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ กิจกรรมสรงน้ําพระและรดน้ําดําหัวผูใหญใน
เทศกาลวันสงกรานต กิจกรรมประเพณีลอยกระทง กิจกรรมวันไหวครูของนักเรียนนายรอย กิจกรรมพิธี
เวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายรอย กิจกรรมพิธี
ถวายขาวสาร กิจกรรมพัฒนาท่ีพักอาศัย กิจกรรมชมรมพัฒนาสังคม กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน กิจกรรม
ปลูกตนไม 76 จังหวัด กิจกรรมการจุดเทียนถวายชัยมงคลฯ กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา วันปยมหาราช 
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กิจกรรมพิธีถวายสัตยปฏิญานตน เพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน กิจกรรมพิธีสวนสนาม
ปฏิญานตนตอธงชัยเฉลิมพล กิจกรรมพิธีเปดสมัยการฝก กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวัน
คลายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมพิธีสวน
สนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเกษียณอายุราชการ กิจกรรมพิธีวันคลายวันพระราชทานกําเนิด
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 5 สิงหาคม  กิจกรรมวันรําลึก วันเสด็จฯ ทรงเปดโรงเรียนนายรอย   
ชั้นมัธยม 26 ธันวาคม กิจกรรมพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาตรนายทหารใหม เปนตน  

                                 1.2.2 อาคาร สถานท่ี สะอาดและตกแตงอยางมีคุณคาทางสุนทรียภาพ 
       โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนวยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษา
อาคารสถานท่ีภายในโรงเรียนใหสะอาด เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกสุขลักษณะและมีความสวยงาม มี
การสํารวจรายการชํารุดของสิ่งอุปกรณประจําอาคาร และดําเนินการจัดหาและซอมแซมใหคงสภาพการ
ใชงานอยูเสมอ ภายในอาคารเรียนมีการตกแตงดวยปายนิเทศแสดงกิจกรรมหรือเรื่องท่ีนาสนใจ มีสุนทรีย
และสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนและบุคลากร นอกจากนี้ภายนอกอาคารยังมีการนําตนไมมา
ประดับตกแตงใหเกิดความสวยงาม กอใหเกิดบรรยากาศในการทํางานท่ีดี และเพ่ือใหงานดานอาคารและ
สถานท่ีเปนไปดวยความเรียบรอยอยูตลอดเวลา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดจัดเจาหนาท่ี
รับผิดชอบพ้ืนท่ี เพ่ือกํากับดูแลอีกดวย  
                                 1.2.3 ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ และเปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม 
    โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนวยงานรบัผิดชอบการรักษาภูมิทัศนให
สวยงามโดยภายนอกอาคารไดทําการตัดแตงก่ิงไมใหสวยงามเปนระเบียบ มีการจัดสวนหยอมและตัดหญา
ท่ัวบริเวณเปนประจํา ในวันสําคัญท่ีมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการประดับ
ธงตราสัญญลักษณ ดอกไมท่ีสวยงาม ท่ัวบริเวณท่ีมีการจัดกิจกรรม สําหรับการกําจัดขยะ มีการแยก
ประเภทของขยะและการดําเนินงานอยางเปนระบบ    
    ถนนสายตางๆ ภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีตนไมเขียวชอุม
ปลูกริมสองขางถนน และเพ่ืออนุรักษพันธุไม โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีโครงการปลูกตนไม 76 
จังหวัด มีสวนชนิดตางๆ เชน สวนผลไม สวนพฤกษศาสตร สวนรุกขมัย และสวนสมุนไพร ซ่ึงเปนท่ี
รวบรวมสมุนไพรหลากหลายชนิดท้ังประเภทลมลุกและยืนตน เปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ครอบครัว และบุคคลภายนอกเขามาชมและสัมผัสทัศนียภาพได 
    สําหรับผูท่ีชอบผจญภัย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีกิจกรรมใหปฏิบัติ
มากมาย เชน เดินปาพิชิตเขาชะโงก เดินปาผจญภัย ไตหนาผา โดดหอสูง 34 ฟุต และถาเปนกิจกรรม
สบายๆ ใหรูสึกผอนคลาย พักผอนหยอนใจก็สามารถข่ีจักรยานรอบอางเก็บน้ํา พายเรือคายัค ไหวพระท่ี
วัดพระฉาย ฤาษีตาไฟ พระพุทธบาทจําลอง เปนตน  
                        1.2.4 มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรมและมีการ
จัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ 
                 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีพ้ืนท่ีสําหรับจัดกิจกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมอยางสมํ่าเสมอ เชน หอประชุมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา หอประชุม สวนการศึกษาฯ 
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หอสมุดฯ อาคารกองประวัติศาสตร สวนการศึกษาฯ หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร ลานหนากองบัญชาการฯ 
อาคารพิพิธภัณฑฯ 100 ป  พุทธศาสนสถานฯ ใชเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและมีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ  เชน พิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารใหม, พิธีไหวครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาของนักเรียนนายรอย, พิธีสงฆ และ
การถวายสังฆทานในพิธีสําคัญตางๆ เชน พิธีทําบุญเนื่องในวันพระราชทานกําเนิดโรงเรียนนายรอย            
พระจุลจอมเกลา, วันรําลึกวันเสด็จฯ ทรงเปดโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม พิธีพระราชทานกระบี่และ
ปริญญาบัตรนายทหารใหม, การอบรมศีลธรรมใหกับขาราชการและนักเรียนนายรอย, การสาธิตนาฏศิลป
และดนตรีไทย, การอบรมปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทางทหาร กิจกรรมเสารประทีป งานวัน
นิทรรศการวิชาการ พิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพลและสวนสนาม, พิธีเปดสมัยการฝก
ภาคสนามของนักเรียนนายรอย, พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลท่ีเกษียณอายุราชการ 
นอกจากนี้ยังใชเปนสถานท่ีสําหรับพิธีตางๆ เชน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยู-
หัว (5 ธันวามหาราช),  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  (12 สิงหา 
มหาราชินี) , พิธีวางพวงมาลาในวันปยมหาราช (23 ตุลาคม)  และจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง
ในวันคลายวันพระราชสมภพของพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงาน
เลี้ยงปดภาคสมัยการฝกภาคสนามของนักเรียน   นายรอย พิธีถวายขาวสารแดพระภิกษุสงฆ พิธีเวียน
เทียนในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา เปนสถานท่ีใหนักเรียนนายรอยฝกนั่งสมาธิ สวดมนต  เปนตน  
           ดวยภูมิประเทศท่ีสวยงาม มองเห็นทัศนียภาพทิวเขามีตนไมเขียวชอุมบรรยากาศสงบและ
รมรื่น จึงมีประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายกใหความสนใจมาเท่ียวชมและมาทํา
กิจกรรมภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนจํานวนมาก เชน กิจกรรมเดินปาพิชิตเขาชะโงก 
กิจกรรมโรยตัวจากหนาผาจําลอง กิจกรรมสถานีทดสอบกําลังใจ 10 สถานี  กิจกรรมกระโดดหอสูง 34 
ฟุต กิจกรรมการฝกผูนําหนวย กิจกรรมระดมความคิด กิจกรรมเข็มทิศพิชิตฐาน กิจกรรมจักรยาน
ทองเท่ียว เปนตน  นอกจากนี้ยังมีสนามยิงปนมาตรฐานใหนักทองเท่ียวมาทดสอบฝมือ เชน ยิงธนู, ยิงปน
บีบีกัน กิจกรรมทางน้ําก็มีเลื่อนขามลําธาร กิจกรรมพายเรือคายัคในอางเก็บน้ํา เปนตน สําหรับในป 
2559 มีจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาใชบริการในพ้ืนท่ีโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาของสํานักงาน
ทองเท่ียวโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนวยงานภาครัฐ จํานวน 267 คณะ 28,167 คน หนวยงาน
ภาคเอกชน/บริษัท จํานวน 174 คณะ 14,536 คน บุคคลท่ัวไป 3,003 คน และจํานวนสถานศึกษาท่ีเขามา
ขอรับการฝกเยาวชน ลูกเสือ-เนตรนารี จากกองพันทหารราบฯ จํานวน 112 คณะ  
 1.3  มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดยมีผล
การประเมินความพึงพอใจผูท่ีเขารวมโครงการ/ประชาคมตามเปาหมายท่ีกําหนดไดคะแนนไมนอยกวา 
80 จาก 100 คะแนน (7.2-3) 
                  ในปการศึกษา 2559 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดทําการประเมินระดับ
ความพึงพอใจของบุคลากรและนักเรียนนายรอย ท่ีมีตอการพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบัน โดยพิจารณา
ถึงสถานท่ีตั้ง ความสวยงามของอาคารสํานักงาน บรรยากาศ สิ่งแวดลอม ท่ีอยูอาศัย ความสะดวก สบาย 
แหลงพักผอนหยอนใจ ระบบสุขาภิบาล แหลงการเรียนรูธรรมชาติ วัฒนธรรมทางทหาร ประวัติศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศาสนสถานท่ีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและการมีสวนรวมของบุคลากรใน
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การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ตลอดจนการประชาสัมพันธ เผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตรและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร โดยมีผูประเมินจํานวนท้ังสิ้น 930 
นาย ดังนี้ 
  1.3.1 บุคลากร จํานวน 430 นาย เปนบุคลากรท่ีเปนนายทหารสัญญาบัตร 101 นาย  
นายทหารประทวน 180 นาย ลูกจางพนักงานราชการและพลทหาร 149 นาย ผลการประเมินพบวามี
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.07 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเปนรอยละ 81.40  อยูในระดับเกณฑ ดี 
  1.3.2 นักเรียนนายรอย จํานวน 500 นาย ชั้นปท่ี 1-5 ชั้นปละ 100 นาย ผลการ
ประเมินพบวา มีระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.03 จากคะแนนเต็ม 5 คิดเปนรอยละ 80.60 อยูในระดับเกณฑดี 
                1.4 มีการปรับปรุงและดําเนินโครงการใหเหมาะสมกับสภาพสังคมอยางตอเนื่อง (7.2-4) 
  เนื่องจากสภาพแวดลอมดานเทคโนโลยีทางการสื่อสารสงผลกระทบตอการรักษาศิลปะ 
และวัฒนธรรม  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดมีการปรับปรุงทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวของในรูปของการ
ประชุมหนวยข้ึนตรงท้ังระดับสถาบัน  ระดับสวน และระดับกองวิชา/แผนก โดยเฉพาะวัฒนธรรมใหมท่ี
ผานทางอินเตอรเนต ซ่ึงอาจจะกระทบกับประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีสืบทอดกันมา การปรับปรุงกิจกรรม
ในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาสุนทรียภาพ จึงมีการพูดคุยกันเก่ียวกับประเด็นปญหา
การแกปญหาแทรกเขาไปในการประชุมหนวยข้ึนตรงประจําเดือนทุกครั้ง  หรือ  12 ครั้งตอป ในแตละ 
ครั้งก็จะมีการสั่งการของผูบังคับบัญชาในการปรับปรุงกิจกรรมตางๆ  ท่ีเปนปญหาท้ังเนื้อหา เวลา 
สถานท่ี ท่ีเห็นสมควรปรับปรุง นํามาพิจารณาแกไขปรับปรุงใหทันสมัยอยูอยางตอเนื่อง มีหนวยงาน
รับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี มีการสํารวจสิ่งอุปกรณประจําอาคารใหทันสมัย หากชํารุดจะ
ดําเนินการจัดหาและซอมแซมใหคงสภาพการใชงานอยูเสมอ  
                       1.5 มีแผนพัฒนาสูอนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสถานศึกษา (7.2-5)เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีดานการสื่อสารท่ีรวดเร็ว 
ดังนั้นจึงมีการติดตอสื่อสารและการคนควาขอมูลท่ีรวดเร็วข้ึน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จึงไดมี
การเผยแพรกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสุนทรียภาพและการทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรมอยาง
ตอเนื่อง มีการลงขอมูลขาวสารอยางสมํ่าเสมอผานทางเวบไซตของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
(www. crma.ac.th) 
สรุปหลักฐานจากสถานศึกษา ไดมีการปฏิบัติตามเกณฑท่ีกําหนดมาท้ัง 5 ขอ จึงเทียบได 2 คะแนน  
            2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
         2.1 อาคารสถานท่ีเปนระเบียบเรียบรอยเอ้ือตอการใชงาน (7.2-6) 
  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนวยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี
ภายในโรงเรียนใหสะอาด เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกสุขลักษณะและมีความสวยงาม มีการสํารวจ
รายการชํารุดของสิ่งอุปกรณประจําอาคาร หอประชุม และดําเนินการจัดหาและซอมแซมใหคงสภาพการ
ใชงานอยูเสมอ ภายในอาคารเรียนมีการตกแตงดวยปายนิเทศแสดงกิจกรรมหรือเรื่องท่ีนาสนใจในปจจุบัน 
มีสุนทรียและสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนและบุคลากร นอกจากนี้ภายนอกอาคารยังมีการนํา
ตนไมมาประดับตกแตงใหเกิดความสวยงาม กอใหเกิดบรรยากาศในการทํางานท่ีดี และเพ่ือใหงานดาน
อาคารและสถานท่ีเปนไปดวยความเรียบรอยอยูตลอดเวลา อาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือตอการสงเสริมทํานุบํารุง
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ศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อาทิเชน หอประชุมฯ หอประชุมสวนการศึกษาฯ 
หอสมุดฯ ลานหนากองบัญชาการฯ หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร  อาคารพิพิธภัณฑ 100 ปฯ เปนตน 
 
           2.2 ภูมิสถาปตย มีความสอดคลองกับธรรมชาติ เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม
อยางประหยัด (7.2-7) 
          โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหหนวยข้ึนตรงรักษาภูมิทัศนให
สวยงาม โดยภายนอกอาคารตองทําการตัดแตงก่ิงไมใหสวยงามเปนระเบียบ มีการจัดสวนหยอมและตัด
หญาท่ัวบริเวณเปนประจํา ในวันสําคัญท่ีมีการจัดกิจกรรมของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการ
ประดบัไฟและธงตราสัญญลักษณ ประดับดอกไมใหสวยงาม  
                       สําหรับการกําจัดขยะ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีนโยบายรณรงค
ใหแยกประเภทของขยะอยางเปนระบบ โดยจัดถังขยะแยกประเภทตามบานพักอาศัยของบุคลากร และ
ถังขยะแยกประเภทตามกองรอย กองพันของนักเรียนนายรอย นําขยะไปแยกประเภท เพ่ือใชประโยชนตอไป  
                     สําหรับผูท่ีชอบผจญภัย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีกิจกรรมให
ปฏิบัติมากมาย อาทิเชน เดินปาพิชิตเขาชะโงก และถาเปนกิจกรรมสบายๆ ใหรูสึกผอนคลาย พักผอน
หยอนใจก็สามารถข่ีจักรยานรอบอางเก็บน้ํา พายเรือคายัค ไหวพระท่ีวัดพระฉาย, ฤาษีตาไฟ  เปนตน  
   2.3  สภาพแวดลอมสะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม (7.2-8) 
                       ภายในพ้ืนท่ีโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และถนนสายตางๆ  มีตนไม
เขียวชอุมสองขางทาง  มีการดูแลการตัดแตงก่ิงใหสวยงามอยูเสมอ บรรยากาศรมรื่น อากาศดี  มีการจัด
สวนหยอมท่ีสวยงาม มีอางเก็บน้ํา มีสถานท่ีออกกําลังกายท้ังกลางแจงและในรม (หองออกกําลังกาย กอง
การพลศึกษา) มีสวนตางๆ ใหพักผอนหยอนใจและเปนแหลงความรู อาทิเชน สวนพฤกษพรรณเทพรัตน, 
สวนพฤกษศาสตร สวนรุกขมัย สวนสมุนไพร เปนตน เปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนนายรอย               
พระจุลจอมเกลา ครอบครัว นักเรียนนายรอย และบุคคลภายนอกเขามาชมและสัมผัสทัศนียภาพได  
สรุปหลักฐานเชิงประจักษ ไดมีการปฏิบัติตามเกณฑท่ีกําหนดมาท้ัง 3 ขอ จึงเทียบได 3 คะแนน  
ผลการดําเนินงาน ตัวบงช้ี 7.2 การพัฒนาสุนทรียภาพ 

ขอ คะแนนเต็ม ผลการประเมินตนเอง 
1. กําหนดปฏิบัติได 5 ขอ 2 2 
2. กําหนดปฏิบัติได 3 ขอๆ ละ 1 คะแนน 3 3 

รวม 5 5 

 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 7.2 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 

หลักฐานอางอิง 

 7.2-1 นโยบาย/แผนพัฒนา เก่ียวกับศิลปะและวฒันธรรมท่ีเหมาะสม ทันสมัยและ
สามารถปฏิบัติได 
 7.2-2 โครงการ (ทุกประเภทอยางนอยประเภทละ 1 โครงการตอป) ท่ีเกิดจากการสํารวจ
ความคิดเห็นความตองการของผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน 
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 7.2-3 บันทึกตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจผูท่ีเขารวมโครงการ/ประชาคมตามเปาหมายท่ีกําหนดไดคะแนนไมนอยกวา 80 
จาก 100 คะแนน 
 7.2-4 บันทึกการปรับปรุงและดําเนินโครงการใหเหมาะสมกับสภาพสังคมอยางตอเนื่อง 
 7.2-5 แผนพัฒนาสูอนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
สถานศึกษา 
 7.2-6 ภาพอาคารสถานท่ีเปนระเบียบเรียบรอยเอ้ือตอการใชงาน  
  7.2-7 ภาพภูมิสถาปตย ท่ีมีความสอดคลองกับธรรมชาติเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยาง
ประหยัด  
 7.2-8 ภาพสภาพแวดลอมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม  
  

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 7 

ตัวบงช้ี 
ผล 

ดําเนนิงาน 
น้ําหนัก 

คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน x น้ําหนัก 

7.1 การสงเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

 5 5 25 

7.2 การพัฒนาสุนทรียภาพ  5 5 25 
คะแนนเฉล่ีย 50 ÷ 10 = 5 
อยูในเกณฑ ดีมาก 

ผลการพัฒนา 
              ผลงานท่ีเดนชัดเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม บุคลากรและนักเรียนนายรอยเกิด
ภูมิปญญา มีสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารมากข้ึน คือ
การไดเขารวมกิจกรรมงานสําคัญท่ีเก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาท่ีกลาวมาแลวอยางตอเนื่องทุกป นําไปถายทอดใหกับชุมชนภายใน
และภายนอกของสังคมตอไปได 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ดานงบประมาณสนับสนุน มีกิจกรรมซํ้าซอนของระดับสถาบัน ระดับสวน และระดับ
กองวิชา ทําใหใชงบประมาณสูงข้ึน   
 2. ดานบุคลากรในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ กิจกรรมท่ีซํ้าซอนทําใหคนเขารวมกิจกรรมซํ้า  
 3. ดานกระบวนการในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ  การพัฒนาทัศนียภาพใหเอ้ือตอ
การเรียนการสอน ระดับสวนและกองวิชา ยังมีขอจํากัดดวยพ้ืนท่ี งบประมาณ กําลังพลในการดูแล 
รวมท้ังวัสดุอุปกรณตางๆ ท่ียังขาดแคลนในการดูแล 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ดานงบประมาณสนับสนุน ควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศนระดับพ้ืนท่ีของกองวิชา 
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 2. ดานบุคลากรในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ควรกําหนดอัตรากําลังพลในการเขารวม
กิจกรรมท่ีหลากหลาย และไมซํ้าซอน 
 3. ดานวัสดุ อุปกรณในการสนับสนุน ควรเพ่ิมเติมวัสดุอุปกรณในการดูแลภุมิทัศนรอบ แๆตละกองวิชา 

               4. ดานกระบวนการในการดําเนินการกิจกรรม/โครงการ  สงเสริมใหเกิดการบูรณาการ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความหลากหลาย
เหมาะสมกับกองวิชา   ควรมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางสวนกับกองวิชาหรือระหวางกองวิชา
ดวยกันเพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณและจํานวนบุคลากรท่ีเขารวมจะมีจํานวนมากข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 8 ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบงช้ีท่ี 8.1  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด 
คําอธิบาย 

 สถานศึกษาของกองทัพมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีหนวยงานตนสังกัดของเหลาทัพ และสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศกําหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาจากคะแนนผลการ
ประเมินยอนหลัง 3 ป (สําหรับสถาบันวิชาการปองกันประเทศใชผลการประเมินปลาสุด) 
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมคะแนนผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยหนวยงานตนสังกัด 3 ปยอนหลัง 

จํานวนป 
 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคาเฉลี่ยผลประเมิน๕ คะแนน เทากับ๕ คะแนน  
ผลการดําเนินงาน           

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองทัพบก (ยศ.ทบ.) โดยในปงบประมาณ 2557
ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.61 ปงบประมาณ 2558 ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.65 และ
ปงบประมาณ 2559 ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 4.70 ดังนั้น ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยหนวยตนสังกัด (กองทัพบก) สําหรับปการศึกษา 2559 ใชผลการดําเนินงานเฉลี่ย 3 ป ได
คะแนนเทากับ 4.65 (8.2-1) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

ช่ือขอมูล 

ผลการดําเนินงาน 
(ปงบประมาณ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน  
รวม 3ป 2557 2558 2559 

คะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด 

4.61 4.65 4.70 4.65 

 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 8.1 ไดคะแนนเทากับ 4.65  คะแนน 

หลักฐานอางอิง 

8.1-1 SARป 2557,2558 และ 2559 
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ตัวบงช้ีท่ี 8.2  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน และ
มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา รวมท้ังมีการนําขอเสนอแนะท่ีไดจาก
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานของสถาบัน  
โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เพ่ือใหสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. มีรายงานการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา เปนประจําทุกป (1 คะแนน) 
 2. มีการนําขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของสถาบัน (1 คะแนน) 
 3. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรม ของสถาบันอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
ไปสูการปฏิบัติ (1 คะแนน) 
 4. มีการพัฒนาสถานศึกษาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก 1 คะแนน) 
 5. หนวยงานตนสังกัด/หนวยงานท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาในสวน
ท่ีสถานศึกษาไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จไดโดยสถาบันเอง (1 คะแนน) 
ผลการดําเนินงาน             

  ปการศึกษา 2559 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดกําหนดคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ฉบับปรับปรุงแกไข มี.ค.59  ซ่ึงไดมีการแกไข
เพ่ิมเติมใหมีลักษณะเฉพาะทางทางทหารมากยิ่งข้ึน  มีแผนงานการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ขอบเขต แนวทาง และกรอบในการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของโรงเรียนนายรอย              
พระจุลจอมเกลา มีการกําหนดเกณฑการบรรลุเปาหมายของแตละตัวบงชี้ท่ีจะดําเนินการในแตละป 
รวมท้ังจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในการดําเนินงาน โดยตั้งคณะกรรมการข้ึนมา
รับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย 
 1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา              
ปการศึกษา 2559  จัดต้ังเพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาเปนไปดวยความเรียบรอย ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพประกอบดวยคณะกรรมการ            
2 คณะ คือ 
 - คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอย          
พระจุลจอมเกลา  มีผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนประธาน คณะกรรมการฯ ประกอบ 
ดวย ผูบังคับหนวยข้ึนตรง ผูอํานวยการกองฝายเสนาธิการ และหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ มีเสนา-          
ธิการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนเลขานุการ มีหนาท่ีกําหนดนโยบายอํานวยการใหการ
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ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนไปดวยความเรียบรอย           
มีประสิทธิภาพ จัดใหมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ใชการประชุมหนวยข้ึนตรงโรงเรียนนายรอย            
พระจุลจอมเกลาเปนเวทีในการประชุมชี้แจง  

 - คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอย             
พระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559 มีรองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาท่ีรับผิดชอบดาน
การศึกษาเปนประธาน คณะกรรมการฯ ประกอบดวย รองผูบังคับหนวยข้ึนตรงและ รองผูอํานวยการกอง
ฝายเสนาธิการ และหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ มีหัวหนาสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนเลขานุการ มีหนาท่ีดําเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของหนวยเหนือและคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาฯลฯ และจัดใหมีการประชุมทุก 2 เดือน  
 2) คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ปการศึกษา 2559  มีรองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาท่ีรับผิดชอบดานการศึกษาเปน
ประธาน คณะกรรมการประกอบดวยรองผูบังคับหนวยท่ีรับผิดชอบดานวิชาการ วิชาทหาร การเสริมสราง
ลักษณะผูนําทางทหารประธานอนุกรรมการในรายมาตรฐานท่ี 1-10 และตัวแทนของหนวยข้ึนตรง
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนาท่ีประสานงาน กํากับดูแลดและจัดการประชุม ใหแก
คณะอนุกรรมการฯ เพ่ือดําเนินการรวบรวมขอมูล หลักฐานตามตัวบงชี้ และจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559 ในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ ฯลฯ จัดใหมีการ
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง  
 3) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2559  มีรองผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาท่ี
รับผิดชอบดานการศึกษาเปนประธาน มีหนาท่ีกําหนดรูปแบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และทําการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของหนวยข้ึนตรงโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดแก สวนการศึกษาฯ สวนวิชา
ทหารฯ และกรมนักเรียนนายรอยฯ มีการประชุมเพ่ือกําหนดข้ันตอนในการตรวจสอบฯ เม่ือวันท่ี 5 
มกราคม 2560  
 4) คณะกรรมการจัดทําและพัฒนาคูมือประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายรอย             
พระจุลจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2559  มีหนาท่ีจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.2559 ใหสอดคลองกับนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยเหนือ 
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ โดยพัฒนาจากคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอย             
พระจุลจอมเกลา พ.ศ.2559 (ปรับปรุงแกไข มี.ค. 59) รวมท้ังปรับปรุงเกณฑ มาตรฐาน ตัวบงชี้ใหเปนไป
ตามเกณฑการประเมินภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ในป พ.ศ.2560-2563  
 5) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายรอย             
พระจุลจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2559  มีหนาท่ี กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ การดําเนินงานและกํากับ
ดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามท่ีโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากําหนด มีการ
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ตรวจสอบ เสนอแนวทางแกไข พัฒนา ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาตอหนวย และรายงานผล
การตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใหผูบัญชาการ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลารับทราบ  
 6) คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.2558 
มีหนาท่ีจัดทํารายงานประจําปของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยบันทึกเหตุการณและผลงานท่ี
สําคัญตางๆ  ตลอดจนเผยแพร ประชาสัมพันธโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในรอบปการศึกษา 2559  
 7) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ
เปนท่ีปรึกษางานดานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และไดจัดตั้ง
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนการจัดเฉพาะกิจข้ึนมา
รับผิดชอบระบบและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ใหสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพในภาพรวมแตละปการศึกษา รวมท้ังทําหนาท่ีเหมือนฝายอํานวยการแจงนโยบาย
ประสานงานและการปฏิบัติกับสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาหนวยข้ึนตรงโรงเรียนนายรอย                  
พระจุลจอมเกลา ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย มีการแตงตั้งบุคลากรประจําสํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยมีหัวหนาสํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนผูรับผิดชอบ  

 1. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

 1) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนเปาหมายท่ีชัดเจนไวในแผนแมบทการพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.2555-
2559  ซ่ึงไดจากการนํานโยบายการศึกษาของกระทรวงกลาโหม นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย   
นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.2555-2559 เฉพาะโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และ
หนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)(สมศ.) 

 2) กําหนดนโยบายโดยใหแนวทางไวในคูมือการประกันคุณภาพโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา พ.ศ.2554 (ปรับปรุงแกไข มกราคม 2555)และแกไขเพ่ิมเติม มีนาคม 2558มีแผนงานการ
ดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีการกําหนดเกณฑการ
บรรลุเปาหมายของแตละตัวบงชี้ ท่ีจะดําเนินการในแตละป เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารการศึกษา
ใหไดมาตรฐานตามท่ีกองทัพบกตองการเปนท่ียอมรับของสาธารณชน 
                   3) มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 
1) การควบคุมติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอตอสภาหรือคณะกรรมการบริหารสถาบัน กองทัพบก และกองทัพไทย 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

2. การควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ ปฏิบัติดังนี้ 
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  1) หนวยข้ึนตรงโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดใชคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.2558 (ปรับปรุงแกไข ม.ค.2559) และท่ีไดแกไข
เพ่ิมเติม มี.ค.2559  เปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยใหสอดคลองกับโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปน
ผูอนุมัติใหใชคูมือฯ ดังกลาว 
 2) หนวยข้ึนตรงโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีการกําหนดแผนการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปของหนวยท่ีสอดคลองกับโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
  3) คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองทัพบก ไดมาประเมิน
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เ พ่ือควบคุม ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนนายรอย              
พระจุลจอมเกลา เม่ือวันท่ี 15-17 พฤษภาคม 2558  และไดสรุปผลการประเมินภายในของกองทัพบก
(ยศ.ทบ.) โดยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดคะแนนเฉลี่ย 4.69 อยูในระดับดีมาก ซ่ึง
คณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนเพ่ือใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลานําไปแกไข
ตอไป  
                     4) คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเองโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา       
ปการศึกษา 2559 ประกอบดวย ประธาน รองประธาน ประธานอนุกรรมการฯรายมาตรฐาน ท่ี 1-10 
และหัวหนาสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเปนคณะกรรมการเยี่ยมชมงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสวนการศึกษาฯ สวนวิชาทหารฯ และกรมนักเรียนนายรอยฯ เม่ือวันท่ี15-17พฤษภาคม
2559 เพ่ือใหคําแนะนํา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสานรายละเอียดเก่ียวกับงานประกันคุณภาพ
ของหนวย  
  5) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2559 มีการดําเนินการเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หนวยข้ึนตรงโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาประกอบดวยสวนการศึกษาฯ สวนวิชาทหารฯ และกรม
นักเรียนนายรอยฯ โดยมีการขออนุมัตินําคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2559 เยี่ยมชมหนวย ระหวางวันท่ี 12-14 
มกราคม 2560  
 3. การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาหรือคณะ
กรรมการบริหารสถาบัน กองทัพบกและกองทัพไทย (8.2-1) 

 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 
2559 เพ่ือนําเรียนใหผูบังคับบัญชา หนวยข้ึนตรง หนวยงานท่ีเก่ียวของของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอม- 
เกลารับทราบผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของปการศึกษาท่ีผานมา เพ่ือให
หนวยไดนําไปปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน พรอมท้ังแกไขสวนท่ียังไม
เรียบรอย อีกท้ังยั งไดส งรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ให
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองทัพบก (ยศ.ทบ.) รับทราบกอนท่ีจะเดินทาง
มาประเมินโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และจัดสงใหกระทรวงกลาโหม (สถาบันวิชาการปองกัน
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ประเทศ) (สปท.) ไดรับทราบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอย              
พระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559  
  4.  การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
 (8.2-2 – 8.2-5)    
  โดยสรุปขอเสนอแนะของผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ประจําปการศึกษา 2558 ของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของกองทัพบก (ยศ.ทบ.) แจงใหท่ีประชุมหนวยข้ึนตรงและคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกคณะรับทราบ เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษา 2559 และ
คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองไดนําขอเสนอดังกลาวเพ่ือพิจารณาพัฒนาแนวทางในการ
พัฒนาในป 2560   
   นอกจากนั้นโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลายังไดสงเสริมใหกําลังพลเพ่ิมพูนความรู
เก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยการเผยแพรความรูดานงานการประกันคุณภาพการศึกษาการ
อบรมบุคลากรและสนับสนุนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกหนวยงานอ่ืนๆ ดังนี้ 
 1) การเผยแพรความรูดานงานการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินการโดย 
                     - มีการแจกจายคูมือการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 
2558 ของสํานักมาตรฐานและอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาแหงชาติ 
                - สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ไดจัดทําคูมือตัวบงชี้การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันของกองทัพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) มาให
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาไดสําเนาคูมือดังกลาวแจกจายใหแกหนวยข้ึนตรง หนวยข้ึนตรงกองบัญชาการและหนวย
กองบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาทราบพิจารณาในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  
  2) การอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียน นาย
รอยพระจุลจอมเกลา ดังนี้ 
     - โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมหลักสูตร
ตางๆ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของเหลาสายวิทยาการ เพ่ือใหมีความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางแทจริง โดยจัดสงบุคลากรเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2559 จํานวน ๓ รุน คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเปน
เจาหนาท่ีประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ เม่ือ ๒๒-๓๐ พฤศจิกายน 2559  
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเปนเจาหนาท่ีประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ เม่ือ ๑๓-๒๑ ธันวาคม 2559 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเปนผูตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ เม่ือ ๗-๑๕ มีนาคม 2560 เปนตน 
 5. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทุก
มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
  1) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีโครงการปรับปรุงระบบเครือขายสารสนเทศ 
และจัดทํา Enterprise Architecture (EA) เพ่ือใหระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน  
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  2) เผยแพรขอมูลขาวสารเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืนๆ ใน 
เว็บไซตสํานักงานการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา http://www2.crma. 
ac.th/crmaqa/  
  3) เปดชองทางการติดตอสื่อสารเพ่ือความสะดวกในการดําเนินงานและประสานงาน
ระหวางสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากับหนวยข้ึนตรงและ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดการติดตอผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสของ
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา crmaqa@gmail.com                 
สวนการศึกษาฯ qa_edu@hotmail.com สวนวิชาทหารฯ cadetrgmkgd2555@Gmail.com และกรม
นักเรียนนายฯ 2chatdaocenter@gmail.com 
  4) มีการจัดทําและพัฒนาเว็บไซตของสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวย             
ข้ึนตรง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเพ่ือเปนแหลงขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดวย
เว็บไซตของสวนการศึกษาฯ http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu10  สวน10วิชาทหารฯ http://www.crma. 
ac.th/msdept/prakunmsdept/prakunmsd2012_1.htm10 และกรมนักเรียนนายรอย10ฯ http://www. 
crma.ac.th/cadet/insure/index. 
                5) มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผล
ใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนแมบทหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกตัวบงชี้ 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดนําขอเสนอแนะในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในของกองทัพบก (ยศ.ทบ.) ท่ีไดเดินทางมาตรวจ
เยี่ยมการประกันคุณภาพโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ.2559 โดยมี            
พลตรี ณฐพนธ  ศรีสวัสดิ์ เปนประธาน มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้  
 1. ดานคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา มีการดําเนินการโดยกองสถิติและทะเบียนประวัติ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดจัดทําและพัฒนาแบบสอบถามเพ่ิมเติมเพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาของ
คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาไดประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากหนวยงานผูใชเม่ือจบการศึกษาไป 1 ป 
โดยพิจารณาคุณสมบัติท่ีครอบคลุมอัตลักษณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดแก ดานความเปน
สุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ดานความเปนผูนําท่ียึดม่ันอุดมการณ และดานการเทิดทูน ชาติ ศาสน 
กษัตริย  
 2.  ดานการวิจัยและงานสรางสรรค มีการดําเนินการคือ 
  1) มีการสรางขวัญและกําลังใจ ยกยองคณาจารยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ดีเดนโดยสวนการศึกษาฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและงานสรางสรรค และมีการจัดทําระเบียบของ
สวนการศึกษาฯ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาสนับสนุนคาตอบแทนผูมีผลงานวิชาการและงาน
สรางสรรค  
  2) มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย http:// 
kmlo.crma.ac.th/RSS รวมท้ังสงเสริมความรวมมือระหวางคณาจารยและนักวิจัยกับองคกรภายนอก 
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โดยการทําบันทึกความเขาใจ (MOU) กับสถาบันภายนอกจํานวน 15 สถาบันในรูปแบบกิจกรรมตางๆ 
เชน การทํางานวิจัยรวมกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 3) ในป 2559 มีการทําผลงานวิจัยดาน Military Science จํานวน 5 เรื่อง 
 3. ดานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 1) มีการกําหนดแผนงานการบริการและวิชาการวิชาชีพในแผนปฏิบัติราชการของ
หนวย ในปการศึกษา 2559 
 2) สงเสริมใหหนวยข้ึนตรงทําโครงการเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนมากยิ่งข้ึน โดยให
ครู/อาจารยและนักเรยีนนายรอยนําความรูและประสบการณไปบริการชุมชน 
 3) มีการนําความรูและประสบการณท่ีไปบริการประชาชนกลับมาใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 4) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีทํา
ใหชุมชนหรือองคกรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณและสรางวัฒนธรรม
ชุมชนและองคกร  
 4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ในป
การศึกษา 2559 มีแผนงานและโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี        
ทางทหารท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการสงเสริมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหารโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมาย ซ่ึงไดดําเนินการ
ทุกโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค นอกจากนี้ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีโครงการ/กิจกรรมท่ี
ไดรับรางวัลระดับชาติในดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 5. ดานการบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา            
มีการพัฒนาขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนนายรอย         
พระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559 มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลโดยเฉพาะระบบอินทราเน็ตเพ่ือจัดทํา
ระบบฐานขอมูลบุคลากร คุณวุฒิอาจารยและตําแหนงทางวิชาการ และเพ่ือการบริหารงาน และการ
ตัดสินใจของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงานดานตางๆ โดยระบบฐานขอมูลมีการเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของภายนอก  
 6. ดานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 1) ปการศึกษา 2559 ไดจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 5 ป ตาม
หลักสูตรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.2559 ใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนท้ังทางดานวิชาการ 
ดานการทหารและดานคุณลักษณะผูนํา โดยใหอาจารยผูสอนและกองวิชาท่ีรับผิดชอบการเรียนการสอน
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 2) มีการสรุปแผนพัฒนาบุคลากรและการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทาง 
การกําหนดแผนพัฒนากําลังพล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา2559 
  7. ดานการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํามีการดําเนินการคือ 
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 1) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดใหความสําคัญเก่ียวกับการฝกศึกษาวิชา
ทหารและภาวะผูนํา จึงมอบใหสวนวิชาทหารฯ จัดการเรียนการสอนและการฝกภาคสนามเพ่ิมเติมเพ่ือ
ปรับเขาหลักสูตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ.2559 โดยใหมีจัดการเรียนการสอนและจัดการ
ฝกภาคสนามเพ่ิมเติม เพ่ือใหมีเกรดครบทุกวิชาตามหลักสูตร 5 ป ตามตารางการฝก   
 2) สําหรับการเสริมสรางคุณลักษณะผูนําของนักเรียนนายรอย กรมนักเรียน          
นายรอยฯ ในฐานะผูรับผิดชอบหลักสูตรการเสริมสรางคุณลักษณะผูนําของนักเรียนนายรอย ไดมีการ
จัดทําแผนงานและโครงการท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนนายรอย            
พระจุลจอมเกลา ดานวิชาเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (ปรับปรุง พ.ศ.2558)  โดยกําหนดตารางการ
ฝกอบรมแบบธรรมเนียมทหารและจริยธรรมนักเรียนนายรอย ชั้นปท่ี 1–5 ประจําปการศึกษา 2559 มี
เวลาในการฝก อบรมในแตละปการศึกษาไมนอยกวา 418 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห  
 8. การพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดทํา
ระบบฐานขอมูลดานเทคโนโลยีท่ีชัดเจน ซ่ึงจะพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือขายภายในใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน มีเสถียรภาพสามารถใชไดอยางตอเนื่อง             

ขอ คะแนนเต็ม ผลการประเมินตนเอง 
 1. ทําครบจํานวน 5 ขอ 5 5 

รวม 5 5 
 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 8.2 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
หลักฐานอางอิง 
8.2-1 รายงานการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา 3ปยอนหลัง  
8.2-2 เอกสารระบุการนําขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ 
        ภายนอกไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของสถาบัน  
8.2-3 เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆในการกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามการนําแผนพัฒนา  
        คุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของสถาบันอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมิน   
        คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไปสูการปฏิบัติ  
8.2-4 เอกสารคําสั่ง/นโยบายการพัฒนาสถานศึกษาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ    
        ภายในและภายนอก  
8.2-5 เอกสารติดตามจากหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนการพัฒนสถานศึกษา 
        ในสวนท่ีสถานศึกษาไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จไดโดยสถาบันเอง  
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 8 
 

ตัวบงช้ี 
ผล 

ดําเนนิงาน 
น้ําหนัก 

คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน x น้ําหนัก 

8.1 ผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงาน
ตนสังกัด 

 5 4.65 23.25 

8.2 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 5 5 25 

คะแนนเฉล่ีย 48.25 ÷ 10 = 4.83 
อยูในเกณฑ ดีมาก 

ผลการพัฒนา 
         ผลงานท่ีเดนชัดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา การดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล หนวยงานตนสังกัด  และการใชผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารการศึกษาของผูบริหารระดับตางๆ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัดยังไมสอดคลองกันมากนัก 
 2. ความไมชัดเจนของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาจากภาครัฐ สงผลให
แรงจูงใจในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันลดลง 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ควรใหสถานศึกษารวมกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีสอดคลองระบบการผลิตทาง
การศึกษาของตนเอง   
                    2.ควรตั้งคณะกรรมการแลวศึกษาผลของการทํางาน การวัด  การประเมิน และการนํา
ขอมูลปอนกลับไปปรบัปรุงการบริหารใน SAR ท่ีประเมินตามสภาพจริงของสถานศึกษา  
                    3. ควรรวมกันพิจารณาจุดท่ีจะผลักดันใหสถานศึกษาพัฒนาการศึกษาเดินไปขางหนา
และชวยสนับสนุนใหเกิดผลตามท่ีกองทัพตองการ 
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มาตรฐานท่ี 9 ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ 
ตัวบงช้ีท่ี 9.1  อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา 
คําอธิบาย 
 นักเรียน/นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคสอดคลองตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน 
ภารกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงคของสถาบัน 
เกณฑการประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
  1.1 มีเหตุผลในการกําหนดอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 
  1.2 มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 
  1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
  1.4 มีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูบริหารของสถาบัน 
 1.5 มีผลการประเมินนักเรียน/นักศึกษาท่ีปรากฏอัตลักษณ ไดคะแนนผลประเมินไมนอย
กวา 80 จาก 100 คะแนน 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได 5 ขอ เทากับ 2 คะแนน 

 2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
 ผูประเมินสุมตรวจเพ่ือยืนยันอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาตามหลักการสุมตัวอยาง 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีปรากฏอัตลักษณตามท่ีสถาบันกําหนด 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีไดรับการสุมตรวจ 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 100 เทากับ 3 คะแนน 
เง่ือนไข : ไมมี 
ผลการดําเนินงาน 
            1. หลักฐานจากสถานศึกษา 
                  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดกําหนดอัตลักษณของนักเรียนนายรอยโดยให
นักเรียนนายรอย “เปนสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ท่ีมีความเปนผูนํา ยึดม่ันอุดมการณ เทิดทูน ชาติ 
ศาสน กษัตริย”  ดังนั้น  ไดพัฒนาโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนในการสรางพฤติกรรมของนักเรียน         
นายรอยใหสอดคลองกับคุณลักษณะของนายทหารสัญญาบัตรตามท่ีกองทัพตองการ หรือสอดคลองกับ
ความเปนอัตลักษณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ท่ีประชาชนท่ัวไปศรัทธาและชื่นชมในเรื่อง
ความมีวินัย ความเสียสละ ความซ่ือสัตย เปนตน หนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก สวนการศึกษาฯ สวนวิชา
ทหารฯ และกรมนักเรียนนายรอยฯ จึงไดมีโครงการ/กิจกรรม ในกระบวนการสรางอัตลักษณของนักเรียน
นายรอยจํานวนมาก เชน ชมรมตางๆ ระบบศาลเกียรติศักย เปนตน   
 1.1 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีเหตุผลในการกําหนดอัตลักษณของนักเรียน              
นายรอยท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได เหตุผลสําคัญคือ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถาบันการ 

X 100 
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ศึกษาเฉพาะทาง ท่ีผลิตนายทหารสัญญาบัตรเพ่ือออกไปรับราชการในหนวยงานตางๆ ของกองทัพ ดังนั้น
จึงมีการกําหนดคุณลักษณะของนักเรียนนายรอยตาม อฉก.4400 ดังนี้ (9.1-1) 
                 1) เปนแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผูมีลักษณะผูนําท่ีดี มีวินัย มีความกลาหาญ 
เสียสละ รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณในการอุทิศตนเพ่ือชาติ และประชาชน 
         2) มีความรู ความสามารถข้ันพ้ืนฐานในวิชาทหารเหลาตางๆ ท้ังทางเทคนิคและทาง
ยุทธวิธี สามารถเปนผูนําการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหนวยกําลังรบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         3) มีความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพ ตลอดจน
การอุทิศตนเพ่ือความเปนทหารอาชีพอยางแทจริง 
         4) มีพ้ืนฐานความรูวิทยาการระดับอุดมศึกษา ในดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร 
สังคมศาสตร และอักษรศาสตร เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการชวยพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ 
       5) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ เปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและ
ดํารงความเขมแข็งของสมรรถภาพรางกายและจิตใจ ท้ังในตนเองและเสริมสรางใหแกกําลังพลในหนวยงาน
ของตน รวมท้ังมีจิตสํานึกและสัญชาตญาณในการรบ และมีความสามารถในการฝกสอนอบรมผูใตบังคับบัญชา 
                 ประชาชนท่ัวไปเม่ือเห็นนักเรียนนายรอยหรือนายทหารสัญญาบัตรท่ีจบจากโรงเรียน           
นายรอยท่ีแสดงพฤติกรรมออกมาในดานความเปนผูนํา ความมีวินัย การเสียสละ การมีมนุษยสัมพันธ 
ลักษณะการเดิน การนั่ง ฯลฯ  จะทราบทราบทันทีวานักเรียนคนนั้นเปนนักเรียนนายรอย โรงเรียน            
นายรอยพระจุลจอมเกลา 
                ในสวนของหนวยข้ึนตรงท่ีจะตองนําอัตลักษณของนักเรียนนายรอยไปหลอหลอมใหได
ตามอัตลักษณท่ีตองการผานกิจกรรม/โครงการตางๆ  ในสวนการศึกษาฯ ไดมีการออกแบบกิจกรรม/
โครงการท่ีเปนรูปธรรม (ขอมูลท่ีสวนการศึกษาฯ ) ดังนี้ 
 1) โครงการสารคดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 2) โครงการสารคดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
 3) โครงการขอตามรอยพระยคุลบาทเศรษฐกิจพอเพียง 
 4) โครงการรวบรวมและจัดพิมพพระราชนิพนธเนื้อรองเพลงไทยใน พลเอกหญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมาย ุ5 รอบ 
 5) การใหบริการฐานขอมูลจดหมายเหตุพระราชกรณียกิจใน พลเอกหญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และจังหวัด
นครนายก 
 6)  โครงการจัดพิมพพระราชนิพนธคําสอน (Lecture notes) ใน พลเอกหญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 7)  การทัศนศึกษาโครงการสวนพระองค และพระบรมมหาราชวัง 
 8)  การบริการการเยี่ยมชมหอรัฐสีมาคุณากร 
 9)  การรวมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัยมงคลเนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
 10) การบริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศล 
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 11) งานตรวจสอบเฝาระวังและแจงเตือนการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย 
 12) โครงการการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณทหารของกองทัพบกใหกําลังพล        
สวนการศึกษาฯ 
 13) โครงการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ของนักเรียนนายรอย 
 14) โครงการพัฒนาตนแบบหองปฏิบัติการศูนยการเรียนรู เพ่ือการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและวิธีการสมัยใหมดานเกษตรกรรมและวิจัยหารูปแบบเทคนิควิธีการจัดการถายทอดความรู
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนนายรอย จากทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ 
 15) โครงการฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชนของนักเรียนนายรอย ชั้นปท่ี 3 
สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
 16) โครงการสนับสนุนนกัเรียนนายรอย ในการเขาแขงขันชิงชนะเลิศ 
 17) การทัศนศึกษาของคณาจารยและนักเรียนนายรอย 
 18) โครงการเสริมสรางคุณลักษณะผูนําแก นักเรียนนายรอย สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
 19) การรับแถวนักเรียนนายรอย 
 20) การปฐมนิเทศนักเรียนนายรอย 
 21) การปจฉิมนิเทศนักเรียนนายรอย 
 22) การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย นักเรียนนายรอย 
 1.2  มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 
                        มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนประจําปของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา                  

ปการศึกษา 2559 ท่ีสะทอนถึงการสรางเสริมอัตลักษณใหแก กําลังพล และนักเรียนนายรอย ไดมีการ
กําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จไวอยางชัดเจน และมีการปฏิบัติจริงโดยแทรกไปตามกิจกรรมหรือ
ชมรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการสรางความรู สรางการทหาร และ การสรางความเปนผูนํา (ขอมูลท่ี  
สวนการศึกษาฯ  สวนวิชาทหารฯ  และ กรมนักเรียนนายรอยฯ) (9.1-2) 

  1.3  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
 การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนการจัดการสอน และแผนประจําป2559 ไดมี

การกําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานอยางชัดเจน อาทิ (9.1-3) 
 1) มีคณะกรรมการท่ีสวนการศึกษาฯ  สวนวิชาทหารฯ  และกรมนักเรียนนายรอยฯ 
ไดต้ังข้ึนมาเพ่ือตรวจสอบกระบวนการเรียนการสอน  กระบวนการฝก  กระบวนการสรางผูนํา  รวมท้ังมี 
ระเบียบปฏิบัติประจําวันท่ีสามารถควบคุมกิจกรรมประจําวันของนักเรียนนายรอยใหแสดงพฤติกรรมท่ี
สอดคลองกับอัตลักษณของนักเรียนนายรอย  (ขอมูลท่ี สวนการศึกษาฯ  สวนวิชาทหารฯ  และกรม
นักเรียนนายรอย รักษาพระองคฯ) 
 2) การดําเนิน โครงการ/กิจกรรม ท่ีสรางเสริมอัตลักษณ ของกําลังพล และนักเรียน
นายรอย มีการตั้งกําลังพลทําการตรวจคุณภาพการเรียนในหองเรียน  คุณภาพการฝก และคุณภาพการ
สรางผูนํา โดยหนวยข้ึนตรงท้ังสามหนวย (ขอมูลท่ี สวนการศึกษาฯ  สวนวิชาทหารฯ และกรมนักเรียน
นายรอยรักษาพระองคฯ)  
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  3) มีการต ั้งนายทหารเวรรับแถวนักเรียนนายรอย เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการเดินแถว
วาเปนระเบียบหรือไม  มีการตรวจเช็คการตรงตอเวลาของนักเรียนนายรอย  รวมท้ังการมีสวนรวมในการ
ทํางานรวมกัน (ขอมูลท่ี สวนการศึกษาฯ  สวนวิชาทหารฯ และ กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ) 
  1.4  มีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูบริหารของสถาบัน 

 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดสงเสริมใหหนวยข้ึนตรงพยายามสรางกิจกรรม/
โครงการท่ีใหนักเรียนนายรอยมีสวนรวมอยางตอเนื่อง โดยหนวยข้ึนตรงท้ังสามสวนไดแก สวนการศึกษาฯ  
สวนวิชาทหารฯ และกรมนักเรียนนายรอยฯ ไดมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในการเสริมสรางอัตลักษณ 
โดยการมีสวนรวมของนักเรียนนายรอย คณาจารย บุคลากร และผูบริหาร เชน (9.1-4) 
 1) โครงการคายอาสาคอมพิวเตอรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา– มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน เพ่ือการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนในยุคปจจุบัน 
 2) โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ของนักเรียนนายรอย 
 3) โครงการการพัฒนาตนแบบหองปฏิบัติการศูนยการเรียนรู เพ่ือการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและวิธีการสมัยใหมดานเกษตรกรรม และวิจัยหารูปแบบเทคนิควิธีการจัดการและถายทอด
ความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนนายรอย จากทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ 
 4) โครงการสนับสนุนนักเรียนนายรอยในการเขาแขงขันชิงชนะเลิศ 
 5) การทัศนศึกษาของคณาจารย และนักเรียนนายรอย 
 6) โครงการเสริมสรางคุณลักษณะผูนําแก นักเรียนนายรอยสาขาสังคมศาสตรเพ่ือ
การพัฒนา 
 1.5  มีผลการประเมินนกัเรียน/นักศึกษาท่ีปรากฏอัตลักษณ ไดคะแนนผลประเมินไมนอย
กวา 80 จาก 100 คะแนน(9.1-5) 
                   เนื่องจากกระบวนการในการดําเนินการของกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของกับการ
สรางอัตลักษณใชกระบวนการ PDCA    
                    ดังนั้นในแตละกิจกรรม/โครงการจะมีการประเมินและปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอ 
ในรูปของการตรวจสอบ  การประชุมกรรมการประจําชั้น  หรือการตอบแบบสอบถามในรูปของความ 
พึงพอใจในแตละประเด็น และผลประเมินของแตละกิจกรรม/โครงการสวนใหญจะไดคะแนนมากกวารอยละ 90  
  2.  หลักฐานเชิงประจักษ (9.1-6) 
           โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีรูปแบบการประเมินและตรวจสอบการสราง          
อัตลักษณของนักเรียนนายรอยโดยเนนไปท่ีผลลัพธมาอยางตอเนื่อง มีการตรวจการฝก  มีการทดสอบ
สมรรถภาพดานพลศึกษาตามนโยบายกองทัพบก มีการฝกหนวยทหารทรหด  มีการเรียนรูแบบเทคนิค
สมัยใหม Active learning ซ่ึงในแตละกระบวนการจะมีการประเมินการใหคะแนนเปนเกรดแบบไมเปน
ทางการถามีนักเรียนนายรอยคนใดคุณลักษณะไมไดตามท่ีตองการของกองทัพ ก็จะมีการรายงานไป
ตามลําดับชั้นเพ่ือพิจารณาในการแกไขหรือมีการหารือระหวางการประชุมหนวยข้ึนตรงของโรงเรียน                 
นายรอยพระจุลจอมเกลา โดยภาพรวมนักเรียนนายรอยจะถูกตรวจสอบทุกคน จากผลการตรวจสอบ
นักเรียนนายรอยผานเลื่อนชั้นไดมากกวารอยละ 99 ซ่ึงชี้ใหเห็นวามีจํานวนนักเรียนนายรอยท่ีปรากฏ            
อัตลักษณตามท่ีสถาบันกําหนด เทียบคะแนนไดเทากับ 0.99 x 3  = 2.97 
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ขอ คะแนนเต็ม ผลการประเมินตนเอง 
 1. ทําครบจํานวน 5 ขอ 2 2 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ 3 2.97 

รวม 5 4.97 

 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 9.1 ไดคะแนนเทากับ 4.97 คะแนน 

เอกสารอางอิง 
9.1-1  เอกสารระบุเหตุผลในการกําหนดอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 
9.1-2  เอกสารการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 
9.1-3  เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการชุดตางๆในการจัดทําระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
        และตอเนื่อง 
9.1-4  เอกสารบันทึกการมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูบริหารของสถาบัน 
9.1-5  เอกสารแสดงผลการประเมินนกัเรียน/นักศึกษาท่ีปรากฏอัตลักษณ ไดคะแนนผลประเมินไมนอย 
        กวา 80 จาก 100 คะแนน 
9.1-6 เอกสารของวิชาการฝกผูนําและการทหารในการประเมินคุณลักษณะนักเรียนนายรอย 

 
ตัวบงช้ีท่ี 9.2 เอกลักษณสถาบัน 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีเอกลักษณท่ีสะทอนความโดดเดน/ความชํานาญ/ความเชี่ยวชาญ 
ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงคการจัดตั้ง และบริบทของสถาบัน 
เกณฑการประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
 1.1 มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณสถาบันท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 
 1.2  มีการกําหนดตัวบงชี้และระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 
 1.3  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
 1.4  มีสวนรวมของนักเรยีน/นักศึกษา อาจารยและบุคลากร 
 1.5  มีผลประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานของสถาบันท่ีสะทอนเอกลักษณสถาบัน  
ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา 80 จาก 100 คะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได 5 ขอเทากับ 2 คะแนน 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
 ผูประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นตอไปนี้ 
 2.1  เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวกับเอกลักษณสถาบัน (1 คะแนน) 
 2.2  ไดรับรางวัล/การยอมรับ/การยกยองในมิติตางๆ (1 คะแนน) 
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 2.3  มีความเปน “ตนแบบ” วิธีดําเนินการสูความสําเร็จ หรือมีการถายโอนความรูดาน
กระบวนการสูสถาบันอ่ืน (1 คะแนน) 
เง่ือนไข : ไมมี 
ผลการดําเนินงาน 
          โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดพัฒนาโครงการ/กิจกรรมท่ีสนับสนุนในการสราง
พฤติกรรมของนักเรียนนายรอยใหสอดคลองกับคุณลักษณะของนายทหารสัญญาบัตรตามท่ีกองทัพ
ตองการ หรือสอดคลองกับความเปนเอกลักษณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ท่ีประชาชนท่ัวไป
ศรัทธาและชื่นชมในเรื่องความมีวินัย ความเสียสละ ความซ่ือสัตย เปนตน หนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก 
สวนการศึกษาฯ สวนวิชาทหารฯ และ กรมนักเรียนนายรอยฯ จึงไดมีโครงการ/กิจกรรม นํากระบวนการ
สรางอัตลักษณของนักเรียนนายรอยไปใชใหเกิดประโยชนกับกระบวนการสรางคุณลักษณะบัณฑิต  
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป โดยมีนักเรียนนายรอย  บุคลากรสายสนับสนุน  ครู/อาจารย  มี
สวนรวม  เชน สวนวิชาทหารฯ และกรมนักเรียนนายรอยฯ ไดเปดหลักสูตรสอนคุณลักษณะผูนําใหกับ
บุคลากรของหนวยงานภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีผูเขารวมโครงการจํานวนมาก     
 1. การบริหารจัดการโครงการได 2 คะแนน เนื่องจากดําเนินตาม 5 หัวขอดังนี้ 
              1.1  มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณสถาบันท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได (9.2-1) 
  เนื่องจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถานศึกษาเฉพาะทางท่ีกองทัพ
มอบภารกิจตาม อฉก.4400 ดังนั้นจึงมีกระบวนการกําหนดเอกลักษณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
โดยมีท้ังศิษยเกา  ศิษยปจจุบัน และกําลังพลทุกภาคสวนเขารวมกันกําหนด และไดมีการกําหนดเอกลักษณ
ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาวา “เปนสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก”
 1.2  มีการกําหนดตัวบงชี้และระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80  
(9.2-2)   
                    เนื่องจากโครงสรางพ้ืนฐาน ปรัชญา ปณิธาน ภารกิจ และวัตุประสงคของการผลิตของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาคอนขางชัดเจนตาม อฉก.4400  สิ่งปลูกสราง ปจจัยเก้ือหนุน  กําลังพล 
ครู/อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และรูปแบบงานประจําท่ีทํางานเปนวงรอบท่ีชัดเจนในการควบคุม
การผลิตนายทหารสัญญาบัตร  ดังนั้นการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหกับกองทัพ จึงผานกิจกรรม/
โครงการ และในแตละกิจกรรม/โครงการจะมีการกําหนดตัวบงชี้และระดับความสําเร็จของเปาหมายใน
ตัวเองอยูแลว เทียบไดรอยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการ ของหนวยข้ึนตรงของโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาท้ังหมด  การนําเอกลักษณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไปสรางภาพลักษณให
เพ่ือใหเกิดความศรัทธาจากประชาชน มีการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีใชชื่อเสียงทางดานเอกลักษณของ 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไปสรางประโยชนใหชุมชน 
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เอกลักษณ คือ “เปนสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” 

คํานิยามเอกลักษณ เกณฑการประเมิน ตัวบงช้ี 
1. แหลงสรางความเปน 
ผูนําใหทั้งภายในและ 
หนวยงานภายนอก 

1.1มีหนวยสรางภาวะผูนําให
นักเรียนนายรอย บุคลากร
ภายในในและภายนอก 

1.1.1 มีหนวยสรางผูนําภายในและภายนอกโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา อยางนอย 1 แหง  
1.1.2 มี่หนวยงานภายนอกที่สามารถรับการฝกภาวะ
ผูนําอยางนอย 2 แหง  

1.2 ผลิตนายทหารสัญญาบัตร
ที่เปนผูนํา 

1.2.1 มีการจัดการเรียนการฝกใหอยูบนพื้นฐานของ
การสรางผูนําที่กองทัพตองการ 
1.2.2 มีนักเรียนนายรอยที่มีคุณลักษณะผูนํา หรือ 
ไดรับการแตงตั้งเปน command ไมต่ํากวารอยละ 5 
ของนักเรียนนายรอยระดับชั้นปที่ 4 

2. สรางคุณลักษณะทหาร 2.1 มีหนวยสรางคุณลักษณะ 
ทางทหารใหนักเรียนนายรอย 
บุคลากรภายในและภายนอก 

2.1.1 มีหนวยสรางกิจกรรมดานพื้นฐานทางการทหาร
ใหนักเรียนนายรอยและ บคุลากรภายใน เชนฝกหนวย
ทหารทรหด  ฝกการรบตามเหลาทัพ เปนตน 
2.1.2 มีหนวยสรางกิจกรรมและฝกทางดานการทหาร
ใหกับหนวยงานภายนอก เชน  กิจกรรมผจญภัย  
กิจกรรมแสดงอาวุธในวันเด็ก เปนตน 

 2.2 มีการฝกพื้นฐานใหนัก- 
เรียนนายรอย บุคลากรภาย- 
ในและหนวยงานภายนอก 

2.2.1 มีการฝกพื้นฐานการทหารนักเรียนนายรอยและ
บุคลากรตามวงจร PDCA 
2.2.2 มีการฝกพื้นฐานการทหารใหกับหนวยงาน
ภายนอกตามวงจร PDCA 

 1.3  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง(9.2-3) 
  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือพัฒนาเอกลักษณ
ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาตามสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนไป ท้ังการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม  
การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายของกองทัพท่ีตองการใหกองทัพทันสมัย  
มีการทบทวนขอความของเอกลักษณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาทุกๆ 3-5 ป โดยมีการจัด 
ระดมสมองของบุคลากรในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และศิษยเกาท่ีอยูตามหนวยตางๆ ใน
กองทัพท่ัวประเทศ มีการประเมินดานเอกลักษณผานกลไกประกันคุณภาพการศึกษาในรอบท่ีสาม รวมท้ัง 
มีการวิเคราะหสภาพแวดลอม วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีสัมพันธกับวิสัยทัศน และนํามาเชื่อมโยงกับการพัฒนาเอกลักษณของโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา  วิเคราะหกิจกรรมตางๆ ท่ีเชื่อมโยงเอกลักษณไปชวยเหลือสังคมในรูปแบบของ
การบริการ  เชน ปรับปรุงกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงผจญภัย  ปรับปรุงสนามยิงปน  ปรับปรุงสถานีการฝก  
เปนตน  ในแตละกิจกรรมมีการประเมินและมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ (ขอมูลท่ี กองกิจการพลเรือนฯ) 
 1.4  มีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา อาจารยและบุคลากร (9.2-4) 
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                  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะกิจท่ีคอยบริการ
ดานการทองเท่ียวเปนทางการ  มีกิจกรรมท่ีใชเอกลักษณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาคือดาน
การทหารและการสรางผูนําใหกับนักทองเท่ียว และหนวยงานภายนอก ในทุกกิจกรรมจะมีนักเรียน          
นายรอย  ครู/อาจารย  บุคลากรสายสนับสนุน ชวยเหลือดานบริการ ใหคําแนะนํา ถาเปนชาวตางชาติ 
นักเรียนนายรอยและครู/อาจารยจะทําหนาท่ีแปลและใหขอมูลเปนภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ ในการ
ปรับปรุงขอความท่ีเปนเอกลักษณ จะมีนักเรียนนายรอย  ครู/อาจารย และกําลังพลทุกระดับ มีสวนรวม
ในการเสนอแนะ 
 1.5  มีผลประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานของสถาบันท่ีสะทอนเอกลักษณ
สถาบัน (9.2-5) 
  กอนท่ีจะมีการปรับปรุงเอกลักษณตามวงรอบ 3-5 ป จะมีการประเมินความ 
เหมาะสมของขอความท่ีเปนเอกลักษณ รวมท้ังกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชเอกลักษณไปสราง 
ภาพลักษณใหกับโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการวิเคราะหคะแนนท่ีไดเชิงสถิติ และมีการ 
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 2.  หลักฐานเชิงประจักษ  ได 3 คะแนน 
           2.1  เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวกับเอกลักษณสถาบัน (9.2-6) 
                      ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาท่ัวไป ทราบวาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปน
แหลงผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีความเปนผูนําสูง ดังนั้นจึงมีหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนรวมถึงนักเรียนนักศึกษาท่ีจะทํากิจกรรมเก่ียวกับการสรางคุณลักษณะผูนํามักมาจัดกิจกรรมท่ี
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  เชน  การฝกการทหารใหนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลพระมงกุฏ  
การฝกภาวะผูนําใหหนวยงานภาครัฐ    การฝกพ้ืนฐานระเบียบวินัยใหกับนักเรียนมัธยมของโรงเรียนใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปนตน 
 2.2  ไดรับรางวัล/การยอมรับ/การยกยองในมิติตางๆ (9.2-7) 
                     นักเรียนนายรอย จปร. รวมแขงขัน Sandhurst Competition 2017 ไดรางวัลชนะเลิศ 
Marksmanship Award รางวัลยิงปนยอดเยี่ยม ท่ี WestPoint สหรัฐฯ0  ไดแก 
0                     นนร. ปาณัสม   วรสานนท 
0                     นนร. ศราวุธ  แมนพรม 
0                     นนร.สรรเพชญ   เพชรอุดมสมบูรณ 
0                     นนร. พงศกร   บญุสง 
0                     นนร. ฐิติกานต   ประทุมสุวรรณ 
0                     นนร. วรวรรณ  ตูบุดดา 
0                     นนร.โกญจนาท   จันทะนะชาติ                     
 2.3  มีความเปน “ตนแบบ” วิธีดําเนินการสูความสําเร็จ หรือมีการถายโอนความรูดาน
กระบวนการสูสถาบันอ่ืน ((9.2-8) 
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 โรงเรียนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทางแหงเดียวในประเทศ
ไทยท่ีผลิตนายทหารสัญญาบัตรใหกับกองทัพ ท่ีมีผลงานของศิษยเกาในการแกสถานการณของชาติในยาม
วิกฤตมาอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงเปนตนแบบท้ังดานกระบวนการและผลลัพธใหกับสถาบันอ่ืนๆ 
 

ขอ คะแนนเต็ม ผลการประเมินตนเอง 
 1. ทําครบจํานวน 5 ขอ 2 2 
 2. ทําครบ จํานวน 3 ขอ 3 3 

รวม 5 5 
 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 9.2 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
 
เอกสารอางอิง 
9.2-1  เอกสารระบุท่ีมาและเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณสถาบันท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 
9.2-2  เอกสารกําหนดตัวบงชี้และระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 
9.2-3  เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทําระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและ 
         ตอเนื่อง 
9.2-4  บันทึกรายชื่อการมีสวนรวมของนกัเรียนนายรอย/นักศึกษา อาจารยและบุคลากร 
9.2-5   ผลประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานของสถาบันท่ีสะทอนเอกลักษณสถาบัน ไดคะแนนผล 
          ประเมินไมนอยกวา 80 จาก 100 คะแนน 

9.2-6   เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวกับเอกลักษณสถาบัน (1 คะแนน) 
9.2-7   ไดรับรางวัล/การยอมรับ/การยกยองในมิติตางๆ (1 คะแนน) 
9.2-8   การจัดการวิธีดําเนินการสูความสําเร็จ หรือมีการถายโอนความรูดานกระบวนการสูสถาบันอ่ืน  
 
 

สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 9 

ตัวบงช้ี 
ผล 

ดําเนนิงาน 
น้ําหนัก 

คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน x น้ําหนัก 

9.1 อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา  5 5 25 
9.2 เอกลักษณสถาบัน  5 5 25 

คะแนนเฉล่ีย 50 ÷ 10 = 5 
อยูในเกณฑ ดีมาก 

ผลการพัฒนา 
              ผลงานท่ีเดนชัดในการพัฒนาดานอัตลักษณและเอกลักษณ ประชาชนใหความศรัทธาและ
ใหความเชื่อถือนายทหารท่ีจบจากโรงเรียยนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีคุณลักษณะการนําท่ีเปนเลิศ มี
ลักษณะทางกายท่ีเขมแข็ง มีระเบียบวินัย มีน้ําใจนักกีฬา และรูจักโรงเรียยนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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เปนสถานศึกษาท่ีผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีเปนผูนําในทุกระดับท่ีมีคุณภาพ ไมวาจะหนวยทหารหรือ
ระดบัประเทศ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ยังขาดการวิจัยผลกระทบของปจจัยท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  สังคม  
เศรษฐกิจและ การเมืองตออัตลักษณของนักเรียนนายรอย โรงเรียยนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 2. ยังขาดการวิจัยผลกระทบของปจจัยท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม  
เศรษฐกิจ และการเมืองตอเอกลักษณของนักเรียนนายรอย โรงเรียยนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
แนวทางการพัฒนา 
 1. วิจัยผลกระทบของปจจัยท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองตออัตลักษณของนักเรยีนนายรอย โรงเรียยนนายรอยพระจลุจอมเกลา 
 2. วิจัยผลกระทบของปจจัยท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  สังคม  เศรษฐกิจ
และการเมืองตอเอกลักษณของนักเรียนนายรอย โรงเรียยนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 3. วิจัยกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการสรางนักเรียนนายรอยใหสอดคลองกับอัตลักษณและ
เอกลักษณในยุค 4.0 
 
 



(รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2559)  142 

 

มาตรฐานท่ี 10 ดานมาตรการสงเสริม 
ตัวบงช้ีท่ี 10.1  มาตรการสงเสริม (ภายในสถาบัน) 
คําอธิบาย 
 นักเรียน/นักศึกษา มีความสามารถและทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ เพ่ือใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธเชื่อมโยงกับนานาประเทศ 
เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษตาม
เกณฑมาตรฐานCommon European Framework of Reference For Languages (CEFR) หรือ 
American Language Course Placement Test (ALCPT) หรือ English Comprehension Level 
Test (ECL) ตอจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายท้ังหมด โดยกําหนดเกณฑผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 ปริญญาตรีไมต่ํากวาระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมต่ํากวา 65 คะแนนของการ
สอบ ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเทา 
 ปริญญาโทไมต่ํากวาระดับ B2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมต่ํากวา 70 คะแนนของการ
สอบ ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเทา 
 ปริญญาเอกไมต่ํากวาระดับ B2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมต่ํากวา 70 คะแนนของการ
สอบ ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเทา 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมด 

 

กรณี ๑ นักเรียน/นักศึกษาปริญญาตรี 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 ของจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทาย เทากับ 5 คะแนน 
เง่ือนไข : ไมมี 
ผลการดําเนินงาน 
             มีนักเรียนชั้นปท่ี 5 ท่ีผานการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี ไมตํ่ากวา 65 
คะแนน ของการสอบ ALCPT จํานวน 90 นาย  จากจํานวนนักเรียนนายรอยชั้นปท่ี 5 ท้ังหมด จํานวน 
200 นาย คิดเปนรอยละ 45 (10.1-1) นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การทําปาย
นิเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือสงเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และกองวิชาอักษรศาสตรไดจัด
โครงการสอนเพ่ิมเติมใหนักเรียนนายรอยและใหแนวทางการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมในชีวิตประจําวัน 
(10.1-2) เทียบคะแนนไดเทากับ  5  คะแนน 
 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 10.1 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
เอกสารอางอิง 
10.1-1   สรุปผลการทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ALCPT) 

X 100 
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10.1-2   ภาพถายในกิจกรรมการสอนเพ่ิมเติมของกองวิชาอักษรศาสตร  

ตัวบงช้ีท่ี 10.2  มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถาบัน) 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการดําเนินงานในการชวยเหลือชุมชน สังคม รอบสถาบัน เชน 
การชี้แนะ ปองกัน และ/หรือแกปญหาสังคม ท่ีสอดคลองกับนโยบายของกองทัพ/ภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ 
ชุมชน สังคม และจังหวัด 
เกณฑการประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
 1.1  มีเหตุผลในการกําหนดความรวมมือ  
 1.2  มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 
 1.3  มีแนวปฏิบัติและกระบวนการท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
 1.4  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และสรางการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ   
 1.5  มีผลประเมินความพึงพอใจไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา 80 จาก 100 คะแนน   

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได 5 ขอ เทากับ 2 คะแนน 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
 2.1  มีผลการชวยเหลือ/ความรวมมือกับสถาบันอ่ืนในการพัฒนาวิชาการอยางนอย 1 แหง 
(1.5 คะแนน) 
 2.2  มีผลความรวมมือกับทองถ่ิน/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หนวยงานอ่ืนในกองทัพในการ
ปองกันแกปญหา และ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนท่ี อยางนอย 1 ประเด็น (1.5 คะแนน) 
หมายเหตุ: ตองไมเปนโครงการเดียวกับตัวบงชี้ท่ี 6.1 และ ตัวบงชี้ 6.2 
เง่ือนไข : ไมมี 
ผลการดําเนินงาน 
           โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีโครงการท่ีดําเนินการรวมกับหนวยงานทองถ่ิน/
ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หนวยงานอ่ืนในกองทัพในการปองกันแกปญหาซ่ึงสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  
โครงการท่ีรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไดแก โครงการชวยเหลือชาวนา โครงการชวยเหลือภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โครงการท่ี รร.จปร. เนนเปนโครงการท้ัง
ในประเทศและนอกประเทศ เปนตน 
            1.  หลักฐานจากสถานศึกษา 
                       1.1  มีเหตุผลในการกําหนดความรวมมือ  (10.2-1) 
  นโยบายกองทัพบกตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันท่ีสําคัญขอหนึ่งคือการชวยเหลือ
ประชาชน ใหดํารงการชวยเหลือภัยพิบัติตามแผนงาน ควบคูไปกับการบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนในดานตางๆ  รวมท้ังการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มอบหมายใหทุกหนวย 
งานของกองทัพบก เรงขยายผลและเผยแพรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีมีอยูในทุกพ้ืนท่ี และ 
ใหทุกหนวยเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนตามแผนงานท่ีกําหนดไว ท้ังดานบุคลากร และ
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ศักยภาพของหนวย ซ่ึงนโยบายเหลานี้สงผลใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ตองดําเนินการจัดทํา
โครงการตางๆท่ีเก่ียวของกับนโยบายของกองทัพบก  ซ่ึงมีโครงการจํานวนมาก  ไดแก โครงการโรงสี
พระราชทาน ท่ีมีวัตถุประสงคหลักคือการชวยเหลือชาวนา  โครงการชวยเหลือผูประสบภัยดานอุทกภัย
และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ เชนไฟปาท่ีมักจะเกิดข้ึนในหนาแลง  โครงการใหโรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาเปดใหบริการกับประชาชนภายนอก และครอบครัวของกําลังพล เปนตน ซ่ึงทุกโครงการ
ดังกลาวมีการรวมมือกับหนวยงานภายนอกท่ีมีภารกิจเก่ียวของกับปญหาท่ีกลาวมา               
 1.2  มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 
(10.2-2) 
  ในแตละโครงการท่ีเก่ียวของกับมาตรการสงเสริมตามนโยบายของกองทัพบกจะมี
การกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 ในทุกโครงการ เชน  
โครงการตางๆ ของโรงพยาบาลโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ท่ีเปดบริการใหกับประชาชนภายนอก 
จะมีกระบวนการ HA ท่ีมีการประเมินความพึงพอใจของการบริการดานการแพทยอยูตลอดเวลาและ 
ตอเนื่อง  โครงการโรงสีพระราชทาน ท่ีชวยรับซ้ือขาวชาวนา จะมีการประเมินความสําเร็จตามรูปแบบ
การบริหารจัดการโรงสีขาวอยางสมํ่าเสมอ  โครงการดับไฟปารวมกับปาไมจังหวัดนครนายก  มีการ
ประเมินจากความสําเร็จท่ีสามารถสกัดไฟปาไมใหลุกลามไปไหมบานของประชาชน และสถานท่ีราชการ
ตางๆ อยางตอเนื่องทุกป เปนตน 
 1.3  มีแนวปฏิบัติและกระบวนการท่ีชัดเจนและตอเนื่อง (10.2-3) 
 แนวทางการปฏิบัติและกระบวนการในแตละโครงการตามนโยบายกองทัพบก
ดังกลาวมีความชัดเจนในแตละโครงการ มีการปฏิบัติอยางเปนข้ันเปนตอนตั้งแตเริ่มตนการปฏิบัติจนทํา
การปฏิบัติการแลวเกิดผลตามท่ีตองการ  
 1.4  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และสรางการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ 
(10.2-4)  
 ในทุกโครงการตามมาตรการสงเสริมตามนโยบายของกองทัพบก มีองคประกอบ
ในการทํางานท่ีเชื่อมโยงเปนภารกิจ  มีการจัดทําแผนการปฏิบัติ มีการจัดทีมในการดําเนินการ มีการจัด
กําลังพลเขาไปในแตละทีม มีการประสานงานกับหนวยงานราชการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติ มีการ
รายงานตามลําดับชั้นเพ่ือใหผูบังคับบัญชาทราบท้ังเปนทางการและไมเปนทางการ มีการจัดสรร
งบประมาณท่ีใชในแตละโครงการใหเกิดประโยชนสูงสุด   
 1.5  มีผลประเมินความพึงพอใจไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา 80 จาก 100 คะแนน 
(10.2-5) 
 ในแตละโครงการท่ีเปนงานบริการประชาชนจะมีการประเมินความพึงพอใจและ
ทุกโครงการจะไดคะแนนความพึงพอใจท่ีท้ังเปนเอกสารหรือโดยการพูดคุยไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80  
  ในภาพรวมระดับสถาบัน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการดําเนินการ 
ครบถวนท้ัง 5 ขอ เทียบได 2 คะแนน 

              2.  หลักฐานเชิงประจักษ 
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                      2.1  มีผลการชวยเหลือ/ความรวมมือกับสถาบันอ่ืนในการพัฒนาวิชาการ
อยางนอย 1 แหง 
 ผลการชวยเหลือคือสําเร็จทุกโครงการ โดยขอมูลและผลของการชวยเหลืออยูท่ี
กองฝายเสนาธิการฯ และยังมีผลการชวยเหลือดานความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอ่ืนๆ ในรูปของ 
MOU เชน โรงเรียนนายรอยสิงคโปร, โรงเรียนนายรอยในอเมริกา , การดําเนินการความรวมมือ (MOU) 
กับมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน (10.2-6) 
 2.2  มีผลความรวมมือกับทองถ่ิน/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หนวยงานอ่ืนในกองทัพใน
การปองกันแกปญหา และ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนท่ี อยางนอย 1 ประเด็น 
 มีความรวมมือกับทองถ่ิน ชุมชน สังคม จังหวัด และหนวยงานอ่ืน ในการปองกัน
แกปญหาหรือพัฒนา ตามบริบทของพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก(10.2-7)  

ผลการประเมิน 

ขอ คะแนนเต็ม ผลการประเมินตนเอง 
 1. ทําครบจํานวน 5 ขอ 2 2 
 2. ทําครบจํานวน 2 ขอ 3 3 

รวม 5 5 
 ผลการประเมิน ตัวบงชี้ท่ี 10.2 ไดคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
      หลักฐานอางอิง              
       10.2-1   เอกสารระบุเหตุผลในการกําหนดความรวมมือ  
       10.2-2 เอกสารระบุการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 
       10.2-3  เอกสารระบุ website crma.ac.th   
       10.2-4  เอกสารแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดทําระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และ 
                   สรางการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ ในความรวมมือการปลูกปากับหนวยงานในจังหวัด 
                   นครนายก   
       10.2-5   ผลประเมินความพึงพอใจไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา 80 จาก 100 คะแนน ใน 
                   โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ

       10.2-6   MOU การดําเนินการความรวมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยขอนแกน  
       10.2-7  ผลความรวมมือกับทองถ่ิน ชุมชน สังคม จังหวัด และหนวยงานอ่ืน ในการปองกัน 
                  แกปญหาหรือพัฒนา ตามบริบทของพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก เชน รูปภาพทํากิจกรรมรวม  
                  ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 
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สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 10 

ตัวบงช้ี 
ผล

ดําเนนิงาน 
น้ําหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน x น้ําหนัก 

10.1 มาตรการสงเสริม  
(ภายในสถาบัน) 

 5 5 25 

10.2 มาตรการสงเสริม  
(ภายนอกสถาบัน) 

 5 5 25 

คะแนนเฉล่ีย 50 ÷ 10 = 5 
อยูในเกณฑ ดีมาก 

 

ผลการพัฒนา 
              ผลงานท่ีเดนชัดในการพัฒนามาตรการสงเสริม ไดแก การสงเสริมการใชภาษาอังกฤษตาม
นโยบายของรัฐบาล และผูบัญชาการทหารบกมาอยางตอเนื่อง  และมีการทําขอตกลงในความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยตางๆท้ังของรัฐและเอกชน รวมท้ังโรงเรียนนายรอยตางประเทศอยางตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. มีกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยภายนอกท้ังในและตางประเทศคอนขางนอย เนื่องมาจาก
การขาดแคลนงบประมาณ 
                   2. การจัดการศึกษาภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาในกลุมประเทศ
อาเซียน เปนตน ท้ังระบบยังเปนไปไดยาก เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนกําลังพล ขาด
แคลนโครงสรางพ้ืนฐาน 
                   3. มาตรการสงเสริมดานอนุรักษสิ่งแวดลอมท้ังการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวการอนุรักษสัตวปา 
การปองกันไฟปายังไมชัดเจน 

แนวทางการพัฒนา 

 1. จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรดานภาษาตางประเทศระยะยาว 
                   2. จัดทํายุทธศาสตรดานการสรรหากําลังพลหรือพัฒนากําลังพลเพ่ือรองรับกับหลักสูตร
ดานภาษาตางประเทศระยะยาว 
 3. จัดทํายุทธศาสตรมาตรการสงเสริมโครงการ CSR  ท่ีเปนรูปธรรม 
                  4. พัฒนาระบบ e-learning ท่ีสามารถบริการทางการศึกษากับนักเรียนนายรอยตาง 
ประเทศ หรือสามารถแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการระหวางสถาบันของโรงเรียนนายรอยในกลุมประเทศ
อาเซียน 
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สวนท่ี 4 
 สรุปผลการประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพศิษย 

 
มาตรฐานท่ี 2 ดานคุณภาพอาจารย 

 
มาตรฐานท่ี 3 ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินการ คะแนนเตม็ คะแนนประเมินตนเอง 

1.1  5 5.00 
1.2  5 5.00 
1.3  5 5.00 
1.4  5 5.00 

คะแนนเฉล่ีย 5.00 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินการ คะแนนเต็ม คะแนนประเมินตนเอง 

2.1  5 2.43 
2.2  5 3.56 
2.3  5 4.76 
2.4  5 5.00 
2.5  5 4.93 

คะแนนเฉล่ีย 4.14 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน คะแนนเต็ม คะแนนประเมินตนเอง 

3.1  5 5.00 

3.2  5 5.00 

3.3  5 5.00 

3.4  5 5.00 

คะแนนเฉล่ีย 5 
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มาตรฐานท่ี 4  ดานการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา 

 
มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

 
มาตรฐานท่ี 6  ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม 

 
มาตรฐานท่ี 7 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน คะแนนเต็ม คะแนนประเมินตนเอง 
4.1  5 5.00 
4.2  5 5.00 
4.3  5 5.00 
4.4  5 5.00 
4.5  5 5.00 

คะแนนเฉล่ีย 5.00 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน คะแนนเต็ม คะแนนประเมินตนเอง 
5.1  5 5.00 
5.2  5 5.00 

5.3  5 5.00 

5.4  5 4.39 

คะแนนเฉล่ีย 4.85 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน คะแนนเต็ม คะแนนประเมินตนเอง 
6.1  5 5.00 

6.2  5 5.00 

คะแนนเฉล่ีย 5.00 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน คะแนนเต็ม คะแนนประเมินตนเอง 

7.1  5 5.00 

7.2  5 5.00 

คะแนนเฉล่ีย 5.00 
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มาตรฐานท่ี 8  ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
มาตรฐานท่ี 9 อัตลักษณ/เอกลักษณ 

 
มาตรฐานท่ี 10 มาตรการสงเสริม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน คะแนนเตม็ คะแนนประเมินตนเอง 

8.1  5 4.65 

8.2  5 5.00 

คะแนนเฉล่ีย 4.83 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน คะแนนเตม็ คะแนนประเมินตนเอง 

9.1  5 5.00 

9.2  5 5.00 

           คะแนนเฉล่ีย 5.00 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน คะแนนเตม็ คะแนนประเมินตนเอง 

10.1  5 5.00 

10.2  5 5.00 

           คะแนนเฉล่ียมาตรการสงเสริม 5.00 
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สรุปผลการประเมินของแตละมาตรฐาน 

มาตรฐาน น้ําหนัก 
ผลรวม
คะแนนx 
น้ําหนัก 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานท่ี 1  ดานคุณภาพศิษย 20 100 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 2  ดานคุณภาพอาจารย 25 103.50 4.14 ดี 

มาตรฐานท่ี 3  ดานหลักสูตรและการเรียน 
                   การสอน 

20 100 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 4  ดานการฝกศึกษาวิชาทหารและ 
                   ภาวะผูนํา 

25 125 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 5  ดานการบริหารและธรรมาภิบาล  
                   ของสถานศึกษา 

20 96.95 4.85 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 6  ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม 10 50 5.00 ดมีาก 
มาตรฐานท่ี 7  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและ 
                   วัฒนธรรม 

10 50 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 8  ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
                   ภายใน 

10 48.25 4.83 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 9 อัตลักษณ/เอกลักษณ 10 50 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานท่ี 10 มาตรการสงเสริม 10 50 5.00 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนเฉล่ียมาตรฐานท่ี 1 - 10 160 773.70 4.83 ดีมาก 

ผลการประเมินตนเอง 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาปการศึกษา 2559  
จํานวน 10 มาตรฐาน 32 ตัวบงชี้ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.83 อยูในเกณฑระดับดีมาก โดยคุณภาพ
การศึกษามีคะแนนในระดับดีมาก จํานวน 9 มาตรฐาน  ไดแก มาตรฐานท่ี 1 ดานคุณภาพศิษย 
มาตรฐานท่ี 3 ดานคุณภาพอาจารย มาตรฐานท่ี 4 ดานการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา 
มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ดานดานความสัมพันธ
กับชุมชน/สังคม มาตรฐานท่ี 7 ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาตรฐานท่ี 8 ดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาตรฐานท่ี 9 อัตลักษณ/เอกลักษณ และมาตรฐานท่ี 10 มาตรการ
สงเสริม และมีคะแนนในระดับดี จํานวน 1 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 2 ดานคุณภาพอาจารย 
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จุดแข็ง 

1. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ทรงเปนผูบัญชาการพิเศษ  ทรงเปนศูนยรวมจิตใจของบุคลากรในโรงเรียน         
นายรอยพระจุลจอมเกลาในการปฏิบัติงาน และทรงใหคําแนะนําในการบริหารจัดการศึกษาแก
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนประจําอยูเสมอ 

2. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถหลากหลาย 
ท้ังดานวิชาการ  วิชาชีพทหาร และการเสริมสรางภาวะผูนํา 

3. นักเรียนนายรอยเปนผูเรียนไดรับการคัดเลือกมาอยางดี  มีพ้ืนฐานความรูดี  และ
เปนนักเรียนประจําทําใหมีโอกาสเรียนรูตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดได 

4. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีอาคารสถานท่ี  หองเรียน  หองปฏิบัติการ  
หอสมุด  เครื่องชวยฝกทางทหาร  อุปกรณการเสริมสรางภาวะผูนํา และระบบสารสนเทศท่ีใหความรู
และสรางคุณภาพแกนักเรียนนายรอยอยางเพียงพอและทันสมัย 

5. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนวยงานกองทัพบกและเหลาสายวิทยาการท่ี
ใหการสนับสนุนในการฝกศึกษาวิชาชีพทหารแกนักเรียนนายรอย เปนการสรางเสริมประสบการณจริง 
แกผูเรียนกอนเขารับราชการ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ควรใหบุคลากรภายในโรงเรียนนายรอย               
พระจุลจอมเกลา มีสวนในการกําหนดตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินของการประกันคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

2. งานวิจัยและงานสรางสรรคยังมีการตีพิมพและเผยแพรนอยควรเรงสงเสริมและ
สนับสนนุใหอาจารยทําผลงานวิจัยมากข้ึน รวมท้ังผลงานวิจัยของนักเรียนนายรอยดวย และควรจะนํา
ผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนกับการเรียนการสอนของนักเรียนนายรอยและกองทัพ 

3. ควรสงเสริมใหอาจารยมีการเรียนปริญญาเอกในสาขาวิชาท่ีโรงเรียนนายรอย            
พระจุลจอมเกลาขาดแคลน 

4. ควรสงเสริมอาจารยทําผลงานทางวิชาการเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน   
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ควรกําหนดนโยบายดานการสนับสนุนทํางาน 
วิจยั และงานสรางสรรครวมท้ังแผนการดําเนินงานใหคณาจารยท่ีมีประสบการณการทําวิจัยและงาน
สรางสรรคมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายดังกลาว 

2. ควรสงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากับหนวยงาน
ของกองทัพท่ีมีความตองการในนวัตกรรมมาแกปญหาการปฏิบัติงานภายในหนวยทดแทนการจัดซ้ือ
จากตางประเทศ โดยโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาในข้ันการหาปญหา 
เปนผูผลิตนวัตกรรมเพ่ือแกไขปญหาและเปนผูติดตามประเมินผลประสิทธิภาพของการใชงานในข้ัน
นํานวัตกรรมไปใชประโยชน 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางสถาบันการศึกษา
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใหเปนรูปธรรมและมีความชัดเจนกวาปจจุบัน 
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4. ควรมีแนวทางการใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีมุงเนนการใหบริการแกชุมชนและ
หนวยงานภายนอกในเชิงรุก  โดยบุคลากรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนฝายจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และนําเสนอโครงการ/กิจกรรมการใหบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพไปสูภายนอก 

5. ควรมีการบูรณาการความรูความสามารถของบุคลากร อุปกรณและสถานท่ีในการ
ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพของแตละหนวยข้ึนตรงของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเขา
ดวยกัน เพ่ือจะไดเกิดความเปนเอกภาพของการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ และเพ่ือขยายขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพของงานดานการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพของโรงเรียน              
นายรอยพระจุลจอมเกลา 

6. ควรทําการประชาสัมพันธโครงการใหบริการวิชาการและวิชาชีพใหบุคคลภายนอก
ไดรับทราบ โดยเฉพาะโครงการท่ีเปนการเปดใหใชเครื่องมือ อุปกรณและสถานท่ีท่ีโรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลามีพรอมอยูแลวเพ่ือเปนการใชเครื่องมือ อุปกรณและสถานท่ีใหคุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 

1. ควรกําหนดแผนงานประจําปใหสอดคลองกับแผนแมบทของโรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา และมีการประเมินผลทุกแผนงานโครงการ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาแผนงานประจําป         
ในปตอไป 

2. ควรกําหนดนโยบายและเปาหมายในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรค ใหชัดเจน
โดยใหอาจารยท่ีจะทํางานวิจัยและงานสรางสรรคมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายแนวทางในการ
สงเสริมและพัฒนา สรางแรงจูงใจในการผลิตผลงานใหมากข้ึน เชน รางวัลในการตอบแทนนักวิจัย 
และควรมีคณะทํางานท่ีใหคําปรึกษานักวิจัยในการนําผลงานไปใชประโยชน และการบูรณาการในการ
ทําวิจัยของแตละหนวยข้ึนตรง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

3. ควรจัดทําแผนทดแทนกําลังพลท่ีขาดแคลน โดยเฉพาะครู/อาจารย และบุคลากร
ทางดานวิชาชีพทหาร ท่ีเก่ียวของเนื่องจากผลกระทบของหนวยในการปรับหลักสูตรจาก 4 ป เปน           
5 ป การลาออกกอนเกษียณอายุราชการของขาราชการภายในหนวย และการไปชวยราชการท่ีอ่ืน 

4. สงเสริมและสนับสนุนอาจารย สวนวิชาทหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
และ กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดรับการศึกษาท่ีมี
คุณวุฒิสูงข้ึน เพ่ือสรางศักยภาพของบุคลากรใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 

5. สงเสริมสนับสนุนอาจารยสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ศึกษา 
ปริญญาเอก และทําตําแหนงทางวิชาการมากข้ึน 

6. ควรจัดอัตราบุคลากรดานประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนนายรอย               
พระจุลจอมเกลา เปนอัตราการจัดเฉพาะกิจท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง กําลังพลรูสึกมีความม่ันคงในการทํางาน 

7. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ควรมีการประเมินหลักสูตรนักเรียนนายรอย 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาท่ีมีการปรับปรุงแกไขจาก 4 ป เปน 5 ป เพ่ือจะไดวิเคราะหการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีความชัดเจนและถูกตองมากยิ่งข้ึน 



 

                                                                                                                                 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                 

  

ผนวก ก 
            คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา          

ปการศึกษา 2559 
คําสั่งโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

(เฉพาะ) 
ท่ี 1405/59 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปการศึกษา 2559 
------------------------------ 

 เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ป 2559 เปนไปดวยความ
เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. จึง
แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือรับผิดชอบการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. รายชื่อและหนาท่ีรับผิดชอบ 
ผนวก ก 

 2. คณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. รายชื่อและหนาท่ี
รับผิดชอบ ผนวก ข 

 ท้ังนี้     ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    สั่ง    ณ    วันท่ี     17     ธนัวาคม    พ.ศ.2559 
 
      (ลงชื่อ)    พล.ท. สิทธิพล   ชนิสําราญ 

                         ( สิทธิพล   ชนิสําราญ) 
              ผบ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                 

  

คณะกรรมการการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา  รร.จปร. ปการศึกษา 2559 
ประกอบคําสั่ง รร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี 1405/59   ลง  17  ส.ค. 59 

--------------------------- 
1. คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. 

1.1   ผบ.รร.จปร. ประธานกรรมการ 
1.2   รอง ผบ.รร.จปร.(ฝายบริหาร) รองประธานกรรมการ ( 1 ) 
1.3   รอง ผบ.รร.จปร.(ฝายการศึกษา) รองประธานกรรมการ ( 2 ) 
1.4   ผอ.สกศ.รร.จปร. กรรมการ 
1.5  ผอ.สวท.รร.จปร. กรรมการ 
1.6  รอง เสธ.รร.จปร.(ฝายบริหาร) กรรมการ 
1.7  ผอ.สวท.รร.จปร. กรรมการ 
1.8  ผบ.กรม นนร.รอ. กรรมการ 
1.9  ผอ.สบร.รร.จปร. กรรมการ 
1.10  ผอ.รพ.รร.จปร. กรรมการ 
1.11 ผอ.กกพ.รร.จปร. กรรมการ 
1.12  ผอ.กกบ.รร.จปร. กรรมการ 
1.13  ผอ.กกร.รร.จปร. กรรมการ 
1.14 ผอ.กปช.รร.จปร. กรรมการ 
1.15  หก.กสป.รร.จปร. กรรมการ 
1.16  ผบ.พัน.ร.รร.จปร. กรรมการ 
1.17 หน.นายทหารการเงิน รร.จปร. กรรมการ 
1.18  หน.ผธก.รร.จปร. กรรมการ 
1.19 เสธ.รร.จปร. กรรมการและเลขานุการ 
1.20  รอง เสธ.รร.จปร.(ฝายการศึกษา) กรรมการและผูชวยเลขานุการ ( 1 ) 
1.21  ผอ.กยข.รร.จปร. กรรมการและผูชวยเลขานุการ ( 2 ) 
1.22 หน.สปค.รร.จปร. กรรมการและผูชวยเลขานุการ ( 3 ) 

2. หนาท่ีรับผิดชอบ 
   กําหนดนโยบาย อํานวยการ ใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. เปนไป
ดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
         

 

 

 

 

 

  



 

                                                                                                                                 

  

คณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปการศึกษา 2559 
ประกอบคําสั่ง รร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี   1405/59   ลง  17  ส.ค.59 

-------------------------------------------------- 
1. คณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. 

1.1 รอง ผบ.รร.จปร. (ฝายการศึกษา) ประธานกรรมการ 
1.2 เสธ.รร.จปร.   รองประธานกรรมการ (1) 
1.3 รอง เสธ.รร.จปร. (ฝายการศึกษา) รองประธานกรรมการ (2) 
1.4 รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.  กรรมการ 
1.5 รอง ผอ.สวท.รร.จปร.  กรรมการ 
1.6 รอง ผบ.กรม นนร.รอ.  กรรมการ 
1.7 รอง ผอ.สบร.รร.จปร.  กรรมการ 
1.8 รอง ผอ.รพ.รร.จปร.  กรรมการ 
1.9 รอง ผอ.กกพ.รร.จปร.  กรรมการ 
1.10 รอง ผอ.กยข.รร.จปร.  กรรมการ 
1.11 รอง ผอ.กกบ.รร.จปร.  กรรมการ 
1.12 รอง ผอ.กกร.รร.จปร.  กรรมการ 
1.13 หน.ผคง.รร.จปร.  กรรมการ 
1.14 หน.กทท.รร.จปร.  กรรมการ 
1.15 หน.กสป.รร.จปร.  กรรมการ 
1.16 บรรณารักษ ผหพ.รร.จปร. กรรมการ 
1.17 พ.อ.ศึกษา  วรรักษ     ประธานอนุกรรมการจัดทํารายงาน 
    การประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 1 กรรมการ 
1.18 พ.อ.รศ.ผเดิม  หนังสือ      ประธานอนุกรรมการจัดทํารายงาน 
    การประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 2 กรรมการ   
1.19 พ.อ.หญิง รศ.สมพร  คําเครื่อง   ประธานอนุกรรมการจัดทํารายงาน 
    การประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 3 กรรมการ   
1.20 พ.อ.ฐานันตรีย   เปาวรัตน    ประธานอนุกรรมการจัดทํารายงาน   
       การประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 4 กรรมการ   
1.21 พ.อ.ทองคํา  ชุมพล        ประธานอนุกรรมการจัดทํา   
       การประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 5 กรรมการ   
1.22 พ.อ.เสรี  วงศชุมใจ    ประธานอนุกรรมการจัดทํารายงาน   
       การประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 6 กรรมการ 
 

/1.23 พ.อ.วรชาติ ... 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                 

  

1.23 พ.อ.วรชาติ  มีกระจาง    ประธานอนุกรรมการจัดทํารายงาน              
    การประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี 7 กรรมการ     

1.24 พ.อ.ปอง คําอาจ             ประธานอนุกรรมการจัดทํารายงาน      
    การประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 8 กรรมการ  

1.25 พ.อ.ปเสฏฐา สารรักษษ ประธานอนุกรรมการจัดทํารายงาน 
    การประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 9 กรรมการ 
1.26 พ.อ.หญิง ผศ.ขัตติยาพร  คําอาจ ประธานอนุกรรมการจัดทํารายงาน 
       การประเมินตนเองมาตรฐานท่ี 10 กรรมการ        
1.25 หน.สปค.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ 
1.26 หน.สปค.สวท.รร.จปร.   กรรมการ 
1.27 หน.สปค.กรม นนร.รอ.รร.จปร.  กรรมการ 
1.28 หน.สปค.สบร.รร.จปร.   กรรมการ 
1.29 หน.สปค.รพ.รร.จปร.   กรรมการ 
1.30 หน.สปค.รร.จปร.   กรรมการและเลขานุการ 
1.31 เจาหนาท่ี สปค.รร.จปร.  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2. หนาท่ีรับผิดชอบ 
2.1 ดําเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวยเหนือและ

คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. 
2.2 วางแผน กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ การดําเนินการตรวจสอบ ควบคุมกํากับดูแลและการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ รร.จปร. หนวยตนสังกัดและการประเมินภายนอก ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

2.3 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเปนเครื่องมือในการควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของ รร.จปร. อยางตอเนื่อง
ภายใต ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ และวัตถุประสงคของสถาบัน 

2.4 ปรับปรุง พัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑประเมินใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
เกณฑมาตรฐานของหนวยงานภายในและภายนอกกองทัพ 

2.5 สนับสนุนและสงเสริมในการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงาน 
และสถาบันทางการศึกษาภายในและภายนอกกองทัพ 

2.6 ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
รร.จปร. ตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 

2.7 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.8 จัดทําฐานขอมูลของหลักฐานเอกสารตางๆ ใหเปนระบบและทันสมัย เพ่ือรับการประเมิน

คุณภาพท้ังภายในและภายนอก       
                                                      
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                 

  

                                                             ผนวก ข 

คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ปการศึกษา 2559 

คําสั่ง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
(เฉพาะ) 

ท่ี 2640/58 
เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รร.จปร.   

                                ปการศึกษา 2559 
---------------------- 

    เพ่ือใหการดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพจึงใหยกเลิกคําสั่ง รร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี 1332/59 ลง 5 ส.ค.59 
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ประจําปการศึกษา 2559 และใหใชคําสั่ง
นี้แทน โดยแตงตั้งขาราชการเปนคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
   1. รายชื่อคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปการศึกษา 2559 
   1.1 รอง เสธ.รร.จปร. (2)    ประธานคณะกรรมการ 
   1.2 รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.   รองประธานคณะกรรมการ 
   1.3 รอง ผอ.สวท.รร.จปร.   รองประธานคณะกรรมการ 
   1.4 รอง ผบ.กรม นนร.รอ.รร.จปร.  รองประธานคณะกรรมการ 
   1.5 คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพศิษย มีดังนี้ 
    1.5.1 พ.อ.ศึกษา วรรักษ   ประธานคณะอนุกรรมการ 
    1.5.2 พ.อ.ผศ.ภาคภูมิ รุจิเสนีย  อนุกรรมการ 
    1.5.3 พ.ท.สมบัติ พุฒตาล   อนุกรรมการ 
    1.5.4 พ.ท.ภัทรพล แววสอน   อนุกรรมการ 
    1.5.5  ร.อ.ธนกร งามจริงจิต  อนุกรรมการ 
   1.6 คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี 2  ดานคุณภาพอาจารย  มีดังนี้ 
    1.6.1 พ.อ. รศ. เผดิม หนังสือ  ประธานคณะอนุกรรมการ 
    1.6.2 พ.อ.ผศ.อโณทัย สุขแสงพนมรุง อนุกรรมการ 
    1.6.3 พ.อ.สิน ธิวงษา   อนุกรรมการ 
    1.6.4 พ.ท.หญิง ผศ.สุวิมล  เสนียวงศ ณ อยุธยา อนุกรรมการ 
    1.6.5 พ.ต.โพธิ์ชนะวิน เหล็กจาน อนุกรรมการ 
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   1.7 คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี 3 หลักสูตรและการเรียนการสอน  มีดังนี้ 
    1.7.1 พ.อ.หญิง รศ.สมพร คําเครื่อง ประธานคณะอนุกรรมการ 
    1.7.2  พ.อ.ศรราม แสงวลิัย   อนุกรรมการ 
    1.7.3 พ.อ.หญิง ประภารัตน  จันทวาลย อนุกรรมการ 
    1.7.4 ร.อ.ภัทรพล นัยจิตร   อนุกรรมการ 
    1.7.5 ร.อ.นวมินทร สวิระสฤษดิ์  อนุกรรมการ 
   1.8 คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี 4 ดานการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา มีดังนี้ 
    1.8.1 พ.อ.ฐานันตรีย  เปาวรัตน  ประธานคณะอนุกรรมการ 
    1.8.2 พ.ท.กลยุทธ  พรหมรัตน  อนุกรรมการ 
    1.8.3 พ.ท.ปรีชา เหลาศักดิ์ศรี   อนุกรรมการ 
    1.8.4 พ.ท.วทัญู วองพุฒิพงศ  อนุกรรมการ 
   1.9   คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  
 มีดังนี้ 
   1.9.1  พ.อ.ทองคํา ชุมพล   ประธานคณะอนุกรรมการ 
   1.9.2 พ.อ.รุงศักดิ์ จิตตแกว  อนุกรรมการ 
   1.9.3 พ.อ.หญิง ศราวดี พันธุพฤกษ อนุกรรมการ 
   1.9.4 พ.ท.ตรียุทธ ศรีขวัญ   อนุกรรมการ 
   1.9.5 พ.ต.หญิง ชื่นหทัย สุริยโสภาพันธุ อนุกรรมการ 
   1.9.6 พ.ต.พงศกฤษณ รุงสุข  อนุกรรมการ 
   1.10 คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี 6 ดานความสัมพันธฺกับชุมชน/สังคม มีดังนี้ 
    1.10.1 พ.อ.เสรี วงศชุมใจ  ประธานคณะอนุกรรมการ 
    1.10.2 พ.อ.หญิง พัดชา เพ่ิมพิพัฒน อนุกรรมการ 
    1.10.3 พ.ท.กนก ปองกันทรัพย  อนุกรรมการ 
    1.10.4 ร.อ.หญิง ปวีณา   วัดบัว  อนุกรรมการ 
   1.11 คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี 7  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีดังนี้  
    1.11.1 พ.อ.วรชาติ มีกระจาง  ประธานคณะอนุกรรมการ 
    1.11.2 พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ  กาญจนโหติ อนุกรรมการ 
    1.11.3 พ.ท.เชษฐ ศรีจักรโคตร  อนุกรรมการ 
    1.11.4 พ.ท.หญิง มนทิรา ยิ้มสมบุญ อนุกรรมการ 
    1.11.5 พ.ท.คมสันต   ศาสตรประดิษฐ อนุกรรมการ 
    1.11.6 พ.ต.หญิง ปวริศา บูนอย  อนุกรรมการ 
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   1.12 คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี 8  ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
    1.12.1 พ.อ.ปอง  คําอาจ       ประธานคณะอนุกรรมการ 
    1.12.2 พ.อ.หญิง รศ.อโณมา   คงตะแบก อนุกรรมการ 
    1.12.3 พ.ท.หญิง ผศ.สาริณี ไกรสังเกตุ อนุกรรมการ 
    1.12.4 ร.อ.หญิง ธนัชพร   ยอดเพ็ชร  อนุกรรมการ 
    1.12.5 ร.ท.ธนินทร   ชื่นมาลัย   อนุกรรมการ 
   1.13 คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี 9 อัตลักษณ/เอกลักษณ ดังนี้ 
    1.13.1 พ.อ.ปเสฏฐา สารลักษณ      ประธานคณะอนุกรรมการ 
    1.13.2 พ.อ.พลกฤษณ   พุทธรักษา  อนุกรรมการ 
    1.13.3 พ.ท.หญิง ผศ.อัญพัชร  คงวัฒนานันท อนุกรรมการ 
    1.13.4 พ.ท.วีระพงศ  ตั้นเจริญ   อนุกรรมการ 
    1.13.5 พ.ท.บุดดี   พรมชน   อนุกรรมการ 
    1.13.6 ร.อ.ทัศนะ  เมลืองศิลป   อนุกรรมการ 
   1.14 คณะอนุกรรมการฯ มาตรฐานท่ี 10 มาตรการสงเสริม มีดังนี้ 
    1.14.1 พ.อ.ปเสฏฐา สารลักษณ      ประธานคณะอนุกรรมการ 
    1.14.2 พ.อ.พลกฤษณ   พุทธรักษา  อนุกรรมการ 
    1.14.3 พ.ท.หญิง ผศ.อัญพัชร  คงวัฒนานันท อนุกรรมการ 
    1.14.4 พ.ท.วีระพงศ  ตั้นเจริญ   อนุกรรมการ 
    1.14.5 พ.ท.บุดดี   พรมชน   อนุกรรมการ 
    1.14.6 ร.อ.ทัศนะ  เมลืองศิลป   อนุกรรมการ 
   1.15 หน.สปค.รร.จปร.   กรรมการ/เลขานุการ 
   1.16 หน.สปค.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
   1.17 หน.สปค.สวท.รร.จปร.   กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
   1.18 หน.สปค.กรม นนร.รอ.รร.จปร.  กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
   1.19 จนท.สปค.รร.จปร.    กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
  2. หนาท่ีของคณะกรรมการฯ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ประจําปการศึกษา 
2559 มีดังนี้ 
   2.1 กําหนดนโยบาย ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ประจําปการศึกษา 
2559     
     2.2  วางแผน ตรวจสอบ ควบคุม ประสานงาน กํากับดูแล และการประเมินคุณภาพการศึกษา 
รร.จปร. ดําเนินการรวบรวมขอมูล หลักฐานตามมาตรฐานตัวบงชี้ (มาตรฐานท่ี 1-10) และจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง รร.จปร. ประจําปการศึกษา 2559 ในมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ 
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     2.3  วิเคราะหขอมูล วิเคราะหปญหา กําหนดแนวทางการแกปญหา กําหนดขอเสนอแนะ
ผูบังคับบัญชาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาของ รร.จปร. 
     2.4  จัดทําเครื่องมือ หรือแบบฟอรม ในการเก็บหรือบันทึกขอมูล เพ่ือใชในการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองของ รร.จปร. และหนวยข้ึนตรงท่ีจัดการศึกษาใหเปนแนวทางเดี่ยวกันทุกหนวยงาน 
   2.5 ปรับแกมาตรฐานและตัวบงชี้ใหเหมาะกับภารกิจของ รร.จปร. 
   2.6 รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
การศึกษา รร.จปร. ทราบโดยตอเนื่อง 
   ท้ังนี้     ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
     สั่ง   ณ   วันท่ี     ๒๙    ตุลาคม    พ.ศ. 2559 
 
                   รับคําสั่ง ผบ.รร.จปร.  
          
           (ลงชื่อ)  พล.ต.สันตชัย   เกิดสวัสดิ์ 

                           ( สันตชัย   เกิดสวัสดิ์ ) 
                     รอง ผบ.รร.จปร. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                 

  

ผนวก ค  
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร.  

ปการศึกษา 2559 
คําสั่งโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

(เฉพาะ) 
ท่ี 2113/59 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. 
                       ประจําปการศึกษา 2559 

--------------------------------- 
 เพ่ือใหการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจําปการศึกษา 2559 เปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจําป
การศึกษา 2559 โดยแตงตั้งขาราชการเปนคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประกอบดวย 
    1.1 พล.ต.สันตชัย เกิดสวัสดิ์  ประธานคณะกรรมการ 
    1.2 พล.ต.สุขุม สุขศรี  รองประธานคณะกรรมการ 
 1.3 พ.อ.ประมวล จันทรศรี  รองประธานคณะกรรมการ 
 1.4 พ.อ.ศึกษา วรรักษ  กรรมการ 
 1.5 พ.อ.รศ.ผเดิม หนังสือ  กรรมการ 
 1.6 พ.อ.หญิง รศ.สมพร คําเครื่อง  กรรมการ 
 1.7 พ.อ.ฐานันตรีย เปาวรัตน  กรรมการ 
 1.8 พ.อ.ทองคํา ชุมพล  กรรมการ 
 1.9  พ.อ.เสรี วงศชุมใจ   กรรมการ 
 1.10 พ.อ.วรชาติ มีกระจาง  กรรมการ 
 1.11 พ.อ.ปอง คําอาจ  กรรมการ 
 1.12 พ.อ.ปเสฏฐา สารลักษณ  กรรมการ 
 1.13 พ.อ.หญิง ผศ.ขัตติยาพร คําอาจ  กรรมการ 
 1.14 หน.สปค.รร.จปร.    กรรมการ/ผช.เลขานุการ   
 1.15 หน.สปค.สกศ.รร.จปร.   กรรมการ/ผช.เลขานุการ  
 1.16 หน.สปค.สวท.รร.จปร.   กรรมการ/ผช.เลขานุการ  
 1.17 หน.สปค.กรม นนร.รอ.รร.จปร.  กรรมการ/ผช.เลขานุการ  
 1.18 เจาหนาท่ี สปค.รร.จปร.   กรรมการ/ผช.เลขานุการ  
 
 

/2. หนาท่ี ... 
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                    2. หนาท่ีของคณะกรรมการ 
    2.1 พิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ การดําเนินงาน และกํากับดูแลการตรวจเยี่ยมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. 
    2.2 ดําเนินการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ นขต.รร.จร. ท่ีรับการ
ประเมินฯ วามีการปฏิบัติตามระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพท่ีกําหนด โดยพิจารณาจากผลการดําเนินการ
ตามตัวบงชี้คุณภาพในแตละมาตรฐาน 
    2.3 เสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยรับ
การตรวจเยี่ยมฯ  
    2.4 ประธาน/คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ รายมาตรฐาน สรุปผลการประเมินดวยวาจาตอ
หนวยรับการตรวจเยี่ยมฯ ทราบในข้ันตน 
    2.5 คณะกรรมการเยี่ยมฯ สรุปผลการตรวจเยี่ยม เปนลายลักษณอักษรสงใหหนวยรับการ
ตรวจเยี่ยมฯ ทราบ 
    2.6 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ให 
ผบ.รร.จปร./ประธานคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ทราบ 
    ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
                    สั่ง     ณ   วันท่ี     6    ธันวาคม    พ.ศ. 2559 
 
 
       (ลงชื่)  พล.ท.สิทธิพล    ชินสําราญ 
            ( สิทธิพล    ชินสําราญ ) 
                                      ผบ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                                                 

  

 

ผนวก ง 

รายการแจกจายรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร.  ( SAR ) ปการศึกษา 2558 

ลําดับ หนวย จํานวน/
ชุด 

หมายเหตุ 

1. สง.ผบ.รร.จปร. 1  

2. สง.รอง ผบ.รร.จปร.(๑) 1  

3. สง.รอง ผบ.รร.จปร.(๒) 1  

4. สง.เสธ.รร.จปร. 1  

5. สง.รอง เสธ.รร.จปร.(๑) 1  

6. สง.รอง เสธ.รร.จปร.(๒) 1  

7. สกศ.รร.จปร. 5  

8. สวท.รร.จปร. 5  

9. กรม นนร.รอ.รร.จปร. 5  

10. สบร.รร.จปร. 1  

11. รพ.รร.จปร. 1  

12. กกพ.รร.จปร. 1  

13. กยข.รร.จปร. 1  

14. กกบ.รร.จปร. 1  

15. กกร.รร.จปร. 1  

16. กปช.รร.จปร. 1  

17. ผหพ.รร.จปร. 2  

18. พัน.ร.รร.จปร. 1  

19. กทท.รร.จปร. 1  

20. กสป.รร.จปร. 1  

21. คณะอนุกรรมการประเมินฯ ทบ.(ยศ.ทบ.) 12  

22. คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปการศึกษา 2559 10  

23. สปท. 1  

24. สปค.รร.จปร. 5  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

                             ตรวจถูกตอง 
                   พ.อ.    
                                    ( ปอง คําอาจ )  
                         นปก.ประจํา รร.จปร. ปฏบิัตหินาท่ี 
                                    หน.สปค.รร.จปร. 
                                                            มิ.ย.59 
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	ลำดับที่ 6 ส่วนที่ 3 มาตรฐานที่ 3
	ผลการพัฒนา
	ผลงานที่เด่นชัดในการพัฒนาคุณภาพด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนได้แก่
	กระบวนการยกระดับของหลักสูตรจากระดับปริญญาตรีเป็นปริญญาโท ซึ่งยังขาดอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ขาดนโยบายที่ชัดเจนจากหน่วยงานต้นสังกัด (กองทัพบก) ว่าต้องการอย่างไร จะให้เปิดหลักสูตรอะไรนักศึกษาเป้าหมายคือกลุ่มไหน มีผลกระทบกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโ...
	กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีนโยบายจากกองทัพบก ในการเพิ่มเติมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนายร้อยและครู/อาจารย์  รวมทั้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากครู/อาจารย์เป็นผู้สอน เด็กเป็นผู้ฟังและปฏิบัติตาม มาเป็น Active Learning ยังไม่สามารถดำเนินการได้เ...
	ระบบ E-Learning ยังไม่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยเนื่องจากมีข้อจำกัดด้วยเวลา รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการในการใช้ E-Learning  ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนยังไม่เอื้อกับสถานการณ์  ระบบไฟฟ้าในจังหวัดนครนายกที่ไม่เสถียร ส่งผลให้ระบบเครื...
	หน่วยต้นสังกัดควรกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้เปิดปริญญาโท เพราะว่าทางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะได้สร้างหลักสูตรตามความต้องการ และให้ตรงกับเป้าหมายและความต้องการของกองทัพ  และจะได้เตรียมอาจารย์ และผู้บริหารหลักสูตรให้ตร...
	การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning  ควรมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนว่าควรใช้กับวิชาใดที่รับผิดชอบโดยส่วนการศึกษาฯ ส่วนวิชาทหารฯ และกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ ควรมีการวิเคราะห์ความสำคัญของวิชา จำนวนหน่วยกิต และเวลาที่เหมาะสมกับกระบวนการจัดการเร...
	ควรมีการออกแบบระบบ E-Learning ที่เหมาะสมกับสภาพจริงของนักเรียนนายร้อย  ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของงานวิจัยและมีการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จนมั่นใจว่าเหมาะสมแล้วจึงนำไปขยายผลในการใช้ทั่วทั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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	ลำดับที่ 6 ส่วนที่ 3 มาตรฐานที่ 5
	ผลการพัฒนา
	ผลงานที่เด่นชัดในการบริหารจัดการได้แก่   มีระบบงานวงรอบประจำปีที่เป็นระบบ  มีการจัดองค์กรและภารกิจที่ชัดเจน มีกฏระเบียบทางราชการกำหนดแนวทางการปฏิบัติของแต่ละสายงานที่ชัดเจน  ในส่วนของงานตามนโยบาย มีการกำหนดนโยบายประจำปี ของผู้บัญชาการ โร...
	- ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ของสถาบัน  ในการปรับยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาของกองทัพ
	- ควรมีการตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ของสถาบัน  ในการปรับยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาของกองทัพ

	ลำดับที่ 6 ส่วนที่ 3 มาตรฐานที่ 6
	ผลการพัฒนา
	ผลงานที่เด่นชัดในการบริการวิชาการต่อสังคมที่สำคัญคือ  โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีครู/อาจารย์และนักเรียนนายร้อยเกี่ยวข้องในการนำแนวทางไปช่วยชุมชนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน และโครงการฝึกกิจกรรมทางการทหารและการฝึกผู้นำ โดยส่วนวิชาทหารแ...
	1. ด้านงบประมาณสนับสนุน กิจกรรมการบริการวิชาการส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินการในหน่วยระดับกองวิชา/แผนก ซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัด  อาจจะไปกระทบกับงบประมาณหลักที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
	2. ด้านบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ขาดแรงจูงใจในการทำกิจกรรมการบริการวิชาการต่อสังคม
	3. ด้านกระบวนการในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ  ลักษณะโครงสร้างองค์กรและแนวทางการบริหารการศึกษาที่จัดกิจกรรมทุกอย่างเข้าระบบงานประจำหรือวงรอบงานราชการ ทำให้ไม่คล่องตัว
	4.  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านงานบริการวิชาการให้สารธารณชนทราบมีน้อย
	แนวทางการพัฒนา
	1. ด้านงบประมาณสนับสนุน ควรระบุให้งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการต่อสังคมกับหน่วยในระดับกองวิชา/แผนก  ที่ชัดเจน
	2. ด้านบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ควรจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่ใช้ครู/อาจารย์น้อยๆ และ นักเรียนนายร้อยส่วนหนึ่ง เพื่อไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนซึ่งเป็นงานหลัก
	3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการสนับสนุน ควรมีการวางแผนการใช้วัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนกิจกรรมการบริการวิชาการล่วงหน้า จะได้ใช้ไม่ตรงกัน
	4. ด้านกระบวนการในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ควรมีการวิเคราะห์ระบบการบริการวิชาการต่อสังคม ที่ต้องจำกัดจำนวนกิจกรรมให้เหมาะสม  แต่ละกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับงบประมาณ จำนวนคน วัสดุอุปกรณ์ และผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหลักคือการเรียนการสอน ควรวิจัย ความสั...

	ลำดับที่ 6 ส่วนที่ 3 มาตรฐานที่ 7
	ผลการพัฒนา
	ผลงานที่เด่นชัดเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม บุคลากรและนักเรียนนายร้อยเกิดภูมิปัญญา มีสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารมากขึ้น คือการได้เข้าร่วมกิจกรรมงานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเน...
	1. ด้านงบประมาณสนับสนุน มีกิจกรรมซ้ำซ้อนของระดับสถาบัน ระดับส่วน และระดับกองวิชา ทำให้ใช้งบประมาณสูงขึ้น
	2. ด้านบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ กิจกรรมที่ซ้ำซ้อนทำให้คนเข้าร่วมกิจกรรมซ้ำ
	3. ด้านกระบวนการในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ  การพัฒนาทัศนียภาพให้เอื้อต่อการเรียนการสอน ระดับส่วนและกองวิชา ยังมีข้อจำกัดด้วยพื้นที่ งบประมาณ กำลังพลในการดูแล รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังขาดแคลนในการดูแล
	แนวทางการพัฒนา
	1. ด้านงบประมาณสนับสนุน ควรสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ระดับพื้นที่ของกองวิชา
	2. ด้านบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ ควรกำหนดอัตรากำลังพลในการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย และไม่ซ้ำซ้อน
	3. ด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการสนับสนุน ควรเพิ่มเติมวัสดุอุปกรณ์ในการดูแลภุมิทัศน์รอบๆแต่ละกองวิชา

	ลำดับที่ 6 ส่วนที่ 3 มาตรฐานที่ 8
	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 เพื่อนำเรียนให้ผู้บังคับบัญชา หน่วยขึ้นตรง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม- เกล้ารับทราบผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของปีการศึกษาที่ผ่านมา เ...
	- สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดทำคู่มือตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) มาให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพร...
	ผลการพัฒนา
	ผลงานที่เด่นชัดในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานต้นสังกัด  และการใช้ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารการศึกษาของผู้บริหารระดับต่างๆ
	1. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและระบบและกลไกการประกันคุณภาพการ ศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สอดคล้องกันมากนัก
	2. ความไม่ชัดเจนของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาจากภาครัฐ ส่งผลให้แรงจูงใจในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันลดลง
	แนวทางการพัฒนา
	1. ควรให้สถานศึกษาร่วมกำหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องระบบการผลิตทางการศึกษาของตนเอง
	2.ควรตั้งคณะกรรมการแล้วศึกษาผลของการทำงาน การวัด  การประเมิน และการนำข้อมูลป้อนกลับไปปรับปรุงการบริหารใน SAR ที่ประเมินตามสภาพจริงของสถานศึกษา
	3. ควรร่วมกันพิจารณาจุดที่จะผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาการศึกษาเดินไปข้างหน้าและช่วยสนับสนุนให้เกิดผลตามที่กองทัพต้องการ


	ลำดับที่ 6 ส่วนที่ 3 มาตรฐานที่ 9
	ผลการพัฒนา
	ผลงานที่เด่นชัดในการพัฒนาด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ประชาชนให้ความศรัทธาและให้ความเชื่อถือนายทหารที่จบจากโรงเรียยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีคุณลักษณะการนำที่เป็นเลิศ มีลักษณะทางกายที่เข้มแข็ง มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา และรู้จักโรงเรียยน...
	1. ยังขาดการวิจัยผลกระทบของปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  สังคม  เศรษฐกิจและ การเมืองต่ออัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
	2. ยังขาดการวิจัยผลกระทบของปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม  เศรษฐกิจ และการเมืองต่อเอกลักษณ์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
	แนวทางการพัฒนา
	1. วิจัยผลกระทบของปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและการเมืองต่ออัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
	2. วิจัยผลกระทบของปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  สังคม  เศรษฐกิจและการเมืองต่อเอกลักษณ์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
	3. วิจัยกิจกรรมที่เหมาะสมในการสร้างนักเรียนนายร้อยให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในยุค 4.0

	ลำดับที่ 6 ส่วนที่ 3 มาตรฐานที่ 10
	ผลการพัฒนา
	ผลงานที่เด่นชัดในการพัฒนามาตรการส่งเสริม ได้แก่ การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการทหารบกมาอย่างต่อเนื่อง  และมีการทำข้อตกลงในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งโรงเรียนนายร้อยต่างประเทศอย่าง...
	1. มีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศค่อนข้างน้อย เนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณ
	2. การจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น ทั้งระบบยังเป็นไปได้ยาก เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ ขาดแคลนกำลังพล ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน
	3. มาตรการส่งเสริมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการอนุรักษ์สัตว์ป่า การป้องกันไฟป่ายังไม่ชัดเจน
	2. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านการสรรหากำลังพลหรือพัฒนากำลังพลเพื่อรองรับกับหลักสูตรด้านภาษาต่างประเทศระยะยาว

	ลำดับที่ 7 ส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมิน
	ลำดับที่ 8 ผนวก ก ข ค ง   ปี 59

