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ส่วนที่ 1   

ข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ชื่อสถาบัน   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) 

2.  ที่ตั้งหน่วย    เลขที่ 99 ต าบลพรหมณี  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 26001  
                     โทร 0 2241 2691 - 5    
                     โทรสาร 0 2241 2691 - 4 , 0 3739 3010 - 4 ต่อ 62688 www.crma.ac.th 

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

4. สัญลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชทาน “ตราแผ่นดิน หรือ ตราอาร์ม” 
เป็นตราประจ าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และให้ เป็น
เครื่องหมายเหล่าสังกัดของนักเรียนนายร้อยด้วย ตราแผ่นดิน หรือ 
ตราอาร์ม  
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ตราแผ่นดิน หรือเรียกว่า ตราอาร์ม เป็นพระราชลัญจกรประจ าแผ่นดินในสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ใช้ส าหรับประทับก ากับเอกสารส าคัญเกี่ยวกับ
ราชการแผ่นดิน พระราชลัญจกรประจ าแผ่นดินหรือตราแผ่นดินนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสวกเอกหม่อมเจ้าประวิชชุมสาย พระโอรสในพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม (พระองค์เจ้าชุมสาย) เป็นผู้ผูกขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2416 ความหมาย
ของสิ่งส าคัญตา่งๆ นั้น สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงอธิบายความหมาย ประทานหลวง
บริบาลบุรีภัณฑ์  ดังนี้ 

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

รวมกันเป็นประเทศสยาม  
รูปช้างยืนแท่น หมายถึง ประเทศราชลาว   
รูปกริชคดและกริชตรงไขว้กัน หมายถึง ประเทศราชมลายู 
รูปราชสีหก์ับคชสีห์ประคองฉัตรสองข้าง ราชสีห์ หมายถึง มหาดไทย ซึ่งเป็นใหญ่ฝุายพลเรือน  
คชสีห์ หมายถึง กลาโหม ซึ่งเป็นใหญ่ฝุายทหาร ทั้งสองฝุายต่างเป็นพนักงานปูองกันรักษา          

พระราชอาณาจักร 
กรอบโล่ เป็นรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์ หมายถึง  นับถือ

พระพุทธศาสนา เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเท่านั้น
ที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ 

ใต้โล่ลงมา เป็นรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า หมายถึง พระบาทสมเด็จพระ
เจ้า อยู่หัวทรงบ ารุงสกุลวงศผ์ู้มีบ าเหน็จความชอบในบ้านเมือง ให้สามัคคีช่วยกันในบ้านเมือง 

พระแสงขรรค์ไชยศรี พัดวาลวิชนีอยู่ด้านขวา ธารพระกรและพระแส้จามรีอยู่ด้านซ้าย ฉลอง
พระบาทอยู่ริมฐานฉัตรเครื่องสูงข้างละองค์ 

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

เครือ่งประดับตกแต่งด้านหลังตรา คือ ฉลองพระองค์ครุยนพรัตนราชวราภรณ์เป็นพ้ืนอย่างม่าน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ           

ใช้ตราแผ่นดิน เมื่อรัตนโกสินทรศก 108 (พ.ศ. 2432) 

5. นโยบาย 
5.1 นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2560 -2564 นอกจากนโยบายทั่วไปที่

กองทัพบกได้ก าหนดนโยบายเฉพาะให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินการดังนี้ 
5.1.1 ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือส าเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ

กองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” ดังนี้ 

๐ 
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5.1.1.1 เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้น าที่ดี มีวินัย มี
ความกล้าหาญ เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติและ
ประชาชน 

5.1.1.2 มีความรู้ความสามารถข้ันพื้นฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิค
และทางยุทธวิธี สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยก าลังรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1.1.3 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนา
กองทัพ ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

5.1.1.4 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถ
พัฒนาและด ารงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่
ก าลังพลในหน่วยงานของตน รวมทั้งมีจิตส านึกและสัญชาตญาณในการรบ 

5.1.1.5 มี พ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหาร
สัญญาบัตรหลักของกองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

5.1.1.6 มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
5.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาส าหรับนักเรียนนายร้อยให้มีความเหมาะสม 

ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหาร รวมทั้งสอดคล้อง
กับความต้องการของกองทัพบกตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้มีผลการ
พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนายร้อยให้สามารถน ามาใช้งานได้อย่าง
แท้จริง 

5.1.3 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือ
เครือข่ายทางวิชาการต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งให้พิจารณาเปิดการศึกษาหลักสูตรเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตภาคพลเรือนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนมีคุณธรรม 
และมีคุณลักษณะผู้น า ทั้งนี้ จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝุายทหารและพลเรือน เพ่ือจะได้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติสืบไป  

5.2 นโยบายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าปี 2560-2564 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ก าหนดนโยบายและแนวความคิดการพัฒนาของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปี 2560 -2564 
เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังนี้ 

5.2.1 ด ้านการศ ึกษา 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยบูรณาการ

ร่วมกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของสภา
การศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) 
และสภาวิศวกร รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีความสามรถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับ
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การศึกษากับการท างานราชการ และสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และ

ยุติธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมที่จะศึกษา ตามหลักสูตร
การศึกษา ของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การ
คัดเลือกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ อัตราส่วนระหว่างผู้สมัครกับผู้ที่เข้ารับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 75 : 1 และ
เพ่ิมสัดส่วนของผู้ที่มีผล การศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) จากผู้สมัครทั้งหมด ให้สูงขึ้นด้วย ส าหรับ
การรักษาคุณภาพ ทางด้านการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นั้น ให้
เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การวัดผลของสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไป โดยเป็นที่ยอมรับของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) และสภาวิศวกร ส าหรับความรู้ด้านวิชาทหารด าเนินการให้เป็นที่ยอมรับ
ของ ทบ. และหน่วยรับการบรรจุ ทั้งนี้ให้รักษามาตรฐานผู้เข้ารับการศึกษา ทางด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ 
และสภาวะการเป็นผู้น า 

5.2.3 ด้านก าลังพล 
การบรรจุก าลังพลเข้ารับราชการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด

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

5.2.4 ด้านการส่งก าลังบ ารุง 
พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท า

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

5.2.5 ด้านกิจการพลเรือน 
สน ับ สน ุนและส ่ง เ ส ร ิม กา รปกครอง ในร ะบบประช าธ ิป ไตย  อ ัน มี

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งส่งเสริมอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ก าลังพลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ย ึดม ั่นและปฏิบัต ิตนให ้เป็นแบบอย่างท ี ่ด ีแก ่
ประชาชนวางแผนการปฏิบัติงานร่วมระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับหน่วยงาน
ภายนอกงานด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน พัฒนาความสัมพันธ์ และสร ้าง
ความเข ้าใจก ับหน ่วยงานในภาคร ัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ ื้นท ี่ เพ ื่อให ้การปฏ ิบ ัต ิงาน ด ้าน
ก ิจการพลเร ือนเป ็นร ูปธรรมและต ่อเน ื่อง 
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5.2.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการใช้สิ่งอุปกรณ์ที่เป็นผลมาจากวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

น ามาประกอบการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นส่งเสริมการพัฒนาความรู้  
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เก่ียวข้องและน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ให้ก าลังพลทุกระดับเพื่อให้สามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง 

5.2.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่งเสริมให้มีความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยก าหนดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ด าเนินการพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณ์เฉพาะทางภายใต้ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อ
การประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน จัดให้มี การประชาสัมพันธ์ จัดท าระบบฐานข้อมูล และพัฒนา
กลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี และมีการน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

5.2.8 ด้านการบริหารจัดการ 
พ ัฒนาการจ ัดโครงสร้างของหน ่วยให ้สามารถรองร ับก ับปร ิมาณงานท ี่ม ีอย ู่และ

เตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยให้การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัว โดยการพ ัฒนาและปร ับปร ุงแก ้ไขค ู่ม ือ กฎ ระเบ ียบ ค  าส ั่ง และข ้อบ ังค ับท ี่เก ี่ยวข ้อง 

6. เป้าหมายของการพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าปี 2560-2564 

6.1 ด้านการศึกษา 
6.1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อย ให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของ

สภาการศึกษาวิชาการทหาร  กระทรวงกลาโหม  ส านั กงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) และสภาวิศวกร 

6.1.2 พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ให้เหมาะสมได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

6.1.3 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านการทหาร ได้แก่ การศึกษาวิชาทหาร จิตวิทยา
และการน าทหารให้สอดคล้องตามความต้องการของกองทัพบก สถานการณ์ และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป 

6.1.4 พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ให้ 
ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ และสภาวิศวกร 

6.1.5 พัฒนาและด าเนินการจัดหาเครื่องช่วยฝึก และอาวุธยุทโธกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนวิชาทหารให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของคณะกรรมการอ านวยการฝึกศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบก 
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6.1.6 ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ก้าวหน้าจนสามารถเปิด
การศึกษาในระดับปริญญาโทให้กับข้าราชการ และบุคคลพลเรือนท่ัวไปได ้  

6.1.7 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการวิจัยของ ครู อาจารย์ และนักเรียนนายร้อย เพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและกองทัพบก มีเวทีการแสดงผลงานวิจัย เช่น 
การจัดงานแสดงผลงงานทางวิชาการประจ าปี 

6.1.8 พัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สถาบันภายนอก ชุมชนใกล้เคียงสถาบัน และ
กลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิผล ทันต่อสภาวการณ์อย่างต่อเนื่อง 

6.1.9 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอกที่ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ไว้แล้วให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รวมถึงการขยายเครือข่ายออกไปตามความ
เหมาะสม 

6.1.10 ปรับปรุงอัตราเฉพาะกิจ 4400 ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการขอแก้ไขโครงสร้างและอัตราการจัดที่ล้าสมัย ให้สอดคล้องกับความ
รับผิดชอบ และ ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 

6.2 ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
6.2.1 รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

(กองทัพบก) ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชน 
6.2.2 รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า 

เป็นนักเรียนเตรียมทหาร (กองทัพบก) ให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งในด้านการศึกษา (ผลการศึกษาดี 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปและมีจ านวนเพ่ิมขึ้น) ด้านสุขภาพอนามัย (โดยผ่านการทดสอบและ
ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่ก าหนด) และด้านจิตใจ (ภาวะทางจิตใจและความเป็นผู้น า) 

6.2.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักเรียนนายร้อยและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
มีผู้สมัคสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (กองทัพบก) เพ่ิมข้ึนทุกป ี

6.2.4 รักษาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การวัดผลของสถาบันในระดับอุดมศึกษาทั่วไป โดยเป็นที่
ยอมรับของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร 

6.2.5 รักษามาตรฐานทางด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ และสภาวะการเป็นผู้น าของนักเรียน
นายร้อยในระหว่างเวลาศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมส าหรับ
การรับราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรเมื่อจบการศึกษา 

6.3 ด้านก าลังพล 
6.3.1 มุ่งพัฒนาสถานภาพครู อาจารย์ นายทหารปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา 

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ทั้งด้านสถานภาพส่วนตัว สถานภาพทางวิชาชีพ และสถานภาพทางสังคม 
6.3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพลชั้นต่ ากว่าสัญญาบัตร ลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัว

ให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว 
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6.4 ด้านการส่งก าลังบ ารุง 
6.4.1 ปรับปรุงอาคารส านักงาน อาคารเรียน อาคารที่พักนักเรียนนายร้อย และบ้านพัก

ของทางราชการ ที่อยู่ในสภาพช ารุด ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
6.4.2 จัดหาสิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานความ 

เป็นอยู่และการบริการสิ่งอ านวยความสะดวก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
6.4.3 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ช ารุดไป

ตามสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
6.5 ด้านกิจการพลเรือน 

6.5.1 การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงเรียน-
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพบก 

6.5.2 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย
ยึดหลักนิยมด้านกิจการพลเรือน ได้แก่ การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และการปลูกฝัง
อุดมการณ์ทางการเมือง 

6.5.3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน เป็นการสร้างความ
ร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างฝุายทหารกับฝุายพลเรือน ในลักษณะการบูรณาการในทุก ๆ 
ด้าน เพ่ือให้การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ 

6.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.6.1 พัฒนาระบบจัดหาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ ให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีที่ได้มี

การเปลี่ยนแปลงไปและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมทั้งขยายเครือข่ายให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่
ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของนักเรียนนายร้อย 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมทั้งพัฒนาก าลังพล 

6.6.2 จัดหาสิ่งอุปกรณ์ระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือ
ทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีช ารุดไปตามสภาพการใช้งาน เพ่ือที่จะได้ด ารงสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

6.6.3 พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้ อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป 

6.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.7.1 จัดท าระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระ

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

6.7.2 พัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้าสู่ระบบการท างานใน
สายงานปกต ิ และเป ็นกลไกส  าค ัญในการควบค ุม ตรวจสอบและประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานการประก ัน
ค ุณภาพ เพ ื่อให ้เป ็นเคร ื่องม ือส  าค ัญ 
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6.7.3 พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี ้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให ้เหมาะสมก ับองค ์กรอย ่างแท ้จร ิง 

6.7.4 ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ให้มี
ความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน 
ค ุณภาพการศ ึกษาท ั้งภายในและภายนอก 

6.7.5 ให้หน่วยงานขึ้นตรงตั้งแต่ระดับกองวิชาขึ้นไปหรือเทียบเท่า ได้ร่วมกันจัดท า
ระบบการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา เพ ื่อพ ัฒนาค ุณภาพมาตรฐานการศ ึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

6.7.6 ให้ทุกหน่วยงานได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน อย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกปี เพ่ือรองรับการ
ประเม ินค ุณภาพภายในจากหน ่วยงานต ้นส ังก ัดและการประเม ินค ุณภาพภายนอก 

6.7.7 ให้ทุกหน่วยงานมีการน าผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน น ามาใช้
ในการพ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิงานและการพ ัฒนาระบบการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา 

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

6.7.9 จัดท าระบบฐานข้อมูล เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให ้เป ็นระบบ ถ ูกต ้อง และท ันสม ัย เพ ื่อรองร ับการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาท ั้งภายในและภายนอก 

6.7.10 จัดตั้งหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับรองรับงานการ
ประก ันค ุณภาพการศ ึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย ่างเป ็นร ูปธรรม 

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

6.7.12 ให ้ม ีการเตร ียมความพร ้อมในท ุกๆ ด ้านเพ ื่อรองร ับการประเม ินค ุณภาพภายนอก 
6.8 ด้านการบริหารจัดการ 

6.8.1 ปร ับปร ุงและพ ัฒนาการจ ัดโครงสร ้างของหน ่วยให ้รองร ับก ับปร ิมาณงานท ี่ม ีอย ู่ 
6.8.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว  โดย

การพ ัฒนาปร ับปร ุงแก ้ไขค ู่ม ือ กฎ ระเบ ียบ ค  าส ั่ง ข ้อบ ังค ับท ี่เก ี่ยวข ้อง 
6.8.3 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีความถูกต้อง สะดวก 

รวดเร ็ว และม ีประส ิทธ ิภาพ 

7. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
7.1 ปรัชญา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ยึดถือตามมติการประชุมสภาโรงเรียนนายร้อย พระ
จุลจอมเกล้า ครั้งที่ 6/54 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2554 โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้
น้อมน าพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ที่ได้พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2452 ไว้ขึ้นเหนือเกล้า
เหนือกระหม่อม ความว่า 
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“...การทหารนั้น ที่จะส าเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่า
เราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหารเหล่านั้นก็
ไม่สามารถจะไดช้ัยช านะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาศรัยนายทหารที่มีความรู้ แลมีสติปัญญาสามารถ
ที่จะไปสู่ชัยช านะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้อง
ไดม้าจากโรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้านี้เอง เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้งอุสาหะพยายามในการ
เล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะท าน่าที่ซึ่งส าคัญที่สุด ซึ่งถ้าพูดในทางท าการให้แก่เจ้า
แผ่นดินก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอ่ืน คือน่าที่ปูองกันความอิสสระภาพของ
บ้านเกิดเมืองนอนของเรา...” (ใช้ข้อความดั้งเดิม) (จากหนังสือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 100 
ปี เล่ม 2-3) 

สรุปความว่าการสร้างนายทหารที่มีความรู้และสติปัญญาให้สามารถควบคุมบังคับบัญชา
ในเวลาปกติและสงคราม เพ่ือปูองกันอธิปไตยของบ้านเมือง เป็นแนวทางก าหนดปรัชญาของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังนี้คือ 

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้น าให้มีความรู้ มีวินัย  มีคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ความรักชาติ” 

ซึ่งก าลังพลทุกคนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยอมรับหลักการ และความเชื่อ
ในปรัชญาที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการท างานร่วมกัน และน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และพันธกิจที่ก าหนดไว้  

7.2 ปณิธาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้น าปรัชญาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

นโยบายของหน่วยเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก าหนดเป็นปณิธานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ดังนี้ 

“มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่กองทัพบกต้องการ 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม ”  

7.3 วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางทหารที่

ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นน าในระดับหมวด เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ” 
7.4 ภารกิจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

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

7.5 พันธกิจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
จากภารกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามที่ก าหนดไว้ตามอัตราการจัด

เฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข 4400 สามารถก าหนดพันธกิจที่ต้องปฏิบัติได้ ดังนี้ 
7.5.1. ผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักตรงตามคุณลักษณะที่

กองทัพบกต้องการ 
7.5.2 เทิดทูนและด ารงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
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7.5.3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
7.5.4 สร้างองค์กรความรู้ทางวิชาการ วิชาทหาร การวิจัย และการเสริมสร้างคุณลักษณะ

ผู้น าทางทหาร 
7.5.5 ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
7.5.6 บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

7.6 อัตลักษณ์  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก าหนดให้นักเรียนนายร้อย “เป็น
สุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้น า ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

7.7 เอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตร
หลักของกองทัพบก” 

8. ค่านิยมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ค่านิยมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  (CRMA) 
Commanders :เป็นผู้น าทหารที่คุณลักษณะผู้น า 14 ประการได้แก่ 

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

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

ของตนเอง ตลอดจนกองทัพและประเทศชาติ  
Responsibility :มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมที่

จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ 
Modern :มีความรู้เท่าทันโลก ทันสถานการณ์ สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  
Allegiance :มีความจงรักภักดีพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
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9.  การจัดและการบริหารองค์กร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบกมีหน้าที่ส าคัญในการ

ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย ด าเนินการฝึกอบรมและปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยาและการน า
ทหาร   พลศึกษา  วิชาทหารเบื้องต้นแก่นักเรียนนายร้อย  เพ่ือให้มีลักษณะเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
นอกจากนีย้ังอ านวยการประสานงานกับเหล่าต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการฝึกสอน
วิชาทหารขั้นพ้ืนฐานทางยุทธวิธีและเทคนิคของเหล่าต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญา
บัตรในเหล่านั้นๆ ได้ รวมทั้งยังด าเนินการให้การศึกษาภาควิชาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย
ตามหลักสูตร โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6 หน่วยงาน ดังนี้ 

9.1  กองบัญชาการฯ  มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน อ านวยการและบริหารงานให้เป็นไป
ตามภารกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย   

9.2 ส่วนการศึกษาฯ  มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ก ากับดูแล ให้การศึกษาขั้นวิทยาการ
อุดมศึกษาตามหลักสูตรแก่นักเรียนนายร้อย 

9.3 ส่วนวิชาทหารฯ  มีหน้าที่วางแผน ด าเนินการ ก ากับดูแล การฝึกและการศึกษา
วิทยาการทหารของนักเรียนนายร้อยให้เป็นไปตามหลักสูตร   

9.4 กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ  มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย 
ฝึกอบรมนิสัย อุปนิสัย วินัย จิตวิทยาและการน าทหาร พลศึกษา และวิชาทหารเบื้องต้น  

9.5 ส่วนบริการฯ มีหน้าที่ด าเนินการสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพลาธิการ การยุทธโยธา การสรรพาวุธ การขนส่ง  การสวัสดิการ 
การติดต่อสื่อสาร การผลิต และการซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ประจ าหน่วย ตลอดจนบริการแรงงาน และ
บริการอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบ   

9.6 โรงพยาบาลฯ  มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลแก่นักเรียนนายร้อย 
ข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัว บุคคลพลเรือนทั่วไป 
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แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารราชการ 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

กองบัญชาการ ส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร กรมนักเรียนนายร้อย 
รักษาพระองค์ 

ส่วนบริการ โรงพยาบาล 

แผนกธุรการ กองเตรียมการ
และควบคุม
การศึกษา 

กองวิชา 
อักษรศาสตร์ 

กองวิชา 
วิศวกรรมรรพาวุธ 

กองวิชาฝุายอ านวย- 
การและวิชาทั่วไป 

กองวิชาสงคราม
พิเศษ 

กองวิชาเหล่าสนับ- 
สนุนการช่วยรบ 

กองกิจการ 
พลเรือน 

กองส่งก าลัง
บ ารุง 

กองวิชาเหล่า
สนับสนุนการรบ 

กองจิตวิทยาและ 
การน าทหาร 

กองการพลศึกษา 

กองบังคับการ 
เตรียมการ 

กองวิชาเหล่า
ก าลังรบ 

กองบังคับการ 

กองยุทธการ
และการข่าว 

กองก าลังพล 

กองพัน 
ทหารราบ 

แผนกห้องสมุด 
และพิพิธภัณฑ์ 

แผนกการเงิน 

กองปลัดบัญชี 

กองสถิติและ   
ทะเบียน
ประวัติ 

กองวิชา 
วิศวกรรมไฟฟูา 

กองวิชา
ประวัติศาสตร์ 

กองวิชาวิทยาศาสตร ์
สิ่งแวดล้อม 

กองวิชากฎหมาย
และสังคมศาสตร์ 

กองวิชาเคมี 

 

กองวิชาฟิสิกส์ 

กองวิชา 
วิศวกรรมโยธา 

กองวิชา 
วิศวกรรมเครื่องกล 

หมวดดุริยางค์ 

แผนกธุรการ 

แผนก
สรรพาวุธ 

แผนก
สวัสดิการ 

กองสนับสนุน
การฝึกศึกษา 

กองยุทธโยธา 

กองพลาธิการ 

โรงพิมพ์ 

แผนกขนส่ง 

แผนกสื่อสาร 

กองอ านวยการ 

แผนกส่งก าลัง
และบริการ 

กองศัลยกรรม
และสูตินรีเวช

กรรม 

กองตรวจโรค
ผู้ปุวยนอก 

กองอายุรกรรม 

กองทันตกรรม 

แผนกพยาบาล 

แผนกรังสีกรรม 

แผนกเภสัชกรรม 

แผนก 
เวชกรรมปูองกัน 

กองวิชาประวัติ 
ศาสตร์การสงคราม 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

กองวิชาคณิตศาสตร์ 
   และคอมพิวเตอร์ 

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนก 
พยาธิวิทยา 

หมวด 
พลเสนารักษ์ 

สภาโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  

 

 

 

.  กองพัน นนร. 
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ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 

                        
               
 
 
 
                                                                                                          
    
 
 
 

แผนภูมิที่ 2  การบริหารราชการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

10. รายช่ือผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี           
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พลโท สิทธิพล  ชินส าราญ            
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1) 
 - พลตรี วินัฐ  อินทรสุวรรณ 
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2) 
 - พลตรี ณรงค์  พฤกษารุ่งเรือง   
เสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พลตรี ปัญญา  ตุรงค์เรือง  
รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1) 

- พันเอก ประมวล  จันทร์ศรี  
รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2) 

- พันเอก วิชาติ  เอ่ียมไพจิตร์  
ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พลตรี ปราโมทย์  ว่านเครือ 
ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พลตรี คเชนทร์เทพ  อาจิตปุญโญ 
ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
   - พันเอก อนุสรณ์  สิทธิสกุลรัตน์ 

ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

ผู้บังคับการกรมนักเรยีนนายร้อย
รักษาพระองค์  โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า 

ผู้อ านวยการส่วนบริการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

หัวหน้าส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการสภา   
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 



14 
 

ผู้อ านวยการส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก นันทยศ  บูชา  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

  - พันเอก ณรงค์  ภักดีศุภผล  
11. รายช่ือคณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

คณะกรรมการสภาโดยต าแหน่ง 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
        - พลโท สิทธิพล  ชินส าราญ  
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1) 

- พลตรี วินัฐ  อินทรสุวรรณ 
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2) 

- พลตรี ณรงค์  พฤกษารุ่งเรือง 
เสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พลตรี ปัญญา  ตุรงคเ์รือง  
ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พลตรี ปราโมทย์  ว่านเครือ 
ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พลตรี คเชนทร์เทพ  อาจิตปุญโญ 
รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1) 

- พันเอก ประมวล  จันทร์ศรี  
รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2) 

- พันเอก วิชาติ  เอ่ียมไพจิตร์  
ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก อนุสรณ์  สิทธิสกุลรัตน์ 
ผู้อ านวยการส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก นันทยศ  บูชา  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก ณรงค์  ภักดีศุภผล  
ผู้อ านวยการกองก าลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก ชัยณรงค์  แก้วประสิทธิ์     
ผู้อ านวยการกองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก ศรัณย์ภัทร  พลศรี 
ผู้อ านวยการกองส่งก าลังบ ารุง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก กานต์ธิพงษ์  พงตื้อธนะกูล  
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คณะกรรมการสภาโดยการแต่งตั้ง 
ผู้อ านวยการกอง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก สิทธา  สาริบุตรนนท์   
ผู้อ านวยการกอง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก ภานุวัตร  อาด า 
ผู้อ านวยการกอง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก ชวน  จันทวาลย์ 
ผู้อ านวยการกอง ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก เรวัต  ถนอมศักดิ์ 
ผู้อ านวยการกองส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก อ านาจ  ไกรสงคราม 
ผู้อ านวยการกอง กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก กรีฑา  ศรีลัด 

12.  จ านวนบุคลากร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีหน่วยขึ้นตรง ประกอบด้วย กองบัญชาการฯ ส่วน

การศึกษาฯ  ส่วนวิชาทหารฯ  กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ  ส่วนบริการฯ  และโรงพยาบาลฯ  
มีบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร  รายละเอียดดังตารางที่  2 

 

ตารางที่  1  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากรของหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อย 
 พระจุลจอมเกล้า  ปีการศึกษา 2560 

ประเภทบุคลากร อัตราเต็ม อัตราอนุมัติ บรรจุจริง 
ช่วยราชการ 
นอกหน่วย 

หมายเหตุ 

นายทหารชั้นสัญญาบัตร 935 695 547 19  

นายทหารชั้นประทวน 1,129 847 566 2  

ลูกจ้างประจ า 549 549 183 -  

ลูกจ้างชั่วคราว 35 35 27 -  

พนักงานราชการ 373 373 156 -  

พลทหารกองประจ าการ 1212 909 770 -  

รวม 4,233 3,408 2,249 21  
 

นอกจากนี้ยังมีก าลังพล ประกอบด้วย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกช่วยราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ านวน 3 นาย  
- ก าลังพลนายทหารสัญญาบัตรบรรจุในต าแหน่งนายทหารปฏิบัติการ ประจ าโรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้าจ านวน 12 นาย โดยช่วยราชการหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า จ านวน 9 นาย และช่วยราชการนอกหน่วย จ านวน 3 นาย  
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อาจารย์ประจ า 

คุณวุฒิการศึกษา 

- ก าลังพลนายทหารสัญญาบัตรต าแหน่งประจ าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ านวน 
15 นาย โดยช่วยราชการหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ านวน 
11 นาย  ช่วยราชการนอกหน่วย จ านวน 4 นาย 

- ก าลังพลนายทหารสัญญาบัตรต าแหน่งประจ าหน่วยอ่ืนๆ ช่วยราชการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จ านวน 10 นาย 

- ก าลังพลนายทหารประทวนต าแหน่งประจ าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ านวน6 
นาย โดยช่วยราชการหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ านวน 5 นาย 

13. ข้อมูลอาจารย์ 
อาจารย์ประจ าของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หมายถึง อาจารย์ของส่วน

การศึกษา  ส่วนวิชาทหารฯ และกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ จ าแนกได้ตามคุณวุฒิการศึกษา 
รายละเอียดดังตารางที่ 3  และจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่  2  จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

                          
ส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร 

กรมนักเรียน 
นายร้อย ฯ 

รวม 

ปริญญาเอก 37 - 2 39 
ปริญญาโท 132 8 7 147 
ปริญญาตรี 6 25 9 40 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 4 - 4 

รวม 175 37 18 230 

ตารางที่  3  จ านวนอาจารย์ประจ าจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560 

            อาจารย ์                       
            ประจ า
ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร 
กรมนักเรียน 
นายร้อย ฯ 

รวม 

ศาสตราจารย์ 0 0 0 0 
รองศาสตราจารย์ 8 0 0 8 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 32 0 0 32 
อาจารย์ 135 37 18 190 

รวม 175 37 18 230 

หมายเหตุ อาจารย์ประจ าตามต าแหน่งทางวิชาการไม่นับรวมส่วนวิชาทหารฯ และกรมนักเรียนนาย
ร้อยรักษาพระองค์ฯ 
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14.   หลักสูตรการศึกษา  
ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 ตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่งได้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาชีพทหารและวิชาเสริมสร้าง
ลักษณะผู้น าทางทหารให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนตามสาขาวิชา
ที่เปิดท าการสอนนักเรียนนายร้อย ดังนี้ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วก.) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วย.) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาสื่อสาร (วฟ.) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (วอ.) 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ (วผ.) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วต.) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (สศ.) 

15.  โครงสร้างการจัดการศึกษา  มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการได้แก่ การศึกษาภาควิชาการ  
ภาควิชาการทหาร และการเสริมสร้างลักษณะผู้น า โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ 

15.1 การศึกษาภาควิชาการ แต่ละสาขาวิชามีโครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตามตารางที่ 5  

ตารางที่ 4 โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)     

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

รวม 
(หน่วย
กิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวชิาเฉพาะ 
หมวด
วิชา

เลือกเสรี วิชาการ 

พลศึกษา
และวิชา

เสริมสร้าง
ลักษณะผู้น า 

วิชาการ 

กลุ่ม
วิชา
ทหาร 

1 วิศวกรรมเครื่องกล 28 19 105 45 6 203 

2 วิศวกรรมโยธา 28 19 105 45 6 203 
3 สาขาวิศวกรรมไฟฟูาสื่อสาร 28 19 105 45 6 203 
4 วิศวกรรมอุตสาหการ 28 19 102 45 6 200 
5 วิศวกรรมแผนที ่ 28 19 102 45 6 200 
6 วิทยาการคอมพิวเตอร ์ 28 19 99 45 6 197 
7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 35 19 86 45 6 191 
8 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 28 19 102 45 6 200 
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- การศึกษาดูงานในพ้ืนที่กองทัพภาค  ไม่ต่ ากว่า 2 สัปดาห์ 
- ความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการ  ไม่ต่ ากว่า 4 สัปดาห์ 

15.2  การฝึกศึกษาวิชาทหาร มุ่งให้ความรู้พ้ืนฐานทางทหารที่เพียงพอแก่การรับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรในระดับผู้บังคับหมวดทุกเหล่าอย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปีการศึกษามี 1 
ภาคการฝึก ดังนี้ 

- FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1 (Field Training 1)  12  สัปดาห์ 
- FT 2102 การฝึกภาคสนาม 2 (Field Training 2)  10  สัปดาห์ 
- FT 3103 การฝึกภาคสนาม 3 (Field Training 3)  10  สัปดาห์ 
- FT 4104 การฝึกภาคสนาม 4 (Field Training 4)  10  สัปดาห์ 
- FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5 (Field Training 5)  12  สัปดาห์ 
 

16. จ านวนนักเรียนนายร้อย  
ในปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1 มีจ านวนนักเรียนนายร้อย 1,069 นาย ภาคการ 

ศึกษาท่ี 2 มีจ านวนนักเรียนนายร้อย 1,064 นาย รายละเอียดดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 5  จ านวนนักเรียนนายร้อยแยกตามชั้นปีและสาขาวชิา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักเรียนนายร้อย 

วก. วอ. วย. วฟ. วต. วผ. วท. สศ. รวม 
1 นักเรียนนายร้อย เรียนวิชาพืน้ฐาน ยังไม่แยกสาขา 224 
2 27 16 30 24 25 15 50 33 220 
3 30 26 30 18 25 14 45 30 218 
4 14 25 26 8 26 14 45 52 210 
5 23 44 19 11 18 15 45 22 197 

รวม 1,069 

ตารางที่ 6  จ านวนนักเรียนนายร้อยแยกตามชั้นปีและสาขาวชิา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักเรียนนายร้อย 

วก. วอ. วย. วฟ. วต. วผ. วท. สศ. รวม 
1 นักเรียนนายร้อย เรียนวิชาพืน้ฐาน ยังไม่แยกสาขา 223 
2 27 16 30 24 25 15 50 33 220 
3 30 25 30 18 25 14 45 30 217 
4 14 25 26 8 26 14 45 50 208 
5 23 44 19 11 18 15 45 21 196 

รวม 1,064 
หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักเรียนนายร้อยท่ีไปศึกษาต่อต่างประเทศ และพักการศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2 กองทัพบกมีค าสั่งถอนทะเบียนนักเรียนนายร้อยจ านวน 5 นาย 
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17. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเตรียมทหารและเป็นไปตามข้อก าหนดของกองทัพบก 

18. สิทธิของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการบรรจุเข้ารับ

ราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในกองทัพบก มียศเป็นว่าที่ร้อยตรี รับเงินเดือนแรกบรรจุใน
ระดับคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ระดับ น.1 ชั้น 20.5 (16,550 บาท) เพ่ิมเติมด้วยคุณสมบัติตาม
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองทัพบกอีกจ านวน 0.5 ถึง 2 ขั้น ตาม
ค าสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 227/2556  ลง วันที่ 25 มีนาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  

19. งบประมาณ  ได้รับงบประมาณประจ าปี 2560 
19.1  งบบุคลากร 

19.1.1 เงินเดือนของนักเรียนนายร้อยและพลทหาร  77,275,436.50 บาท 
19.1.2 ค่าครองชีพของพนักงานราชการและพลทหาร  31,303,770.00  บาท   
19.1.3 ค่าตอบแทนพนักงาน     25,44968.85  บาท 

19.2  งบด าเนินงาน     175,025,879.27     บาท 
 19.3  งบลงทุน          2,739,900.00    บาท 

19.4  งบเงินอุดหนุน 
 19.4.1  อุดหนุนเพ่ือการศึกษา ปี 60      4,127,433.07    บาท 
19.4.2  อุดหนุนทั่วไป                                        4,524,256.18    บาท 

19.5  งบรายจ่ายอื่นๆ              168,719,051.25     บาท 
19.6  เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา (เงินภายนอก) 

19.6.1  กองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
-การสนับสนุนงานวิจัย      1,309,818.00     บาท 

 -การสนับสนุนด้านการพัฒนา     6,006,662.00     บาท 
19.6.2  มูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  65,068,328.23      บาท      
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20.  อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
อาคารสิ่งก่อสร้างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    344   หลัง 
20.1  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    

20.1.1  อาคารส านักงาน 47 หลัง 
20.1.2  อาคารเรียน 21 หลัง 
20.1.3  อาคารโรงนอน 13 หลัง 
20.1.4  อาคารคลังสิ่งอุปกรณ์  4 หลัง 
20.1.5  บ้านพักอาศัย (1,483 ครอบครัว)  156 หลัง 
20.1.6  อาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ   60 หลัง 

20.2  กองพันทหารราบ   
20.2.1 อาคารส านักงาน 1 หลัง 
20.2.2 อาคารโรงนอน 7 หลัง 
20.2.3 อาคารคลังสิ่งอุปกรณ์ 5 หลัง 
20.2.4 อาคารบ้านพัก 19 หลัง 
20.2.5 อาคารโรงเลี้ยง/โรงครัว 4 หลัง 
20.2.6 โรงเก็บยานยนต์ล้อจุ 10 คัน 2 หลัง 
20.2.7 โรงซ่อมยานยนต์ล้อ 1 หลัง 
20.2.8 ปูอมยาม 1 หลัง 
20.2.9 ที่พักเยี่ยมญาติ 1 หลัง 
20.2.10 ลาดล้างรถ  1 ที ่
20.2.11 สนามยิงปืน 25 เมตร 1 หลัง 

21. การประกันคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2560 (1 พฤษภาคม 60 - 30 เมษายน 2561) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

ใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2559 (ปรับปรุง 
2560) ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจ านวน 10 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของกรมยุทธศึกษาทหารบกซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด  

ตารางที่  7  เกณฑม์าตรฐาน ตัวบ่งชี้และน้ าหนักคะแนน การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2559 (ปรับปรุง 2560)  

มาตรฐาน น้ าหนัก จ านวนตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพศิษย์ 20 4 
มาตรฐานที่ 2  คุณภาพอาจารย์ 25 5 

มาตรฐานที่ 3  หลักสูตรและการเรียนการสอน 20 4 
มาตรฐานที่ 4  การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 25 5 
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ตารางท่ี  7  (ต่อ) 
มาตรฐาน น้ าหนัก จ านวนตัวบ่งช้ี 

มาตรฐานที่ 5  การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 20 4 

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

รวม 160 32 
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ส่วนที่ ๒ 
การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ท าการประเมินตนเองปีการศึกษา 2560 และรับการตรวจ
เยี่ยมจากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองทัพบก ตรวจเยี่ยมการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559 เมื่อ 13 
กรกฎาคม 2560 สรุปผลการด าเนินการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จ านวน 24 ข้อ  
 ผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินการ
ได้ 24 ข้อ จาก 24 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 100 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 8 
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ตารางที่  8 ผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559   

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
 
1 
 

มาตรฐานที่  1  ด้ าน
คุณภาพศิษย์ 
- สนับสนุนการหา
รายได้จากกิจกรรมที่
ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมให้
มากขึ้นหรือจัด
กิจกรรม/โครงการที่
สามารถเพิ่มรายได้เพื่อ
สนับสนุนการศึกษา
ของนักเรียนนายร้อย
มากขึ้น 

 
 
-กิจกรรมเป็นที่ระลึก
ในโอกาสครบรอบ 
50 ปี จปร. รุ่นที่ 19 

 
 

มิ.ย. 60 
 
 

 
 
√ 
 
 

   
 

- ปลูกต้นไม้ยืนต้น 
- สร้างศาลาพักผ่อน
บริเวณสวนรุกขมัย 

 
 

8.2- 11 

 
 

กกร. 
 
 

-พล.อ. ชัยชาญ ช้าง
มงคล บริจาคเงิน
สนับสนุนโครงการ
จัดท าสวนพฤกษ
พรรณเทพรัตน์ 
รร.จปร. 

ก.ค. 60 
 
 
 

√ 
 
 
 

  - บริจาคเงิน 30,000 
บาท 
 
 

8.2-12 กกร. 
 
 
 

 
 
2 

มาตรฐานที่  2  ด้ าน
คุณภาพอาจารย์ 
- หน่วยต้นสังกัด
ผลักดันงบประมาณ
เพิ่มเติมให้กับงานวิจัย
ของครู/อาจารย์ใน 
รร.จปร. โดยตรง 

 
 
-นโยบายสนับสนุนใน
การท าผลงานวิจัย
และน าเสนอ
ผลงานวิจัยในเวทีทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง 
โดยผ่านกองทุน
พัฒนา รร.จปร. 

 
 
-ปี
การศึกษา 
2560 

 
 

√ 
 

   
 

การอนุมัติงบโครงการ
ด้านการวิจัยปี
การศึกษา 2560 

 
 

8.2-13 

 
 

กยข.ฯ 



 24  
 

  24 
 

ตารางที่ 8 (ต่อ)   

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

3 ด้านบุคลากรในการ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ควรสรรหาครู/
อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท-เอกใน
สาขาที่ขาดแคลน
ส่งเสริมให้ครู/อาจารย์
น าความรู้ที่ได้ร่วม
สัมมนามาใช้ในการเรียน
การสอน  การริเริ่ม
เทคนิคการสอนใหม่ ๆ 

เสนอปัญหาให้ ยศ.
ทบ. ทราบเพื่อ
ด าเนินการแก้ไข 

ปี
การศึกษา 
2560 

√   ยศ.ทบ. ส่งข้อมูล
นักเรียนนายร้อยที่
ส าเร็จจากต่างประเทศ
ประจ าปีงบประมาณ 
2559-60 เพื่อน ามาใช้
ปรับย้ายเข้ารับราชการ
ใน โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

8.2-14 กยข.ฯ 

4 การพัฒนาโครงการที่
เชื่อมโยงกับการ
ช่วยเหลือสังคมทั้ง
ภายในและภายนอก
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

โครงการด าเนินงาน
ศูนย์วิจัยสหวิทยาการ
เฉลิมพระเกียรติ 5 
รอบ พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
รร.จปร. พ.ศ. 2560-
2562 (ระยะที่ 2) 

ธ . ค . 6 0 -
พ.ย.62 

√   ได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัย 
เรียบร้อยแล้วในระยะที่ 
1 ในระยะที่ 2 เริ่มต้น
ในการเก็บข้อมูล 

8.2-15 สกศ.ฯ 

 



 25  
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

5 ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ การ
ส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิจัย ให้บุคลากรได้
ทราบติดต่อวิทยากร
จากภายนอกเพื่อบ่ม
เพาะผู้สนใจท าวิจัย 
เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ 
และพัฒนาผู้ที่เคย 
ท างานวิจัยมาแล้ว ให้มี
ศักยภาพเป็นนักวิจัยพี่
เลี้ยง 

การบรรยายพิเศษ
ทางวิชาการของสภา
อาจารย ์

ส.ค. 60 √   สภาอาจารย์ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าได้
จัดท าโครงการบรรยาย
พิเศษทางวิชาการ 
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ในหัวข้อ 
“การสร้างแรงจูงใจและ
กระบวนการด้านงานวิจัย
และตีพิมพ์เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ” 

8.2-16 สกศ.ฯ 
(สภาอาจารย์) 

 
 
 
 
6 

มาตรฐานที่ 3 ด้าน
การบริหารและพัฒนา
หลักสูตร 
หน่วยต้นสังกัดควร
ก าหนดนโยบายและ
แนวทางการ 

 
 
 
- ผบ.ทบ. อนุมัติ
แนวทางการเปิด
หลักสูตรปริญญาโท 
รร.จปร. 

 
 
 
2561 
 
 

 
 

 
√ 
 
 

   
 

ผบ.ทบ.ให้นโยบายใน
การเปิดหลักสูตร
ปริญญาโท รร.จปร. 

 
 
8.2-17 

 
 

กยข.ฯ 
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ตารางที่ 8 (ตอ่)   

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินกา

ร 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  
หลักฐาน 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 ปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ส่งเสริมให้เปิดปริญญา
โท 

- เสนอกองทัพบก
เกี่ยวกับแนวทางการ
เปิดปริญญาโท 

เม.ย. 61 √   หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์
บัณฑิตสาขาการ
จัดการวิศวกรรม 

8.2-17 กยข.ฯ 

7 การพัฒนาเทคนิคการ
สอนแบบ Active 
Learning การให้
ความรู้แก่อาจารย์ที่จะ
ไปถ่ายทอดให้นักเรียน
นายร้อยอีกต่อหนึ่งนั้น
จะต้องมีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งมีการ
หาที่ปรึกษาที่
เชี่ยวชาญด้าน Active 
Learning มาเป็นผู้ให้
ค าแนะน า ในการ
ทดลองสอนในวิชา 

- ส่งเสริมให้มีการ
จัดการเรียนการสอน
แบบ Active 
Learning  

ปี
การศึกษา 
2560 

√   ทดลองการสอนแบบ 
Active Learning เป็น
การน าร่อง จ านวน 9 
วิชา 

8.2-18 สกศ.ฯ 
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ตารางที ่8 (ต่อ)   

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 ใดวิชาหนึ่งที่น าร่อง
เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ
การเรียนการสอนใน
วิชาอื่นๆ 

        

 
 
 

8 

มาตรฐานที่ 4 ด้าน
การฝึกศึกษาวิชา
ทหารและภาวะผู้น า 
ด้านบุคลากรในการ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการตามหลักสูตร 
ด าเนินการปรับปรุง
อัตราการจัดเฉพาะกิจ
ใหม่  ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาและ
บรรจุให้ครบตามอัตรา 

 
 
 
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าได้เสนอ
ปัญหาข้อขัดข้องใน
การด าเนินการเพื่อ
จัดท าแนวทางการ
พัฒนาระบบ
การศึกษาต่อคณะ
ตรวจเยี่ยมกรม
ยุทธการทหารบก 

 
 
 

ม.ค. 61 

 
 
 
√ 

   
 
 

 รร.จปร. สรุปผลการ
ประชุมหารือแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข 
อฉก. 4400 ของ 
รร.จปร. 

 
 
- 

 
 
 
8.2-20 

 
 
 

กยข.ฯ 
 
 
 

กยข.ฯ 
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ตารางที่ 8 (ตอ่)   

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

9 จัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงด้านก าลงัพลเพื่อ
แก้ปัญหาการขาดแคลน
ก าลังพลในการปฎิบัติ
หน้าที่  และสง่ผลถึง
ความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานทัง้เชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าได้เสนอ
ปัญหาข้อขัดข้องใน
การด าเนินการเพื่อ
จัดท าแนวทางการ
พัฒนาระบบ
การศึกษาต่อคณะ
ตรวจเยี่ยมกรม
ยุทธการทหารบก 

ม.ค. 61 √    รร.จปร. สรุปผลการ
ประชุมหารือแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข 
อฉก. 4400 ของ 
รร.จปร. 

 
 
- 

8.2-20 กยข.ฯ 

10 ขอรับการสนบัสนนุ
ทรัพยากรสนบัสนนุการ
เรียนรู้และ   วิทยากรที่มี
ความรู้เฉพาะทาง ที่มี
ความจ าเป็นต่อการฝึก
ศึกษาตามหลักสูตรจาก
หน่วยเหนือ  มาจัดการ
บรรยาย/ฝึกอบรม ให้กับ 
นักเรียนนายร้อยเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้  ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยน 

ผบ.ทบ.กรุณาทราบ
ปัญหาข้อขัดข้องและ
ผลการตรวจ เยี่ ยม 
รร.จปร. และ อนุมัติ
ให้สถาบันการศึกษา
ใช้แนวทางตามที่คณะ
กรรมการฯ เสนอ 

- √   รร.จปร. เสนอ
ปัญหาการขาดแคลน
ยุทโธปกรณ์และ
เครื่องช่วยฝึก และ
เสนอความต้องการ
ต่อ ทบ. 

8.2-21 สวท.ฯ และ กยข.ฯ 
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ตารางที่ 8 (ตอ่)   

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 แปลงด้านเทคโนโลยีทาง
ทหารในยุคปจัจุบนัและ
ความกา้วหน้าต่อไปใน
อนาคต 

        

 
 
 

 
11 

มาตรฐานที่ 5 ด้าน
การบริหารและธรร
มาภิบาลของ
สถานศึกษา 
ควรมีการตั้ง
คณะกรรมการ
วิเคราะห์
สภาพแวดล้อม  
คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน  
ในการปรับยุทธศาสตร์
ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการศึกษาของ
กองทัพ 

 
 
 
 
รร.จปร. จัดท า
แผนพัฒนา รร.จปร. 
ปี 2560-2564 

 
 
 
 
ปีการศึกษา 
2560 

 
 
 
 
√ 

   
 
 

 
จัดท าแผนพัฒนา 
รร.จปร. แล้วเสร็จ ใช้
เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานของ นขต.ฯ 

 
 
 
 

8.2-2 

 
 
 
 

กยข.ฯ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา รร.จปร. 
ระดับ รร.จปร. 

 √   ก าหนดคณะ
กรรมการฯ เพื่อท า
หน้าที่ในการวิเคราะห์
แนวทางก าหนด
นโยบาย รร.จปร. 

8.2-5 สปค.ฯ 
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ตารางที่ 8 (ตอ่)   

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
 
 

12 

มาตรฐานที่ 6 ด้าน
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน/สังคม 
ด้านงบประมาณ

สนับสนุน กิจกรรมการ
บริการวิชาการ 

 
 
 
- ท าโครงการขอรับ
กา รสนั บสนุ นจ าก
กองทุนพัฒนาฯ 
 

  
 
 
√ 
 

   
 
 

กองทุนพัฒนา
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าสนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดท าโครงการ/
กิจกรรมเพื่อบริการ
วิชาการให้แก่
คณาจารย์ ทั้งใน
รูปแบบงานวิจัย และ
การช่วยเหลือชุมชน
รอบค่ายอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
8.2-22 

 
 
 

กทพ.ฯ 
นขต.รร.จปร. 

13 ด้านบุคลากรในการ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ ขาดแรงจูงใจ
ในการท ากิจกรรมการ
บริการวิชาการต่อ
สังคม 

 √    

14 ด้านกระบวนการใน
การด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการ  
ลักษณะโครงสร้าง
องค์กรราชการท าให้ไม่
คล่องตัว 

 √    
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ตารางที่ 8 (ตอ่)   

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

15 การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมด้านงาน
บริการวิชาการให้สาร
ธารณชนทราบมีน้อย 

เผยแพร่ข้อมูลผ่ าน
เว็บไซต์โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ปีการศึกษา 
2560 

√   มีการประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงาน
ด้านการบริการ
วิชาการ ผ่านหน้า
เว็บไซต์ โรงเรียน
นายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

8.2-23 กทท.ฯ 

 
 
 
 

16 

มาตรฐานที7่ ด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ด้านงบประมาณ
สนับสนุน มีกิจกรรม
ซ้ าซ้อนของระดับ
สถาบัน ระดับส่วน 
และระดับกองวิชา ท า
ให้ใช้งบประมาณสูงขึ้น   

 
 
 
 
จัดท าโครงการ/
กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตลอดปีการศึกษา 
2560 

 
 
 
 
ปีการศึกษา 
2560 

 
 
 
 

√ 

   
 
 
 

โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 

8.2-24 
8.2-25 

 
 
 
 
นขต.รร.จปร. 
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  32 
 

ตารางที่ 8 (ตอ่)   

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

17 ด้านบุคลากรในการ
ด าเนินกิจกรรม/
โครงการ กิจกรรมที่
ซ  าซ้อนท าให้คนเข้า
ร่วมกิจกรรมซ  า 

จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร /
กิ จ ก ร รมด้ า นท า นุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตลอดปี ก า รศึ กษ า 
2560 

ปีการศึกษา 
2560 

√   โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่อง 

8.2-24 
8.2-25 

นขต.รร.จปร. 
 
 

18 ด้านกระบวนการในการ
ด าเนินการกิจกรรม/
โครงการ  การพัฒนา
ทัศนียภาพให้เอื อต่อ
การเรียนการสอน 
ระดับส่วนและกองวิชา 
ยังมีข้อจ ากัดด้วยพื นที ่
งบประมาณ ก าลังพล
ในการดูแล รวมทั งวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังขาด
แคลนในการดูแล 

√   
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ตารางที่ 8 (ตอ่)   

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
 
 

19 

มาตรฐานที่ 8 ด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอกและ
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการ 
ศึกษาโดยหน่วยงานต้น
สังกัดยังไม่สอดคล้องกัน
มากนัก 

 
 
 
-จัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง 2560) 

 
 
 
พ.ย. 60 

 
 
 

√ 

   
 
 

จัดท าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า พ.ศ. 2559 
(ปรับปรุง 2560) เพื่อใช้
เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
หน่วยขึ้นตรง 

 
 
 
8.2-27 

 
 
 

สปค.ฯ 

20 ความไม่ชัดเจนของ
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาจากภาครัฐ 
ส่งผลให้แรงจูงใจใน
การด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันลดลง 

√    
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ตารางที่ 8 (ตอ่)   

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
 

21 

มาตรฐานที่ 9 ด้านอัต
ลักษณ์/เอกลักษณ์ 
วิจัยผลกระทบของ
ปัจจัยที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี สังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง
ต่ออัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ของนักเรียน
นายร้อย 

 
 
- โครงการวิจัย
ปัจจัยการบริหาร
การศึกษาที่ส่งผลต่อ
ความพร้อมของ
นักเรียนนายร้อยเพื่อ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ศึกษาอัตลักษณ์และ
ความเป็นผู้น าของ
นักเรียนนายร้อย 

 
 
ปีการศึกษา 
2560 
 
 
 
 

 
 

√ 

   
 

- มีการท างานวิจัย
ปัจจัยการบริหาร
การศึกษาที่ส่งผลต่อ
ความพร้อมของ
นักเรียนนายร้อยเพื่อ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนโดยได้รับทุน
จาก กองทุนพัฒนา
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
- แต่งตั้งคณะ
กรรมการฯ เพื่อน าสู่
การก าหนดอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ 

 

 
 
8.2-13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2-28 

 

 
 

กทพ.ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกศ.ฯ 
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ตารางที่ 8 (ต่อ)   

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
 

22 

มาตรฐานที่ 10 ด้าน
มาตรการส่งเสริม 
มีกิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยภายนอก
ทั้งในและต่างประเทศ
ค่อนข้างน้อย 
เนื่องมาจากการขาด
แคลนงบประมาณ 

 
 
 
โครงการแลกเปลี่ยน
นั ก เ รี ยนนายร้ อย 
ประจ าปี 2560 

 
 
 
ปีการศึกษา 
2560 

 
 
 

√ 
 
 

   
 
 

การน านักเรียนนายร้อย
ระหว่างประเทศเยี่ยม
ชม โรงเรียนนายร้อย
ระหว่างกัน 

 
 
 

8.2-2 
และ 

8.2-29 

 
 
 
กยข.ฯ และ 
กรม นนร.รอ.ฯ 

23 การจัดการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
ภาษาในกลุ่มประเทศ
อาเซียน เป็นต้น การท า
ทั้งระบบยังเป็นไปได้
ยาก เนื่องจากขาดแคลน
งบประมาณ ขาดแคลน
ก าลังพล ขาดแคลน
โครงสร้างพื้นฐาน 
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ตารางที่ 8 (ต่อ)   

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  

หลักฐาน
เอกสาร/
ภาพถ่าย 

ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

24 มาตรการส่งเสริมด้าน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวการ
อนุรักษ์สัตว์ป่า การ
ป้องกันไฟป่ายังไม่
ชัดเจน 

ก าหนดแผนดับไฟ
ป่าในพื้นที่
โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

ก . พ . -มี . ค . 
60 

√ 
 

  การซ้อมดับไฟป่าเพื่อ
รองรับสถานการณ์ไฟ
ป่าในห้วงฤดูแล้ง 

8.2-30 กกร.ฯ 

 

 

 
 
 

 



ส่วนที่ 3 
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2559 (ปรับปรุง 2560)
จ านวน 10 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพศิษย์ 

คุณภาพศิษย์เป็นผลผลิตของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศิษย์เป็นผู้เรียนที่ดีต้องมี
คุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม และจริยธรรม ตามที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก าหนด 
มีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรก าหนด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
กองทัพบก และมีผลงานโครงงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่สู่สาธารณะหรือน าไปใช้ประโยชน์ 
ศิษย์ที่ส าเร็จการศึกษาได้ท าประโยชน์ให้สถานศึกษาโดยกลับมาช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือใน
การพัฒนาวิชาการ วิชาชีพทหารและภาวะผู้น า ให้การสนับสนุนทรัพยากร หรือทุนการศึกษา
ตลอดจน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผู้เรียนเป็นคนดี 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนเป็นนักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม และจริยธรรม ตามที่ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าก าหนด ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาทางทหาร รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้ าใจไมตรี  มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ วินัย สติ 
กตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน ไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ ผ่านการท างาน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. ร้อยละของจ านวนนักเรียนนายร้อยทุกหลักสูตร ที่ท างาน ท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ 

(นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง/ปี/นาย ต่อจ านวนนักเรียนนายร้อยทั้งหมด (2 คะแนน)  
วิธีการค านวณ 

 
 
 
 
 

 

 

จ านวน นนร. ทั้งหมด  
 

จ านวน นนร. ทุกหลักสูตร ที่ท างาน ท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์  
(นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง/ป ี

X 100 ผลร้อยละ = 
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การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 

จ านวน 1,064 นาย ท างานกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ นอกหลักสูตรการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 40 
ชั่วโมง/ปี/นาย  จากจ านวนนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 1,064 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

1.1 การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ฯ ตลอดปี 2560 (1.1-1) การดูแลสุขภาพ
ร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ ต้องใช้ความมุ่งมั่น อดทน เสียสละตลอดปี การบริจาคโลหิตรวม 14 ครั้ง 
โดยให้นักเรียนนายร้อยทุกชั้นปีทุกคนร่วมกิจกรรม เป้าหมายปริมาณโลหิต 1,120 ยูนิต หรือโลหิต 
504,000 ซีซี สิ้นสุดโครงการได้โลหิต 1,296 ยูนิต คิดเป็น 583,200 ซีซี บรรลุเป้าหมาย 

1.2 นักเรียนนายร้อยร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 
วันที ่25-29 ต.ค. 2560 (1.1-2) มีการปฏิบัติทั้งขั้นการเตรียมการก่อนการประชุม การซักซ้อมการปฏิบัติ
หลายวันหลายครั้ง รวมถึงการปฏิบัติวันจริง ร่วมขบวนพระราชอิสริยยศ เป็นจิตอาสารายทางเป็น
การบ าเพ็ญประโยชน์ที่กระท าด้วยส านึกเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความ
จงรักภักดีอย่างยิ่งรวมชั่วโมงการท างานที่นักเรียนนายร้อยปฏิบัติงานจิตอาสา “เราท าความดี ด้วย
หัวใจ” ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันที่ 6-31 ต.ค. 2560 (1.1-3) มีกิจกรรม “Big Cleaning Day” ท าความสะอาดที่
สาธารณะและอ านวยความสะดวกประชาชนที่ร่วมงานพระราชพิธีกราบพระศพฯ และงานพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพฯ จนจบภารกิจมากกว่า 40 ชั่วโมงทุกนาย 

1.3 งานบ าเพ็ญประโยชน์ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-3 ประจ าปีการศึกษา 2560 ของ
ห้วงการฝึกภาคสนาม ม.ค.–มี.ค. 2560 ของส่วนวิชาทหารด้วยการพัฒนาวัด ท าความสะอาด บริจาค
ปัจจัยท าบุญ (1.1-4) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 100 เท่ากับ 2 คะแนน 

 

ผลการประเมิน เท่ากับ  2 คะแนน           

2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนนายร้อยทุกหลักสูตร ที่มีคะแนนความประพฤติและคะแนน 
การประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก ตามที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ก าหนด ต่อจ านวนนักเรียนนายร้อยทั้งหมด (3 คะแนน)  

วิธีการค านวณ 
 
 
 

 

 

จ านวน นนร. ทั้งหมด  
 

จ านวน นนร. ทุกหลักสูตร ที่มีคะแนนความประพฤติและ 
คะแนนการประเมินคา่คุณลักษณะทางทหาร อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก 

X 100 ผลร้อยละ = 
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การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยทุกหลักสูตรที่มีคะแนนความประพฤติและ

คะแนนการประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าก าหนด จ านวน 961 นาย (1.1-5) จากจ านวนนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 1,064 นาย คิด
เป็นร้อยละ 90.32 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 3 คะแนน 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  3 คะแนน            
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ได้คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
1.1-1 รายงานผลการจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560 และผล
การด าเนินโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประจ าปี 2560 

1.1-2 ขอเชิญชวนนักเรียนนายร้อยร่วมเป็นจิตรอาสาเฉพาะกิจในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

1.1-3 แผนการปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ 
1.1-4 กรุณาลงนามในเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนวิชาทหารฯ มาตรฐานที่ 1 (โครงการ

บ าเพ็ญประโยชน์ ส่วนวิชาทหารฯ) 
1.1-5 รายงานผลการประเมินค่าคุณลักษณะผู้น าของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1-5 ประจ าปี

การศึกษา 2560 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

ค าอธิบาย 
 นักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาและกองทัพ 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. นักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่า

มาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า (1 คะแนน)  
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วิธีการค านวณ 
 
 
 
 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จ านวน 179 นาย (1.2-1) จากจ านวนนักเรียน
นายร้อยชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 200 นาย คิดเป็นร้อยละ 89.50 

ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จ านวน 160 นาย (1.2- 2) จากจ านวนนักเรียน
นายร้อยชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 196 นาย คิดเป็นร้อยละ 84.69 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 2 ปี มีจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จ านวน 339 นาย จากจ านวน
นักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 396 นาย คิดเป็นร้อยละ 85.61 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน  เท่ากับ     1 คะแนน         
 
 

2. มีนักเรียนนายร้อยที่ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง ที่สะท้อนความรู้ความสามารถ ใน
ระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก ปีละไม่น้อยกว่า 1 รางวัล (1 คะแนน)  
 

การด าเนินงาน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนักเรียนนายร้อยที่ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง ที่

สะท้อนความรู้ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอกได้แก่ 
1)  นักเรียนนายร้อยจ านวน 5 นาย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับเหรียญรางวัล

อันดับ 8 จากการแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทย (1.2-3) 
2)  นักเรียนนายร้อยจ านวน 10 นาย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จากการแข่งขันสะพานเหล็ก
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 2560 (1.2-4) 

3)  นักเรียนนายร้อยจ านวน 3 นาย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 
จากการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจ าปี 2560 (1.2-5) 

 

จ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ยทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ย ท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า 

X 100 ผลร้อยละ = 



41 
 

4) นักเรียนนายร้อย 1 นาย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือก (ภาคกลาง) ครั้งที่ 18 ประจ าปี 
2560 (1.2-6) 

5) กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ น านักเรียนนายร้อย ภารุจ  สุนทรภัค ร่วมประชุม 
Hwarangdae Collegiate Forum on National Security ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนนายร้อยทหารบก
เกาหลี (Korea Military Academy) 26-29 ต.ค. 60 และร่วมแข่งขัน น าเสนอและอภิปรายในหัวข้อ 
East Asian Security Challenges ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย (Honorable Mention) 
(1.2-7) 

6) นักเรียนนายร้อยจ านวน 7 นาย ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ จากการแข่งขัน
กีฬายูโดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU tournament) ครั้งที่ 17 (1.2-8) 

7) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 จ านวน 2 นาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จาก
การวิ่งแข่งขัน Central Group Mini Marathon "Run for Love and PEACE 2017 (1.2-9) 

8) นักเรียนนายร้อย วรินทร์ โรจนบุรานนท์ ได้รับประราชทานโล่ “เยาวชนคนดี ต้นแบบ
ของชุมชน” ปี 2560 ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง (1.2-10) 

รวมจ านวนทั้งสิ้น 8 รางวัล  

ผลการประเมิน  เท่ากับ    1  คะแนน   □ ไม่ได้คะแนน 

 3. อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (Success 
Rate) ในแต่ละรุ่น (1 คะแนน)  

วิธีการค านวณ 
 
 
 

 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร

ก าหนด จ านวน  200 นาย (1.2-11) จากจ านวนนักเรียนนายร้อยแรกเข้าทั้งหมด 198 นาย (1.2-12) 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด จ านวน 196 นาย (1.2-13) จากจ านวนนักเรียนนายร้อยแรกเข้าทั้งหมด 202 นาย (1.2-14)  
คิดเป็นร้อยละ 97.03 

 

จ านวน นนร. แรกเข้าทั้งหมด  
 

จ านวน นนร. ทีส่ าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (Success Rate) X 100 ผลร้อยละ = 
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เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 2 ปี มีจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน 396 นาย จากจ านวนนักเรียนนายร้อยแรกเข้าทั้งหมด 400 นาย 
คิดเป็นร้อยละ 99.00 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

  ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน            

 4. การมีงานท า และ/หรือสอบได้ทุนการศึกษาต่อจากองค์กรภายใน และ/หรือต่างประเทศ
ของนักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษา (1 คะแนน)  

วิธีการค านวณ 

 
 
 
 

 
การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า และ/หรือสอบ

ได้ทุนการศึกษาต่อจากองค์กรภายในและ/หรือต่างประเทศ จ านวน 200 นาย (1.2-11) จากจ านวน 
นักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 200 นาย (1.2-11) คิดเป็นร้อยละ 100  

ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า และ/หรือสอบ
ได้ทุนการศึกษาต่อจากองค์กรภายในและ/หรือต่างประเทศ จ านวน 196 นาย (1.2-13) จากจ านวน 
นักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 196 นาย (1.2-13) คิดเป็นร้อยละ 100 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 2 ปี มีจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
และ/หรือสอบได้ทุนการศึกษาต่อจากองค์กรภายใน และ/หรือต่างประเทศ จ านวน 396 นาย จาก
จ านวนนักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 396 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

 ผลการประเมิน เท่ากับ   1   คะแนน        

 5. ผลประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) (1 คะแนน)  
 

 

จ านวน นนร. ที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
 

จ านวน นนร. ที่ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าและ/หรือสอบได้ทุนการศึกษาต่อ 
จากองค์กรภายในและ/หรือต่างประเทศ X 100 ผลร้อยละ = 
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วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) จ านวน 94 นาย (1.2-15) จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด 94 นาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน            
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
1.2-1  รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปี 59) 
1.2-2  รายงานผลการทดสอบความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ นนร. ชั้นปีที่ 5 (ปี 60) 
1.2-3  รายงานผลการแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย 
1.2-4  รายงานสรุปผลการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจ าปี 2560 
1.2-5  รายงานสรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจ าปี 2560 
1.2-6  รายงานผลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือก (ภาคกลาง) ครั้งที่ 18 
1.2-7  รายงานผลการด าเนินโครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมการสัมมนา 
1.2-8  รายงานการแข่งขันกีฬายูโดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU tournament) ครั้งที่ 17 
1.2-9  รายงานผลการแข่งขันวิ่ง Central Group Mini Marathon “Run for Love and PEACE (2017) 
1.2-10  ขออนุมัติให้ นนร. เข้าร่วมรับโล่พระราชทานฯ “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ปี 2560 
1.2-11  การเลือกเหล่าของ นนร. ชั้นปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.2-12  ออกค าสั่งบรรจุ นตท. ชั้นปีที่ 3 เข้าเป็น นนร. ชั้นปีที่ 1 
1.2-13  รายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ 1/2561 
1.2-14  บรรจุ นตท. เข้าเป็น นนร. ชั้นปีที่ 1 
1.2-15  รายละเอียดผลการส ารวจความคิดเห็น เรื่อง ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา จปร.รุ่นที่ 64 ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยผู้ใช้ผูส้ าเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

X 100 ผลร้อยละ = 
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                                                                                                                 X 100 

จ านวนโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะ    
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนโครงงานวิจัยนักเรียนนายรอ้ยทั้งหมด 

ผลร้อยละ = 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์  
ค าอธิบาย 
 ผลงานของนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะ และ/หรือน าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในโครงงาน  

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 ร้อยละของโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อย (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือน าไปใช้ประโยชน์ (5 
คะแนน) 

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
 

 
 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 มีโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะใน

ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือน าไปใช้ประโยชน์จ านวน 24 เรื่อง  
จากจ านวนโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 48 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50 

ปีการศึกษา 2560 มีโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะโดย
การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย ในวันที่ 14-15 พ.ย.2560 มี พลเอก
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาทรงเป็นประธานใน
พิธีเปิดและทอดพระเนตรจ านวน 30 เรื่อง (1.3-1) จากจ านวนโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 
53 เรื่อง (1.3-2) คิดเป็นร้อยละ 65.60 

นอกจากนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังส่งเสริมการท าผลงานวิจัยของนักเรียนนาย
ร้อยโดยมีการให้รางวัลกับผลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยแต่ละสาขาวิชาในงานวันนิทรรศการ
วิชาการ (1.3-3) และให้มีการน าผลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยเผยแพร่ในเวทีทางวิชาการอ่ืนๆ อาทิ 

1) การร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 จ านวน 4 ผลงาน (1.3-4) 

2) การร่วมประชุมและน าเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง ผนังกันกระสุนส าเร็จรูป ในงาน
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (1.3-5)  
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3) การร่วมประชุมและน าเสนอบทความทางวิชาการซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพัฒนาจาก
โครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา 2559 เรื่อง การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกและนับ
เหรียญกษาปณ์ไทยแบบอัตโนมัติ และบทความเรื่อง Alternative Education for Comparing the 
Utilization between Old and New Air Condition for Chulachomklao Royol Military 
Academy Library ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 
(1.3-6) 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 2 ปี มีโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือน าไปใช้ประโยชน์
จ านวน 54 เรื่อง  จากจ านวนโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 101 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 53.47 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผลการประเมิน    เท่ากับ    5  คะแนน 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
1.3-1  วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2560 
1.3-2 ขอประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานโครงงานวิจัย นนร. ประจ าปี 2560 
1.3-3 ส่งข้อมูลผู้ได้รับรางวัล วันนิทรรศการ รร.จปร. ประจ าปี 2560 
1.3-4 ขอส่งผลงานโครงงานวิจัย นนร. เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2560 
1.3-5 รายงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 
1.3-6 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้สถานศึกษา 
ค าอธิบาย  

ศิษย์เก่าที่กลับมาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ให้การสนับสนุน
ทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพหรือพัฒนานักเรียนนายร้อยร่วมกับ

สถานศึกษา (1 คะแนน) 
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การด าเนินงาน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการจัดกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่า เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

ได้แก่  
1) พลเอก ยศนันท์ หร่ายเจริญ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด  บรรยายพิเศษเรื่อง 

ประสบการณ์ในการรับราชการ ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 65 ประจ าปีการศึกษา 2560 
(1.4-1) 

2) พลโท ธิวา  เพ็ญเขตกรณ์ เจ้ากรมข่าวทหาร บรรยายพิเศษเรื่อง ระบบเกียรติศักดิ์ 
ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ นักเรียนชั้นปีที่ 5 ได้มีความรู้ ความ
เข้าใจในระบบเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายร้อย ผู้ใต้บังคับบัญชา (1.4-2)  

3) การเชิญศิษย์เก่าเป็นอาจารย์พิเศษท าการสอนนักเรียนนายร้อย (1.4-3) เพ่ือพัฒนา
วิชาการและถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการแก่นักเรียนนายร้อย 

4) ส่วนวิชาทหารฯ เชิญศิษย์เก่าเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 
1-3 เพ่ือเป็นความรู้และประสบการณ์ในการรับราชการหลังจากที่นักเรียนนายร้อยจบการศึกษาเป็น
นายทหารสัญญาบัตรในอนาคต (1.4-4) 

ฯลฯ 
 

ผลการประเมิน  เท่ากับ   1 คะแนน    
 

2. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนาสถานศึกษา เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์การศึกษา หรือ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า อาท ิ
1) จปร.รุ่นที่ 19 ปลูกต้นไม้ยืนต้นเสริมและปลูกทดแทนในพ้ืนที่เดิม จ านวน 19 ต้น ซึ่ง 

จปร.รุ่นที่ 19 ปลูกไว้เมื่อ 5 ส.ค. 49 และ ก่อสร้างศาลาพักผ่อนทรงแปดเหลี่ยมตามรูปแบบที่
กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ “สวนรุกขมัย” พร้อมท าทางเท้าที่ถาวรจากถนนมีชูเวทถึง
ศาลาที่ก่อสร้าง (1.4-5) 

2) พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม บริจาคเงิน 30,000 บาท เพ่ือ
สนับสนุนโครงการจัดท าหนังสือสวนพฤษพรรณพื้นถ่ินแดนดิน จปร. เพื่อจัดสร้างเป็นที่ระลึกในโอกาส
ครบรอบ 130 ปี วันพระราชทานก าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (5 ส.ค. 60) (1.4-6) 

 

ผลการประเมิน  เท่ากับ   1 คะแนน    

3. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และ/หรือทุนการศึกษา (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน  
ศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และ/หรือทุนการศึกษา ได้แก่ 
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1) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด อนุมัติสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมปรับปรุงอาคารของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อันได้แก่ งานซ่อมปรับปรุงทางเชื่อมต่อกองบัญชาการ งานซ่อม
ปรับปรุงทางเชื่อมต่อหอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า งานซ่อมปรับปรุงสโมสร กรม
นักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ และงานซ่อมปรับปรุงหมวดดุริยางค์ สนามกีฬากลาง (1.4-7) 

2) ผู้บัญชาการทหารบกสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์กองพันทหาร
ราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1.4-8) 

3) ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (2) ในฐานะผู้อ านวยการส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้
การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงห้องออกก าลังกาย (ฟิตเนส) พร้อมจัดหาอุปกรณ์ (1.4-9)  

4) พลเอก พอพล  มณีรินทร์ อดีตผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มอบ
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อยทุกชั้นปี ปีละ 1 ทุน รวมจ านวน 5 ทุน ทุนละ 12,000 บาท ต่อปี 
ใช้ชื่อทุนว่า “ทุนรามาธิบดี เข็มกล้ากลางสมร” จ านวน 60,000 บาท (1.4-10) 

 

ผลการประเมิน  เท่ากับ   1 คะแนน    
 

4. มีฐานข้อมูลและมีการสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีฐานข้อมูลศิษย์เก่าและการสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่าง

เป็นระบบแต่ยังขาดการพัฒนาให้ทันสมัย (1.4-11) 
 

ผลการประเมิน  เท่ากับ   1 คะแนน    
 

5. มีผลงานสร้างสรรค์สังคมของศิษย์เก่าที่เป็นที่ยอมรับ/ยกย่อง อย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน                     
(1 คะแนน)  

การด าเนินงาน  
ในปีการศึกษา 2560 มีผลงานสร้างสรรค์สังคมของศิษย์เก่าที่เป็นที่ยอมรับ/ยกย่อง ดังนี้ 
1) พันเอก รณภพ จันทรนิยม ผู้อ านวยการกองการวิจัยและพัฒนา ส านักงานวิจัยและ

พัฒนาการทางทหารกองทัพบก ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจ าปี 2560 (รางวัล
ดีเด่นอันดับ 2) ของกองทัพบก โครงการพัฒนากล้องมองกลางคืน (1.4-12) 

2) พันเอก อมร  พิมพ์สี ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ชนะเลิศ
สิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ “Multi-Winch กู้ซ่อม” ของกองทัพบก ปี 2560 (1.4-13) 

 

ผลการประเมิน  เท่ากับ   1 คะแนน    

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ได้คะแนนเท่ากับ 5  คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
1.4-1  ขออนุมัติก าหนดการต้อนรับ พล.อ. ยศนันท์  หร่ายเจริญ รอง ผบ.ทสส. บรรยายพิเศษ 

ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2560 
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1.4-2  ขอเชิญวิทยากรเป็นผู้บรรยายพิเศษให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.4-3   ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร.  
1.4-4  กิจกรรมที่ศิษย์เก่ามาเป็นอาจารย์พิเศษ บรรยายให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 -3 ประจ าปี

การศึกษา 2560 หน่วย สวท.รร.จปร. 
1.4-5   ขออนุญาตจัดกิจกรรมเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 50 ปี จปร. รุ่นที่ 19  
1.4-6   บริจาคเงินให้กับ รร.จปร.  
1.4-7   แจ้งการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บก.ทท. ในการซ่อมปรับปรุงอาคารของ รร.จปร.  
1.4-8   ขออนุมัติหลักการจัดจ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ พัน ร.รร.จปร. ฯ  
1.4-9   ขอเรียนเชิญ ผบ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมห้องออกก าลังกาย (ห้องฟิตเนส)ฯ  
1.4-10  บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ รร.จปร. 
1.4-11  รายชื่อศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
1.4-12  ประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นด้านยุทโธปกรณ์ ประจ าปี 2560  
1.4-13  ภาพโล่เกียรติคุณสิ่งประดิษฐ์ทางทหารด้านยุทโธปกรณ์ ประจ าปี 2560  

 

ตารางท่ี 9 สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพศิษย์ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลด าเนินการ น้ าหนัก 
คะแนนการ
ประเมิน 

คะแนน x น้ าหนัก 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพศิษย์    
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   5.00 5.00 25.00 

         1 ร้อยละ 100.00 (2) 2  
         2 ร้อยละ 90.06 (3) 3  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   5.00 5.00 25.00 
         1 ร้อยละ 85.61 (1) 1  
         2 จ านวน  30   นาย (1) 1  
          3 ร้อยละ 99.00 (1) 1  
         4 ร้อยละ 100.00 (1) 1  
         5 ร้อยละ 100.00 (1) 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละ 53.47 5.00 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4   5.00 5.00 25.00 

คะแนนรวม 20.00  100.00 
คะแนนเฉลี่ย 100 ÷ 20.00 = 5.00 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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การวิเคราะห์มาตรฐานที่  1 
จุดเด่น 
 1. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความพร้อมในการให้การฝึกศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย 
 2. ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าในทุกด้าน ส่งผลให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนานักเรียนนาย
ร้อย ทัง้ทางด้านวิชาการและการฝึกทางทหาร อีกท้ังในการปฏิบัติจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากกองทัพบกอย่างเพียงพอ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ระบบฐานข้อมูลนักเรียนนายร้อย 
 2. ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักเรียนนายร้อย พร้อมให้บันทึกกิจกรรมที่นักเรียนนาย
ร้อยได้ปฏิบัติ รวมทั้งผลการฝึกศึกษาตามหลักสูตรเพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารการศึกษาแก่นักเรียน
นายร้อยต่อไป 
 2. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง เพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงานอันน ามาสู่การให้ความร่วมมือของศิษย์เก่าในการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าต่อไป 
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มาตรฐานด้านที่ 2 คุณภาพอาจารย์ 
คุณภาพอาจารย์พิจารณาได้จากคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

และวิชาชีพในสาขาที่สอน อาจารย์มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 
อาจารย์ควรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 
นอกจากนี้อาจารย์ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ   
ค าอธิบาย      

อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน สามารถ
พัฒนานักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 

หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
  

ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้ 

                    วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 

การด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีอาจารย์ประจ า จ านวน 147.50

นาย ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 2.50 
นาย อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 13.50 นาย อาจารย์
ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 16.50 นาย อาจารย์ประจ าคุณวุฒิ
ปริญญาโทที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์จ านวน 5 นาย อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทที่ด ารง

 
ดัชนีคุณภาพ = ผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 
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ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 18 นาย อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทที่ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน 88.50 นาย อาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 3.50 
นาย สรุปผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจ าเท่ากับ 439.50 จากจ านวนอาจารย์
ประจ าทัง้หมด 147.50 นาย คิดเป็นดัชนีคุณภาพเท่ากับ 2.98 (2.1-1, 2.1-2) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อข้อมูล (ระดับคุณภาพ) 
จ านวนอาจารย์ (นาย) ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 2 ปี 2559 2560 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีและไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ (0) 

6 3.50 0 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีและด ารง
ต าแหน่ง ผศ. (1) 

0 0 0 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีและด ารง
ต าแหน่ง รศ. (3) 

0 0 0 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรีและด ารง
ต าแหน่ง ศ. (6) 

0 0 0 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทและไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ (2) 

90 88.50 357 

6. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทและด ารง
ต าแหน่ง ผศ. (3) 

16 18 102 

7. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทและด ารง
ต าแหน่ง รศ. (5) 

6 5 55 

8. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโทและด ารง
ต าแหน่ง ศ. (8) 

0 0 0 

9. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกและไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ (5) 

19.50 16.50 180 

10. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารง
ต าแหน่ง ผศ. (6) 

10 13.5 141 

11. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารง
ต าแหน่ง รศ. (8) 

3 2.5 44 

12. จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอกและด ารง
ต าแหน่ง ศ. (11) 

0 0 0 

13. ผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์
ประจ า 

439.50 439.50 879 

14. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 150.50 147.50 298 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการด าเนินงาน  =   ผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจ า 
                                                 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
       =   2.95 
 

ผลการประเมิน      เท่ากับ   2.46 คะแนน  
                                             

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ได้คะแนนเท่ากับ 2.46 คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
2.1-1    คุณภาพอาจารย์ตามคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการของ อจ.รร.จปร. ปี 60 
2.1-2  คุณภาพอาจารย์ตามคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการของ อจ.รร.จปร. ปี 60 (แยกตามกองวิชา)  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่   
ค าอธิบาย     อาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับสากล หรือผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการและมีการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

  การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้น ับอาจารย์ประจ าที ่ปฏิบ ัต ิงา นจริง โดยมี
ระยะเวลา การท างานในปีการศึกษานั้น ซึ่งรวบรวมเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษาตามเงื่อนไข ดังนี้ 

 - กรณีมีระยะเวลาท างาน 9 เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น 1 นาย 
 - กรณีมีระยะเวลาท างาน 6 เดือน แต่ไม่ถึง 9 เดือน ให้นับเป็น 0.50 นาย 
 - กรณีมีระยะเวลาท างานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 
 อาจารย์ประจ าที่ท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้นับเฉพาะผู้ปฏิบัติงานจริง ไม่นับ

อาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ และไม่นับซ้ าแม้ว่าอาจารย์ผู้นั้นจะท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หลาย
เรื่องในปีการศึกษานั้น 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์และ/

หรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (2 คะแนน)  

วิธีการค านวณ 
 

 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 
 

จ านวนอาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับ
การตีพิมพ์และ/หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 

X 100 ผลร้อยละ = 
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การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์และ/หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ 21 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด150.5 นาย คิด
เป็นร้อยละ 13.95 

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ จ านวนทั้งสิ้น 22 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งสิ้น 147.50 นาย คิดเป็นร้อยละ 14.92 ดังนี้ (รายละเอียดของผลงานแสดงในตัวบ่งชี้ 2.2 ข้อ 2) 

1. ร.ท. ชลิต สันติธรารัก 
2. ร.ท. ฐิติพงษ์ กาวิชัย  
3. ร.ท. ธีรภัทร์ พันธ์กล้า 
4. ร.อ. ธัชชาย ธนพิศุทธิ์วงศ์ 
5. ร.อ. สมโชติ วีรภัทรเวธ 
6. ร.อ.หญิง ฉัฐรภรณ์ ยศสุนทร 
7. พ.ต.ดร. อภิเษก มนเทียรวิเชียรฉาย 
8. พ.ต.ดร. เสกสรร หมอยาดี 
9. พ.ต. ธนกร งามจรุงจิต 
10. พ.ท.ผศ.ดร. กิตติภพ พรหมดี 
11. พ.ท.หญิง ผศ.ดร. กฤตยาภรณ์ เจริญผล 
12. พ.ท.หญิง ผศ.ดร. สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 
13. พ.ท. แดง ศรีอรุโนภาส 
14. พ.อ.ดร. จรรยา มิฉานันท์ 
15. พ.อ.ดร. สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ 
16. พ.อ.ผศ.ดร. ชวน จันทวาลย์  
17. พ.อ.ผศ.ดร. ณัฐพร นุตยะสกุล 
18. พ.อ.ผศ.ดร. นราเทพ พฤกษหิรัญ 
19. พ.อ.ผศ.ดร. อาศิส บุณยะประภัศร 
20. พ.อ.ผศ. วสันต์ พัฒน์วิชัยโชติ 
21. พ.อ.รศ.ดร. ผเดิม หนังสือ 
22. พ.อ.หญิง รศ. สมพร  ค าเครื่อง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 50 เท่ากับ 2 คะแนน 

 

ผลการประเมิน   เท่ากับ     0.58  คะแนน 
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2. รอ้ยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ/หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (3 คะแนน) 

เกณฑ์การพิจารณา 

ผลงานวิจัย 

การตีพิมพ์งานวิจัย ค่าน้ าหนัก 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ 0.20 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40 
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-
Journal  Centre (TCI) กลุ่ม 2 หรือเทียบเท่า 

0.60 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  
Thai-Journal  Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal  Rank : www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
หรือ Scopus Q3, Q4  หรือเทียบเท่า 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

0.80 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลISI หรือ Scopus Q1, Q2 หรือเทียบเท่า 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00 
 
 

ผลงานสร้างสรรค์ 

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 0.20 
มีการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 
มีการเผยแพร่ในระดับกองทัพ/ชาติ 0.60 
มีการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 
มีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 

หมายเหตุ : แหล่งเผยแพร่และรายชื่อวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

เงื่อนไข : คะแนนในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีอาจารย์คัดลอกผลงาน แต่สถาบันมิได้
ด าเนินการลงโทษ 

 

http://www.scimagojr.com/
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วิธีการค านวณ 
 
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 3 คะแนน 

การด าเนินงาน 
ในปี 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนงานวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 26 ผลงาน 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ จ านวน 9 

ผลงาน คือ 
1. การทดสอบรอยต่อแบบเชื่อมพอกของรอยต่อเสาคานเหล็กรูปพรรณรีดร้อนรูปตัว H 

ตีพิมพ์ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 22 โดย พ.ต. ธนกรฯ พ.อ.ผศ.ดร. ณัฐพรฯ 
(2.2-1) 

2. ผนังกันกระสุนส าเร็จรูป ตีพิมพ์ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 
22 โดย พ.ต. ธนกรฯ พ.อ.ผศ.ดร. ณัฐพรฯ พ.อ. วสันต์ฯ (2.2-2) 

3. Alternative Education for Comparing the Utilization between Old and 
New Air Conditioner for Chulachomklao Royal Military Academy Library ตีพิมพ์ใน การประชุม
ทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 โดย พ.ท.หญิง ผศ.ดร. สุวิมลฯ      
ร.ท. ธีรภัทร์ฯ (2.2-3) 

4. การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกและนับเหรียญกษาปณ์ไทยแบบอัตโนมัติ  ตีพิมพ์
ใน การประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 โดย ร.ท. ธีรภัทร์ฯ 
พ.ท.หญิง สุวิมลฯ (2.2-4) 

5. 1                                                                    
                                อจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์
ในวารสาร 120 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย – รัสเซีย จากมุมมองของเอกสาร
รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักวิชาการไทย – รัสเซียศึกษา โดย พ.อ.ดร. สรศักดิ์ (2.2-5) 

6. มิตรจ าเป็น                                                    ในช่วง
เริ่มต้นของสงครามเย็น (ค.ศ. 1945 – 1963) ตีพิมพ์ในวารสาร 120 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย – รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักวิชาการไทย – 
รัสเซียศึกษา โดย พ.ต.ดร. อภิเษกฯ (2.2-6) 

 
ผลร้อยละ = 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ 
หรือเผยแพร่ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 

X 100 
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7. สหภาพโซเวียตกับไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากจดหมายเหตุ
สหรัฐอเมริกาในทศวรรษท่ี 1970 – 1980      ำ            ดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา 
ชุด CREST (CIA Records Search Tool) ตีพิมพ์ในวารสาร 120 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักร
ไทย – รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักวิชาการไทย–รัสเซียศึกษา โดย 
ร.อ. สมโชติฯ (2.2-7) 

8. ปัจจัยการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักเรียนนายร้อยเพ่ือการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดย พ.ท. แดงฯ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2.2-8) 

9. การวิเคราะห์บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี  ตีพิมพ์ใน 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย ร.อ.หญิง ฉัฐรภรณ์ฯ 
(2.2-9) 

การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 8 ผลงาน 
คือ 

1. Experimental and Numerical Investigation on Cold-formed Steel C Back- 
to - B a c k Beams ตีพิมพ์ใน The Third International Conference on Civil Engineering 
Research (ICCER) August 1st-2nd 2017, Surabaya – Indonesia โดย พ.อ.ผศ. วสันต์ (2.2-10) 
 2. Experimental and Numerical Study on Cold-formed Steel Built-up Box 
Beams ตีพิมพ์ใน The Third International Conference on Civil Engineering Research 
(ICCER) August 1st-2nd 2017, Surabaya – Indonesia โดย พ.อ.ผศ. วสันต์ (2.2-11) 
 3. Finite Element Analysis of Al7075 Aluminum Floor Joist for M4 Military 
Bridge ตีพิมพ์ใน 4 th Asian Conference on Defence Technology โดย พ.อ.ผศ.ดร. ณัฐพรฯ  
ร.อ. ธัชชัยฯ พ.อ.ผศ.ดร. ชวนฯ ร.ท. ชลิตฯ  (2.2-12) 
 4. Performance of Aramid Fiber Reinforced Concrete Panels under Blast Loads 
ตีพิมพ์ใน 4 th Asian Conference on Defence Technology โดย พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพรฯ (2.2-13) 
 5. Experiment on Precast Solid Concrete Floor Slabs resting on Cold-
Formed Steel Framing Stud Walls ตีพิมพ์ใน The 2017 World Congress on Advances in 
Structural Engineering and Mechanics, ASEM17 ณ เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดย พ.อ.ผศ.
ดร. ณัฐพรฯ (2.2-14) 
 6. Adjustable Magnetic Force System for Climbing Robot ตีพิมพ์ใน 8 th 
International Conference on Mechanical Engineering โดย พ.อ.ผศ. ดร.อาศิสฯ (2.2-15) 
 7. Optimal Military Unit Location as a Modified Set Covering Problem: Case 
Study of Pattani Province, Thailand ตีพิมพ์ใน 4 th Asian Conference on Defence 
Technology โดย พ.ต.ดร. เสกสรรฯ (2.2-16) 
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 8. Facility Location for Earthquake Planning as a Set Covering Problem: 
Case Study of Chiangrai, Thailand ตีพิมพ์ใน 4 th Asian Conference on Defence Technology 
โดย พ.ต.ดร. เสกสรรฯ (2.2-17) 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI  กลุ่ม 1 จ านวน 
5 ผลงาน (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php) คือ 

1.  ผนังป้องกันกระสุนปืน M16 จากวัสดุยางพารา ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าปีที่ 15 โดย พ.อ.ผศ. วสันต์ฯ พ.อ.ผศ.ดร. ณัฐพรฯ พ.ต.ธนกรฯ พ.อ.ผศ.ดร. 
ชวนฯ  (2.2-18) 

2.  Review of Electrohydrodynamics Application (Base on the Mechanism 
Characteristic) ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีที่ 15 โดย พ.ท.หญิง 
ผศ.ดร. สุวิมลฯ (2.2-19) 

3.  การออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนและป้องกันภัยทางอากาศระดับยุทธวิธี ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีที่ 15 โดย พ.อ.รศ.ดร. ผเดิมฯ (2.2-20) 

4. การออกแบบและสร้างชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบ Nutrient Flow Technique 
แบบประหยัด ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีที่ 15 โดย พ.อ.หญิง รศ.
สมพรฯ (2.2-21) 

5. การประยุกต์ใช้เทคโลโยลีภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
พ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีที่ 15 โดย 
พ.ท.หญิง ผศ.ดร. กฤตยาภรณ์ฯ (2.2-22) 
 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (https://www.scimagojr.com/journalrank.php) จ านวน 4 ผลงาน คือ 

1.  Flow control with electrode bank arrangements by electrohydrodynamics 
force for heat transfer enhancement in a porous medium ตีพิมพ์ใน Heat Transfer-Asian 
Research (2017) Q2 โดย พ.ท.หญิง ผศ.ดร.สุวิมลฯ (2.2-23) 

2. Improving SAR data processing with polarimetric reference functions in 
the range Doppler algorithm ตีพิมพ์ใน International Journal of Remote Sensing (2017) 
Vol. 38(23) pp. 6582 - 6598 Q1 โดย พ.อ.ผศ.ดร.นราเทพฯ พ.อ.ดร.จรรยาฯ  (2.2-24) 

3. Quantifying the resilience of an urban traffic-electric power coupled 
system ตีพิมพ์ใน Reliability Engineering and System Safety Q1 โดย พ.ต.ดร.เสกสรรฯ (2.2-25) 

4. Characterization of carbon materials and differences from activated 
carbon particle (ACP) and coal briquettes product (CBP) derived from coconut shell 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php
https://www.scimagojr.com/journalrank.php
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via rotary kiln ตีพิมพ์ใน Renewable and Sustainable Energy Reviews (Q1) โดย พ.ท.ผศ.ดร.
กิตติภพฯ ร.ท.ฐิติพงษ์ฯ (2.2-26)        
 

ข้อมูลพื้นฐาน   

ชื่อข้อมูล (ค่าน้ าหนัก) 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงานรวม 

2 ปี 2559 2560 

1. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ (0.20)  

8 9 3.4 

2. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

13 8 8.4 

3. งานวิ จั ยที่ มี การตี พิมพ์ ในวารสารวิ ชาการ
ระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ ในฐานข้อมูล Thai-
Journal Centre (TCI) กลุ่ม 2 หรือเทียบเท่า (0.60) 

1 0 0.6 

4. งานวิจยัที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ 
ชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal  
Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร 
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการ 

8 5 10.4 

จัดอันดับวารสาร SJR (SCImago  Journal  Rank 
: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus Q3,Q4  หรือเทียบเท่า 
– ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (0.80) 

   

5. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมูล
สากล ISI หรือ Scopus Q1, Q2 หรือเทียบเท่า 
– ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) 

2 4 6 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
(0.20) 

0 0 0 

7. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
(0.40) 

0 0 0 

http://www.scimagojr.com/
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ชื่อข้อมูล (ค่าน้ าหนัก) 

ผลการด าเนินงาน  
(ปีการศึกษา) 

ผลการ
ด าเนินงานรวม 

2 ปี 2559 2560 

8. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในระดับกองทัพ/
ชาติ (0.60) 

0 0 0 

9. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 

0 0 0 

10. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

0 0 0 

11. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

15.80 13.00 28.80 

12. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 150.50 147.50 298.00 
13. ร้อยละของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

10.50 8.78 9.66 

ผลการด าเนินงาน  เท่ากับ  2.90 คะแนน  

 คะแนนประเมินตนเอง  
ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  
1 2 0.58 

 3.48 
2 3 2.90 

คะแนนประเมินตนเอง  3.48 

 
หลักฐานอ้างอิง 
2.2-1 การทดสอบรอยต่อแบบเชื่อมพอกของรอยต่อเสาคานเหล็กรูปพรรณรีดร้อนรูปตัว H ตีพิมพ์ 

ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 22 โดย พ.ต.ธนกรฯ พ.อ.ผศ.ดร. ณัฐพรฯ  
2.2-2 ผนังกันกระสุนส าเร็จรูป ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 22 โดย 

พ.ต.ธนกรฯ พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพรฯ พ.อ.ผศ. วสันต์ฯ  
2.2-3 Alternative Education for Comparing the Utilization between Old and New Air 

Conditioner for Chulachomklao Royal Military Academy Library ตีพิมพ์ในการ
ประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 โดย พ.ท.หญิง 
ผศ.ดร. สุวิมลฯ ร.ท. ธีรภัทร์ฯ 
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2.2-4 การออกแบบและสร้างเครื่องคัดแยกและนับเหรียญกษาปณ์ไทยแบบอัตโนมัติ ตีพิมพ์ในการ
ประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 โดย ร.ท. ธีรภัทร์ฯ 
พ.ท.หญิง ผศ.ดร. สุวิมลฯ 

2.2-5                                                                                
                      อจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ใน 
วารสาร 120 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย – รัสเซีย จากมุมมองของ
เอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักวิชาการไทย – รัสเซียศึกษา โดย พ.อ.ดร. สรศักดิ์  

2.2-6 มิตรจ าเป็น                                                    ในช่วงเริ่มต้นของ
สงครามเย็น (ค.ศ. 1945 - 1963) ตีพิมพ์ใน วารสาร 120 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย–รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักวิชาการไทย 
–รัสเซียศึกษา โดย พ.ต.ดร. อภิเษกฯ  

2.2-7 สหภาพโซเวียตกับไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากจดหมายเหตุสหรัฐอเมริกาใน
ทศวรรษที่ 1970 – 1980      ำ            ดหมายเหตุแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ชุด 
CREST (CIA Records Search Tool) ตีพิมพ์ใน วารสาร 120 ปีแห่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย – รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักวิชาการ
ไทย – รัสเซียศึกษา โดย ร.อ. สมโชติฯ  

2.2-8 ปัจจัยการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักเรียนนายร้อยเพ่ือการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน โดย พ.ท. แดงฯ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

2.2-9 การวิเคราะห์บทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ สยามบรมราชกุมารี  ตีพิมพ์ใน 
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.จปร. โดย ร.อ.หญิง ณัฐรภรณ์ฯ (2.2-20) 

2.2-10 Experimental and Numerical Investigation on Cold-formed Steel C Back- 
 to - B a c k Beams ตีพิมพ์ใน The Third International Conference on Civil Engineering 

Research (ICCER) August 1st-2nd 2017, Surabaya – Indonesia โดย พ.อ.ผศ. วสันต์ฯ  
2.2-11 Experimental and Numerical Study on Cold-formed Steel Built-up Box Beams 

ตีพิมพ์ใน The Third International Conference on Civil Engineering Research 
(ICCER) August 1st-2nd 2017, Surabaya – Indonesia โดย พ.อ.ผศ. วสันต์ฯ  

2.2-12 Finite Element Analysis of Al7075 Aluminum Floor Joist for M4 Military Bridge
ตีพิมพ์ใน 4 th Asian Conference on Defence Technology โดย พ.อ.ผศ.ดร. ณัฐพรฯ  

          ร.อ. ธัชชัยฯ พ.อ.ผศ.ดร. ชวนฯ ร.ท. ชลิตฯ   
2.2-13 Performance of Aramid Fiber Reinforced Concrete Panels under Blast Loads  
         ตีพิมพ์ใน 4 th Asian Conference on Defence Technology โดย พ.อ.ผศ.ดร. ณัฐพรฯ  
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2.2-14 Experiment on Precast Solid Concrete Floor Slabs resting on Cold-Formed 
Steel Framing Stud Walls ตีพิมพ์ใน The 2017 World Congress on Advances in 
Structural Engineering and Mechanics, ASEM17 ณ เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดย 
พ.อ.ผศ.ดร. ณัฐพรฯ  

2.2-15 Adjustable Magnetic Force System for Climbing Robot ตีพิมพ์ใน 8th International 
Conference on Mechanical Engineering โดย พ.อ.ผศ.ดร. อาศิสฯ  

2.2-16 Optimal Military Unit Location as a Modified Set Covering Problem:Case Study 
of Pattani Province, Thailand ตีพิมพ์ใน 4th Asian Conference on Defence 
Technology โดย พ.ต.ดร. เสกสรรฯ 

2.2-17 Facility Location for Earthquake Planning as a Set Covering Problem: Case Study 
of Chiangrai, Thailand ตีพิมพ์ใน 4th Asian Conference on Defence Technology โดย 
พ.ต.ดร. เสกสรรฯ 

2.2-18 ผนังป้องกันกระสุนปืน M16 จากวัสดุยางพารา ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าปีที่ 15 โดย พ.อ.ผศ.วสันต์ฯ พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพรฯ พ.ต.ธนกรฯ พ.อ.ผศ.ดร.
ชวนฯ   

2.2-19  Review of Electrohydrodynamics Application (Base on the Mechanism Characteristic) 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีที่ 15 โดย พ.ท.หญิง ผศ.ดร. 
สุวิมลฯ  

2.2-20 การออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนและป้องกันภัยทางอากาศระดับยุทธวิธีตีพิมพ์ใน 
วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีที่ 15 โดย พ.อ.รศ.ดร. ผเดิมฯ 

2.2-21 การออกแบบและสร้างชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ระบบ Nutrient Flow Technique แบบ
ประหยัด ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีที่ 15 โดย พ.อ.หญิง 
รศ. สมพรฯ 

2.2-22 การประยุกต์ใช้เทคโนโลโยภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ
พ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีที่ 15 
โดย พ.ท.หญิง ผศ.ดร. กฤตยาภรณ์ฯ  

2.2-23  Flow control with electrode bank arrangements by electrohydrodynamics 
force for heat transfer enhancement in a porous medium ตีพิมพ์ใน Heat 
Transfer-Asian Research (2017) Q2 โดย พ.ท.หญิง ผศ.ดร. สุวิมลฯ 

2.2-24 Improving SAR data processing with polarimetric reference functions in the 
range Doppler algorithm ตีพิมพ์ใน International Journal of Remote Sensing 
(2017) Vol. 38(23) pp. 6582 - 6598 Q1 โดย พ.อ.ผศ.ดร.นราเทพฯ พ.อ.ดร. จรรยาฯ   
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2.2-25 Quantifying the resilience of an urban traffic-electric power coupled system 
ตีพิมพ์ใน Reliability Engineering and System Safety Q1 โดย พ.ต.ดร. เสกสรรฯ  

2.2-26 Characterization of carbon materials and differences from activated carbon 
particle (ACP) and coal briquettes product (CBP) derived from coconut shell 
via rotary kiln ตีพิมพ์ใน Renewable and Sustainable Energy Reviews (Q1) โดย 
พ.ท.ผศ.ดร. กิตติภพฯ ร.ท. ฐิติพงษ์ฯ    

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์มีผลงานน าไปใช้ประโยชน์   
ค าอธิบาย     อาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์หรือ
ข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  
 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (5 คะแนน) 

วิธีการค านวณ 

ผลร้อยละ = 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่มีผลงาน 

หมายเหตุ : กรณีที่การน าผลงานวิจัย และ/หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในปีที่ไม่ได้ท าผลงาน 
ให้น าจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานฯ เพ่ิมเท่ากับจ านวนผลงานวิจัย และ/หรืองานสร้างสรรค์ 

เงื่อนไข : คะแนนในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีอาจารย์ประจ าละเมิด ลิขสิทธิ์/
สิทธิบัตร/คัดลอกผลงาน แต่สถาบันมิได้ด าเนินการลงโทษ 
 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนอาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์

10 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 21 นาย คิดเป็นร้อยละ 47.62 
ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนอาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนทั้งสิ้น 10 ชิ้นงาน โดยมีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 นาย จากจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 22 นาย คิดเป็นร้อยละ 40.91 ดังนี้ 

1. ผนังป้องกันกระสุนปืน M16 จากวัสดุยางพารา ของ พ.อ.ผศ. วสันต์ฯ (2.3-1) 
2. การศึกษาและออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสแตกคอยล์ส าหรับการรับความ

ร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ พ.ท.ผศ. วนขาติฯ (2.3-2) 
3. การออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนและป้องกันภัยทางอากาศระดับยุทธวิธี ของ  
 พ.อ.รศ.ดร. ผเดิมฯ (2.3-3) 
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4. คู่มือการค านวณค่าความเชื่อถือได้ของวิทยุถ่ายทอดด้วยโปรแกรม Quantum Geographic 
Information System และโปรแกรม CRMA PathCal ของ พ.ต. กนกฯ (2.3-4) 

5. การศึกษาความเป็นไปได้ในการผสมผสานการใช้พืชร่วมกับกระบวนการเฟสตันออกซิเดชันใน
การบ าบัดน้ าปนเปื้อนสารไตรไนโตรโทลูอีน ของ พ.อ.หญิง พนิตตาฯ (2.3-5) 

6. การผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษหญ้าในสนามกอล์ฟเขาชะโงกโดยถังหมักขนาดเล็กของ พ.อ.
หญิง ผศ. ภัทรียาฯ (2.3-6)  

7. การศึกษาธรณีสันฐานวิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชาบริเวณ
ปราสาทพระวิหาร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ของ พ.ท.หญิง ผศ.ดร. กฤตยาภรณ์ฯ  
(2.3-7) 

8. การประยุกต์ใช้เทคโลโยลีภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ 
   พ้ืนที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ของ พ.ท.หญิง ผศ.ดร. กฤตยาภรณ์ฯ (2.3-8) 
9. Characterization of carbon materials and differences from activated carbon 

particle (ACP) and coal briquettes product (CBP) derived from coconut 
shell via rotary kiln ของ พ.ท.ผศ.ดร. กิตติภพฯ (2.3-9) 

10. การประเมินผลกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้าของ พ.อ.หญิง รศ. อโณมาฯ (2.3-10) 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 2 ปี มีจ านวนอาจารย์ประจ ามีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ 19 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 43 นาย คิดเป็นร้อยละ  44.19 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 4.42  คะแนน          

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ได้คะแนนเท่ากับ 4.42 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
2.3-1 ผนังป้องกันกระสุนปืน M16 จากวัสดุยางพารา ของ พ.อ.ผศ. วสันต์ฯ 
2.3-2 การศึกษาและออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสแตกคอยล์ส าหรับการรับความร้อน

จากพลังงานแสงอาทิตย์ ของ พ.ท.ผศ. วนขาติฯ  
2.3-3 การออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนและป้องกันภัยทางอากาศระดับยุทธวิธี ของ พ.อ.

รศ.ดร. ผเดิมฯ  
2.3-4   คู่มือการค านวณค่าความเชื่อถือได้ของวิทยุถ่ายทอดด้วยโปรแกรม Quantum Geographic 

Information System และโปรแกรม CRMA PathCal ของ พ.ต. กนกฯ  
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2.3-5   การศึกษาความเป็นไปได้ในการผสมผสานการใช้พืชร่วมกับกระบวนการเฟสตันออกซิเดชัน
ในการบ าบัดน้ าปนเปื้อนสารไตรไนโตรโทลูอีนของ พ.อ.หญิง พนิตตาฯ  

2.3-6  การผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษหญ้าในสนามกอล์ฟเขาชะโงก โดยถังหมักขนาดเล็กของ พ.อ.หญิง 
ผศ. ภัทรียาฯ  

2.3-7  การศึกษาธรณีสันฐานวิทยาและการใช้ประโยชน์ที่ดินพ้ืนที่ชายแดนไทย -กัมพูชาบริเวณ
ปราสาทพระวิหาร โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของ พ.ท.หญิง ผศ.ดร. กฤตยาภรณ์ฯ  

2.3-8  การประยุกต์ใช้เทคโลโยลีภูมิสารสนเทศศึกษาการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพ้ืนที่
ชายแดนไทย-กัมพูชาของ พ.ท.หญิง ผศ.ดร. กฤตยาภรณ์ฯ 

2.3-9  Characterization of carbon materials and differences from activated carbonparticle 
(ACP) and coal briquettes product (CBP) derived from coconut shell via rotary  
kiln ของ พ.ท.ผศ.ดร. กิตติภพฯ  

2.3-10  การประเมินผลกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายร้อย    
พระจุลจอมเกล้า ของ พ.อ.หญิง รศ. อโณมาฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  
ค าอธิบาย       

อาจารย์ประจ าที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/
อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในและ/หรือต่างประเทศ และได้น าความรู้
กลับมาขยายผล และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมิน 

หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/

น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/นาย ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (5 คะแนน) 

วิธีการค านวณ 

 

 

 

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

 

ผลร้อยละ = 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่เพ่ิมพูนความรู้ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ชม./ปี และมี
การขยายผล และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

X 100 
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การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดู

งาน/น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/นาย 125 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
150.50 นาย คิดเป็นร้อยละ 83.06  

ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดู
งาน/น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/นาย 143 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
147.50 นาย คิดเป็นร้อยละ 96.95 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 2 ปี มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/
อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/นาย 268 นาย จากจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 298 นาย คิดเป็นร้อยละ 89.93 (2.4-1, 2.4-2) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  5.62 คิดเป็น 5.00 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ได้คะแนนเท่ากับ 5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
2.4-1  อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้-ประสบการณ ์

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 อาจารย์ ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร  
ค าอธิบาย   

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการก าหนดจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหารไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรมีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการก ากับ ดูแล
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มี
การด าเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน  
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร           
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (2 คะแนน)  

วิธีการค านวณ 

 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 
 

 

X 100 ผลร้อยละ = 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร  
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การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีนโยบายให้ก าลังพลทุกระดับชั้น ปฏิบัติตามระเบียบวินัย

และแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด โดยยึดถือปฏิบัติเป็นระเบียบปฏิบัติประจ าของหน่วย มีการ
ฝึกทบทวนท่ามือเปล่าส าหรับอาจารย์ทุกชั้นยศ (2.5-1) นอกจากนี ้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ยังมีการฝึกเบื้องต้นและอบรมแบบธรรมเนียมทหารให้กับอาจารย์ที่มาบรรจุใหม่อีกด้วย (2.5-2) ใน
ด้านการเรียนการสอน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียบ
และก ากับดูแลอาจารย์ นักเรียนนายร้อย และอาคารเรียน (2.5-3)  และให้รายงานผลการปฏิบัติ 
(2.5-4) และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยังมีการตรวจและรายงานผลการตรวจการแต่งกาย
และวินัยทหารหญิงที่ประพฤติ/ปฏิบัติ ผิดระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร ประจ าทุก 6 เดือน  
(2.5-5) 

ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียม
ทหาร 150.50 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 150.50 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียม
ทหาร 147.50 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 147.50 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 (2.5-1 ถึง 
2.5-5) 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 2 ปี มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบ
ธรรมเนียมทหาร 298 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 298 นาย คิดเป็นร้อยละ 100  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 2 คะแนน 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  2 คะแนน 

2. มีคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร (1 คะแนน)  

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีคู่มือจรรยาบรรณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ซ่ึงด าเนินการโดยคณะกรรมการด าเนินการก าหนดจรรยาบรรณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2.5-6) 
นอกจากนี้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  โดยสภาอาจารย์ ได้จัดท าคู่มือบุคลากร

ทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา (2.5-7) คู่มือนี้
ประกอบไปด้วย ระเบียบ ค าสั่ง และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานประจ าวัน ซึ่งได้แจกจ่าย
คู่มือนี้ให้กับอาจารย์ใหม่ทุกนายที่เข้ารับการอบรมในโครงการอบรมอาจารย์ใหม่ประจ าปี 2560  

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
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3. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ /ครูทหาร และมีการประชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี (1 คะแนน)  

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ (2.5-8) 

เพ่ือก ากับดูแลการปฏิบัติงานของอาจารย์ วางแผนป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิด
จรรยาบรรณ และประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2560 (2.5-9) โดยการ
ด าเนินการของคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ ประธานสภาอาจารย์ เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการ
ได้ด าเนินการประชุม เพ่ือก าหนดแนวทางการประเมิน และสรุปผลการประเมินผล (2.5-10) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   

4. ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร อยู่
ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด (1 คะแนน)  

วิธีการค านวณ 

 

 
 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครู

ทหาร อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 150.50 นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 150.50 นาย คิดเป็นร้อยละ 100  

ปีการศึกษา 2560 มีจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครู
ทหาร อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 146.50 นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 147.50 นาย คิดเป็นร้อยละ 99.32 (2.5-11) 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 2 ปี มีมีจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณ
อาจารย์/ครูทหาร อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 297 นาย จากจ านวนครู/อาจารย์
ประจ าทั้งหมด 298 นาย คิดเป็นร้อยละ 99.66  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

 
ผลการประเมิน เท่ากับ    1 คะแนน       

 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 
 

 

X 100 ผลร้อยละ = 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมดในปีการศึกษาน้ัน 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทีผ่่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับดี-ดีมาก 
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
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หลักฐานอ้างอิง  
2.5-1  การฝึกทบทวนท่ามือเปล่าแก่ก าลังพล   
2.5-2  การฝึกเบื้องต้นและอบรมแบบธรรมเนียมทหารให้กับอาจารย์ที่มาบรรจุใหม่   
2.5-3    ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจระเบียบอาจารย์   
2.5-4    รายงานผลการตรวจระเบียบอาจารย์   
2.5-5    รายงานผลการตรวจการแต่งกายและวินัยทหารหญิง   
2.5-6  คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์  2550 
2.5-7    คู่มือบุคลากรทางการศึกษา   
2.5-8    ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณ  . 
2.5-9    แผนปฏิบัติราชการ สกศ. ปี 60 
2.5-10  รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ   
2.5-11  สรุปผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ปี 60 
 
ตารางท่ี 10 สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 คุณภาพครู/อาจารย์ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลด าเนินการ น้ าหนัก 
คะแนน 

การประเมิน 
คะแนน x น้ าหนัก 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพครู/อาจารย์    
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 2.95 5.00 2.46 12.30 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2   5.00 3.48 17.40 

         1 ร้อยละ 14.43 (2) 0.58  
         2 ร้อยละ 9.66 (3) 2.90  

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ร้อยละ 44.19 5.00 4.42 22.10 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ร้อยละ 89.93 5.00 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5   5.00 5.00 25.00 
 1 ร้อยละ 100 (2) 2  
 2 มีการปฏิบัติ (1) 1  
 3 มีการปฏิบัติ (1) 1  
 4 ร้อยละ 99.66 (1) 1  

คะแนนรวม 25.00 - 101.80 
คะแนนเฉลี่ย 101.80  ÷ 25.00 = 4.07 
ระดับคุณภาพ ด ี
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การวิเคราะห์มาตรฐานที่  2 

จุดเด่น 
มีอัตราการใช้ประโยชน์ของผลงาน การเพ่ิมพูนความรู้ของอาจารย์ และการปฏิบัติตาม

ระเบียบวินัยที่สูง   

จุดที่ควรพัฒนา 
1. จ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังสามารถเพ่ิมให้สูงขึ้นได้อีก  
2. จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยยังน้อย (เพียงร้อยละ 15)   

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรสนับสนุนให้ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนท า

วิจัยจากแหล่งทุนภายในหรือภายนอกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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มาตรฐานด้านที่ 3 หลักสูตรและการเรียนการสอน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการบริหารการพัฒนาหลักสูตร ทั้งในด้านวิทยาการ

อุดมศึกษาและวิทยาการทหาร ให้ตอบสนองตอการผลิตบุคลากรตามวัตถุประสงค์ของกองทัพ 
พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยี วิทยาการและความต้องการของกองทัพ 
มีการจัดการการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเนนการปฏิบัติจริงและส่งเสริมประสบการณ์จริง โดย
บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการถายทอด รวมทั้งมีการนําผลงานวิจัยมา
จัดการเรียนการสอน มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน ตลอดจนมีการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
ค าอธิบาย    

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความต้องการของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกการเปิด - ปิดหลักสูตร ตาม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนด ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความร่วมมือใน
การพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
กรอบเวลาที่กําหนด มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้สําเร็จการศึกษาตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน  
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/

สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การด าเนินงาน 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามความต้องการของกองทัพบก และนโยบายของหน่วยเหนือ โดย
หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
5 สาขา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 2 สาขา และกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 1 สาขา (3.1-1) ดังนี้ 

(1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
(2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
(4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
(5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ 
(6) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(7) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
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หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการ
ทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อ 5 มี.ค. 58 (3.1-2) ผ่านความเห็นชอบจากสภาการศึกษา
วิชาการทหาร และได้รับการอนุมัตใิห้ใช้จัดการศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อยเมื่อ 12 มี.ค. พ.ศ. 2558 เป็น
ต้นไป (3.1-3) เป็นไปตามข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีของโรงเรียนทหาร พ.ศ. 2558 (3.1-4) สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพบก 
(3.1-5) ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ว่าเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานทางวิชาการ (3.1-6) สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (3.1-7) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ (3.1-8) นอกจากนี้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรม- เครื่องกล ได้รับการ
รับรองปริญญาจากสภาวิศวกรแล้ว (3.1-9) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   

2. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี       
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทําหน้าที่

เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กําหนดหลักสูตร ปรับปรุง และแก้ไขหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
(3.1-10) ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2545 (3.1-11) 
ประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการโดยการแต่งตั้ง (3.1-12) นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา (3.1-13) และมีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง (3.1-
14 -3.1-15)     

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน  

การด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ได้มีการบรรจุรายละเอียดวิชา 

จํานวน 32 รายวิชา ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดวิชา จํานวน 23 รายวิชา และปรับปรุงแก้ไข 3 
แผนการสอน เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย (3.1-16) และรวบรวมข้อมูลรายวิชาที่มีการปรับปรุงชื่อ 
รหัส และสังเขปรายวิชา เพื่อนําเข้าที่ประชุม สภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป รวมทั้งสิ้น 67 รายวิชา (3.1-17)  

ตามที่สภาวิศวกรได้ดําเนินการตรวจรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา ซึ่งได้ให้คําแนะนําและข้อเสนอแนะ 2 ประเด็น คือ การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้ตรง
กับเนื้อหาที่สภาวิศวกรกําหนด และปรับปรุงแผนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ได้ดําเนินการปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 5 กลุ่มวิชา ปรับปรุง
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แผนการศึกษาในปีการศึกษาที่ 3 และ 4 และได้รับการอนุมัติแก้ไขรายละเอียดจากสภาการศึกษา
วิชาการทหารเรียบร้อยแล้ว (3.1-18 – 3.1-19) 

ตามที่กรมยุทธการทหารบกอนุมัติให้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดการสัมมนา
เพื่อเตรียมการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทพลเรือน ได้มีการวิเคราะห์ทบทวนปัญหา
ข้อขัดข้องของหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี พ.ศ.2558 เตรียมการเปิดหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) วิเคราะห์ปัญหา ได้ข้อสรุปและสร้าง
แนวทางสําหรับการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีในอนาคต ได้ข้อตกลงในการร่าง มคอ.2 ของหลักสูตร
ปริญญาโททั้งหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต แนวทางใน
การแก้ไขปัญหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร เสนอให้กรมยุทธศึกษา
ทหารบกต่อไป (3.1-20 ถึง 3.1-21) 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระบบ 2 ภาษาใน
หลายรายวิชา (3.1-22) เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับการเข้าประชาคมอาเซียน 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   

4. มีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 -  6 ปี  
การด าเนินงาน 
 มีการประเมินหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  อย่างน้อยตามกรอบเวลาที่

กําหนดโดยมีผลการประเมินอยู่ใน มคอ.7 หมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่องสรุปผลการประเมินหลักสูตรของแต่
ละสาขาวิชา (3.1-23) เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   

5. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษามาปรับปรุง
หลักสูตร  

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้นําผลการสํารวจความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่

มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจําปี 2558 (จปร. รุ่นที่ 63) โดย
กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (3.1-24) มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
โดยพบว่าผู้สําเร็จการศึกษามีข้อด้อยในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ จึงจัดการเรียนการสอนในระบบ 2 
ภาษาในบางรายวิชาของทุกหลักสูตร ซึ่งส่งผลให้ผลการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย
ในปี 2560 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 (3.1-25) นอกจากนี้ ได้พิจารณาให้มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ active learning ใน 9 รายวิชา (3.1-26) เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อยตลอดจน
พัฒนาความคิดและทักษะ เปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยได้คิดและแสดงออกในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียน ได้ฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พบว่าในปีการศึกษา 2560 ในการเรียนการสอน
แบบ active learning นักเรียนนายร้อยมีผลการเรียนในระดับ C ขึ้นไป ร้อยละ 92 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
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การเรียนการสอนแบบปกติในปี 2559 ที่ นักเรียนนายร้อยมีผลการเรียนระดับ C ขึ้นไป ร้อยละ 82 
(3.1-27 – 3.1-28) 

ผลการประเมิน  เทา่กับ  1 คะแนน   
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
3.1-1 หลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
3.1-2 พระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร(ฉบบัที่ 6) พ.ศ.2558 
3.1-3  ประกาศสภาการศึกษาวิชาการทหาร เรื่องให้ใช้หลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุงพุทธศักราช 

2558) 
3.1-4 ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปรญิญาตรีของ

โรงเรียนทหาร พ.ศ.2558 
3.1-5  นโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.2560-2564 
3.1-6 เอกสารการอนุมัติหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) 
3.1-7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2548 
3.1-8 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
3.1-9 เอกสารรับรองปรญิญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม 
3.1-10 ส่งรายละเอียดข้อมูลรายวิชาที่มีการปรับปรุงให้ รร.จปร. 
3.1-11 ระเบียบกองทพับกว่าด้วย รร.จปร. พ.ศ. 2545 
3.1-12 คําสั่ง รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 1921 /59  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภา รร. จปร. ลง 15 พ.ย. 59 
3.1-13 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับสาขาวิชาฯ 
3.1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับสาขาวิชาฯ 
3.1-15 รายงานการประชุมการประกนัคุณภาพการศึกษา ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน 

มาตรฐานที่ 3 
3.1-16 สรุปข้อมูลของรายวิชาที่มีการปรับปรุงแก้ไข ประจําปีการศึกษา 2560 
3.1-17 รายละเอียดขอ้มูลรายวิชาที่มีการปรับปรุงฯ ให้ สภา รร.จปร. 
3.1-18 รายงานการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและแผนการศึกษา 
3.1-19 รายงานการประชุมสภาการศกึษาวิชาการทหารครั้งที่ 1/2561 
3.1-20 รายงานผลการสัมมนาเพ่ือเตรียมการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทพลเรือน 

รร.จปร.  
3.1-21 รายงานผลการสัมมนาเพ่ือเตรียมการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทพลเรือน 

รร.จปร. 
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3.1-22 ส่งข้อมูลของวชิาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ 2 ภาษาของ สกศ.รร.จปร.ประจําปี
การศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 

3.1-23 มคอ.7 ปีการศึกษา 2560 
3.1-24 ส่งรายละเอียดผลการสํารวจความคิดเห็น เรื่อง ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อ

ผู้สําเร็จการศึกษา รร.จปร.รุ่นที่ 63 ประจําปกีารศึกษา 2558 
3.1-25 ส่งข้อมูลของวชิาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ 2 ภาษาของ สกศ.รร.จปร.ประจําปี

การศึกษา 2560 
3.1-26 ขอส่งข้อมูลการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 
3.1-27 ประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 
3.1-28 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบาย    

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าดําเนินการให้อาจารย์จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/
แผนการสอนรายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพและบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

 1. มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จํานวนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของจํานวนรายวิชาทั้งหมด (1 คะแนน)  

การด าเนินงาน 
  - การจัดการเรียนการสอนในด้านวิชาการของ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า เช่น การสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอนแล้วให้นักเรียนนายร้อยศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลด้วยตนเอง (3.2-1) สอนโดยให้ นักเรียนนายร้อย ทํากลุ่มแสดงบทบาทสมมุติและฝึกพูดฉับพลัน 
(3.2-2) สอนโดยการระดมสมองและใช้โปรแกรมสําเร็จรูป (3.2-3) และการอภิปรายร่วมกัน (3.2-4) 
นอกจากนี้ยังมีการสอนโดยให้นักเรียนนายร้อย ลงมือปฏิบัติในวิชาปฏิบัติการ สอนแบบโครงการใน
วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ การอภิปรายในวิชาสัมมนา การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง การสอนแบบ
สาธิต และการใช้สถานการณ์จําลอง เป็นต้น  

- การจัดการฝึกและศึกษาของ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มี
การสอนเชิงบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ วิชากองทัพบกและเหล่าทหาร และการส่ง
กําลังบํารุง เป็นต้น (3.2-5) 

- การจัดการเรียนการสอนในด้านเสริมสร้างลักษณะผู้นําของกรมนักเรียนนายร้อย รักษา
พระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เช่น วิชาจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology) (PC5104) 
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(3.2-6) ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรยีนเปนสําคญั นักเรียนนายร้อยคิดวิเคราะห
โดยศึกษาจากกรณีศึกษาตัวอยาง และใหนักเรียนนายร้อยคนควาจากแหลงขอมูลตาง ๆ และนําความ
รูไปประยุกตใหเขากับเหตุการณในปจจุบันนํามาเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้น
เรียน 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   

 2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่กําหนด (1 คะแนน)   
การด าเนินงาน 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร และกรมนักเรียน
นายร้อย รักษาพระองค์ มีการจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ.6 ในทุกรายวิชาเพื่อแสดงถึงจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการสอนของรายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
หลักสูตรทุกรายวิชา (3.2-7) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
 

 3. ร้อยละของจํานวนรายวิชาที่มีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก 
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจํานวนรายวิชาทั้งหมด (1 คะแนน)  

วิธีการค านวณ 

 
 
 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจํานวนรายวิชาที่มีผลประเมิน

การเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับดี - ดีมาก 269 วิชา จากจํานวนรายวิชาทั้งหมด 290 วิชา (3.2-
8)  คิดเป็นร้อยละ 92.76 

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจํานวนรายวิชาที่มีผลประเมิน
การเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับดี - ดีมาก 310 วิชา จากจํานวนรายวิชาทั้งหมด  326 วิชา คิด
เป็นร้อยละ 95.09 มีรายละเอียด ดังนี ้

 

หน่วย จ านวนวิชาระดับดี-ดีมาก จ านวนรายวิชาทั้งหมด ร้อยละ 
สกศ.ฯ 288 288 100.00 
สวท.ฯ 22 27 81.48 
กรม นนร.รอ.ฯ - * 11 0.00 
รวม 310 326 95.09 
หมายเหตุ  * หมายถึง ไม่ได้ทําการประเมิน 

 ผลร้อยละ = 
จํานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก  
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
 จํานวนรายวิชาทั้งหมด 

X 100 
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เมื่อพิจารณาผลดําเนินการ 2 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจํานวนรายวิชาที่มี
ผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับดี - ดีมาก รวม 579 วิชา จากจํานวนรายวิชาทั้งหมด 
616 วิชา คิดเป็นร้อยละ 93.99 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

 
ผลการประเมิน เท่ากับ  1 คะแนน             

4. ร้อยละของจํานวนครู/อาจารย์ ที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจํานวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 

 
การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีจํานวนครู/อาจารย์  ที่มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก จํานวน 190 นาย (3.2-9) จากจํานวนครู/อาจารย์ ทั้งหมด 202.50
นาย คิดเป็นร้อยละ 93.83  

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจํานวนครู/อาจารย์ ที่มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดี - ดีมาก 186.50 นาย จากจํานวนครู/อาจารย์/ผู้สอนทั้งหมด 219.50 นาย คิด
เป็นร้อยละ 84.96 มีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วย จ านวนอาจารย์ระดับดี-ดีมาก จ านวนอาจารย์ทั้งหมด ร้อยละ 
สกศ.ฯ 158.5 158.5 100.00 
สวท.ฯ 28 37 75.67 
กรม นนร.รอ.ฯ - * 24 0.00 
รวม 186.5 219.5 84.96 
หมายเหตุ  * หมายถึง ไม่ได้ทําการประเมิน 
 

เมื่อพิจารณาผลดําเนินการ 2 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจํานวนครู/อาจารย์ 
ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี - ดีมาก 376.5 นาย จากจํานวนครู/อาจารย์ ทั้งหมด 422 นาย  คิด
เป็นร้อยละ 89.21 

 
 

 

ผลร้อยละ = จํานวนครู/อาจารย ์ที่มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
 
 

จํานวนครู/อาจารย ์ทั้งหมด 
X 100 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

 

ผลการประเมิน  เท่ากับ    1 คะแนน          
 

5. มีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน            
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาซึ่งแสดงใน มคอ. 5 และ มคอ. 6 มาปรับปรุงแผนการสอนในรายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 
และ มคอ. 4 ในทุกรายวิชา (3.2-10) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ได้คะแนนเท่ากับ   5  คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
3.2-1 มคอ.3 วิชากลศาสตร์วิศวกรรม 1 (ME 2101) 
3.2-2 มคอ.3 วิชาภาษาไทย 1 (LG 1001) 
3.2-3 มคอ.3 วิชาภาษาอังกฤษ 1 (LG 1101) 
3.2-4 มคอ.3 วิชากฎหมายทหารฯ (SS 5004) 
3.2-5 มคอ.3 วิชากองทัพบกและเหล่าทหาร และการส่งกําลังบํารุง 
3.2-6 มคอ.3 วิชาจิตวิทยาประยุกต์ (Applied Psychology) (PC5104) 
 

3.2-7 มคอ.5 และ มคอ.6 ปีการศึกษา 2560 
3.2-8 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ปีการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร.และ 

สวท.รร.จปร. 
3.2-9 ผลการประเมินอาจารย์ที่ทําการสอน ปีการศึกษา 2559 สกศ.รร.จปร.และ สวท.รร.จปร. 
3.2-10 มคอ.3, มคอ.4 สกศ.รร.จปร., สวท.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบาย    

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าดําเนินการให้อาจารย์กําหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ
วัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมและหลากหลาย ตลอดจนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน 
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เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

 1. มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด และอาจารย์แจ้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2545 (3.3-1) ซึ่งตามระเบียบดังกล่าว
กําหนดให้การศึกษาของนักเรียนนายร้อยเป็นไปตามระเบียบที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
กําหนด (3.3-2 3.3-3) และอาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อน
การจัดการเรียนการสอน ในหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ของ มคอ.3 ในทุกรายวิชา 
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการของ มคอ. 4 ในทุกรายวิชา (3.3-4) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
 

 2. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/
แผนการสอน (1 คะแนน)  

การด าเนินงาน 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร และกรมนักเรียน
นายร้อย รักษาพระองค์ มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน โดยมีวัดและประเมินผลในหมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบ
กับแผนการสอน และหมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ของ มคอ. 5 และหมวด
ที่ 3 ผลการดําเนินการ และหมวดที่ 5 การประเมินการฝึก ประสบการณ์ภาคสนาม ของ มคอ. 6 ใน
ทุกรายวิชา (3.3-5) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
 

 3. มีการแจ้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย 1 -2 ครั้ง/ปี
การศึกษา (0.5 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยกองสถิติและทะเบียนประวัติ มีการแจ้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทราบ โดยส่งรายงานผลการศึกษาของ นักเรียนนาย
ร้อยทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี 
โดยส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางไปรษณีย์ (3.3-6) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
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4. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียน/นักศึกษาเพื่อความโปร่งใส 
และยุติธรรม (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร และกรมนักเรียน
นายร้อย รักษาพระองค์ มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยเพื่อ
ความโปร่งใส และยุติธรรม โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อย เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม (3.3-
7) และในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาได้ดําเนินการตามคําสั่งทั้งสอง
ภาคการศึกษา (3.3-8) การสอบปกป้องโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อย ทําโดยคณะกรรมการจากกรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม (วท.กห.) และสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร 
กองทัพบก (สวพ.ทบ.) เป็นประจําทุกปี (3.3-9) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําชั้นเพื่อวางแผน 
อํานวยการและกํากับดูแลในเรื่องการศึกษา และกําหนดมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกศึกษา (3.3-10) 
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบประจําภาค เพื่อให้การดําเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(3.3-11) 

มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อย ด้านการฝึก
ภาคสนามของ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม
อย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้การฝึกของหน่วยฝึกประจําวิชาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
(3.3-12) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
 

 5. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร และกรมนักเรียน

นายร้อย รักษาพระองค์ มีการจัดทํา มคอ. 5 และ มคอ. 6 ในทุกรายวิชาที่ทําการสอน (3.3-13) และ
ได้มีการนําผลที่ได้จากการวัดและการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการสอน รวมทั้งการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักเรียนนายร้อยซึ่งระบุไว้ในหมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง (3.3-14) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
 

 6. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ (0.5 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร และกรมนักเรียน

นายร้อย รักษาพระองค์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่การตรวจสอบ
และให้ข้อคิดเห็นต่อคุณภาพของข้อสอบ และวิธีการประเมินผลการศึกษาของนักเรียนนายร้อย ทั้ง
การสอบระหว่างภาค และการสอบประจําภาคการศึกษา (3.3-15) 
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ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ได้คะแนนเท่ากับ 5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
3.3-1 ระเบียบกองทัพบกว่าด้วย รร.จปร. พ.ศ. 2545 
3.3-2 ระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลฯ พ.ศ. 2558 
3.3-3 แก้ไขระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลฯ พ.ศ. 2558 
3.3-4 มคอ.3 และ มอค.4 ของ สกศ.รร.จปร. สวท.รร.จปร. และ กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
3.3-5 มคอ.5 และ มอค.6 ของ สกศ.รร.จปร. สวท.รร.จปร. และ กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
3.3-6 ตัวอย่างใบรายงานผลการศึกษาของ นนร. 
3.3-7 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานของ สกศ.รร.จปร. สวท.รร.จปร. และ กรม นนร.

รอ.รร.จปร. 
3.3-8 การดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับมาตรฐานทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
3.3-9 รายงานผลการสอบปกป้องโครงงานวิจัย นนร. 
3.3-10 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประจําชั้นปีที่ 1-5 
3.3-11 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการคมุสอบประจําภาค ปีการศึกษา 2560 
3.3-12 แผนการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนร. ชั้นปีที่ 1-4 ประจําปีการศึกษา 2560 
3.3-13 มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของ สกศ.รร.จปร. สวท.รร.จปร. และกรม นนร.รอ.รร.จปร. 
3.3-14 เวปไซต์ มคอ.7 ของทุกหลักสูตร http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/ 
3.3-15 การดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับมาตรฐานในการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ  
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนนายร้อยอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนําผล
การประเมินที่ได้ไปพัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน  
หลักฐานจากสถานศึกษา(5 คะแนน) 
1. มีแผนการจดัหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ

รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้าน

กายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (3.4-1) มีหน่วยที่รับผิดชอบในการ
จัดหา จัดทําแผนพัฒนา และการซ่อมบํารุง ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ กองส่งกําลังบํารุงฯและ ส่วน
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บริการฯ (3.4-2) กองส่งกําลังบํารุงฯ มีภารกิจอํานวยการประสานงาน และกํากับดูแลเกี่ยวกับกิจการ
ส่งกําลังบํารุงตลอดจนเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการส่งกําลังบํารุง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประกอบด้วย 4 แผนก คือ แผนกแผน แผนกส่งกําลัง แผนกควบคุม และแผนกจัดหา (สบร.รร.จปร. 
ฝากการบังคับบัญชา) และมีส่วนบริการฯ เป็นส่วนที่รับผิดชอบในการดําเนินการต่างๆ ในทางปฏิบัติ 
โดยมีกองยุทธโยธาเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบตามผังการจัดโครงสร้าง
ของกองยุทธโยธา (3.4-3 ถึง 3.4-4) เช่น แผนกสื่อสาร แผนกประปา แผนกไฟฟ้า โรงบําบัดน้ําเสีย เป็น
ต้น 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
 

2. มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบดําเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ

ดําเนินงานตามแผน (3.4-1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์เป็นประจําทุกเดือน (3.4-
5) คณะกรรมการตรวจสุขาภิบาล (3.4-6) คณะกรรมการเก็บรักษาสมุดใบเสร็จรับเงิน (3.4-7) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
 

3. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน (3.4-8) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
 

4. มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี               
การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อย

ต่อความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นแบบประเมิน 5 ระดับ 
(3.4-9) โดยให้นักเรียนนายร้อยทุกชั้นปีเป็นผู้ประเมิน ในส่วนของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ประเมินโดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 3.98 คะแนน 
โดยมีหัวข้อการประเมินที่ได้คะแนนสูงสุดคือห้องเรียนมีปริมาณเพียงพอกับการศึกษา ได้คะแนน
เท่ากับ 4.17 คะแนน สําหรับหัวข้อการประเมินที่ได้รับคะแนนต่ําที่สุดคือ การเข้าถึงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ในส่วนการศึกษา สะดวกและรวดเร็ว ได้คะแนนเท่ากับ 3.52 (3.4-10) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน  
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5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น               
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการนําผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาใช้

เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการโดยกําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยมี
การประชุมงานด้านส่งกําลังบํารุงประจําทุกเดือน (3.4-11)  เพื่อนําเสนอความก้าวหน้าการปฏิบัติ 
ปัญหา การแก้ไขปัญหา และการพิจารณานําผลการประเมินการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการอย่างเป็นรูปธรรม  การขออนุมัติแผนจัดหา 
ประจําปีงบประมาณ 2561 (3.4-12) และการจัดอบรมความรู้กําลังพลด้านส่งกําลังบํารุง (3.4-13) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
 

สรุปผลการประเมินตัวบง่ชี้ที่ 3.4 ได้คะแนนเท่ากับ 5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
3.4-1   แผนพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. 2560 - 2564 
3.4-2  ผังการจัดโครงสร้าง รร.จปร. (อฉก.4400) 
3.4-3   ผังการจัดองค์กร รร.จปร. 
3.4-4  ผังการจัดส่วนบริการ รร.จปร. 
3.4-5 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ 
3.4-6 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสุขาภิบาล 
3.4-7 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาสมุดใบเสร็จรับเงิน 
3.4-8 งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน 
3.4-9 แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
3.4-10 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ สกศ.รร.จปร. สวท.รร.จปร. และ กรม นนร. 

รอ.รร.จปร. 
3.4-11 สรุปผลการประชุมงานด้านส่งกําลังบํารงุ 
3.4-12 รายงานขออนุมัติแผนจัดหาประจําปีงบประมาณ 2561 
3.4-13 ขออนุมัติจัดอบรมให้ความรู้กําลังพลด้านสง่กําลังบํารงุ 
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ตารางที่ 11  สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 หลักสูตรและการเรียนการสอน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ผลด าเนินการ น้ าหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ าหนัก 

มาตรฐานที่ 3 หลักสูตรและการเรียนการสอน  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 - ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5.00 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2   5.00 5.00 25.00 

         1 มีการปฏิบัติ (1) 1  
         2 มีการปฏิบัติ (1) 1  
  3 ร้อยละ 93.99 (1) 1  

 4 ร้อยละ 84.96 (1) 1  
 5 มีการปฏิบัติ (1) 1  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 - ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 5.00 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 - ปฏิบัติได้  5 ข้อ 5.00 5.00 25.00 

คะแนนรวม 20 - 100.00 
คะแนนเฉล่ีย 100.00 ÷ 20.00 = 5.00 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  3 
จุดเด่น 

1. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและสภาวิศวกร เพื่อตอบสนองความต้องการของกองทัพ ทั้งภาควิชาการ 
ภาคการฝึกภาคสนามและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา 

2. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยได้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีกิจกรรมนักเรียน
นายร้อยที่หลากหลาย เสริมสร้างทักษะความรู้ คุณลักษณะทางทหาร และความเป็นผู้นําของนักเรียน
นายร้อย 

3. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่
กําหนด มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้สําเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมิน
การสอนของอาจารย์เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ระบบการประเมินออนไลน์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2. การทํางานวิจัยของอาจารย์ประจําและครูฝึกในส่วนกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์
ยังมีน้อย 
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 3. แบบประเมินในการเก็บข้อมูล เช่น แบบประเมินรายวิชาฯ แบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
ฯลฯ ในส่วนของ ส่วนวิชาทหารและกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ยังไม่เป็นระบบออนไลน ์

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการประเมินออนไลน์ที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

 2. ควรส่งเสริมให้มีการทํางานวิจัยของอาจารย์ประจําและครูฝึกในส่วนกรมนักเรียนนายร้อย 
รักษาพระองค์ให้มากขึ้น 
 3. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ควรพัฒนาระบบการประเมินในการเก็บข้อมูลให้เป็น
ระบบออนไลน ์
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มาตรฐานด้านที่ 4 การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการฝึกศึกษาวิชาทหาร และภาวะผู้น า การฝึกอบรม 
การปลูกฝังอุดมการณ์ และการจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติและสร้างเสริมประสบการณ์จริง มีการฝึก
ปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยเป็นผู้เรียนที่มีจิตวิญญาณ ทักษะ และความรอบรู้ ในการเป็น
ทหารอาชีพ มีความจงรักภักดี สามารถสละเลือดเนื้อและชีวิต เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มี
ภาวะผู้น าทางทหาร สามารถเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถึงความยากล าบากและอุปสรรค
ปัญหาต่างๆ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ภายใต้การก ากับดูแลของส่วนวิชาทหาร และกรม
นักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ ด้วยอุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัย และมีคุณภาพ ตลอดจนมีการระดม
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ยุทโธปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพเพ่ือพัฒนามาตรฐานดังกล่าว  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
ค าอธิบาย 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าเป็นไปตาม
หลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าทางทหาร ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ทันสมัย และ
สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติในศาสตร์ด้าน
วิทยาการทหาร รวมทั้งมีการประเมินผล และน าผลการประเมิน มาพัฒนาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชา
ทหาร และภาวะผู้น า ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน)  

1. มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าในหลักสูตร (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 

                 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนงานโครงการและกิจกรรม ด าเนินการฝึกศึกษา
วิชาทหารตามหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) (4.1-1) โดยมี
กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกศึกษาวิชาทหาร ที่มีการปรับระยะเวลาในการศึกษาเป็น 5 ปี 
โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดการเรียนการสอนโดยมีเกรดครบทุกวิชาตามหลักสูตร
และจัดการฝึกภาคสนามในปีการศึกษา 2560 (4.1-2) ด้านวิชาเสริมสร้างภาวะผู้น า มีกิจกรรมใน
หลักสูตร เช่น การยิงปืนด้วยกระสุนจริง,การเดินทางไกลและพักแรม,การทดสอบก าลังใจ 10 สถานี,การฝึก
วิชาทหารเบื้องต้น เป็นต้น  โดยกองพันนักเรียนนายร้อยมีหน้าที่จัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเบื้องต้น การ
เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า ตลอดจนความรู้ที่จ าเป็นในการปกครองบังคับบัญชาและการปฏิบัติหน้าที่
ผู้บังคับหมวดส าหรับนักเรียนนายร้อย (4.1-1) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
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2. มีหน่วยงานรับผิดชอบและด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าตามหลักสูตร (1 
คะแนน) 

การด าเนินงาน 
                 ในการด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยส่วน
วิชาทหาร ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดให้แต่ละกองวิชา รับผิดชอบจัดการฝึก
ศึกษาในรายวิชาตามหลักสูตรฯ ที่ก าหนด (4.1-2) ภายใต้ค าสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
การศึกษา (4.1-3) 
 ส าหรับการฝึกภาวะผู้น าตามหลักสูตร กรมนักรเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ได้ออก
ค าสั่งเรื่อง การฝึกเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น านักเรียนนายร้อยชั้น 1-5 ปี 2560 โดยกองพันนักเรียน 
กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ทั้ง 4 กองพัน เป็นหน่วยรับผิดชอบ ก าหนดตารางการฝึกสอน 
อบรม และการเรียนการสอน ตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า (ปรับปรุงพ.ศ.2558) (4.1-4) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
 

3. จ านวนหน่วยกิตรวมของการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต  
(0.5 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชา

ทหารเป็นไปตามการจัดการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
(4.1-1) 

การศึกษาด้านวิชาทหารมีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี จ านวน 28 วิชา รวม 45 หน่วยกิต 
แบ่งเป็น ภาคการศึกษา จ านวน 1,072 ชั่วโมง และท าการฝึกในภาคการฝึก/การฝึกในภาคสนาม 
จ านวน 2,865 ชั่วโมง รวมจ านวนทั้งสิ้น 3,937 ชั่วโมง (4.1-5) 

ส าหรับด้านภาวะผู้น า หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
ภาควิชาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ หมวดวิชาจิตวิทยาและการน าทหาร 
ประกอบด้วย วิชาจิตวิทยาเบื้องต้น วิชาการน าทหาร และวิชาครูทหาร รวมทั้งหมด 9 หน่วยกิต 
หมวดวิชาพลศึกษาตามหลักสูตร 10 หน่วยกิต และหมวดวิชาการปกครองบังคับบัญชา ไม่มีหน่วยกิต 
(4.1-1) 

รวมจ านวนหน่วยกิต ของการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า มีทั้งสิ้น 64 หน่วยกิต 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  0.50 คะแนน   
 

4. จ านวนสัปดาห์ของการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์/ปีหรือมีระยะเวลาการฝึก
ภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่า 1,400 ชั่วโมง ส าหรับหลักสูตร 5 ปี (0.5 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามการ

จัดการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (4.1-1) ด้านวิชา



87 
 

ทหาร ในภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม มี 5 ภาคการฝึก มีการฝึกภาคสนาม ทั้งสิ้น 19 วิชา ใช้เวลา
ในภาคการฝึกภาคสนาม 2,865 ชั่วโมง 

ในส่วนกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ได้ออกค าสั่ง เรื่อง การฝึกวิชาทหาร
เบื้องต้น อบรมแบบธรรมเนียมทหารและ จริยธรรมนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1–5 ประจ าปีการศึกษา 
2560  เพ่ือก าหนดตารางการฝึกสอน อบรม และการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ด้านวิชาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า (ปรับปรุงพ.ศ.2558) โดยมีเวลาในการฝึก อบรม
ในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 418 ชั่วโมง หรือ 8 สัปดาห์ (4.1-1) หรือไม่น้อยกว่า 2,090 ชั่วโมง 
ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 

รวมระยะเวลาการฝึกภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรมีไม่น้อยกว่า 4,955 ชั่วโมง 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  0.50 คะแนน   
 

5. มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการประเมินผลการศึกษาทุก

รายวิชาที่ท าการเรียนการสอน หลังจบการเรียนการสอน และมีการรายงานผลการศึกษา (4.1-6) 
ส าหรับการฝึกภาคสนาม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการประเมินผลการศึกษา

ในแต่ละรายวิชาที่ท าฝึกภาคสนามหลังจบการฝึก โดยส่วนวิชาทหารมีการสรุปผลการฝึกให้ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าทราบ (4.1-7) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  0.50 คะแนน   
6. มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการน าเสนอ

ปัญหาข้อขัดข้องในปีการฝึกท่ีผ่านมา เพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนการฝึกภาคสนามในปีต่อไป (4.1-8) 
ผลการประเมิน  เท่ากับ  0.50 คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ได้คะแนนเท่ากับ  5 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
4.1-1  หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
4.1-2  ค าสั่งการปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอนการฝึกศึกษา 
4.1-3  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหาร 
4.1-4  การฝึกเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น านักเรียนนายร้อยชั้น 1-5 ปี 2560 
4.1-5  หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) ด้านวิชาทหาร 
4.1-6  รายงานผลสอบประจ าภาค ปี1-4 ภาค 2 ปี 60 
4.1-7  รายงานผลการฝึกภาคสนามวิชาการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 รุ่น 69 
4.1-8  สรุปผลการ ทลป.การฝึกภาคสนามนักเรียนนายร้อยชั้นปี 1-4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้น าที่มีคุณภาพ  
ค าอธิบาย 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมด้านการทหาร
ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางทหาร เคยเป็นผู้บังคับหน่วยทหาร หรือจบการศึกษาระดับผู้
บังคับกองร้อยขึ้นไป ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน หรือมีคุณวุฒิปริญญาโท
ทางทหาร หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพขึ้นไป และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทาง
ทหารเป็นที่ยอมรับของกองทัพ 

เกณฑ์การพิจารณาและผลการด าเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. มีประสบการณ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหาร หรือจบการศึกษาระดับผู้บังคับกองร้อยขึ้นไป                

(1 คะแนน) 
วิธีการค านวณ 

2.  

3.  

การด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชา
ทหาร/ภาวะผู้น าที่มีประสบการณเป็นผู้บังคับหน่วยทหารหรือจบการศึกษาระดับผู้บังคับกองร้อยขึ้นไป 
จ านวน 36 นายจากจ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 36 นาย (4.2-1) คิดเป็น
ร้อยละ 100   

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชา
ทหาร/ภาวะผู้น าที่มีประสบการณเป็นผู้บังคับหน่วยทหารหรือจบการศึกษาระดับผู้บังคับกองร้อยขึ้น
ไป จ านวน 27 นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 27 นาย (4.2-2) 
คิดเป็นร้อยละ 100  

เมือ่พิจารณาผลด าเนินการ 2 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนครู/อาจารย์
ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าที่มีประสบการณเป็นผู้บังคับหน่วยทหารหรือจบการศึกษาระดับผู้บังคับ
กองร้อยขึ้นไป จ านวน 63 นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 63  
นาย คิดเป็นร้อยละ 100     

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน 

 

 

 

ผลร้อยละ = 

 จ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าที่มีประสบการณเป็นผู้บังคับหนว่ย
ทหารหรือจบการศึกษาระดับผู้บังคบักองร้อยขึ้นไป 

จ านวนครู/อาจารย์ทางดา้นวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 

X 100 
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2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางทหาร (1 คะแนน) 
วิธีการค านวณ 

4.  

5.  

6.  

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชา

ทหาร/ภาวะผู้น าที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางทหาร จ านวน 36 นายจากจ านวนครู/อาจารย์
ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 36 นาย (4.2-1) คิดเป็นร้อยละ 100  

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชา
ทหาร/ภาวะผู้น าที่มีประสบการณใ์นการปฏิบัติงานทางทหาร จ านวน 27 นายจากจ านวนครู/อาจารย์
ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 27 นาย (4.2-2) คิดเป็นร้อยละ 100 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ 2 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนครู/อาจารย์
ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าที่มีประสบการณ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหารหรือจบการศึกษาระดับผู้บังคับ
กองร้อยขึ้นไป จ านวน 63 นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 63  
นาย คิดเป็นร้อยละ 100    

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
3. ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน (1 คะแนน) 

วิธีการค านวณ 

7.  

8.  

9.  
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนบุคลากรทางด้านวิชา

ทหาร ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน จ านวน 36 นายจากจ านวนครู/อาจารย์
ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 36 นาย (4.2-1) คิดเป็นร้อยละ 100  

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนบุคลากรทางด้ านวิชา

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ทางทหาร 

จ านวนครู/อาจารย์ทางดา้นวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 
X 100 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนบุคลากรทางดา้นวิชาทหารทีผ่า่นการฝกึอบรมในหลักสูตรวชิาชีพทหาร
เฉพาะด้าน 

จ านวนครู/อาจารย์ทางดา้นวิชาทหารทั้งหมด 
X 100 
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ทหารที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน จ านวน 27 นายจากจ านวนครู/อาจารย์
ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 27 นาย (4.2-2) คิดเป็นร้อยละ 100 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ 2 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนครู/อาจารย์
ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าที่มีประสบการณเป็นผู้บังคับหน่วยทหารหรือจบการศึกษาระดับผู้บังคับ
กองร้อยขึ้นไป จ านวน 63 นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 63  นาย 
คิดเป็นร้อยละ 100  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1  คะแนน   
 

4. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหาร/ภาวะผู้น าเป็นที่ยอมรับของกองทัพ (1 คะแนน) 
วิธีการค านวณ 

10.  

11.  

12.  
 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนครู/อาจารย์มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหารเป็นที่ยอมรับของกองทัพ จ านวน 20 นายจากจ านวนครู/อาจารย์ทางด้าน
วิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 36 นาย คิดเป็นร้อยละ 55.56 

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนครู/อาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหารเป็นที่ยอมรับของกองทัพ จ านวน 14 นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ทางด้าน
วิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 27 นาย (คิดเกณฑ์ 50%) (4.2-2)  คิดเป็นร้อยละ 51.85 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ 2 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนครู/อาจารย์
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหารเป็นที่ยอมรับของกองทัพ จ านวน 34 นาย จากจ านวนครู/อาจารย์
ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 63 นาย คิดเป็นร้อยละ 59.97  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 50 เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน เท่ากับ  1 คะแนน 

 

 

 

ผลร้อยละ = 
จ านวนครู/อาจารยม์ีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นทางทหารเปน็ท่ียอมรับของกองทัพ 

จ านวนครู/อาจารย์ทางดา้นวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 
X 100 
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5. มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพขึ้นไป (1 
คะแนน)  
 

วิธีการค านวณ 

13.  

14.  

15.  

การด าเนินงาน  
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนครู/อาจารย์ด้านวิชา

ทหาร/ภาวะผู้น าที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพขึ้น
ไป จ านวน 19 นายจากจ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 36 นาย (4.2-1) คิด
เป็นร้อยละ 52.78 

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนครู/อาจารย์ด้านวิชา
ทหาร/ภาวะผู้น าที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพขึ้น
ไป จ านวน 15  นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 27 นาย (คิดเกณฑ์ 
10%) (4.2-2) คิดเป็นร้อยละ 55.56  

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ 2 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนครู/อาจารย์
ด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการ
เหล่าทัพขึ้นไป จ านวน  34 นาย จากจ านวนครู/อาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 63  
นาย คิดเปน็ร้อยละ53.97 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ได้คะแนนเท่ากับ    5 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
4.2-1  บัญชีสรุปข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาวิชาทหาร 2559 
4.2-2  บัญชีสรุปข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาวิชาทหาร 2560 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 
ค าอธิบาย  
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า มีหน่วยงานรับผิดชอบ ก ากับดูแลการฝึกศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด มีการวัดและ

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนครู/อาจารยด์้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าท่ีมีคณุวุฒิปรญิญาโททางทหารหรือ
ส าเรจ็การศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพขึ้นไป 

จ านวนครู/อาจารย์ทางดา้นวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั้งหมด 
X 100 
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ประเมินผลการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า รวมทั้งมีการน าผลการประเมินน ามา
ปรับปรุง พัฒนาการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า ตลอดจนมีการประดิษฐ์ คิดค้น 
หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือใช้สนับสนุนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. มีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการจัดท าแผนการฝึกวิชาทหาร 

ทั้งนี้การด าเนินการเริ่มขึ้นภายหลังจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อนุมัติปฏิทินการศึกษา 
และได้วางแผนจัดการฝึกศึกษา โดยจัดท าตารางการศึกษาวิชาทหาร (4.3-1) ในด้านการฝึกภาคสนาม 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผลการแถลงแผนการฝึกภาคสนามนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1-4 
ประจ าปีการ 2560 (4.3-2) 

ในส่วนกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ได้จัดท าแผนงานและโครงการในการ
ด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า และจัดตารางการฝึก
เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าทางการทหาร โดยยึดถือตามปฏิทินการศึกษา (4.3-3) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
 

2. มีการฝึกตามแผนที่ก าหนด (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 

                ในส่วนวิชาทหาร ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม มี 5 ภาคการฝึก มีการฝึกภาคสนาม
ทั้งสิ้น 19 วิชา ใช้เวลาในภาคการฝึกภาคสนาม 2,865 ชั่วโมง รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึกตาม
หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) ด้านวิชาทหาร รวมทั้งสิ้น 3,937 
ชั่วโมง (4.1-1) 
               การจัดการฝึกภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.61 ถึง 29 มี.ค.
61  ในหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้านวิชาทหาร พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 ปี) โดยได้
ด าเนินการติดต่อประสานงานกับเหล่าสายวิทยาการที่จะด าเนินการฝึกในแต่ละวิชา จัดท าความ
ต้องการ งบประมาณและ สป.3 ก าหนดตารางการฝึก มีการจัดการฝึกตามตารางการฝึกที่ก าหนด 
โดยหน่วยฝึกประจ าวิชาต่างๆที่รับผิดชอบการฝึก จะรายงานการฝึกประจ าวันให้กองอ านวยการฝึก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทราบ ผ่านกองอ านวยการฝึก ส่วนวิชาทหารฯ ทุกวัน (4.3-4) 
 ในส่วนกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ด าเนินการฝึกอบรมและจัดการเรียนการ
สอนตามตารางที่ก าหนด โดยหน่วยที่รับผิดชอบได้แก่ กองพันนักเรียนนายร้อยรายงานขออนุมัติท า
การและรายงานผลการฝึก (4.3-5) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน  
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3. มีการประเมินผลการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 

              ส าหรับส่วนวิชาทหาร ตลอดห้วงเวลาที่ท าการฝึกใน แต่ละรายวิชาจะมีการประเมินผล
การฝึก โดย ครู/ผู้ช่วยครู และด าเนินการการประเมินผลหลังจบการฝึกโดยมีการสรุปผลรายงานให้ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทราบ (4.3-6) 
 ในส่วนกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ มีกรรมการตรวจสอบประเมินผลการฝึก
ตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น านักเรียนนายร้อย โดยกองพันนักเรียนนายร้อย เป็นผู้ประเมิน
นักเรียนนายร้อยตามหัวข้อการฝึกอบรมที่แตกต่างกันในแต่ละชั้นปีในเรื่อง แบบธรรมเนียมทหาร 
จริยธรรม คุณลักษณะผู้น าและสมรรถภาพร่างกาย กองพันนักเรียนนายร้อยที่ก ากับดูแลนักเรียนนายร้อย
แต่ละชั้นปี จะเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมและท าการประเมินผล (4.3-7) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน 
 

4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
 หลังจากจบภารกิจการฝึกภาคสนามแต่ละวิชา ส่วนวิชาทหารจะสรุปผลการฝึกเป็น
รายวิชาให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทราบ โดยจัดท าปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะเพ่ือ
สั่งการแก้ไข และสรุปผลการฝึกภาคสนามในภาพรวมเป็นรูปเล่มให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ได้รับทราบ/แก้ไขในการฝึกภาคสนามปีต่อไป (4.3-8) 

ในส่วนกรมนักเรียนนายร้อยพระองค์ฯ มีการน าผลการประเมินที่ได้รับ น าไปปรับปรุงผู้ที่ยังไม่
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด เป็นแนวทางส่งเสริมการฝึกและพัฒนากระบวนการฝึกให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น (4.3-9) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
 

6. มีนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนในการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 

              โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการน าเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง Range 3000 มา
ใช้ท าการฝึกประกอบการยิงปืนให้กับนักเรียนนายร้อยอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้นักเรียนนายร้อย มีทักษะ
และความช านาญในการใช้อาวุธประจ ากายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนตามล าดับ (4.3-10) 

 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ได้คะแนนเท่ากับ  5 คะแนน 
เอกสารอ้างอิง 
4.3-1  ขออนุมัติใช้ตารางฝึกวิชาทหาร ปี 2560 
4.3-2  ผลการแถลงแผนการฝึกภาคสนามนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1-4 ปี 2560 
4.3-3  การฝึกเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า ชั้นปี 1-5 ปี 2560 
4.3-4  รายงานผลการปฎิบัติประจ าวัน การฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-4 
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4.3-5  ขออนุมัติท าการฝึกเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า ปี 2560 
4.3-6  รายงานผลการฝึกภาคสนามวิชาการฝึกยิงอาวุธประจ าหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ของ

นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 รุ่น 68 
4.3-7  รายงานผลการแข่งขัน sandhurst competition 2017 
4.3-8  รายงานผลการฝึกภาคสนาม วิชาสื่อสาร ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 รุ่น 69 
4.3-9 รายงานการขอรทดสอบร่างกายซ้ าให้แก่ นนร.ปี 2560 
4.3-10  การใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง (Range-3000) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4  ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษา  
ค าอธิบาย 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษาวิชา
ทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า โดยมีแผนการระดมทรัพยากร และมีการระดมทรัพยากรทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา เป็นผลให้การด าเนินงานการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดในหลักสูตร และก่อให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การพิจารณาและผลการด าเนินงาน 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

1. มีแผนการระดมทรัพยากร (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยส่วนวิชาทหารฯ จัดท าแผนระดมทรัพยากร
สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาทหาร ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา โดยจัดท าบัญชีรายละเอียดการขอ
งบประมาณ (4.4-1)  

ในส่วนกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ มีการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการฝึก
เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าให้แก่นักเรียนนายร้อย โดยขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพลาธิการ การขนส่ง การสื่อสาร การพยาบาล งบประมาณ 
ตลอดจนการบริการแรงงานและบริการอ่ืนๆ และการขอรับการสนับสนุนวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ 
จากหน่วยงานภายนอกเพ่ือท าการบรรยายหรือท าการสอนให้แก่นักเรียนนายร้อย (4.4-2)  

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1  คะแนน   
2. มีการระดมทรัพยากรจากภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยส่วนวิชาทหาร จัดการระดมทรัพยากรสนับสนุน

การฝึกจากภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาตามตาราง
การศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 และการฝึกภาคสนามบางรายวิชาที่มีการฝึกภายใน โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.4-3) 

ในส่วนการฝึกเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าให้แก่นักเรียนนายร้อยให้มีภาวะผู้น าของกรม
นักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ด าเนินการภายในขอบเขตตามภารกิจและขีดความสามารถของ 
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กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ  เช่น การฝึกในสนามฝึกทดสอบก าลังใจ การขอรับการ
สนับสนุนหอสูง 34 ฟุต ชุดครูฝึกและอุปกรณ์จากส่วนวิชาทหารฯ การขอรับการสนับสนุนสนามยิง
ปืน สนามยิงปืนทราบระยะ และเจ้าหน้าที่สรรพาวุธจาก ส่วนบริการฯ และกองพันทหารราบฯ การ
ขอรับการสนับสนุนแพทย์ พยาบาลพร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาล 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.4-4) 

 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1  คะแนน 
 

3. มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดการระดมทรัพยากรสนับสนุนการฝึกจากภายนอก

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา ทั้งภาคการศึกษาที่ 1, 2 และ
การฝึกภาคสนาม จากภายนอกสถาบัน เช่น หนังสือขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน 
นักเรียนนายร้อย และการมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงหน่วยเหล่าสายวิทยาการสนับสนุนการฝึก
ในเรื่อง ก าลังพล ยุทโธปกรณ์ พ้ืนที่การฝึก และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการ
ฝึก  (4.4-5) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1  คะแนน   

4. ทรัพยากรการฝึกศึกษาสามารถท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การฝึกศึกษาได้ (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
สามารถพิจารณาได้จากสรุปผลการทบทวนหลังการปฎิบัติการฝึกภาคสนามของ

นักเรียนนายร้อยปี 1-4 (4.4-6) และรายงานผลการตรวจเยี่ยมการฝึกของแต่ละวิชาหลังจากจบการ
ฝึกภาคสนาม (4.4-7) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1  คะแนน  
  

5. ทรัพยากรการฝึกศึกษาสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการฝึกศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(1คะแนน)                                                                                              

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดเจ้าหน้าที่ของ ส่วนวิชาทหารเข้าร่วมรับการอบรม
เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการใช้เครื่องมือ และน ามาใช้ในการฝึกนักเรียนนายร้อย ซึ่งจะท าการฝึกยิงด้วย
แสงเลเซอร์(Range 3000) เพื่อช่วยให้นักเรียนนายร้อยมีความช านาญในการฝึกเล็ง และการยิงปืนได้
ดีขึ้น (4.4-8) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1  คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ได้คะแนนเท่ากับ  5 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
4.4-1  เอกสารจัดท าค าของบประมาณ 
4.4-2  ขอจัดตั้งหน่วยฝึกและรับการสนับสนุนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ใหม่ปี 2560 
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4.4-3  ค าสั่งการปฏิบัติงานด้านการเรียน การสอนการฝึกศึกษา 
4.4-4  ขอรับการสนับสนุนการฝึกเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 
4.4-5  หนังสือขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอนนักเรียนนายร้อย 
4.4-6  สรุปผลการ ทลป.การฝึกภาคสนามนักเรียนนายร้อยชั้นปี 1-4 
4.4-7  รายงานผลการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ประจ าปี 2560 
4.4-8  รายงานการใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง (Range-3000) 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.4 ได้คะแนนเท่ากับ เท่ากับ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5  คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์  
ค าอธิบาย 
 การก าหนดคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ .ศ.2556 
ลง 1 มี.ค.56 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรมมีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
วิชาชีพทหาร มีภาวะผู้น าทางทหาร การเป็นผู้น าหน่วยทหารขนาดเล็กในระดับผู้บังคับหมวด มีวินัย รู้
บทบาทหน้าที่ของการเป็นทหารอาชีพ รู้แบบธรรมเนียมทหาร บุคลิกลักษณะการวางตนที่เหมาะสม 
ส านึกในหน้าที่รับผิดชอบของตน สามารถปฏิบัติการทางทหาร ธ ารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร 
อุทิศตนเพื่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความสมบูรณ์ท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 

เกณฑ์การพิจารณาและผลการด าเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีส ารวจทั้งหมด (1 คะแนน) 

 

วิธีการค านวณ 

16.  

17.  

18.  
 
 

การด าเนินงาน 
 การปฎิบัติในปีการศึกษา 2558 ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากปรับขยายหลักสูตร 
จาก 4 ปี เป็น 5 ปี  

 

ผลร้อยละ= 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีอุดมการณ์จงรักภักดตี่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตริย และยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข อยู่
ในระดับดีขึ้นไป(>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

(>๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕) 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 

X 100 
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 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
อุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ค านวนจากผล
เฉลี่ยรวม 4.73 จากคะแนนเต็ม 5 ในหัวข้อที่ 11 ของแบบสอบถาม (4.5-1) จ านวน 166 นายจาก
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีส ารวจทั้งหมด 176  นาย (4.5-2)  คิดเป็นร้อยละ 95   
 เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่มีอุดมการณ ์จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 166 นาย
จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 176  นาย (4.5-2)  คิดเป็นร้อยละ 95  

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 
 

ผลการประเมิน เท่ากับ  1  คะแนน 

2. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะผู้น า ทางทหารที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม
และจริยธรรม กล้าหาญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม
ทหาร มีความสามัคคี ในหมู่คณะ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด (1 คะแนน) 

วิธีการค านวณ 

19.  

20.  

21.  

การด าเนินงาน 
 การปฎิบัติในปีการศึกษา 2558 ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากปรับขยายหลักสูตรจาก 
4 ปี เป็น 5 ปี  

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
คุณลักษณะผู้น าทางทหารที่ดี มีวินัยมีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนน
เต็ม 5) ค านวนจากผลเฉลี่ยรวม 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 ในหัวข้อที่ 8 ของแบบสอบถาม (4.5 -1) 
จ านวน 159 นายจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 176  นาย (4.5-2)  คิดเป็นร้อยละ 91 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่
มีคุณลักษณะผู้น าทางทหารที่ดี มีวินัยมีคุณธรรมและจริยธรรม อยู ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ค านวนจากผลเฉลี่ยรวม 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 ในหัวข้อที่ 8 ของแบบสอบถาม 
(4.5-1) จ านวน 159 นายจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 176  นาย (4.5-2)  คิดเป็น
ร้อยละ 91 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีคณุลกัษณะผู้น าทางทหารที่ดี มีวินัย 

มีคุณธรรมและจริยธรรม อยใูนระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเตม็ 5) 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 
X 100 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  1  คะแนน 

3. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร เข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของการรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศอยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด (1 คะแนน) 

วิธีการค านวณ 

22.  

23.  

 

การด าเนินงาน 
การปฎิบัติในปีการศึกษา 2558 ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากปรับขยายหลักสูตรจาก 

4 ปี เป็น 5 ปี  
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี

ความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการรักษาความมั่นคงและการ
ป้องกันประเทศ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ค านวนจากผลเฉลี่ยรวม 4.46 จาก
คะแนนเต็ม 5 ในหัวข้อที่ 10 ของแบบสอบถาม (4.5 -1) จ านวน 157 นายจากจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 176  นาย (4.5-2)  คิดเป็นร้อยละ 89 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่
มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการรักษาความมั่นคงและการ
ป้องกันประเทศ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ค านวนจากผลเฉลี่ยรวม 4.46 จาก
คะแนนเต็ม 5 ในหัวข้อที่ 10 ของแบบสอบถาม (4.5 -1) จ านวน 157 นายจากจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 176  นาย (4.5-2)  คิดเป็นร้อยละ 89 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  1  คะแนน 

4. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตน 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด (0.5 คะแนน) 

 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหารอยูใ่นระดับดีขึ้นไป
(>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 
X 100 
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วิธีการค านวณ 

24.  

25.  

26.  

การด าเนินงาน 
การปฎิบัติในปีการศึกษา 2558 ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากปรับขยายหลักสูตรจาก 

4 ปี เป็น 5 ปี  
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี

ความรู้ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการปฏิบัติงาน
และการศึกษาต่อได้อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ค านวนจากผลเฉลี่ยรวม 4.21 
จากคะแนนเต็ม 5 ในหัวข้อที่ 3 ของแบบสอบถาม (4.5-1) จ านวน 148 นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 176 นาย (4.5-2)  คิดเป็นร้อยละ 84 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการ
ปฏิบัติงานและการศึกษาต่อได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ค านวนจากผลเฉลี่ย
รวม 4.21 จากคะแนนเต็ม 5 ในหัวข้อที่ 3 ของแบบสอบถาม (4.5-1) จ านวน 148 นาย จากจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีส ารวจทั้งหมด 176  นาย (4.5-2)  คิดเป็นร้อยละ 84 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 0.5 คะแนน 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  1 คะแนน 

5. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม 
สามารถวิเคราะห์และประมวลผลความรู้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป
(>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด (0.5 คะแนน) 

วิธีการค านวณ 

27.  

28.  

29.  

การด าเนินงาน 
การปฎิบัติในปีการศึกษา 2558 ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากปรับขยายหลักสูตรจาก 

4 ปี เป็น 5 ปี  

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรูในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตนอยูใ่น
ระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 
X 100 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถ 
วิเคราะห์และประมวลผลความร้ ูอยใูนระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 
X 100 
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ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์และประมวลผลความรู้ และใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ค านวนจากผลเฉลี่ยรวม 
4.35 จากคะแนนเต็ม 5 ในหัวข้อที่ 15 ของแบบสอบถาม (4.5 -1) จ านวน 153 นาย จากจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีส ารวจทั้งหมด 176  นาย (4.5-2)  คิดเป็นร้อยละ 87 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์และประมวลผลความรู้ และใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ค านวนจากผลเฉลี่ย
รวม 4.35 จากคะแนนเต็ม 5 ในหัวข้อที่ 15 ของแบบสอบถาม (4.5-1) จ านวน 153 นาย จากจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีส ารวจทั้งหมด 176  นาย (4.5-2)  คิดเป็นร้อยละ 87 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 0.5 คะแนน 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1  คะแนน 

6. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป (>
3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด (0.5 คะแนน) 

 
วิธีการค านวณ 

30.  

31.  

32.  
 
 

การด าเนินงาน 
การปฎิบัติในปีการศึกษา 2558 ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา เนื่องจากปรับขยายหลักสูตรจาก 

4 ปี เป็น 5  ปี  
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี

ทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ค านวนจากผลเฉลี่ยรวม 4.39 จาก
คะแนนเต็ม 5 ในหัวข้อที่ 5 ของแบบสอบถาม (4.5-1) จ านวน 155 นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 176  นาย (4.5-2)  คิดเป็นร้อยละ 88 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ 
และ สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

(>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 

X 100 
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ต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ค านวนจากผลเฉลี่ยรวม 4.39 จาก
คะแนนเต็ม 5 ในหัวข้อที่ 5 ของแบบสอบถาม (4.5-1) จ านวน 155 นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 176 นาย (4.5-2) คิดเป็นร้อยละ 88 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 0.5 คะแนน 

ผลการประเมิน เท่ากับ  0.5  คะแนน 

7. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมี
บุคลิกลักษณะและการวางตัวที่เหมาะสมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด (0.5 คะแนน) 

วิธีการค านวณ 

33.  

34.  

35.  
 
การด าเนินงาน 
การปฎิบัติในปีการศึกษา 2558 ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาเนื่องจากปรับขยายหลักสูตร จาก 

4 ปี เป็น 5 ปี 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี

สมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีบุคลิกลักษณะและการวางตัวที่เหมาะสมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (>3.51 
จากคะแนนเต็ม 5) ค านวนจากผลเฉลี่ยรวม 4.62 จากคะแนนเต็ม 5 ในหัวข้อที่ 9 ของแบบสอบถาม 
(4.5-1) จ านวน 163 นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 176 นาย (4.5-2) คิดเป็น
ร้อยละ 92 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ที่มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีบุคลิกลักษณะและการวางตัวที่เหมาะสม อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ค านวนจากผลเฉลี่ยรวม 4.62 จากคะแนนเต็ม 5 ในหัวข้อที่ 9 ของ
แบบสอบถาม (4.5-1) จ านวน 163 นายจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 176  นาย 
(4.5-2)  คิดเป็นร้อยละ 92 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 0.5 คะแนน 
 

ผลการประเมิน เท่ากับ  0.50 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.5 ได้คะแนนเท่ากับ เท่ากับ 5 คะแนน 

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีบุคลิกลักษณะ 

   และการวางตัวที่เหมาะสมอยู่ในระดับดีขึ้นไป(>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่ส ารวจทั้งหมด 
X 100 
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หลักฐานอ้างอิง 
4.5-1 แบบสอบถาม ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 64 ประจ าปี 2559 
4.5-2  สรุปความคิดเห็นแบบสอบถาม ผู้ส าเร็จการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 

64 ประจ าปี 2559 
 

ตารางท่ี 12  สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานด้านที่ 4 การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลด าเนินการ น้ าหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน x น้ าหนัก 

มาตรฐานที่ 4การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 5.00 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  5 5.00 5.00 25.00 
 1 ร้อยละ100 (1) 1  

 2 ร้อยละ100 (1) 1  

 3 ร้อยละ100 (1) 1  

 4 ร้อยละ100 (1) 1  

 5 ร้อยละ100 (1) 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5.00 5.00 25.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5.00 5.00 25.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5   5.00 5.00 25.00 
 1 ร้อยละ 95 (1) 1  
 2 ร้อยละ 91 (1) 1  
 3 ร้อยละ 89 (1) 1  
 4 ร้อยละ 84 (0.5) 0.50  
 5 ร้อยละ 87 (0.5) 0.50  
 6 ร้อยละ 88 (0.5) 0.50  
 7 ร้อยละ 92 (0.5) 0.50  

คะแนนรวม 25.00  125.00 

คะแนนเฉลี่ย 125.00 ÷ 25.00 เท่ากับ 5.00 
ระดับคุณภาพ                 ดีมาก 

 



103 
 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  4 
จุดเด่น 

1. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ปรับปรุงหลักสูตรจาก 4 ปี เป็น 5 ปี เพ่ือให้ 
นักเรียนนายร้อย มีความรู้วิชาทหารสามารถเป็นผู้น าหน่วยทหารระดับหมวด ปฎิบัติการรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้พ้ืนฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการอย่างกว้างๆ ที่จ าเป็นต่อการรับ
ราชการในช่วงแรก และมีพ้ืนฐานในการศึกษาต่อเพ่ิมเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ 

2. ตามหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) หลักสูตร 5 ปี 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ปรับปรุงวิธีการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยให้มีการฝึก
ปฎิบัติเพ่ิมมากขึ้นและแยกกลุ่มการสอนเป็นกลุ่มย่อย เพ่ือให้สามารถตรวจสอบการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการฝึก/ทดสอบวิชาทางหารและการสอบประมวล
ความรู้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามหลักสูตร 

จากการปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จาก 4 ปี เป็น 5 ปี ท าให้
การด าเนินกิจกรรม/โครงการตามหลักสูตรเพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องด าเนินกิจกรรมจากหน่วยเหนือเพ่ิมเติม 
ท าให้บุคลากร  ทั้งอาจารย์ และครูฝึกไม่เพียงพอ ทั้งนี้ที่ผ่านมาการบรรจุบุคลากรดังกล่าว ยังไม่ครบ
ตามอัตราการจัด 

2. ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะอาวุธ

ยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ และเครื่องช่วยฝึกต่างๆ หากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับเพ่ิมเติมให้
ทันสมัยจะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาองค์ความรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ด้านบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามหลักสูตร 

1.1 ด าเนินการปรับปรุงอัตราการจัดเฉพาะกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
และบรรจุให้ครบตามอัตรา  

1.2 จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านก าลังพล เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังพลใน
การปฏิบัติหน้าที่ และส่งผลถึงความต่อเนื่องในการด าเนินงานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2. ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  ที่มีความจ าเป็นต่อการฝึกศึกษาตาม

หลักสูตรจากหน่วยเหนือ รวมทั้งขอรับการสนับสนุนวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะทาง และทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง มาจัดการบรรยาย/ฝึกอบรม ให้กับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทางทหารในยุคปัจจุบันและ
ความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 
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มาตรฐานด้านที่ 5 การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีคณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/
คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ค าสั่ง/พระราชบัญญัติของสถานศึกษา ภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการ
ก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดโดยสภาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า/คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผล ในการบริหารงานต้องก าหนดผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการการประเมิน
สถานการณ์ จัดล าดับความส าคัญ จัดการควบคุม ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขความเสี่ยงส่งผล
ให้ลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม ผู้บริหารโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรประจ าสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการให้ได้รับ
การเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การด าเนินงานของสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ค าอธิบาย 

 คณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้ามีผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ในค าสั่ง/พระราชบัญญัติของ
สถาบันภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตามและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

1.1 มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน 
เอกลักษณ์สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ 

การด าเนินงาน 
คณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/คณะกรรมการบริหาร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยและเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดย
ด าเนินการวางแผน อ านวยการ ด าเนินงานและก ากับดูแลการพิจารณาและการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ในรูปแบบปฏิทินการศึกษา ประจ าปี 2560 (5.1-1 และ 5.1-2) เพ่ือ
เป็นแนวทางให้แต่ละหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในการปฏิบัติ โดยให้อยู่ในกรอบ
ทิศทางการด าเนินงานที่รองรับแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 (5.1-3) 
ก าหนดนโยบายการบริหารการศึกษา ด าเนินงานและก ากับดูแลให้สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
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การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2560 (5.1-4) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2560-2564 (5.1-5) พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการ
ทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 (5.1-6) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 (5.1-7) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน 

1.2 มี ผลการพิ จารณาให้ ความเห็ นชอบหลั กสู ตรที่ สอดคล้ องกั บมาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  

การด าเนินงาน 
คณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/คณะกรรมการบริหาร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ/กองทัพบกก าหนด (5.1-8) และได้รับอนุมัติให้ใช้หลักสูตรโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2558 (5 ปี) (5.1-9) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน 

1.3  มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเน้นการก ากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารในการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 

การด าเนินงาน 
คณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/คณะกรรมการบริหาร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ใน
รูปแบบปฏิทินการศึกษา ประจ าปี 2560 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย โดยเน้นการก ากับติดตามและสนับสนุนผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ตามแผน
ที่ก าหนดในการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อผู้บังคับ
หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (5.1-10) และการประชุมกองฝ่ายเสนาธิการ (5.1-11) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน 

1.4 มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี เช่น มีการก าหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 
จัดส่งประเด็นการพิจารณาล่วงหน้า ก ากับให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปี 

การด าเนินงาน 
คณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/คณะกรรมการบริหาร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ตลอดปีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
ได้แก่  การประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อผู้บังคับ
หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (5.1-10) การประชุมกองฝ่ายเสนาธิการ (5.1-11) 
การประชุมสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (5.1-8) และการพบปะสังสรรค์หัวหน้าส่วน
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ราชการจังหวัดนครนายกเพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการประสานการ
ท างานร่วมกัน (“สภากาแฟ”) (5.1-12) โดยไดม้ีการจัดส่งประเด็นการพิจารณาล่วงหน้าและกรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปี 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน 

1.5 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน 

(Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ ได้แก่ ฐานข้อมูลงานวิจัย (5.1-13) ฐานข้อมูลงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (5.1-13) ฐานข้อมูลบริการระบบงานภายใน (5.1-14) ระบบสารสนเทศ
กองทัพบก สายงานส่งก าลังบ ารุง จ านวน 3 ระบบ (5.1-15) เป็นต้น 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน 
 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าน าเสนอหลักฐาน ในประเด็นต่อไปนี้  

2.1 มีการเสนอรายงานประจ าปี/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงานต้น
สังกัด (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการเสนอรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปีการศึกษา 2559 (5.1-16) ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน 

2.2 มีคะแนนผลการประเมินรายปีโดยหน่วยงานต้นสังกัด (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 

2559 ได้ด าเนินการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   
เมื่อวันที่ 28 ก.ค.59 ผลการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
สรุปได้ว่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 
4.67 จากคะแนนเต็มเท่ากับ 5 ระดับคุณภาพดีมาก (5.1-17) 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็ม เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.93 คะแนน 
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2.3 สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานซึ่งแสดงถึงผลการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่เกิดจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (1 คะแนน) โดยพิจารณาเพ่ิมเติมจาก 

1)  ผลการสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
2) ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด 
3) ผลการสัมภาษณ์ครู/อาจารย์ จ านวน 3 – 4 คน 

การด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับการประเมินประกัน

คุณภาพการศึกษาจากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าได้น าข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินฯ มาเป็นกรอบในการพิจารณา
ก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2560 ที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในมิติ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องแท้จริง (5.1-16 และ 5.1-17) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน 
 
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า  มีการออกใบประกาศนียบัตรการ
ส าเร็จการศึกษาให้กับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ได้คะแนน เท่ากับ 4.93 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
5.1-1 การจัดท าปฏิทินการศึกษา ประจ าปี 2560 
5.1-2 การแก้ไขปฏิทินการศึกษา ประจ าปี 2560 
5.1-3 แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 
5.1-4 ขออนุมัติใช้แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2560 
5.1-5 ค าสั่งกองทัพบก ที่ 49/2559 เรื่อง นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2560-2564 
5.1-6 พระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
5.1-7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
5.1-8 สรุปผลการประชุมสภา รร.จปร. ครั้งที่ 1/2560 
5.1-9 หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2558 (5 ปี) 
5.1-10 รายงานการประชุมชี้แจง และสั่งการของ ผบ.รร.จปร. ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร. 
5.1-11 สรุปการประชุมกอง ฝสธ. 
5.1-12 ขอเชิญร่วมพบปะสังสรรค์เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ (สภากาแฟ) 
5.1-13 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานประกันคุณภาพการศึกษา 
5.1-14 ระบบฐานข้อมูลบริการระบบงานภายใน 
5.1-15 อนุมัติหลักการเริ่มทดลองการใช้งานระบบสารสนเทศ ทบ. สายงานส่งก าลังบ ารุง 
 จ านวน 3 ระบบ 
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5.1-16 รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.1-17 รายงานผลการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจ าปีงบประมาณ  
 2559 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การด าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ค าอธิบาย 

 ผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดโดย
สภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบตรวจสอบการท างานตาม
ภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
1. หลักฐานจากสถานศึกษา (4 คะแนน) 

 1.1 มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า โดยการประเมินตนเอง (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
  ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า โดยการประเมินตนเองในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้คะแนน
เฉลี่ยแต่ละด้านจากคะแนนเต็มเท่ากับ 5 ดังนี้ 

 (1) ด้านภาวะผู้น า เท่ากับ 4 
 (2) ด้านการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาองค์กร เท่ากับ 4 
 (3) ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ เท่ากับ 4 
 (4) ด้านการบริหารจัดการตามภารกิจ เท่ากับ 4 

  คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน เท่ากับ 4 จากคะแนนเต็มเท่ากับ 5 (5.2-1 และ 5.2-2) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็มของผลประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 

เท่ากับ 1 คะแนน 
ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.80 คะแนน 

  1.2 มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทุก
หน่วย โดยผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1 คะแนน) 
   การด าเนินงาน 

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงจ านวน    
5 หน่วย โดยผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อย      
พระจุลจอมเกล้า เป็นผู้ประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านภาวะผู้น า (2) ด้านการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาองค์กร (3) ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการ และ (4) ด้านการบริหาร
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จัดการตามภารกิจ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านทุกหน่วยเท่ากับ 4 จากคะแนนเต็มเท่ากับ 5 (5.2-3 
และ 5.2-4) 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็ม เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.80 คะแนน 

  1.3 มีรายงานงบการเงินเสนอหน่วยงานต้นสังกัด (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
มีรายงานงบการเงินของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๐ เสนอกองทัพบก 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน 
1.4 มีจ านวนอาจารย์ต่อนักเรียนนายร้อยตามเกณฑ์ในทุกหลักสูตร (1 คะแนน) 

วิธีค านวณ 
 
 
 

 
การด าเนินงาน 

   ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยหน่วยงานที่จัดการฝึก 
ศึกษา อบรม ได้แก่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า และ กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เปิด
สอนตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2558 (5 ปี) ประกอบด้วย  8 หลักสูตร 
ได้แก่ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วต.) (2) หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) (3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วก.) (4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(วย.) (5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ (วผ.) (6) หลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (วฟ.) (7) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ (วอ.) และ (8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนา (สศ.) โดยมีนักเรียนนายร้อยจ านวน 1,068 นาย (5.2-5) และมีอาจารย์ประจ าส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนวิชาทหารฯ และ กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ จ านวน 198.5 นาย (5.2-6) และทุก
หลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ต่อนักเรียนนายร้อยผ่านเกณฑ์อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาระดับ
ปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (5.2-7 และ 5.2-8) ได้ผลร้อยละ
เท่ากับ 100 

เกณฑ์การให้คะแนน  
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 

 
ผลร้อยละ = 

จ านวนหลักสตูรที่มีอาจารยต์่อนักเรียนนายร้อยตามเกณฑ ์
 
 
 
 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมด 
X 100 
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หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือต้นสังกัดในการ
ก าหนดจ านวนอาจารย์ต่อนักเรียนนายร้อย 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (1 คะแนน) 
 การด าเนินงาน 
  มีผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาโดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้สัมภาษณ์ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้อ านวยการ
ส่วนการศึกษาฯ ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหารฯ และผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยฯ (5.2-9) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
มีผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา (1 คะแนน) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน 

เงื่อนไข : คะแนนในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนนหากพบว่ามีการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และไม่ผ่านการอนุมัติหรือรับทราบจากต้นสังกัด 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ได้คะแนนเท่ากับ 4.60 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
5.2-1  แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของ ผบ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560 
5.2-2  ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของ ผบ.รร.จปร.  ปีการศึกษา 2560 
5.2-3  แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ของ ผบ.นขต.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560  
5.2-4  ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของ ผบ.นขต.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560 
5.2-5  ส่งข้อมูล นนร. เพื่อบันทึกในรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปีการศึกษา 2560 
5.2-6  รายละเอียดข้อมูลก าลังพล สกศ.รร.จปร. สวท.รร.จปร. และ กรม นนร.รอ.รร.จปร.  
 ในห้วงปี พ.ศ. 2560 (1 พ.ค.60 - 30 เม.ย.61) 
5.2-7  จ านวนอาจารย์ต่อนักเรียนนายร้อยในทุกหลักสูตร รร.จปร. พ.ศ.2558 ปีการศึกษา 2560 
5.2-8  รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษาที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์/แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ส.ค.56–ก.ค.60 
 จัดพิมพ์เผยแพร่โดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
5.2-9 ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การบริหารความเสี่ยง  
ค าอธิบาย   

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   
มีผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมินสถานการณ์จัดล าดับความส าคัญ จัดการ ควบคุม 
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ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงส่งผลให้ลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อ
ชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 

 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
1.1 มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอกทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

การด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้อ านวยการ     

ส่วนการศึกษาฯ (5.3-1) มีการระบุและจัดล าดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอกทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
โดยได้ประชุมพิจารณาการบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เพื่อน ามาก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในซึ่งสอดคล้องกับปณิธาน
และวิสัยทัศน์ของส่วนการศึกษาฯ โดยคณะกรรมการฯ ได้ระบุความเสี่ยงและพิจารณาผลกระทบจาก
ความเสี่ยงโดยพิจารณาประเด็นส าคัญของความเสี่ ยงซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกส่วน
การศึกษาฯ ด้านอุปสรรค เพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญของความเสี่ยงในส่วนการศึกษาฯ รวมทั้ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น มาตรการป้องกันหรือควบคุม และข้อเสนอแนะ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
ประเด็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นภายในส่วนการศึกษาฯ และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาโดยน าข้อมูล
บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ (5.3-2) นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณา
ข้อก าหนดในการประเมิน การคิดคะแนนและการจัดล าดับความเสี่ยง โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณา
บริหารจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาประเด็นส าคัญของความเสี่ ยงซึ่งเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกส่วนการศึกษาฯ ให้คะแนนประเมินความเสี่ยงด้านโอกาสและผลกระทบ น ามาค านวณ
ผลลัพธ์เฉลี่ย และจัดล าดับความเสี่ยงโดยตารางการประเมินระดับความเสี่ยง (5.3-3) และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2560 (5.3-4) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40  คะแนน 
 

1.2 มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
การด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย

ในการบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2560 (5.3-4) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40  คะแนน 
 

1.3  มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึน 

การด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ มีการประเมินโอกาสในการเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามแผนบริหารความเสี่ยง  
ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2560 (5.3-4) 
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ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40  คะแนน 
 

1.4 มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเสี่ยงให้
น้อยลง 

การด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ 

กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเสี่ยงให้น้อยลงตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ   
ปีการศึกษา 2560 (5.3-4) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40  คะแนน 
 

1.5  มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ
ที่เก่ียวข้อง 

การด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล

การบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อผู้อ านวยการส่วนการศึกษาฯ และผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า (5.3-5) ตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ 
ปีการศึกษา 2560 (5.3-6) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40  คะแนน 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
ผู้ประเมินตรวจหลักฐานที่แสดงผลการบริการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
2.1 สามารถควบคุมความเสี่ยงล าดับที่ 1 - 5 จากที่ก าหนด (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
  ตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ           
ปีการศึกษา 2560 (5.3-6) ส าหรับความเสี่ยงล าดับที่ 1-5 จากทั้งหมด 8 ความเสี่ยง สามารถควบคุม
ความเสี่ยงได้ 4 ความเสี่ยง (ล าดับที่ 1, 3, 4, และ 5) และควบคุมไม่ได้ 1 ความเสี่ยง (ล าดับที่ 2) 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได ้5 ข้อ เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.80  คะแนน 
2.2 สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามท่ีก าหนด (1 คะแนน) 

   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ปฏิบัติได้ทุกเรื่อง เท่ากับ 1 คะแนน 
การด าเนินงาน 

  ตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ            
ปีการศึกษา 2560 (5.3-6) จากทั้งหมด 8 ความเสี่ยง สามารถลดความเสี่ยงได้ 4 ความเสี่ยง 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.50  คะแนน 
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 2.3 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่ก าหนด (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 

  ตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ             
ปีการศึกษา 2560 (5.3-6) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ ได้เพ่ิมเติมเหตุการณ์ที่
อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่ก าหนดที่มีผลต่อการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง           
ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2560 (5.3-4) จ านวน 2 ความเสี่ยง 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0  คะแนน 
 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ได้คะแนนเท่ากับ 3.30 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
5.3-1  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. 
5.3-2  รายงานผลการประชุมการบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ครั้งที่ 1/60 
5.3-3  รายงานผลการประชุมการบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ครั้งที่ 2/60 
5.3-4  แผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 ปีการศึกษา 2560 
5.3-5  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560 
5.3-6  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย 
 พระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2560 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

ค าอธิบาย    
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการพัฒนาบุคลากรประจ าสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ 

เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงาน
ธุรการ เป็นต้น ให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในและ
ต่างประเทศ (ไม่นับรวมทหารกองประจ าการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจ้าหน้าที่
ประกอบอาหาร) 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
ร้อยละของจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/นาย ต่อจ านวน
บุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 
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วิธีการค านวณ 
 
 
 

 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 มีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้/ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จ านวน 116 นาย 
จากจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 132 นาย คิดเป็นร้อยละ 87.88 
(5.4-1) 

ปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จ านวน 172 นาย 
จากจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 210 นาย คิดเป็นร้อยละ 81.90 
(5.4-2 และ 5.4-3) 

เมื่อพิจารณาจากผลด าเนินการ 2 ปี มีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน รวม
288 นาย  จากจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 342 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 84.21 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 4.21 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 5.4  ได้คะแนนเท่ากับ 4.21 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
5.4-1 รายงานการประเมินตนเอง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 ประจ าปีการศึกษา 2559 
5.4-2 สรุปรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนของ รร.จปร. ที่ได้รับการพัฒนาในปีการศึกษา 2560 
5.4-3 สรุปการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ภายใน รร.จปร. ในปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 

ผลร้อยละ = 

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

 จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธรุการทั้งหมด 
X 100 
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ตารางท่ี 13 สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 5 บริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลด าเนินการ น้ าหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน x น้ าหนัก 

มาตรฐานที่ 5 บริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ปฏิบัติได้ 8 ข้อ 5.00 4.93 24.65 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5.00 4.60 23.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ปฏิบัติได้ 7 ข้อ 5.00 3.30 16.50 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ร้อยละ 84.21 5.00 4.21 21.05 

คะแนนรวม 20.00 - 85.20 
คะแนนเฉลี่ย (ผลรวมของคะแนน X น้ าหนัก)       85.20÷20.00 = 4.26 
ระดับคุณภาพ ด ี

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  5 
จุดเด่น 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ทันสมัยและ
ปฏิบัติได ้มีการก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ 
 2. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถที่
หลากหลายในสาขาวิชาต่างๆ จึงท าให้สามารถเป็นองค์กรการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสามารถจัดการ
อบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จุดที่ควรพัฒนา 
 หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทุกหน่วยควรด าเนินการจัดท าแผน/รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทุกหน่วยด าเนินการจัดท าแผน/รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
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มาตรฐานด้านที่ 6 ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสนับสนุนให้ครู/อาจารย์/ก าลังพล/นักเรียนนายร้อยได้

น าความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญไปบริการแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพ่ือสร้างชุมชน/
สังคม/กองทัพ ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ นอกจากนี้ ครู/อาจารย์จะได้น าความรู้และ
ประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพมาพัฒนาการเรียนการสอน
และต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่างๆ ได้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 

ค าอธิบาย    
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสนับสนุนให้ครู/อาจารย์/ก าลังพล/นักเรียนนายร้อยน า

ความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพ่ือให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 

1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพ่ือประโยชน์ต่อ
ชุมชน/สังคม/กองทัพ 

 การด าเนินงาน 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการทบทวนผลการด าเนินงานด้าน

ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ปีการศึกษา 2559 เพ่ือก าหนดแผนงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/
สังคม (6.1-1) ประกอบแผนการน าความรู้และประสบการณ์เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพใน
แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี 2560 - 2564 (6.1-2) ในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ ดังนี้ 

1) โครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ-
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม (6.1-3) 

2) โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 
สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (6.1-4) 

3) การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจ้าง ทบ.  (6.1-5) 

4) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการ
วิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (6.1-6) 

5) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น (6.1-7) 

6) โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน (6.1-8) 
7) โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน (6.1-9) 
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8) โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศ (6.1-10) 
9) โครงการด าเนินการศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (6.1-11) 

10) โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ (6.1-12) 
11) กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ (6.1-13)  
12) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก ให้แก่นักเรียนพยาบาล

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม (6.1-14) 
13) โครงการฝึกเสริมสร้างลักษณะผู้น าและความรู้ด้านวิชาทหารให้แก่หน่วยงาน

ภายนอก ให้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.นครนายก (6.1-15) 
14) โครงการบริการห้องออกก าลังกายแก่ก าลังพลและบุคคลภายนอก (6.1-16) 
15) โครงการเสาร์ประทีป (6.1-17) 
16) โครงการบริการทางวิชาการพลศึกษาและวิชาชีพ (6.1-18) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

1.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

 การด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก าหนดตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมายในแผนงานและโครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดย
ระบุในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 6 แผนงานที่ 12 แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 (6.1-2) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

 การด าเนินงาน 
 เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานตามแผนงานบริการทางวิชาการและวิชาชีพของ              

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้ ดังปรากฏรายชื่อใน
โครงการย่อยแต่ละโครงการ ปีการศึกษา 2560 (6.1-3 ถึง 6.1-18)  

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน 
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1.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง   

 การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้

ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินโครงการ แต่ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกัน
ด าเนินงานจากครู/อาจารย์/ก าลังพล/นักเรียนนายร้อย ดังปรากฏตามรายชื่อผู้ร่วมโครงการแต่ละ
โครงการ รวมถึงรายชื่อผู้ด าเนิกิจกรรมต่างๆ (6.1-3 ถึง 6.1-18) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

1.5 มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/สถาบัน ได้คะแนนผล
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก 100 คะแนน 

 การด าเนินงาน 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานการ

บริการทางวิชาการและวิชาชีพในทุกโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ โดยประเมินผลความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายได้คะแนนผลการประเมิน ได้แก่ โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่
ชุมชน สังคม และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 1) โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ผลการประเมินได ้5.00 จากคะแนน 5.00 (6.1-19) 
 2) โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน ผลการประเมินได ้4.85 จากคะแนน 5.00 (6.1-20) 
 3) โครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของนักเรียนนายร้อย สาขาวิชาสังคมศาสตร์

เพ่ือการพัฒนา ผลการประเมินได้ 4.43 จากคะแนน 5.00 (6.1-21) 
 4) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก ผลการประเมินได้ 4.25 

จากคะแนน 5.00 (6.1-22) 
 5) โครงการฝึกเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าและความรู้ด้านวิชาทหารให้แก่หน่วยงาน

ภายนอก ผลการประเมินได ้5.00 จากคะแนน 5.00 (6.1-23) 
 6) โครงการบริการห้องออกก าลังกายแก่บุคคลภายนอก ผลการประเมินบรรลุ

เป้าหมาย (6.1-24) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

2.1 มีความต่อเนื่อง ในการด าเนินการตั้งแต่ 3 ปี (1 คะแนน) 

 การด าเนินงาน 
 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก โดยเฉพาะการฝึกให้

นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และข้าราชการพลเรือนกลาโหม จากส านัก
ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นโครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอ่ืน
ภายนอกสถาบัน ที่ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน (6.1-25)  

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน  
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2.2 มีความยั่งยืน พ่ึงพาตัวเองด าเนินการได้โดยไม่ใช้งบประมาณของสถาบัน (1 คะแนน) 

 การด าเนินงาน 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ด าเนินโครงการบริการทางวิชาการ โดย

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก สามารถให้ความรู้ทางทหารให้แก่ผู้เข้ารับ
การอบรมทุกรุ่น ผู้รับการอบรมมีความรู้ทางทหารสามารถน าไปปฏิบัติตนในการรับราชการได้ โดยใช้
งบประมาณของสถาบันหรือหน่วยงานที่เข้ามารับการฝึกเอง ไม่ได้ใช้งบประมาณจากโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า (6.1-26)   

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1  คะแนน  
 

2.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (1 คะแนน) 

 การด าเนินงาน 
 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่สถาบันภายนอกเป็นโครงการที่ได้รับการ

ยอมรับยกย่องจากหน่วยงานที่ส่งก าลังพลเข้าร่วมอบรม ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และ
ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม โดยดูจากผลการประเมินความพึงพอใจและจ านวนยอดคนที่เข้ารับการ
อบรม ตลอดจนถึงความไว้ใจให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยงานหลักในการฝึกอบรม
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมาหลายปี (6.1-27) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1  คะแนน  

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

หมายเหตุ : อาจเป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ 6.2 หรือไม่ก็ได้ 

หลักฐานอ้างอิง 

6.1-1  แผนงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560  
6.1-2   แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 
6.1-3  โครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม   
6.1-4  โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา 
 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
6.1-5   การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและ 
          ลูกจ้าง ทบ. 
6.1-6 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการ

วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
6.1-7 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สนับสนุนหน่วยงานอื่น 
6.1-8  โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 
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6.1-9 โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน 
6.1-10  โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน 
6.1-11 โครงการด าเนินการศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

6.1-12 โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ 
6.1-13  กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
6.1-14  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก ที่ท าการฝึกให้นักเรียนพยาบาล 
           วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม 
6.1-15 โครงการฝึกเสริมสร้างลักษณะผู้น าและความรู้ด้านวิชาทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก ที่

ฝึกอบรมให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.นครนายก 
6.1-16 โครงการบริการห้องออกก าลังกายแก่ก าลังพลและบุคคลภายนอก 
6.1-17 โครงการเสาร์ประทีป 
6.1-18 โครงการบริการทางวิชาการพลศึกษาและวิชาชีพ 
6.1-19  สรุปผลประเมินความพึงพอใจโครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 
6.1-20 รายงานผลการด าเนินงานโครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน 
6.1-21  รายงานผลโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3  สาขาวิชา 

สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
6.1-22  รายงานผลโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก  

(วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และส านักปลัดกระทรวงกลาโหม) 
6.1-23  รายงานผลโครงการฝึกเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าและความรู้ด้านวิชาทหารให้แก่หน่วยงาน 

ภายนอก (สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.นครนายก) 
6.1-24  รายงานผลโครงการบริการห้องออกก าลังกายแก่บุคคลภายนอก 
6.1-25 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารแก่สถาบันภายนอก ปี 2558 – 2560 
6.1-26 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปี 2560 
6.1-27  ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับการฝึก   

ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ค าอธิบาย    
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการน าความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพ

จากการพัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพมาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวิชาการ
ลักษณะต่างๆ เช่น งานวิจัย ต ารา รายวิชา และ/หรือหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 

1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 
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การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการทบทวนผลการด าเนินงานด้านความสัมพันธ์

กับชุมชน/สังคม ปีการศึกษา 2559 เพ่ือก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ (6.2-1) ในแผนพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ป ี
2560-2564 (6.2-2) ก าหนดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ ดังนี้ 

1) โครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 

เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม (6.2-3) 

2) โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3  
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (6.2-4) 

3) การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร 
ข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. (6.2-5) 

4) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/ 
กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (6.2-6) 

5) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น (6.2-7) 

6) โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน (6.2-8) 
7) โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน (6.2-9) 
8) โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศ (6.2-10) 
9) โครงการด าเนินการศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (6.2-11) 

10)  โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ (6.2-12) 
11)  กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ (6.2-13)  
12)  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก ที่ท าการฝึกให้นักเรียน 

พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และข้าราชการพลเรือนกลาโหม ส านัก
ปลัดกระทรวงกลาโหม  (6.2-14) 

13)  โครงการฝึกเสริมสร้างลักษณะผู้น าและความรู้ด้านวิชาทหารให้แก่หน่วยงาน 
ภายนอก สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.นครนายก (6.2-15) 

14)  โครงการบริการห้องออกก าลังกายแก่ก าลังพลและบุคคลภายนอก (6.2-16) 
15)  โครงการเสาร์ประทีป (6.2-17) 
16)  โครงการบริการทางวิชาการพลศึกษาและวิชาชีพ (6.2-18) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน 
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1.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
    การด าเนินงาน 
    ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ก าหนดตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมายในแผนงานและโครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดย
ระบุในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 6 แผนงานที่ 12 แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 (6.2-2) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
   การด าเนินงาน 
   เพ่ือให้ เกิดการด าเนินงานตามแผนงานบริการทางวิชาการและวิชาชีพของ            

อย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามผลการด าเนินงานได้ ดังปรากฏใน
แผนงานบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ปี 2560 (6.2-1) และแต่ละโครงการก็มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบตามรายละเอียดแต่ละโครงการ (6.2-3 ถึง 6.2-18) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

1.4 การมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร  
     การด าเนินงาน 
     การด าเนินงานบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ได้ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินโครงการ แต่ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้มีการร่วมมือ
กันด าเนินงานจาก ครู/อาจารย์/ก าลังพล/นักเรียนนายร้อย ดังปรากฏตามรายชื่อผู้ร่วมโครงการแต่ละ
โครงการ (6.2-3 ถึง 6.2-18) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

1.5 มีการพัฒนาการเรียนการสอนเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็น
ผลงานลักษณะต่างๆ 

    การด าเนินงาน 
    ในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เมื่อผู้รับผิดชอบหลักด าเนินโครงการแล้วเสร็จ

จะต้องมีการรายงานผลการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีโครงการ/กิจกรรมที่น ามาพัฒนาการเรียนการสอน/
เอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
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โครงการ กองวิชา รายวิชา ผู้รับบริการ รหัส
เอกสาร 

โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน กวล.ฯ ปฏิบัติการชีววิทยา
พ้ืนฐาน (ES 2102) 

โรงเรียน 
วัดโคกล าดวน 

6.2-19 
6.2-20 

โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน  เคมีฯ เคมีใน
ชีวิตประจ าวัน  
(CH 5603) 

ชุมชน รพ.สง่เสริมสุขภาพ 
ต.ตอไม้แดง และโรงเรียน
วัดสันตยาราม 

6.2-21 
6.2-22 

โครงการฝึกปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาชุมชนของ นนร.
ชั้นปีที่ 3 สาขาสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา 

กมส.ฯ พัฒนาชุมชน 
 (SS 3306) 

หมู่บ้านทับทิมสยาม ตาม
แนวตะเข็บชายแดน อ.ตา
พระยา จ.สระแก้ว 

6.2-23 
6.2-24 

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ
ทหารให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก 

สวท.ฯ สุขศาสตร์ทหาร 
(FT 1101) 

วิทยาลัยพทย์ศาสตร์พระ
มงกุฎ  วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก 
ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม 

6.2-25 

โครงการบริการห้องออก
ก าลังกายแก่ก าลังพลและ
บุคคลภายนอก 

กพศ.ฯ วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 
(PE 5009) 

ก าลังพล รร.จปร. บุคคล
พลเรือนภายนอก 

6.2-26 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

2.1 มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ (1.5 คะแนน) 
     การด าเนินงาน 
     ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัย

ความส าเร็จของโครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ได้แก่  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก (6.2-27)   

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1.50 คะแนน  

2.2 มีการเผยแพร่และขยายผลในสถาบันอื่น อย่างน้อย 1 แห่ง (1.5 คะแนน) 

    การด าเนินงาน 
    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการเผยแพร่โครงการบริการทางวิชาการ/

วิชาชีพเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่สถาบันอ่ืน ได้แก่ 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก โดยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ส านัก
ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิ ชาชีพทหารจากส่วนวิชาทหาร 
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โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปเผยแพร่และใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วย ณ ที่ตั้งวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก และส านักปลัดกระทรวงกลาโหม (6.2-28) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1.50 คะแนน  
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 6.2  ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน 

 

หลักฐานอ้างอิง 
6.2-1  แผนงานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560  
6.2-2   แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 
6.2-3  โครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม   
6.2-4  โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา 
 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
6.2-5   การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและ 
          ลูกจ้าง ทบ. 
6.2-6 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการ

วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
6.2-7 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สนับสนุนหน่วยงานอื่น 
6.2-8  โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 
6.2-9 โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน 
6.2-10  โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน 
6.2-11 โครงการด าเนินการศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

6.2-12 โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ 
6.2-13  กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
6.2-14  โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก ที่ท าการฝึกให้นักเรียนพยาบาล  
          วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ข้าราชการพลเรือนกลาโหม ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม 
6.2-15 โครงการฝึกเสริมสร้างลักษณะผู้น าและความรู้ด้านวิชาทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก (สถาน

พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.นครนายก) 
6.2-16 โครงการบริการห้องออกก าลังกายแก่ก าลังพลและบุคคลภายนอก 
6.2-17 โครงการเสาร์ประทีป 
6.2-18 โครงการบริการทางวิชาการพลศึกษาและวิชาชีพ 
6.2-19  มคอ.3 วิชา ES 2102 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
6.2-20  มคอ.5 วิชา ES 2102 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 
6.2-21  มคอ.3 วิชา CH 5603 เคมีในชีวิตประจ าวัน 
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6.2-22  มคอ.5 วิชา CH 5603 เคมีในชีวิตประจ าวัน 
6.2-23   มคอ.3 วิชา SS 3306 การพัฒนาชุมชน 
6.2-24   มคอ.5 วิชา SS 3306 การพัฒนาชุมชน 
6.2-25   ตารางก าหนดการฝึก วิชา FT 1101 สุขศาสตร์ทหาร 
6.2-26   มคอ.3 วิชา PE 5009 วิทยาศาสตร์การกีฬา 
6.2-27   แบบวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จของโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารแก่หน่วยงานภายนอก 
6.2-28   ภาพแสดงการเผยแพร่และขยายผลในสถาบันอ่ืน  
 
ตารางท่ี 14  สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 6 ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลด าเนินการ น้ าหนัก 
คะแนนการ
ประเมิน 

คะแนน x น้ าหนัก 

มาตรฐานที่ 6 ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ปฏิบัติได้ 8 ข้อ 5.00 5.00 25.00 
ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 ปฏิบัติได้ 7 ข้อ 5.00 5.00 25.00 

คะแนนรวม 10.00  50.00 
คะแนนเฉลี่ย 50 ÷ 10.00 = 5.00 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  6 

จุดเด่น 
1. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีเครื่องมือ 

อุปกรณ์ ในการให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ 
2. ผู้บริหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีนโยบายให้การส่งเสริมและสนับสนุน

ภารกิจการใหบ้ริการวิชาการ / วิชาชีพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
สนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการ/วิชาชีพ แก่สังคมและหน่วยงานภายนอกให้สามารถ

อยู่ได้ยั่งยืนและไม่ใช้งบประมาณของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรสนับสนุนให้มีโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ เพ่ือให้ชุมชนมีความยั่งยืนและด าเนินการ

ได้โดยไม่ใช้งบประมาณของสถาบัน โดยการหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกหรือจากมูลนิธิเพ่ือการกุศล
ต่างๆ  
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  มาตรฐานด้านที่ 7 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแผนงานการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด มีการจัดพื้นที่ เพื่อด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ นอกจากนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังจัดให้มีโครงการ เพื่อพัฒนา
สุนทรียภาพของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน่วยงาน บุคลากรรับผิดชอบการด าเนินงาน
ตามโครงการที่ก าหนด โดยบุคลากรและผู้เรียนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีส่วนร่วม มี
การประเมินความพึงพอใจ เพื่อใช้ปรับปรุงโครงการตามสภาพสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นได้
จากอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม สะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
ค าอธิบาย  

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

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

1.1 มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 

การด าเนินงาน 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มิได้ตั้งงบประมาณเฉพาะด้านเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร แต่มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งภายใน/
ภายนอกรวมถึงใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาด าเนินการ 
ตัวอย่างเช่น พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จ านวนเงิน 15,250.- บาท (7.1-1) วันเด็กแห่งชาต ิ
จ านวนเงิน 90,500.-บาท (7.1-2) สรงน้ าพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย จ านวนเงิน 
9,400.- บาท (7.1-3) พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย จ านวนเงิน 
27,000.-บาท (7.1-4) พิธีเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา จ านวนเงิน 37,277.-บาท (7.1-5) 
ถวายข้าวสาร จ านวนเงิน 11,122.- บาท (7.1-6) พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม จ านวนเงิน 30,300.- 
บาท (7.1-7) โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา จ านวนเงิน 25,000.- บาท (7.1-8) เป็นต้น 
งบประมาณภายนอก เช่น พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานเลี้ยงปิดสมัยการฝึก ของนักเรียนนายร้อย 
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จ านวนเงิน 943,610 บาท (7.1-9)  พิธีวันพระราชทานก าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(7.1-10) และงานรั้วแดงก าแพงเหลือง (7.1-11) จ านวนเงิน 310,650.- บาท พิธีสวนสนามเทิดเกียรติ
นายทหารชั้นนายพล  ที่เกษียณอายุราชการ จ านวนเงิน 405,640.-บาท (7.1-12) เป็นต้น 
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จะน ามาใช้แก้ปัญหาในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม    

ผลการประเมิน      เท่ากับ  0.40 คะแนน   
 

1.2 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 (7.1-13) มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบก ากับดูแลงานด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทหาร โดยมีหน่วยงานหลัก คือ กองฝ่ายเสนาธิการ และ
หน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยมีหัวหน้าหน่วยเป็นผู้
ก ากับดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม (7.1-14) 

ผลการประเมิน      เท่ากับ  0.40 คะแนน   
 

1.3 มีแผนงานเพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารประจ าปี 2560 เพื่อรองรับกับกิจกรรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 
ซึ่งได้จัดท าไว้เป็นหมวดหมู่ ซึ่งประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมในด้านต่างๆ รวมทั้งสิ้น 36 โครงการ/
กิจกรรม ตามแผนงานที่ก าหนดอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ  

ผลการประเมิน      เท่ากับ  0.40 คะแนน   
 

1.4 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
การด าเนินงาน 
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะด าเนินการตาม

แผนงานที่ก าหนดแต่ละโครงการ/กิจกรรมจะแบ่งมอบหมายให้กองฝ่ายเสนาธิการและหน่วยขึ้นตรงมี
ส่วนร่วมในความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนั้นหน่วยจะน าไปด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยการจัดบุคลากรและนักเรียนนายร้อยให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมและร่วมกิจกรรมโดย
พร้อมเพรียงกันตามวันเวลาที่ก าหนด จนบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดหมวดหมู่
โครงการ/กิจกรรม  (7.1-15) ดังนี ้
 1.4.1 ด้านสืบสานประเพณีไทย (7.1-16)  จ านวน 5 โครงการ/กิจกรรม 
   1.4.1.1 พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (7.1-1) 
   1.4.1.2 วันเด็กแห่งชาติ  (7.1-2) 
   1.4.1.3 สรงน้ าพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย  (7.1-3) 
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   1.4.1.4 ประเพณีวันลอยกระทง  (7.1-17) 
   1.4.1.5 พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย 
(7.1-4) 
  1.4.2  ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม (7.1-18) จ านวน 5 
โครงการ/กิจกรรม 
    1.4.2.1 พิธีเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (7.1-5) 
    1.4.2.2 พิธีบรรพชาและอุปสมบทนักเรียนนายร้อย  (7.1-19) 
    1.4.2.3 พิธีถวายข้าวสาร (7.1-6) 
    1.4.2.4 พิธีทอดกฐินสามัคคี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (7.1-20) 
   1.4.2.5 ชมรมพุทธศาสตร์  (7.1-21) 
  1.4.3 ด้านเทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ (7.1-22) จ านวน 9 โครงการ/
กิจกรรม 
   1.4 .3 .1 พิธีปฏิบัติ ธรรมเจริญสติ  ภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเสด็จสวรรคตครบ 100 
วัน (สตมวาร)  (7.1-23) 
   1.4.3.2 พิธีถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค.60  (7.1-24) 
   1.4.3.3 กิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา ถวายเป็นพระราช
กุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสเสด็จสวรรคต
ครบรอบ 1 ปี (7.1-25) 
   1.4.3.4 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  28 ก.ค.60 (7.1-26) 
   1.4.3.5 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
(7.1-27) 
   1.4.3.6 พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม (7.1-7) 
   1.4.3.7 โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา (7.1-28) 
   1.4.3.8 พิธีเสด็จฯ รับแถวถวายความเคารพของนักเรียนนายร้อย (7.1-29) 
   1.4.3.9 การสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศล (7.1-30) 
  1.4.4 ด้านส่งเสริมความรู้และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร (7.1-31)  
จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม 
   1.4.4.1 พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล (7.1-32) 
   1.4.4.2 พิธีเลื่อนช้ันการศึกษาของนักเรียนนายร้อย (7.1-33) 
   1.4.4.3 พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม่ (7.1-34) 
   1.4.4.4 พิธีเปิดสมัยการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย (7.1-35) 
   1.4.4.5 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานเลี้ยงปิดสมัยการฝึกของนักเรียนนายร้อย 
(7.1-9) 
   1.4.4.6 พิธีมอบกระบี่สั้นและสวนสนามของ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 (7.1-36) 



129 

   1.4.4.7 พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ (7.1-
12) 
   1.4.4.8 วันพระราชทานก าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 130 
ปี  (7.1-10) 
   1.4.4.9 งานรั้วแดงก าแพงเหลือง  (7.1-11) 
   1.4.4.10 งานร าลึก วันเสด็จฯ ทรงเปิด รร.นายร้อยชั้นมัธยม 26 ธ.ค.2452  
(7.1-37)  
   1.4.4.11 พิธีอ าลาผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และพิธีโยนกระเป๋าของนักเรียนนาย
ร้อยช้ันปีที่ 5  (7.1-38) 
  1.4.5 ด้านสืบสานวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย  จ านวน 1 โครงการ 
        - โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา ( 7.1-8) 
  1.4.6 ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย (7.1-39) จ านวน 6 โครงการ/
กิจกรรม 
   1.4.6.1 กิจกรรมการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร (7.1-40) 
   1.4.6.2 กิจกรรมการทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์และพระบรมมหาราชวัง 
(7.1-41) 
   1.4.6.3 กิจกรรมการทัศนศึกษาพระต าหนักบ้านสวนปทุม  (7.1-42) 
   1.4.6.4 โครงการทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ 
สาธารณรัฐอินเดีย (7.1-43) 
   1.4.6.5 โครงการทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ณ 
สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย (7.1-44) 

ผลการประเมิน      เท่ากับ  0.40 คะแนน   
 

1.5 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม/ประชาคม ได้คะแนน 
ผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 

การด าเนินงาน 
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในการเข้า

ร่วมโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 89.40 บรรลุเป้าหมาย อยู่ในเกณฑ์ ดี  (7.1-40) 

ผลการประเมิน      เท่ากับ  0.40 คะแนน   
 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
2.1 มีการจัดพื้นที่เพื่อการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีพื้นที่ส าหรับจัดกิจกรรมทางศิลปะและ

วัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และมีการจัดกิจกรรม
อย่างสม่ าเสมอ เช่น เป็นสถานที่จัดพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียน
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นายร้อย (7.1-4), พิธีเลื่อนชั้นการศึกษาของนักเรียนนายร้อย (7.1-33), พิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารใหม่ (7.1-34) พิธีสงฆ์และการถวายสังฆทานในพิธีส าคัญต่างๆ เช่น พิธีท าบุญเนื่องในวัน
พระราชทานก าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (7.1-10) เป็นต้น  

   ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามี
อาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 100 ปี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พลเอกหญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนินมาทรง
วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2530 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าและเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2533  
วัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 100 ปี   สร้างขึ้นเพื่อ
เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานก าเนิดโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าที่ได้สร้างคุณงามความดีและเสียสละเพื่อชาติราชบัลลัง ก์ อันจะเป็นตัวอย่างและ
แบบอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป 
  ด้านสืบสานประเพณีทางทหาร มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่หน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านหน้า
จะเป็นลานกว้างส าหรับใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เราเรียกว่า “ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า” ลานนี้มีไว้ส าหรับพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น พิธีเสด็จฯ รับแถวถวาย
ความเคารพของนักเรียนนายร้อย (7.1-29) พิธีสวนสนามและกระท าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิม
พล (7.1-32)  พิธีเปิดสมัยการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย (7.1-35) พิธีสวนสนามเทิดเกียรติ
นายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ (7.1-12) นอกจากนี้ยังใช้เป็นสถานที่ส าหรับพิธีต่าง ๆ เช่น 
พิธีวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม (7.1-7) เป็นต้น 

    ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพุทธศาสนสถาน  
ส าหรับท ากิจกรรมพิธีทางศาสนา เช่น พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ (7.1-1), พิธีเวียนเทียนใน
โอกาสวันส าคัญทางศาสนา (7.1-5) พิธีถวายข้าวสารแด่พระภิกษุสงฆ์ (7.1-6)  พิธีปฏิบัติธรรมเจริญ
สติ ภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในโอกาสเสด็จสวรรคตครบ 100 วัน (สตมวาร) (7.1-22) และยังใช้เป็นสถานที่ ให้นักเรียนนายร้อย
ฝึกนั่งสมาธิ สวดมนต์ นอกจากนี้ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีวัดสุตธรรมารามและวัด
พระฉาย (วัดเขาชะโงก) ให้พุทธศาสนิกชนไปร่วมท ากิจกรรมทางศาสนา ทอดกฐินสามัคคี (7.1-20)    
มีสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของบุคลากรและครอบครัว รวมทั้งประชาชน
ทั่วไปนิยม  มาสักการะบูชาและขอพร ได้แก่ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาวงกลม 
ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน และศาลเจ้าพ่อขุนผาเมือง เป็นต้น  

ผลการประเมิน      เท่ากับ  1  คะแนน   
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2.2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (1 คะแนน) 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1 คะแนน 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการจัดท าแผนงาน/โครงการและกิจกรรม

โดยให้นักเรียนนายร้อยและบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรมและพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (7.1-2) สรงน้ าพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณี 
ประเพณีวันลอยกระทง (7.1-17) พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่ นักเรียนนาย
ร้อย (7.1-4) กิจกรรมเวียนเทียนในวันส าคัญทางพุทธศาสนา (7.1-5) การจุดเทียนชัย ถวายพระพรชัย
มงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (7.1-27) พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม (7.1-7) 
พิธีเสด็จฯ รับแถวถวายความเคารพของนักเรียนนายร้อย (7.1-29) พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนต่อ
ธงชัยเฉลิมพล (7.1-32) พิธีเปิดสมัยการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย (7.1-35) วันพระราชทาน
ก าเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ 130 ปี (7.1-10) งานร าลึก วันเสด็จฯ ทรงเปิด รร.
นายร้อยชั้นมัธยม 26 ธ.ค. 2452 (7.1-37) เป็นต้น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ได้ก าหนดให้
หน่วยขึ้นตรงจัดบุคลากรและนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมงานตามก าหนดการ บุคลากรและนักเรียนนาย
ร้อยได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท าให้ทุกโครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว ้

ผลการประเมิน      เท่ากับ  1 คะแนน   
 

  2.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจากหน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/
สังคม/หน่วยงานภายนอก (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจาก

หน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หน่วยงานภายนอก ไนการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม มี
ดังนี ้

1. ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบสารขอบคุณหน่วยในกองทัพบกที่ร่วมในการจัดริ้ว
ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (7.1-45) 

2. มูลนิธิดวงประทีป ได้รับพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้จากทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานโล่ “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน”ให้กับ
นักเรียนนายร้อยวรินทร์ โรจนบุรานนท์ ชั้นปีที่ 4  ได้รับรางวัลโล่พระราชทานด้านการศึกษาและ
พัฒนาตนเอง ( 7.1-46) 

3. นักเรียนนายร้อยพิพัฒน์ อุ่นแสน ชั้นปีที่  3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) ในการแข่งขันโครงการ
ประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 18 
ประจ าปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 ในกรอบแนวคิด ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอย
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พระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูป
ภัมภ์ (7.1-47) 

ผลการประเมิน      เท่ากับ  1 คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีการด าเนินการเฉพาะกิจเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอกเท่านั้น 

หลักฐานอ้างอิง 
7.1-1    พิธีท าบุญตักบาตรเน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ 
7.1-2    วันเด็กแห่งชาต ิ
7.1-3    สรงน้ าพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย 
7.1-4    พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่ นนร. 
7.1-5    พิธีเวียนเทียนในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
7.1-6    พิธีถวายข้าวสาร 
7.1-7    พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 
7.1-8    โครงการการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา 
7.1-9    พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ และงานเลี้ยงปิดสมัยการฝึก 
7.1-10  วันพระราชทานก าเนิด รร.จปร. ครบรอบ 130 ปี 
7.1-11  งานรั้วแดงก าแพงเหลือง 
7.1-12  พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ 
7.1-13  แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 
7.1-14  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
7.1-15  หมวดหมู่โครงการ/กิจกรรม 
7.1-16  โครงการ/กิจกรรมด้านการสืบสานประเพณีไทย 
7.1-17  ประเพณีวันลอยกระทง 
7.1-18  โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม 
7.1-19  พิธีบรรพชาและอุปสมบทนักเรียนนายร้อย 
7.1-20  พิธีทอดกฐินโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
7.1-21  ชมรมพุทธศาสตร ์
7.1-22  โครงการ/กิจกรรมด้านการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
7.1.23  พิธีปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 ในโอกาสเสด็จสวรรคตครบ 100 

วัน (สตมวาร) 
7.1-24  พิธีถวายพระราชกุศล เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9 5 ธ.ค.60 
7.1-25  กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสติ ภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 ในโอกาสเสด็จสวรรคต

ครบรอบ 1 ปี 13 ต.ค.60 
7.1-26 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องใน

โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
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7.1-27  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาราชินี 
7.1-28  โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา 
7.1-29  พิธีเสด็จฯ รับแถวถวายความเคารพของ นนร. 
7.1-30  การสวดมนต์ข้ามปีถวายเปน็พระราชกุศล 
7.1-31  โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
7.1-32  พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 
7.1-33  พิธีเลื่อนชั้นการศึกษาของนักเรียนนายร้อย 
7.1-34  พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม ่
7.1-35  พิธีเปิดสมัยการฝกึภาคสนามของนักเรียนนายร้อย 
7.1-36  พิธีมอบกระบี่สั้นและสวนสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 1 
7.1-37  งานร าลึก วันเสด็จฯ ทรงเปิด รร.นายร้อยชั้นมัธยม 26 ธ.ค.2452 
7.1-38  พิธีอ าลาผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และพิธีโยนกระเป๋าของ นนร.ชั้นปีที่ 5 
7.1-39  โครงการ/กิจกรรมด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย 
7.1-40  รายงานผลการด าเนินงานการบริการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 
7.1-41  ขออนุมัติให้ข้าราชการและ นนร. ชั้นปีที่ 2 เดินทางไปทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวน

จิตรลดา และพระบรมหาราชวัง 
7.1-42  ขออนุมัติน าข้าราชการและ นนร. เดินทางไปทัศนศึกษา(7.1-39) 
7.1-43  ขออนุมัติให้ น. และ นนร. ชั้นปีที่ 5 (รุ่นที่ 66) เดินทางไปดูงานและศึกษากิจการ ณ รร.นาย

ร้อยอินเดีย 
7.1-44  ขออนุมัติให้ข้าราชการและ นนร. ชั้นปีที่ 4 เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
7.1-45  สารจาก ผบ.ทบ. เนื่องในโอกาสก าลังพลของ ทบ. ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีพระบรม

ศพฯ 
7.1-46  ขออนุมัติให้ นนร. เข้าร่วมพระราชทานโล่พระราชทานฯ "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" 

ปี 2560 
7.1-47  รายงานผลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือก (ภาคกลาง) 

ครั้งที่ 18 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสุนทรียภาพ 

ค าอธิบาย    
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีโครงการเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของ โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า ตามประเภทโครงการที่ก าหนด มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด มีการมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการด าเนินงาน 
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนิน
โครงการตามสภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงแสดงให้เห็นได้จาก อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม 
สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ประเภทโครงการ 
 1. โครงการพัฒนานักเรียนนายร้อยและบุคลากร เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความ
เชื่อสู่วิถีชีวิตความมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 2. โครงการพัฒนาคณะ/สถาบันทั้งทางกายภาพและวิถีการอยู่ร่วมในวัฒนธรรมสังคม เพื่อ
เกิดจิตส านึกต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในฐานะสถาบันของประเทศที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคม 
 3. โครงการสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น เพ่ืออนุรักษ์ และสืบทอดเป็นอย่างดีต่อสังคม 
 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
   1.1  มีการด าเนินนโยบาย/แผนพัฒนา เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เหมาะสม 
ทันสมัยและสามารถปฏิบัติได ้

การด าเนินงาน 
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ก าหนดโครงการในการพัฒนาสุนทรียภาพ 

ในแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 และสามารถปฏิบัติได้ (7.2-1) 

ผลการประเมิน      เท่ากับ  0.40 คะแนน   

1.2 มีการด าเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภท อย่างน้อยประเภทละ 1 โครงการต่อปี) 
ที่เกิดจากการส ารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

การด าเนินการ 
 1.2.1  โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนานักเรียนนายร้อยและบุคลากร เพื่อปรับเปลี่ยน

ทัศนคติ ค่านิยม ความเชือ่สู่วิถีชีวิตความมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมที่ดีงาม อาท ิ
1) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดให้มีโครงการค่ายเยาวชน

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจ าปีงบประมาณ 2561 เม่ือ 26-30 มี.ค. 61 (7.2-2) 
2) งานพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนาย

ร้อย ปีการศึกษา2560 โดย พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ 
เป็นประธาน (7.2-3) ในการณ์นี้ได้มีพิธีมุทิตาจิตแด่อดีตครูอาจารย์เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู เป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยเรียนรู้เรื่องความกตัญญูกตเวทีแก่ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ 

1.2.2  โครงการพัฒนาหน่วยขึ้นตรง/โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งทาง
กายภาพและวิถีการอยู่ร่วมในวัฒนธรรมสังคม เพื่อเกิดจิตส านึกต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ในฐานะสถาบันของประเทศที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม อาท ิ

1) จัดให้มีห้องออกก าลังกาย (ฟิตเนส) เพื่อให้นักเรียนนายร้อยและก าลัง
พลได้ใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกายให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เข้าใช้บริการส่งผลต่อความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (7.2-4) 



135 

2) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยส่วนวิชาทหารได้จัดกิจกรรม
กระโดดหอสูง 34 ฟุต เพื่อเป็นการทดสอบก าลังใจ และส่งเสริมความกล้าตัดสินใจ ความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง สร้างสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างทหารกับพลเรือน (7.2-5) 

1.2.3  โครงการสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดเป็นอย่างดีต่อ
สังคม อาท ิ

1) การจัดกิจกรรมสรงน้ าพระพุทธรูปเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไปเป็นประจ าทุกปี (7.2-6) 

2) การประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันส าคัญทางศาสนา เช่น 
วันมาฆบูชา ซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม ส่งผลให้ก าลังพล ครอบครัว ยึดมั่นประพฤติ
ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีของศาสนา และท าคุณประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม (7.2-7) 

ผลการประเมิน      เท่ากับ  0.40 คะแนน   
 

1.3 มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดยมีผล
การประเมินความพึงพอใจผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/ประชาคมตามเป้าหมายที่ก าหนดได้คะแนนไม่น้อย
กว่า 80 จาก 100 คะแนน 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ท าการประเมินระดับความพึงพอใจของ

บุคลากรและนักเรียนนายร้อยที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบัน โดยพิจารณาถึงสถานที่ตั้ง 
ความสวยงามของอาคารส านักงาน บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ความสะดวก สบาย แหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ ระบบสุขาภิบาล แหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ วัฒนธรรมทางทหาร ประวัติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนสถานที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  ผล
ส ารวจความพึงพอใจในภาพรวม (7.2-8) สรุปได้ดังนี้ 

1.3.1 บุคลากร จ านวน 400 นาย นายทหารสัญญาบัตร 135 นาย นายทหาร
ประทวน 135 นาย และพนักงานราชการ/พลทหาร 130 นาย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ 82.00 
อยู่ในเกณฑ ์ดี  

1.3.2 นักเรียนนายร้อย จ านวน 400 นาย  มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจร้อยละ  80.40  
อยู่ในเกณฑ์ ดี  

ผลการประเมิน      เท่ากับ  0.40 คะแนน   
 

1.4 มีการปรับปรุงและด าเนินโครงการให้เหมาะสมกับสภาพสังคมอย่างต่อเนื่อง 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมต่าง 

ๆ ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วย ที่เป็นปัญหาทั้งเนื้อหา เวลา สถานที่ ที่เห็นสมควร
ปรับปรุงน ามาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่อย่างต่อเนื่อง  มีหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแล
รักษาอาคารสถานที่ มีการส ารวจสิ่งอุปกรณ์ประจ าอาคารให้ทันสมัย หากช ารุดจะด าเนินการจัดหา



136 

และซ่อมแซมให้คงสภาพการใช้งานอยู่เสมอ ปรับปรุงระบบท่อประปา ซ่อมปรับปรุงอาคารสถานที่ 
อาทิเช่น สโมสรนักเรียนนายร้อย อาคารกองพันนักเรียนนายร้อย ห้องพักนายทหารเวร อาคารหมวด
ดุริยางค์ ซ่อมปรับปรุงห้องประชุมกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปรับปรุงทาสี
อาคารกองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นต้น (7.2-9)  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เล็งเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีและสื่อ
สารสนเทศ จึงได้มี การปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยด าเนินการแก้ไขปัญหา
อุปกรณ์ระบบเครือข่าย โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) 
นอกจากนี้ หน่วยได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่าย
สารสนเทศและสื่อสารระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับ บริษัท กสท.โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการ ช่วยสนับสนุนการท าโครงงานวิจัยของนักเรียนนายร้อย
และคณาจารย์ที่เกี่ยวกับระบบโครงข่าย ระบบสื่อสัญญาณและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ช่วยส่งเสริมโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีที่ใช้งานจริงของทั้งทางภาครัฐและเอกชน (7.2-10)  
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีมาตรการเสริมความปลอดภัยภายในหน่วย โดย
ด าเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 2 ระยะ ระยะที่ 1 จ านวน 400 ตัว และระยะที่ 2 
จ านวน 324 ตัว (7.2-11) 

ผลการประเมิน      เท่ากับ  0.40 คะแนน   
 

1.5 มีแผนพัฒนาสู่อนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ที่ได้รับความเห็นชอบผู้บริหาร
สถานศึกษา 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนการพัฒนาสู่อนาคต โดยการทบทวนและ

วิเคราะห์ผลของการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และ
สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับงบประมาณที่จะ
พัฒนาในปี 61-62 เกี่ยวกับอาคารสถานที่ ระบบสารสนเทศ ระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น โครงการ
ปรับปรุงอาคารกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์และกองพันนักเรียนนายร้อย (7.2-12)  โครงการ
ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา (7.2-13) โครงการติดตั้งโทรทัศน์วงจร
ปิด (CCTV) ระยะ2 (7.2-11) โครงการติดตั้งเครือข่ายระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (7.2-10)  เป็น
ต้น   

ผลการประเมิน      เท่ากับ  0.40 คะแนน   

 2. หลักฐานเชิงประจักษ ์(3 คะแนน) 
  2.1  อาคารสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการใช้งาน (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน่วยงานรับผิดชอบในการดูแลรักษาอาคาร
สถานที่ภายในโรงเรียนให้สะอาด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและมีความสวยงาม มีการ
ส ารวจรายการช ารุดของสิ่งอุปกรณ์ประจ าอาคาร ห้องประชุม และด าเนินการจัดหาและซ่อมแซมให้
คงสภาพการใช้งานอยู่เสมอ ภายในอาคารเรียนมีการตกแต่งด้วยป้ายนิเทศแสดงกิจกรรมหรือเรื่องที่
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น่าสนใจในปัจจุบัน มีสุนทรีย์และส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและบุคลากร นอกจากนี้
ภายนอกอาคารยังมีการน าต้นไม้มาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ก่อให้เกิดบรรยากาศในการ
ท างานที่ดี และเพื่อให้งานด้านอาคารและสถานที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา อาคาร
สถานที่ที่ เอื้อต่อการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า, หอประชุมส่วนการศึกษาฯ, ห้องประชุมสโมสรนักเรียนนายร้อย, พุทธศาสนสถาน, ลาน
หน้ากองบัญชาการ, หอรัฐสีมาคุณากร วัดต่าง ๆ ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นต้น  

ผลการประเมิน      เท่ากับ  1  คะแนน   
    2.2 ภูมิสถาปัตย์ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด 
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการด าเนินโครงการ

ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25  ใน 10 ปี และยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
เสริมเพื่อช่วยพัฒนาหลักสูตรการศึกษาส าหรับนักเรียนนายร้อยตั้งแต่ต้นทางให้มีความรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ส าหรับหน่วยงานราชการอื่น ๆ และ
ประชาชนในพื้นที ่(7.2-14)  

นอกจากนี้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีสวนสาธารณะต่าง ๆ ให้พักผ่อน
หย่อนใจและเป็นแหล่งความรู้ อาทิเช่น  สวนพฤกษพรรณเทพรัตน์, สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขมัย          
สวนสมุนไพร มีต้นไม้ประจ าจังหวัด 76 จังหวัด เป็นต้น เปิดโอกาสให้บุคลากร ครอบครัว นักเรียน
นายร้อย และบุคคลภายนอกเข้ามาชมและสัมผัสทัศนียภาพได้  

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   
 

2.3 สภาพแวดล้อมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดให้มีการรักษาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย

ให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และสวยงามอยู่เสมอ โดยมีการด าเนินการ อาทิ 
1) การด าเนินการตรวจเขตสุขาภิบาลบ้านพักอาศัย รวมทั้งกองพันนักเรียนนาย

ร้อยเป็นประจ าทุกเดือน (7.2-15) 
2) จัดกิจกรรมให้ก าลังพลร่วมท าความสะอาด เขตสุขาภิบาลบริเวณพื้นที่

รับผิดชอบของหน่วยในรูปแบบการท าความสะอาดเป็นส่วนรวมครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) (7.2-
16) 

3) ผลการประเมิน      เท่ากับ  1 คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ได้คะแนนเท่ากับ  5 คะแนน 
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เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า มีการด าเนินการเฉพาะกิจเพื่อ
รองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักฐานอ้างอิง 
7.2-1   แผนพฒันาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 
7.2-2   ภาพโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
7.2-3   แจ้งอนุมัติจัดพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่ นนร. และพิธีมุทิตาจิต

แด่อดีตครู อาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
7.2-4   ขออนุมัติจัดซ้ือเครื่องออกก าลังกายประจ าห้องออกก าลังกาย (ห้องฟิตเนส)ฯ   
7.2-5   ขอรายงานกิจกรรมกระโดดหอสูง 34 ฟุต รร.จปร. 
7.2-6   ขออนุมัติจัดกิจกรรมสรงน้ าพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจ าปี 2561 
7.2-7   ขออนุมัติประกอบพิธีบ าพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา 
7.2-8   สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ นนร. ที่มีต่อสุนทรียภาพของ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีการศึกษา 2560  
7.2-9   แจ้งการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บก.ทท. ในการซอ่มปรับปรุงอาคารของโรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
7.2-10 การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาระบบ

โครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสารระหว่าง รร.จปร. กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด 
(มหาชน) 

7.2-11  ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงและการพัฒนาระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ทบ. 
7.2-12  อนุมัติหลักการซ่อมปรับปรุงอาคาร กรม นนร.รอ.รร.จปร.   
7.2-13  การตรวจติดตามความก้าวหน้างานซ่อมปรับปรุงระบบน้ าประปาและงานก่อสร้างแหล่งน้ า

ส ารองภายใน รร.จปร. 
7.2-14  โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหน่วยงานด้านความม่ันคง โดย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (กองทัพบก) 
7.2-15  กระดาษเขียนข่าวการด าเนินการตรวจเขตสุขาภบิาล 
7.2-16  ขออนุมัติให้ก าลังพลร่วมท าความสะอาด เขตสุขาภิบาลบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ใน

รูปแบบการท าความสะอาดเป็นส่วนรวมครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) 
 
ตารางที่ 15  สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 7 การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน น้ าหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน Xน้ าหนัก 
 7.1   ปฏิบัติได้  2   ข้อ 5.00 5.00 25.00 
7.2   ปฏิบัติได้  2   ข้อ 5.00 5.00 25.00 

คะแนนรวม 10.00  50.00 
คะแนนเฉลี่ย  50.00 ÷10.00 = 5.00 
ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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การวิเคราะห์มาตรฐานที่ 7  
จุดเด่น 

1. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนงาน ที่สามารถแสดง
ศักยภาพให้เห็นถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของหน่วยในด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหารที่หลากหลายและเห็นเด่นชัด มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนานจนถึง
ปัจจุบันจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป 

2. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีสถานที่และพื้นที่เพียบพร้อมที่จะเอื้ออ านวยต่อการ
จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารเป็นอย่างดี บุคลากรและ
นักเรียนนายร้อยของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมถึงบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้
สถานที่เพื่อจัดกิจกรรมและ  เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจได้ 

3. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางทหาร ผู้บริหารสามารถ
ก าหนดแผน/นโยบายให้บุคลากรและนักเรียนนายร้อยมีส่วนร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารได้โดยตรง 

จุดทีค่วรพัฒนา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไม่ได้ตั้ งงบประมาณด้านส่งเสริมและอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารไว้โดยเฉพาะ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งงบประมาณด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารไว้โดยเฉพาะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของงบด าเนินการ 
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มาตรฐานด้านที่ 8 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  มีผล
การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยต้นสังกัด และ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศก าหนด มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด มีการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพัฒนาผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.1  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
ค าอธิบาย   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา    
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานต้นสังกัด
ของเหล่าทัพ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศก าหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี (ส าหรับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศใช้ผลการ
ประเมินปีล่าสุด) 

วิธีการค านวณ 
 

 
 
 

การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
กองทัพบก (ยศ.ทบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด คือ  

ปีการศึกษา 2557 มีการด าเนินงาน 8 มาตรฐาน 41 ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินเท่ากับ 
4.65 (8.1-1) 

ปีการศึกษา 2558 มีการด าเนินงาน 8 มาตรฐาน 42 ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินเท่ากับ 
4.67 (8.1-2) 

ปีการศึกษา 2559 มีการด าเนินงาน 10 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.83 (8.1-3) 

รวมผลการด าเนินงาน 3 ปี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ 

คะแนนประเมินตนเอง ได้คะแนนเท่ากับ  4.72  คะแนน 

 ผลคะแนน = 
จ านวนป ี

ผลรวมคะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
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หลักฐานอ้างอิง 
8.1-1  ผลการประเมิน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษากองทัพบก ปีการศึกษา 2557 
8.1-2  รายงานผลการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
8.1-3  รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งช้ีที่ 8.2  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ค าอธิบาย    

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา รวมทั้งมีการน าข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ 

เกณฑ์การประเมิน  
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. มีรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประจ าทุกปี (1 

คะแนน) 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 

ในทุกปีการศึกษา (8.2-1) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1  คะแนน 
2. มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ

ภายนอกไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้น าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไปจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 
2560-2564 (8.2-2) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1  คะแนน 
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3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอกไปสู่การปฏิบัติ  

การด าเนินงาน 
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
1) คณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า ประจ าปีการศึกษา 2560 (8.2-3) มีรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (1) เป็นประธาน มีหน้าที่ส าคัญคือ 1) ด าเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของหน่วยเหนือและคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2) วางแผน ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการด าเนินการตรวจสอบ 
ควบคุม ก ากับดูแล และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
หน่วยต้นสังกัดและการประเมินภายนอกตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2) คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (8.2-4) มีรองเสนาธิการ (1) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น
ประธาน มีหน้าที่วางแผนตรวจสอบ ควบคุม ประสานงาน ก ากับดูแลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินการรวบรวมข้อมูลหลักฐานตามตัวบ่งชี้ (10 
มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้)  

3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ปีการศึกษา 2560 (8.2-5) โดยแบ่งเป็น 1) คณะกรรมการประเมินฯ ระดับโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า มีหน้าที่สรุปผลการประเมินตนเองภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลเกล้า จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเร่งด่วน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทิศทางในอนาคต เพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างต่อเนื่องพร้อมน าเรียนผู้บังคับบัญชา
ทราบ 2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยขึ้นตรง โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ประจ าปีการศึกษา 2560 มีหน้าที่ส าคัญคือ ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรง 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้
จัดให้มีการติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ดังนี้ 

1) การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือติดตามผล
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (8.2-6 ถึง 8.2-7) 

2) การตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าโดยมีรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1) เป็นประธาน เพ่ือติดตามผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยขึ้นตรงตามข้อเสนอแนะและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา 2559 (8.2-8) 
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3) ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า เพ่ือก าหนดวิธีการติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 ในห้วงปีการศึกษา 2560 โดยพิจารณาเทียบเคียงกับมาตรฐาน
การศึกษาของกองทัพบก (8.2-9) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1  คะแนน 
 

4. มีการพัฒนาสถานศึกษาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก  

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการพัฒนาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของกองทัพบก ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559  เมื่อ 13 กรกฎาคม 60 สรุปผลการด าเนินการมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามรายมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพศิษย์ 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ - สนับสนุนการหารายได้จากกิจกรรมที่ศิษย์เก่ามีส่วนร่วม

ให้มากขึ้นหรือจัดกิจกรรม/โครงการที่สามารถเพ่ิมรายได้เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนนายร้อย
มากขึ้น 

ผลการปฏิบัติ – มีศิษย์เก่าร่วมในการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เช่น 
1) ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 19 จัดกิจกรรมใน

โอกาสครบรอบ 50 ปี ของรุ่นโดยการท ากิจกรรมและมอบสิ่งสาธารณประโยชน์ให้แก่โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยการปลูกต้นไม้ยืนต้น และก่อสร้างศาลาพักผ่อนทรงแปดเหลี่ยมในบริเวณ
พ้ืนที่ “สวนรุกขมัย” (8.2-10) 

2) พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมบริจาคเงิน
เข้าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพ่ือสนับสนุนโครงการจัดท าสวนพฤษพรรณเทพรัตน์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (8.2-11) 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพอาจารย์ 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ - 1) หน่วยต้นสังกัดผลักดันงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับ

งานวิจัยของครู/อาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยตรง 
2) ด้านบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ควรสรร

หาครู/อาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท-เอกในสาขาที่ขาดแคลนส่งเสริมให้ครู/อาจารย์น า
ความรู้ที่ได้ร่วมสัมมนามาใช้ในการเรียนการสอน  การริเริ่มเทคนิคการสอนใหม่ ๆ 

3) การการพัฒนาโครงการที่เชื่อมโยงกับการช่วยเหลือ
สังคมท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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4) ควรมีการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมและสนับสนุน 
งานวิจัย ให้บุคลากรได้ทราบติดต่อวิทยากรจากภายนอกเพ่ือบ่มเพาะผู้สนใจท าวิจัย เป็นนักวิจัยรุ่น
ใหม่ และพัฒนาผู้ที่เคย ท างานวิจัยมาแล้ว ให้มีศักยภาพเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง 

ผลการปฏิบัติ – 1) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนโยบายสนับสนุนในการท า
ผลงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านกองทุนพัฒนาโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังจะเห็นได้ว่าในปี 2559 สนับสนุนการท าโครงการด้านการวิจัย จ านวน 
10 โครงการ งบประมาณ 1,143,100 บาท ในปี 2560 สนับสนุนการท าโครงการด้านการวิจัย จ านวน 
15 โครงการ งบประมาณ 1,309,814 บาท (8.2-12) 

2) กรมยุทธศึกษาทหารบกได้ส่งข้อมูล นักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จจาก
ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 2559-2560 เพื่อน ามาใช้ปรับย้าย นักเรียนนายร้อยเข้ารับราชการ 
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือให้เกิดแนวทางในการน าวิชาการที่ทันสมัยมาพัฒนา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (8.2-13) 

3) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดท า โครงการด าเนินงาน
ศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2560-2562 (ระยะที่ 2) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง
จากระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการศึกษาวิจัยเชิงสหวิทยาการ พัฒนาการส ารวจและ
กระบวนการวิจัยโดยใช้วิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ ให้การศึกษาแก่เยาวชน 
และเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (8.2 -
14) 

4) สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้
จัดท าโครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในหัวข้อ “การสร้าง
แรงจูงใจและกระบวนการด้านงานวิจัยและตีพิมพ์เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ” โดยเชิญนักวิชาการจาก
ภายนอกมาให้ความรู้และสร้างแรงจูงใจด้านการท างานวิจัยให้แก่คณาจารย์ โรงเรี ยนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (8.2-15) 

มาตรฐานที่ 3 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
ข้อเสนอของคณะกรรมการ – 1) หน่วยต้นสังกัดควรก าหนดนโยบายและแนวทางการ

ปฏิบัติที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้เปิดปริญญาโท 
2) การพัฒนาเทคนิคการสอนแบบ Active Learning การ

ให้ความรู้แก่อาจารย์ที่จะไปถ่ายทอดให้นักเรียนนายร้อยอีกต่อหนึ่งนั้นจะต้องมีการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้าน Active Learning มาเป็นผู้ให้
ค าแนะน า ในการทดลองสอนในวิชาใดวิชาหนึ่งที่น าร่องเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับการเรียนการสอนใน
วิชาอ่ืนๆ 

ผลการปฏิบัติ – 1) กองทัพบกมีนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมให้โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าเปิดหลักสูตรปริญญาโท โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความพร้อมในการ
เปิดหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการวิศวกรรม ซึ่งกองทัพบกได้
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ก าหนดให้ทุกหน่วยที่เก่ียวข้องให้ความเร่งด่วนในการสนับสนุนหลักสูตรปริญญาโท โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าให้สามารถด าเนินการได้ภายใน ธันวาคม 2561 (8.2-16) 

2) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนโยบายส่งเสริมให้มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning โดยได้มีการส่งก าลังพลเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการทบทวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning และการวัดผลและการประเมินตามสภาพจริง Authentic 
Assessment ณ โรงเรียนเตรียมทหาร เมื่อ 4 พ.ค. 60 พร้อมได้ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ในปีการศึกษา 2560 จ านวน 8 วิชา และพบว่านักเรียนนายร้อยมีผล
การศึกษาตั้งแต่ C ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 10 (8.2-17) 

มาตรฐานที่ 4 การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ – 1) ด้านบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตาม

หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงอัตราการจัดเฉพาะกิจใหม่  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาและบรรจุ
ให้ครบตามอัตรา 

2) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านก าลังพลเพ่ือแก้ปัญหา
การขาดแคลนก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่  และส่งผลถึงความต่อเนื่องในการด าเนินงานทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

3) ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้   ที่มี
ความจ าเป็นต่อการฝึกศึกษาตามหลักสูตรจากหน่วยเหนือ  รวมทั้งขอรับการสนับสนุนวิทยากรที่มี
ความรู้เฉพาะทาง และทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง มาจัดการบรรยาย/ฝึกอบรม ให้กับ 
นักเรียนนายร้อย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทางทหารในยุค
ปัจจุบันและความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 

ผลการปฏิบัติ – 1) และ 2) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เสนอปัญหาข้อขัดข้องใน
การด าเนินการเพื่อจัดท าแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาต่อคณะตรวจเยี่ยมกรมยุทธการทหารบก 
(8.2-18) พร้อมได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขอัตราเฉพาะกิจ 4400 ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (8.2-19) 

3) กองทัพบกได้ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
ยุทโธปกรณ์ส าหรับการฝึกศึกษา ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดท าข้อเสนอความต้องการ
ยุทโธปกรณ์และเครื่องช่วยฝึกเพ่ือความทันสมัยและความสมบูรณ์ในการใช้ประกอบการฝึกศึกษา
ต่อไป (8.2-20)  

มาตรฐานที่ 5 การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ - ควรมีการตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ของสถาบัน  ในการปรับยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การศึกษาของกองทัพ  

ผลการปฏิบัติ – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดท าแผนพัฒนา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 แล้วเสร็จ (8.2-2) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยขึ้น
ตรง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (8.2-5) เพ่ือท าหน้าที่ ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพ่ือก าหนดแนวทางนโยบายในปี
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การศึกษา 2561 และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบต่อไป 

มาตรฐานที่ 6 ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ – 1) ด้านงบประมาณสนับสนุน กิจกรรมการบริการวิชาการ

ส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินการในหน่วยระดับกองวิชา/แผนก ซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจ ากัด  อาจท า
ให้เกิดผลกระทบกับงบประมาณหลักที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน   

2) ด้านบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ขาด
แรงจูงใจในการท ากิจกรรมการบริการวิชาการต่อสังคม 

3) ด้านกระบวนการในการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ  
ลักษณะโครงสร้างองค์กรและแนวทางการบริหารการศึกษาที่จัดกิจกรรมทุกอย่างเข้าระบบงานประจ า
หรือวงรอบงานราชการ ท าให้ไม่คล่องตัว 

4) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านงานบริการวิชาการให้
สารธารณชนทราบมีน้อย 

ผลการปฏิบัติ – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าซึ่งสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบริการวิชาการให้แก่
คณาจารย์ ทั้งในรูปแบบงานวิจัย และการช่วยเหลือชุมชนรอบค่ายอย่างต่อเนื่อง (8.2-21) และมีการ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ เช่น การท าแปลงนาสาธิต การมอบเมล็ด
พันธุ์ข้าวเปลือกผ่านหน้าเว็บไซต์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (8.2-22) 

มาตรฐานที่ 7 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ- 1) ด้านงบประมาณสนับสนุน มีกิจกรรมซ้ าซ้อนของระดับ

สถาบัน ระดับส่วน และระดับกองวิชา ท าให้ใช้งบประมาณสูงขึ้น   
2) ด้านบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ กิจกรรมที่

ซ้ าซ้อนท าให้คนเข้าร่วมกิจกรรมซ้ า  
3) ด้านกระบวนการในการด าเนินการกิจกรรม/โครงการ  

การพัฒนาทัศนียภาพให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน ระดับส่วนและกองวิชา ยังมีข้อจ ากัดด้วยพ้ืนที่ 
งบประมาณ ก าลังพลในการดูแล รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังขาดแคลนในการดูแล 

ผลการปฏิบัติ – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด าเนินโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ พิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่อง
ในวันกองทัพไทย (8.2-23) พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (8.2-24) เป็นต้น และได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทัพบกเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

มาตรฐานที่ 8 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ – 1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการ ศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สอดคล้องกันมากนัก 
2) ความไม่ชัดเจนของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาจากภาครัฐ ส่งผลให้แรงจูงใจในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
ลดลง 
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ผลการปฏิบัติ – กองทัพบกก าหนดให้สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสาย
วิทยาการด าเนินการประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก ประจ าปี 2561  
(8.2-25) ดังนั้นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2559 (ปรับปรุง 2560) (8.2 -26) เพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยขึ้นตรง 

มาตรฐานที่ 9 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ - วิจัยผลกระทบของปัจจัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจและการเมืองต่ออัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของนักเรียนนายร้อย 
ผลการปฏิบัติ – กองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้อนุมัติงบประมาณให้

มีการท าวิจัย เรื่อง ปัจจัยการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อความพร้อมของนักเรียนนายร้อยเพ่ือการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน (8.2-12) และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาอัตลักษณ์และความเป็นผู้น า
ของนักเรียนนายร้อย (8.2-27) 

มาตรฐานที่ 10 มาตรการส่งเสริม 
ข้อเสนอของกรรมการ – 1) มีกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

ค่อนข้างน้อย เนื่องมาจากการขาดแคลนงบประมาณ 
2) การจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น การท าทั้งระบบยังเป็นไปได้ยาก เนื่องจากขาดแคลน
งบประมาณ ขาดแคลนก าลังพล ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน 

3) มาตรการส่งเสริมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งการเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวการอนุรักษ์สัตว์ป่า การป้องกันไฟป่ายังไม่ชัดเจน 

ผลการปฏิบัติ – 1) และ 2) ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้
จัดท าโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนายร้อย ประจ าปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทัพบกตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ (8.2-2 
และ 8.2-28) เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมทางการทหารระหว่างประเทศ 

3) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดให้มีการซักซ้อมการฝึกอบรม
การดับไฟป่าและบูรณาการแผนการดับไฟป่าในพ้ืนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับ
หน่วยงานสถานีควบคุมไฟป่านครนายกเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานและรองรับ
สถานการณ์ไฟป่าในห้วงฤดูแล้งของทุกปี (8.2-29) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1  คะแนน 
 

5. หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ในส่วนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้โดยตนเอง 

การด าเนินงาน 
- กองทัพบกได้สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในส่วนที่โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้โดยตัวเอง อาทิ 



148 

1) สนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วม
พัฒนาการท าผลงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัยในเวทีทางวิชาการ (8.2-12) 

2) นโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเปิดหลักสูตรปริญญา
โท (8.2-16)  

นอกจากการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในแล้ว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังได้มีการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี ้

1) ส่งก าลังพลเข้าร่วมอบรมเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
- อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน ระหว่างวันที่ 

16-18 มิ.ย. 60 จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) (8.2-30) 
- อบรมผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 ระหว่าง

วันที่ 12-16 ก.พ. 61 จัดโดยกรมยุทธศึกษาทหารบก (8.2-31)  
2) ส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมกับสถาบันต่างๆ ดังนี้ 

- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่สถานศึกษา 
กระทรวงกลาโหม ระหว่างวันที่ 7  23  14 และ 29 พ.ย. 60 ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
กระทรวงกลาโหม (8.2-32) 

- ประชุมสรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ กองทัพบก ประจ าปี
งบประมาณ 2560 เมื่อ 13 ก.ย. 60 เมื่อ 13 ก.ย. 60 จัดโดยกรมยุทธศึกษาทหารบก (8.2-33) 

- อนุมัติให้ก าลังพลเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐาน
การฝึกศึกษาสถานศึกษา กระทรวงกลาโหม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (8.2-34) 

- อนุมัติให้ก าลังพลเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
กองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2561 (8.2-35) 

- อนุมัติให้ก าลังพลเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  เมื่อ 15 มี.ค. 61 
(8.2-36)   

 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1  คะแนน 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 8.2 ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
8.2-1   รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8.2-2  แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 
8.2-3  ค าสั่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เฉพาะ) ที่ 1850/60 ลง 7 พ.ย. 60 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 2560   
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8.2-4  ค าสั่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เฉพาะ) ที่ 27/61 ลง 9 ม.ค. 61 เรื่อง แต่งตั้งคณะ
กรรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 2560 

8.2-5  ค าสั่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เฉพาะ) ที่ 532/61 ลง 30 มี.ค. 61 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 2560 

8.2-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร.ปี
การศึกษา 2560 ครั้งที่ 1   

8.2-7  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปี
การศึกษา 2560 ครั้งที่ 2   

8.2-8  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปี
การศึกษา 2560 ครั้งที่ 3     

8.2-9  รายงานผลการตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2560   
8.2-10 ขออนุญาตจัดกิจกรรมเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 50 ปี จปร. รุ่นที่ 19 
8.2-11 บริจาคเงินให้กับ รร.จปร. 
8.2-12 สรุปรายงานผลการประชุมพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กทพ.รร.จปร. 

ประจ าปี 2560 
8.2-13 ขอเชิญประชุมพิจารณาคัดเลือก นนร. ที่ส าเร็จการศึกษาต่างประเทศ เพ่ือปรับย้ายเข้ารับ

ราชการที่ รร.จปร. ประจ าปีงบประมาณ 2562 และประจ าปีงบประมาณ 2563 
8.2-14 การด าเนินโครงการ การด าเนินงานศูนย์วิจัยสหววิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พล.อ.

หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. 2560-2562 

8.2-15 การขอจัดการบรรยายพิเศษสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ประจ าปี 2560 
8.2-16 สรุปผลการประชุมติดตามความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานด้านการศึกษา

ทางทหารฯ ระดับกองทัพบก ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
8.2-17 การจัดการเรียนการสอนและ Active learning   
8.2-18 รายงานผลการตรวจเยี่ยม วทบ., รร.สธ.ทบ., รร.จปร., และ รร.นส.ทบ. 
8.2-19 สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการปรับปรุงแก้ไข อฉก. 4400 ของ รร.จปร. 
8.2-20 แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนยุทโธปกรณ์ส าหรับการฝึกศึกษา 
8.2-21 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร กทพ.รร.จปร. พิจารณางบประมาณ ประจ าปี 2561 
8.2-22 เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า http://www.crma.ac.th/index.html 
8.2-23 การประกอบพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลประจ าปี 2561 
8.2-24 การจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 
8.2-25 คู่มือแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและ

เหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก ประจ าปี 2561 
8.2-26 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2556 (ปรับปรุง 

2560) 
8.2-27 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาอัตลักษณ์และความเป็นผู้น าของ นนร. 

http://www.crma.ac.th/index.html
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8.2-28 คณะ นนร. ต่างประเทศดูงาน รร.จปร. 
8.2-29 รายงานการประชุมการป้องกันและแก้ไขไฟป่า จว.น.ย. 
8.2-30 รายงานผลการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน 
8.2-31 รายงานผลการอบรมผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 
8.2-32 รายงานสรุปผลการประชุม 
8.2-33 สรุปการแถลงผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจ าปี 2560 
8.2-34 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาสถานศึกษา กห. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8.2-35 รายงานผลการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
8.2-36 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาของ รร.นนก. 

  ตารางท่ี 16  สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 8 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

ผลด าเนินการ น้ าหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ าหนัก 

มาตรฐานด้านที่ 8 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1   5.00 4.72 23.60 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.2  ปฏิบัติได ้5 ข้อ 5.00 5.00 25.00 

คะแนนรวม 10.00 - 48.60 
คะแนนเฉลี่ย 48.60 ÷ 10.00 = 4.86 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  8 
จุดเด่น 
 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2. มีระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา และ ระบบฐานข้อมูลเอกสารภายใน
โรงเรียนนายร้อยในทุกระดับการบริหาร 
 3. มีการจัดโครงสร้างองค์การที่สามารถรองรับภารกิจของกองทัพบก รวมทั้งการด าเนินงาน
ภายในที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดโดยกรมยุทธศึกษาทหารบก 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 
 2. การจัดท าคู่มือที่สอดคล้องต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่ครอบคลุมการบริหารจัดการทั้งโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 
 2. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้สอดคล้องต่อแนว
ทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 4 โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานมีส่วน
รว่มในการก าหนด 
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มาตรฐานด้านที่ 9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก าหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานศึกษามีเอกลักษณ์ท่ีสะท้อนความโดดเด่น/ความช านาญ/
ความเชี่ยวชาญ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและ
บริบทของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 9.1  อัตลักษณ์นักเรียนนายร้อย 
ค าอธิบาย    

นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า บางครั้งเรียกว่าเป็น “บ้านของผู้น า” (Home of 

Leaders) ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยว่า “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนาที่มีความ
เป็นผู้น า ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสตร์กษัตริย์” โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็น
หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก มีหน้าที่ส าคัญในการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย ด าเนินการ
ฝึกอบรมและปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยาและการน าทหาร พลศึกษา วิชาทหารเบื้องต้น แก่นักเรียน
นายร้อย เพื่อให้มีลักษณะเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ นอกจากนี้ยังอ านวยการประสานงานกับเหล่า
ต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการฝึกสอนวิชาทหารขั้นพ้ืนฐานทางยุทธวิธีและเทคนิค
ของเหล่าต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในเหล่านั้น ๆ ได้ รวมทั้งให้การศึกษา
ภาควิชาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยตามหลักสูตร โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (9.1-1)  

การบริหารการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพ่ือให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ที่ก าหนดและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2560 - 2564 ที่ก าหนดให้ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ส าคัญ คือ ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือ
ส าเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่
ชาญฉลาด” ดังนี้ (9.1-2) 

1) เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้น าที่ดี มีวินัย มีความกล้าหาญ 
เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 

2) มีความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและทาง
ยุทธวิธี  สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยก าลังรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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3) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจน
การอุทิศตนเพ่ือความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

4) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและ
ด ารงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่ก าลังพลใน
หน่วยงานของตน รวมทั้งมีจิตส านึกและสัญชาตญาณในการรบ 

5) มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

6) มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา  
อนึ่ง เนื่องจากอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

ได้ถูกก าหนดมาเป็นระยะเวลานานแล้ว จึงได้ก าหนดให้มีทบทวนและค้นหาอัตลักษณ์อันพึงประสงค์
ของนักเรียนนายร้อยและนายทหารสัญญาบัตรหลักที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย เพ่ือให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนายทหารสัญญาบัตรหลักที่ส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (9.1-3) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.40 คะแนน   
 

1.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหน้าที่ส าคัญในการปกครองบังคับบัญชานักเรียน

นายร้อย และมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า ดังที่ก าหนดไว้ในระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2545 หมวด 6 ระบบความเหมาะสมในการเป็นผู้น าทหาร 
โดยมีโครงการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้น าทหารของนักเรียนนายร้อย ซึ่งรวบรวมมาจาก
ผลการประเมินค่าคุณลักษณะผู้น า 14 ประการ ผลสมรรถภาพร่างกาย ผลคะแนนความประพฤติและ
การลงทัณฑ์ และผลคะแนนเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายร้อย น ามาประมวลผล โดยก าหนดให้
นักเรียนนายร้อย ทุกนายต้องเข้ารับการประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รับผิดชอบโดยกรมนักเรียน
นายร้อย รักษาพระองค์ฯ ในด้านความรอบรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพทหารนั้นได้มีการก าหนดให้
นักเรียนนายร้อย สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี ซึ่งรับผิดชอบโดยส่วนฝึกศึกษา 
ซึ่งได้แก่ ส่วนการศึกษาฯ  และส่วนวิชาทหารฯ โดยก าหนดระดับความส าเร็จของเปูาหมายไว้ที่ 
จ านวนนักเรียนนายร้อย ที่มีผลการเรียนหรือการฝึกศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70.00 (อักษรระดับ C ขึ้น
ไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ นักเรียนนายร้อย ทั้งหมด ทั้งยังมุ่งหวังว่านักเรียนนายร้อย ควรมี
ผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้น าทหาร รวมทั้งผลการสอบผ่านตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตรในแต่ละปีอยู่ในเกณฑ์ ดี ดีมาก และดีเลิศ (อักษรระดับ B, B+ และ A) ร้อยละ 80.00 ขึ้นไป
อีกด้วย (9.1-4 ถึง 9.1-7) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.40 คะแนน   
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1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามุ่งเน้นการเสริมสร้างให้นักเรียนนายร้อย มี

คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด คือ “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนาที่มีความเป็นผู้น า ยึดมั่น
อุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสตร์กษัตริย์” และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญ
ฉลาด” เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้น าที่ดี มีวินัย มีความกล้าหาญ เสียสละ 
รอบรู้วิชาการและวิชาทหารรวมทั้งแบบธรรมเนียมของกองทัพ จึงมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ติดตามประเมินผลอย่างชัดเจน ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560-2564 (9.1-
8) ดังนี้  

1.3.1 กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองคฯ์ รับผิดชอบในการก ากับดูแลและติดตาม
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1) จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าให้แก่นักเรียน
นายร้อย รวมทั้งการส่งเสริมความเป็นผู้น าทางทหารให้แก่นักเรียนนายร้อย และมีการประเมินค่า
คุณลักษณะผู้น าทางทหารของนักเรียนนายร้อย (9.1-5,9.1-9 และ 9.1-10)  

2) โครงการจัดท าคู่มือนักเรียนนายร้อย (9.1-4)  
3) โครงการห้องเรียนมีชีวิต รุ่นที่ 8 ณ หมู่บ้านคลองหัวช้าง ต. คลองเรือ อ. วิหาร

แดง จังหวัดสระบุรี ในห้วง 7 พ.ย. -3 ธ.ค. 60 เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่
จริงๆ ของประชาชนในหมู่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ด าเนินกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง (9.1-11) 

4) จัดนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ ในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (9.1-12) 

5) จัดนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมโครงการ “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพ่ีน้องกัน” 
รุ่นที่ 9 ระหว่าง 26-30 ส.ค. 60 เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยและนักศึกษาไทยมุสลิมในพ้ืนที่ จชต. ได้มี
โอกาสรับทราบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และเสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างกัน เกิด
ประโยชน์แก่นักเรียนนายร้อยในการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ จชต. หลังจาก
ส าเร็จการศึกษาต่อไป (9.1-13) 

6) โครงการเสาร์ประทีป ประจ าปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 20 พ.ค. -
9 ส.ค. 60 (เฉพาะวันเสาร์) ในความรับผิดชอบของนักเรียนนายร้อยชมรมพัฒนาสังคม โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือเป็นการฝึกนักเรียนนายร้อยเกี่ยวกับการพูดและการท างานร่วมกับ
ประชาชนในพ้ืนที่และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในพ้ืนที่กับนักเรียนนายร้อย 
(9.1-14) 

7) โครงการฝึกอบรมการเกษตรเบื้องต้นนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 และ
โครงการฝึกอบรมการเกษตรนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2-5 เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยฝึกพ้ืนฐานที่เน้นการ
ปฏิบัติด้านการเกษตร มีความเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สามารถน าองค์
ความรู้ไปต่อยอดขยายผลและไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้เมื่อส าเร็จการศึกษา (9.1-15) 
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8) กิจกรรมชมรมและการสอนกีฬานักเรียนนายร้อย ในปีการศึกษา 2560 มีการ
ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันเพ่ือแสดงศักยภาพทางกีฬา คือ การแข่งขันกีฬายูโดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(CU Tournament) ครั้งที่ 17 เมื่อ 18 พ.ย. 60 และ การวิ่งแข่งขัน Central Group Mini 
Marathon "Run for Love and PEACE 2017 สรุปผลการแข่งขันมี ดังนี้  

8.1) การแข่งขันยูโด (9.1-16) 
- รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
- รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 66 กิโลกรัม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับที่ 1 
- รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 73 กิโลกรัม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
- รุ่นน้ าหนักไม่เกิน 81 กิโลกรัม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

8.2) แข่งขันวิ่ง Central Group Mini Marathon (9.1-17) 
- วิ่งระยะทาง 6 กิโลเมตร รุ่นประชาชนทั่วไปชาย ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ 
- วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร รุ่นประชาชนทั่วไปชาย ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 4 
9) โครงการพัฒนาผู้น าของนักเรียนบังคับบัญชาด้วยการให้ค าปรึกษาจากพ่ีสู่

น้องในห้วง พ.ค. – ส.ค. 60 เพ่ือสร้างเสริมการปรับตัวด้วยการให้ค าปรึกษาโดยกระบวนการเพ่ิม
คุณค่าและความหมายแก่นักเรียนนายร้อยใหม่ (9.1-18) 

1.3.2 ส่วนวิชาทหารฯ รับผิดชอบในการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิชาชีพทหาร เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยรู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มี
ความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี สามารถเป็น
ผู้น าการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยก าลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1) จัดการเรียนการสอน การฝึกวิชาทหาร และมีการก าหนดระบบและกลไก
การด าเนินงานอย่างชัดเจน ได้แก่ มีการสรุปรายงานผลการเรียนวิชาทหาร การฝึกภาคสนาม และ
การสอบประมวลผลของ นักเรียนนายร้อย เป็นรายบุคคลทุกชั้นปี รวมทั้งได้มีการทบทวนหลังการ
ปฏิบัติในทุกครั้งภายหลักจากจบการฝึก เพ่ือน าปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเป็น
ข้อมูล ใช้ประโยชน์ส าหรับการพัฒนา ปรับปรุง และ แก้ไข วางแผนการฝึกให้ดียิ่งขึ้น ในการฝึกครั้ง
ต่อๆไป ทั้งยังมีการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกในวิชาชีพทหารด้วยการให้รางวัลส าหรับผู้ที่มีผลการศึกษา
วิชาทหารเป็นอันดับ 1 ตลอดหลักสูตรการศึกษาโดยได้รับประกาศนียบัตรและจารึกนาม (9.1-6, 9.1-
19, 20)  

2) การจัดให้นักเรียนนายร้อยฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกรับ
ราชการของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บังคับหน่วยระดับหมวด ระบบการปกครองบังคับบัญชา ระบบฝุาย
อ านวยการ งานตามวงรอบประจ าปีทั้งในที่ตั้งปกติ และหน่วยในสนามของหน่วยตามเหล่าที่เลือกรับ
ราชการ (9.1-21) 
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3) การจัดให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2560 ศึกษาดูงาน
กองทัพภาคเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในด้านกิจการทหาร และเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนที่นักเรียน
นายร้อยจะส าเร็จการศึกษาออกไปรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก (9.1-22) 

1.3.3 ส่วนการศึกษาฯ  รับผิดชอบในการก ากับดูแลและติดตามประเมินผลที่มุ่งเน้น
การเสริมสร้างการเรียนรู้ทาง เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยมีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาใน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหาร
สัญญาบัตรหลักของกองทัพบก รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1) จัดการเรียนการสอนในภาควิชาการให้เป็นไปตามหลักสูตรโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (9.1-1) 

2) โครงการ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จน านักเรียนนายร้อยวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี ไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้มีโอกาสในการศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี ซึ่งในปีการศึกษา 2560  มีดังนี ้

2.1) ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง 
ในวิชาไทยศึกษา (HI 2001) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 จ านวน 200 นาย เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 60 (9.1-23) 

2.2) ทัศนศึกษา ณ พระต าหนักบ้านสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ในวิชา
ประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (HI 5002) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 จ านวน 196 นายเมื่อวันที่ 12ก.ค. 
60 (9.1-24) 

2.3 ทัศนศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซีย ประจ าประเทศ
ไทย เขตสาทร. โบสถ์นักบุญนิโคลาส เขตอุดมสุข และวังสระปทุม กรุงเทพมหานคร ในวิชา 
ประวัติศาสตร์รัสเซีย (HI 5108) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 จ านวน 25 นาย เมื่อ 29 พ.ย. 60 (9.1-25) 

2.4) ทัศนศึกษา ณ กรุงนิวเดลีและเมืองอัครา สาธารณรัฐอินเดีย วิชา
หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์: เอเชียใต้  นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 จ านวน 33 นาย ระหว่างวันที่ 
17-18 ก.ค. 60 (9.1-26) 

3) โครงการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - learning) ส่วน
การศึกษาฯ ได้จัดการอบรมการใช้งานระบบ e-learning (Moodle) เช่นการสร้างรายวิชา การเลือก
รูปแบบการขอเข้าเรียน ฯลฯ ให้แก่คณาจารย์ และชี้แจงวิธีการปฏิบัติให้กับนักเรียนนายร้อยทราบ 
(9.1-27) 

4) โครงการเพ่ือการวิจัยของอาจารย์และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าได้ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยได้ท าการวิจัยพร้อมการน าเสนอผลงานวิจัยโดยมีการ
ให้รางวัลกับผลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยแต่ละสาขาวิชาในงานวันนิทรรศการวิชาการ (9.1 -28) 
และให้มีการน าผลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยเผยแพร่ในเวทีทางวิชาการอ่ืนๆ อาทิ 

4.1) การร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2560 จ านวน 4 ผลงาน (9.1-29) 

4.2) การร่วมประชุมและน าเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง ผนังกัน
กระสุนส าเร็จรูป ในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (9.1-30)  



157 
 

4.3) การร่วมประชุมและน าเสนอบทความทางวิชาการซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานพัฒนาจากโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา 2559 เรื่อง การออกแบบและสร้าง
เครื่องคัดแยกและนับเหรียญกษาปณ์ไทยแบบอัตโนมัติ และบทความเรื่อง Alternative Education 
for Comparing the Utilization between Old and New Air Condition for Chulachomklao 
Royol Military Academy Library ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 31 (9.1-31) 

5) โครงการฝึกอบรมให้กับส่วนราชการภายนอก/เอกชน โดยมีวัตถุประสงค์
หลักเพ่ือนักเรียนนายร้อยให้ความรู้ ค าแนะน า เป็นแบบอย่างในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
และช่วยเหลือประชาชน สามารถน าความรู้ความสามารถที่ได้รับจาการศึกษาน าไปปฏิบัติได้จริงหลัง
จบการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้มีการน านักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนา จ านวน 30 นาย เดินทางไปฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยทหารกอง
ก าลังบูรพาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 8-12 พ.ย. 60 (9.1-32) 

นอกจากการด าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของสามหน่วยงานหลักแล้วยังมีผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2560-2564 อาทิ 

1) โครงการแลกเปลี่ยนดูงานนักเรียนนายร้อยระหว่างโรงเรียนทหารของมิตร
ประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้มีการรับการเยือนจากโรงเรียนทหารของมิตรประเทศ ได้แก่ 
นักเรียนนายร้อยกัมพูชา ญี่ปุุน เมียนมา ฟิลิบปินส์ เกาหลีใต้ สิงค์โปร อินโดนีเซีย อินเดีย  ปากีสถาน 
ฝรั่งเศส อเมริกา (9.1-33) และภายใต้โครงการนี้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดให้นักเรียน
นายร้อยชั้นปีที่ 5 (รุ่นที่ 66) ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 14 คณะ เดินทางไปดูงาน ณ โรงเรียน
นายร้อยอินเดีย ในห้วง 4-8 ธ.ค. 60 (9.1-34) 

2) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีโอกาสต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อย ROTC 
สหรัฐฯ ซึ่งมาปฏิบัติงานตามโครงการ Cultural Understanding Language Program (CULP) โดย
โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนายร้อยทางด้านการฝึกศึกษาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
ด้านการสนทนากับเจ้าของภาษาในลักษณะตัวต่อตัว รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
ไทยให้กับนักเรียนนายร้อยมิตรประเทศ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 คณะนักเรียนนายร้อย ROTC มา
ปฏิบัติหน้าที่ในห้วง 21 พ.ค. -10 ก.ค. 60 (9.1-35)  

3) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางวิชาการ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนนายร้อยมีความเข้าใจในสาขาวิชาที่ศึกษาและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
จริงได้ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้มีการจัดให้นักเรียนเข้าร่วมโปรแกรมแข่งขันในเวทีต่างๆ ดังนี้ 

3.1) การแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศไทย 
ได้รับรางวัลอันดับที่ 8 จาก 64 ทีม (9.1-36) 

3.2) การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ประจ าปี 2560 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ (9.1-37) 

3.3) การแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจ าปี 2560 ได้ล าดับที่ 3 และ 5 จากผู้
เข้าแข่งขัน 5 ทีม (9.1-38) 
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3.4) การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือก 
(ภาคกลาง) ครั้งที ่18 ประจ าปี 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับภูมิภาค(9.1-39) 

3.5) การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20 ปีการศึกษา 2560 ผล
การแข่งขันเนื่องจากรถท่ีใช้ในการแข่งขันเกิดเหตุขัดข้องจึงไม่สามารถแข่งขันจนรบรายการ (9.1-40) 

3.6) เข้าร่วมประชุม Hwarangdae Collegiate Forum on National 
Security ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนนายร้อยทหารบกเกาหลี (Korea Military Academy) 26-29 ต.ค. 
60 และร่วมแข่งขัน น าเสนอและอภิปรายในหัวข้อ East Asian Security Challenges ได้รับ
ประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย (Honorable Mention) (9.1-41) 

4) โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช จัดให้นักเรียนนายร้อยเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพ่ือฝึกเรื่องความเสียสละโดยการ
รับบริจาคโลหิต (9.1-42) 

5) พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงรับ
การถวายความเคารพจากแถวนักเรียนนายร้อย ประจ าปีการศึกษา 2560 เมื่อ 9 พ.ค. 60 (9.1-43) 

6) การจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พล
เอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกนักเรียนนาย
ร้อย ประจ าปี 2561 (9.1-44) 

7) การประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายร้อยประจ าปี 2561 เพ่ือให้
นักเรียนนายร้อยได้ศึกษาพระธรรมวินัย อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระศาสนา ซึ่งโรงเรียนนายร้อยจัดให้
มีพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายร้อยเป็นประจ าทุกปีการศึกษาหลังจากนักเรียนนายร้อยจบการฝึก
ภาคสนาม (9.1-45) 

8) งานพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยและ
พิธีมุทิตาจิตและพระราชทานของที่ระลึกแด่อดีต ครู อาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยกราบ
บังคมทูลเชิญพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็น
ประธานในพิธีฯ เมื่อ 24 พ.ค. 61 เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครู อาจารย์  
อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่แสดงถึงมุทิตาจิต และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ให้
ความรู้ และอบรมสั่งสอนให้นักเรียนนายร้อยเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของกองทัพบก (9.1-46) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.40 คะแนน   

1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามุ่งเน้นการเสริมสร้างให้นักเรียนนายร้อยมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด ซึ่งคุณภาพผลผลิตของนักเรียนนายร้อยมา
จากการมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากรทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้บริหารของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล และติดตามประเมินผลอย่าง
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เป็นรูปธรรม ทั้งส่วนนโยบาย ได้แก่ กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วนปกครอง
บังคับบัญชา ได้แก่ กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ส่วนฝึกศึกษา ได้แก่ ส่วนวิชาทหารฯและ 
ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนรักษาและฟ้ืนฟู ได้แก ่โรงพยาบาลฯ และ ส่วนสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ส่วนบริการฯ 
และกองพันทหารราบฯ (9.1-3) ร่วมกันก ากับ ดูแล และเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยตาม
บริบทและบทบาทหน้าที่ของตน  

ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.40 คะแนน   
 

1.5 มีผลการประเมินนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย
กว่า 80 จาก 100 คะแนน 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามุ่งตอบสนองต่อนโยบายเฉพาะของกองทัพบก 

พ.ศ. 2560 – 2564 ที่ว่า “ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อย เพ่ือส าเร็จเป็นนายทหารสัญญา
บัตรหลักของกองทัพบก ซึ่งมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” และตามอัต
ลักษณ์ของผู้จบการศึกษา จึงได้ท าการส ารวจความคิดเห็น เรื่องความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 64 (9.1-47) โดยมีระดับความพึงพอใจ
ในคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.20 จ าแนกเป็นผลการประเมินด้านความเป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา 
อยู่ ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 คิดเป็นร้อยละ 86.40  ด้านความเป็นผู้น าที่ยึดมั่น
อุดมการณ์ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 คิดเป็นร้อยละ 89.00 และด้านการเทิดทูนชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 และระดับความ
พึงพอใจในคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพทหาร อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40  

นอกจากนี้ยังมีการประเมินภายในหน่วยงานในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่เด่นชัดของนักเรียนนายร้อยตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน 
เช่น ในประเด็นของ การประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้น าทหาร ของนักเรียนนายร้อยและผล
การฝึกศึกษาทางการทหาร ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ดังนี้ 

1.5.1 ในปีการศึกษา 2560 เมื่อพิจารณาผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็น
ผู้น าทหาร ของนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการประเมินอัตลักษณ์เรื่องความเหมาะสมในการเป็นผู้น าทางทหาร ของนักเรียนนาย
ร้อยประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ดังกล่าว จ านวน 1,067 นาย 
จากจ านวนนักเรียนนายร้อยทั้งสิ้น 1,067 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 และเม่ือพิจารณาจ านวน นักเรียน
นายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ ดี ดีมาก และดีเลิศ (อักษรระดับ B, B+ และ A) พบว่า
มีนักเรียนนายร้อยที่เข้ารับการประเมินแล้วผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 1,051 นาย 
จากจ านวนนักเรียนนายร้อยที่เข้ารับการประเมิน 1,067 นาย คิดเป็นร้อยละ 98.50 (9.1-10) 

1.5.2 ในปีการศึกษา 2560 เมื่อพิจารณาผลการประเมินวิชาทหาร การฝึกภาคสนาม 
และสอบประมวลผลให้กับนักเรียนนายร้อยซึ่งมีการก าหนดผลการประเมินเป็นอักษรระดับ โดยมีการ
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ก าหนดให้อักษรระดับ C ขึ้นไปจึงจะถือว่า ปรากฏอัตลักษณ์ของ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” เป็น
แบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้ง
ทางเทคนิคและทางยุทธวิธี สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยก าลัง
รบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
ประเมินอัตลักษณ์เรื่องความรอบรู้ด้านวิชาชีพทหารของนักเรียนนายร้อยประจ าปีการศึกษา 2560 
โดยมีนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์  จ านวน 1,053 นาย จากจ านวนนักเรียนนายร้อยทั้งสิ้น 
1,067 นาย คิดเป็นร้อยละ 98.69 และเมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์
ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ ดี ดีมาก และดีเลิศ (อักษรระดับ B, B+ และ A) พบว่ามีนักเรียนนายร้อยจ านวน 
984 นาย จากจ านวน นักเรียนนายร้อยที่เข้ารับการประเมิน 1,067 นาย คิดเป็นร้อยละ 92.22 (9.1-
20) 

1.5.3 ในปีการศึกษา 2560 ส่วนการศึกษาฯ มีการประเมินอัตลักษณ์นักเรียนนาย
ร้อยโดยมีผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ย 4.11 ใน 5 คิดเป็นร้อยละ 82.20 (9.1-48) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.40 คะแนน   

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

วิธีการค านวณ 
 

 
 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีจ านวนนักเรียนนายร้อยที่

ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่ก าหนด 1,054 นาย จากจ านวน นักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ1,054 
นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีจ านวนนักเรียนนายร้อยที่
ปรากฏอัตลักษณ์ตามท่ีก าหนด 2,120 นาย (9.1-6-9.1-10)  จากจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการ
สุ่มตรวจ 2,134 นาย คิดเป็นร้อยละ 99.34 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ 2 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีจ านวนนักเรียนนาย
ร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่ก าหนด 3,174 นาย จากจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ 
3,188 นาย คิดเป็นร้อยละ 99.56 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน 

 

  ผลการประเมิน เท่ากับ   2.99  คะแนน          

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 ได้คะแนนเท่ากับ 4.99 คะแนน 

 ผลร้อยละ = 
จ านวนนักเรียนนายร้อยท่ีปรากฎอัตลักษณต์ามที่ รร.จปร. ก าหนด 

 จ านวนนักเรียนนายร้อยท่ีได้รับการสุ่มตรวจ 
X 100 
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หลักฐานอ้างอิง 
9.1-1   หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง 2558) 
9.1-2   นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2560 - 2564 
9.1-3   ขอแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาอัตลักษณ์และความเป็นผู้น าของ นนร. 
9.1-4 คู่มือ นักเรียนนายร้อย พ.ศ.2560 
9.1-5  ระบบการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 
9.1-6  ระบบการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาทหาร 
9.1-7 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี

2560 
9.1-8  แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560-2564 
9.1-9 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าทางทหารของนักเรียนนายร้อย 
9.1-10 การประเมินค่าคุณลักษณะผู้น าทางทหารของ นนร. ปี2560 
9.1-11 ขออนุมัติให้ข้าราชการและ นนร. เดินทางไปราชการต่างจังหวัด 
9.1-12 รายงานผลการประชุมการเตรียมการจัดก าลังจิตอาสา 
9.1-13  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและสนับสนุนการด าเนินโครงการ "รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพ่ีน้องกัน" 

รุ่นที่ 9 
9.1-14  ขออนุมัติด าเนินการโครงการเสาร์ประทีป ประจ าปีการศึกษา 2560 และขอรับการสนับสนุน 

9.1-15  สรุปผลการฝึกอบรมโครงการเกษตรเบื้องต้น นนร. ชั้นปีที่ 1 และ โครงการฝึกอบรมเกษตร 
นนร. ชั้นปีที่ 2-5 ประจ าปี 2560 

9.1-16 รายงานผลการแข่งขันกีฬายูโดแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Tournament) ครั้งที่ 17 
9.1-17 รายงานผลการแข่งข้นวิ่ง Central Group Mini Marathon “Run for Love and PEACE 

2017) 
9.1-18 รายงานสรุปปิดโครงการพัฒนาภาวะผู้น าของนักเรียนบังคับบัญชา 
9.1-19 หลักสูตร รร.จปร พ.ศ. 2558 ด้านวิชาทหาร 
9.1-20 สรุปผลการประเมินความรอบรู้ทางวิชาชีพทหารของนักเรียนนายร้อยปี 2560 
9.1-21 ขออนุมัติออกค าสั่งการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกรับราชการของ นนร. ชั้นปีที่ 

5 ประจ าปีการศึกษา 2560 
9.1-22 ขออนุมัติออกค าสั่งการศึกษาดูงาน ทภ. ของ นนร. ชั้นปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2560 
9.1-23 ขออนุมัติให้ข้าราชการ และ นนร.ชั้นปีที่ 2 เดินทางไปทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวน

จิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง 
9.1-24 ขออนุมัติน าข้าราชการและ นนร. เดินทางไปทัศนศึกษา 
9.1-25 ขออนุมัติให้ข้าราชการ และ นนร. ชั้นปีที่ 4 เดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
9.1-26 การเดินทางไปทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐอินเดีย 
9.1-27 รายงานผลการอบรมการจัดท า E- Learning 
9.1-28 ส่งข้อมูลผู้ได้รางวัล วันนิทรรศการ รร.จปร. ประจ าปี 2560 
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9.1-29 ขอส่งผลงานโครงการวิจัย นนร. เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
9.1-30 รายงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 
9.1-31 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมวิชการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 
9.1-32 ขออนุมัติให้ข้าราชการและ นนร. ชั้นปีที่ 3 สาขา สศ. เดินทางไปฝึกปฏิบัติงานด้านการ

พัฒนาชุมชน 
9.1-33 คณะ นนร.ต่างประเทศดูงานและศึกษากิจการ รร.จปร. 
9.1-34 ขออนุมัติให้ น. และ นนร. ชั้นปีที่ 5 (รุ่นที่ 66) เดินทางไปดูงานและทัศนศึกษากิจการ ณ รร.

นายร้อยอินเดีย 
9.1-35 ขออนุมัติให้การต้อนรับคณะ นนร. ROTC สหรัฐอเมริกา 
9.1-36 รายงานผลการแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย 
9.1-37 รายงานสรุปผลการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาประจ าปี 2560 
9.1-38 รายงานสรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจ าปี 2560 
9.1-39 รายงานผลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือก (ภาคกลาง) 

ครั้งที่ 18 
9.1-40 รายงานผลการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20 ปีการศึกษา 2560 
9.1-41 รายงานผลการด าเนินโครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมการสัมมนา 
9.1-42 รายงานผลการด าเนินโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ครั้งที่ 7 
9.1-43 พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงรับการถวายความ

เคารพจากแถว นนร. เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
9.1-44 ขออนุมัติออกค าสั่งฯ การจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช

สมภพ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานเลี้ยงปิดภาค
การฝึก นนร. ประจ าปี 2561 

9.1-45 ขออนุมัติจัดพิธีขอขมาลาอุปสมบทของ นนร. ประจ าปี 2561 
9.1-46 แจ้งอนุมัติจัดพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่ นนร. และพิธีมุทิตาจิต 

แด่อดีตครู อาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
9.1-47 ผลการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา จปร. รุ่นที่ 64 
9.1-48 สรุปผลการประเมินอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ (มาตรฐานที่ 9)  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2  เอกลักษณ์สถาบัน 

ค าอธิบาย   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีเอกลักษณ์ที่สะท้อนความโดดเด่น/ความช านาญ/ความ
เชี่ยวชาญ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง และบริบทของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
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 1.1 มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่
เหมาะสมและปฏิบัติได้ 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก และเป็น

สถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักเพียงแห่งเดียวของกองทัพบก จึงได้ก าหนดเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไว้ว่า “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก”
โดยมุ่งผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ 
ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร และเป็นผู้มีคุณลักษณะผู้น าที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก (9.2-1) จึงได้ก าหนดหน้าที่ส าคัญของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไว้ใน
แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560-2564 ว่า มีหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชา
นักเรียนนายร้อย ด าเนินการฝึกอบรมและปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยาและการน าทหาร พลศึกษา วิชา
ทหารเบื้องต้น แก่ นักเรียนนายร้อยเพ่ือให้มีลักษณะเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ นอกจากนี้ยัง
อ านวยการประสานงานกับเหล่าต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการฝึกสอนวิชาทหารขั้น
พ้ืนฐานทางยุทธวิธีและเทคนิคของเหล่าต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรใน
เหล่านั้น ๆ ได้ รวมทั้งให้การศึกษาภาควิชาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยตามหลักสูตร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (9.2-2, 9.2-3 และ 9.2-4) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.40 คะแนน  
 

  1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ก าหนดแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้าปี 2560-2564 และได้ก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ในทุกค่าเปูาหมาย (9.2-2) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.40 คะแนน   

  1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่

ชัดเจนและต่อเนื่องในการสร้างเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าผ่านโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 

1) กิจกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี
การศึกษา 2560 (9.2-5) 

2) กิจกรรเสริมสร้างเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กรม
นักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ส่วนวิชาทหารฯ และ ส่วนการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก
ให้แก่กองทัพบก เช่น พิธีปฏิญาณตน สวนสนามและรับกระบี่สั้นของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 พิธี
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ประดับเครื่องหมายยศให้แก่ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 พิธีสวนสนามเทิดเกียรติและอ าลาชีวิต
ราชการนายทหารชั้นนายพล พิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลเนื่องในวันกองทัพไทย และ
พิธีส่งตัวนักเรียนเตรียมทหาร ขึ้นเหล่าทหารบก เพ่ือศึกษาต่อยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เป็นต้น (9.2-6)  

3) การจัดการความรู้ (Knowledge management – KM) โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้ามีแผนการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ เพ่ือก่อให้เกิดลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้
และประมวลความรู้ต่างๆ ไว้หน้าเว็บไซต์การจัดการความรู้ (9.2-7) เพ่ือเป็นการสั่งสมองค์ความรู้และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการเกิดการเรียนรู้ร่วมกันน าไปสู่การพัฒนาสถาบัน  

4) ให้การต้อนรับนายทหารหน่วยระดับยุทธวิธีของกองทัพเวียดนาม ในโอกาส
เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เมื่อ 18 ธ.ค. 60 (9.2-8) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.40 คะแนน   
 

  1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร 
การด าเนินงาน 
ทุกภาคส่วนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าล้วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมทั้งตระหนักถึงพันธกิจในการผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักของกองทัพบก ดังนี้ 

1.4.1 กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯที่ท าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและ
เสริมสร้างภาวะผู้น าให้เกิดกับนักเรียนนายร้อย โดยมีกองการพลศึกษา ท าหน้าที่ฝึกศึกษาและ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่ง เป็นนักสู้ที่มีระเบียบวินัย พลานามัยสมบูรณ์ 
มีจิตใจเป็นนักกีฬา และกองจิตวิทยาและการน าทหาร ท าหน้าที่ ให้ความรู้จิตวิทยาขั้นมูลฐาน ให้รู้
คุณค่าผู้น า รอบรู้วิชาครูทหาร หลักการและเทคนิคในการน าทหาร ตลอดจนการประเมินค่าความ
เหมาะสมในการเป็นทหาร นอกจากนี้ ยังมีนักเรียนบังคับบัญชาซึ่งท าหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา
นักเรียนนายร้อย รวมทั้งระบบนักเรียนนายร้อยอาวุโสที่ช่วยเสริมสร้างภาวะผู้น าให้เกิดแก่นักเรียน
นายร้อยทุกนายและทุกระดับชั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคลากรทุกคนในทุกภาคส่วนของ กรมนักเรียน
นายร้อย รักษาพระองค์ฯ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (9.2-9)  

1.4.2 ส่วนวิชาทหารฯ นั้นนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอก มีส่วนร่วมในการเรียนการฝึก และร่วมกันประเมินเพ่ือน าผลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนานักเรียน
นายร้อยให้มีความรู้ด้านการทหาร โดยนักเรียนนายร้อยท าการประเมินการเตรียมการ และการสอน
ของครู ส่วนครูจะประเมินการปฏิบัติตัวของนักเรียนนายร้อยส าหรับผู้บังคับบัญชาจะประเมินการ
สอนของครู (9.2-10) 

1.4.3 ส่วนการศึกษาฯ ได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหาร ได้แก่ 1) 
โครงการจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา ใน วันที่ 2 เมษายน 2560 และการแนะน า



165 
 
โครงการหอจดหมายเหตุ กองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ในพระราชด าริของ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 เรื่อง 120 ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักร
ไทย-รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักการทูต นักวิชาการไทย -รัสเซีย
ศึกษา โดยจัดการสัมมนาเมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจ านวน 200 คน    
2) โครงการประชุมนานาชาติ International Conference on Early State and Cultural 
Relationship of Mainland Southeast Asia ซึ่งมีการน านักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้
และประสบการณ์จากการประชุมอีกด้วย (9.2-11) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.40 คะแนน   
 

  1.5 มีผลประเมินความพึงพอใจ ในการด าเนินงานของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ที่สะท้อนเอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย
กว่า 80 จาก 100 คะแนน 

การด าเนินงาน 
การประเมินความพึงพอใจ ในการด าเนินงานของโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ที่สะท้อนเอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการด าเนินโดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ท าการส ารวจความคิดเห็น เรื่องความพึง
พอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 64 โดยมี
ระดับความพึงพอใจในคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามเอกลักษณ์ และมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติของภาพรวม 6 ด้าน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.20 
จ าแนกเป็นผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.52 คิด
เป็นร้อยละ 90.40  ด้านความรู้ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.26 คิดเป็นร้อยละ 85.20 ด้าน
ทักษะทางปัญญา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20 ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.80  
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20  และด้านวิชาชีพทหาร อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 (9.2-12)  

2) กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ได้ด าเนินการประเมินผลความพึง
พอใจของบุคลากร ในการด าเนินงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย
ผู้บริหาร นายทหารปกครอง อาจารย์ นายสิบ ลูกจ้าง จ านวนทั้งสิ้น 30 นายและนักเรียนนายร้อยชั้น
ปีที่ 5 จ านวน 50 นายมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.47 (คิดเป็นความพึงพอใจ ร้อยละ 89.40) และผู้ประเมินทุกนายมีความพึงพอใจมากที่สุด ใน
ประเด็น ความเหมาะสมของเอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ก าหนดว่า “เป็นสถาบัน
ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” (9.2-13)  
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3) การประเมินระบบนักเรียนนายร้อยใหม่ ประจ าปี 2560 ที่พบว่าการคงอยู่
ของระบบนักเรียนนายร้อยใหม่ยังควรมีต่อไป คิดเป็นร้อยละ 96.48 แสดงให้เห็นว่า แม้นักเรียนนาย
ร้อยใหม่จะต้องเผชิญกับการปรับตัวมากเพียงใด ก็ยังคงมีความพึงพอใจต่อกระบวนการสร้าง
เอกลักษณ์ของ กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ที่สอดคล้องกับโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า อยู่ดี (9.2-14)  

4) ส่วนวิชาทหารฯ ได้น าเสนอ ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนการ
สอนวิชาทหาร และการฝึกภาคสนาม ดังนี้ 1) ผลการประเมินความพึงพอใจในการฝึกภาคสนาม มี
คะแนน 4.11 คิดเป็น ร้อยละ 82.20  2) ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนวิชาทหาร 
มีคะแนน 4.31 คิดเป็นร้อยละ 86.20  3) ส่วนวิชาทหารฯ  ได้ด าเนินการฝึกวิชาทหารให้กับ นักเรียน
นายร้อย นักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนพยาบาลกองทัพบก นักเรียนผู้ช่วยพยาบาล ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ชั้นสัญญาบัตรของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และพลเรือนทั่วไป หลังการฝึกได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ผลคะแนนที่ได้เฉลี่ย ร้อยละ 91.60 (9.2-14)  

5) ส่วนการศึกษาฯ ได้มีการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการที่สะท้อน
เอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยมีผลการประเมินได้ค่าเฉลี่ย 4.05 คิดเป็นร้อยละ 
81.00 (9.2-14) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.40 คะแนน   

 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
  ผู้ประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นต่อไปนี้ 
  2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
1)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีโครงการแลกเปลี่ยน นักเรียนนายร้อย

ต่างประเทศเข้ามาศึกษากิจการ และดูงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประจ าทุกปี 
รวมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยได้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ร่วมกับ
นักเรียนนายร้อยต่างประเทศ และในปี 2560 ก็มี นักเรียนนายร้อย ต่างประเทศ จากหลากหลาย
ประเทศเข้ามาศึกษากิจการ และดูงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอาทิ คณะนักเรียนนาย
ร้อย โรงเรียนนายร้อยอินเดีย คณะนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยกัมพูชา เป็นต้น (9.2-15)  

2) ความช านาญในวิชาชีพทหารของ ส่วนวิชาทหารฯ  ก็ได้รับความสนใจ โดยเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในการศึกษาดูงานของนักเรียนนายร้อยจากต่างประเทศ ทั้งการดูงาน การเรียนการสอน การใช้
เครื่องช่วยฝึก เทคโนโลยีชั้นสูง (Range 3000) และกิจกรรมโดดหอสูง 34 ฟุต (9.2-15) อีกทั้งมีหอ
เฉลิมรัฐสีมาคุณากรซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งมี
ข้อมูลที่ทันสมัย น่าสนใจ และน่าอ่าน พร้อมทั้งมีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมโดยจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทั้งในส่วนของการประสานงานเข้าชม และการบรรยายน าชม ซึ่งในแต่ละปีจะมี
ผู้เยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก (9.2-16) 
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ผลการประเมิน   เท่ากับ  1 คะแนน   
 

  2.2 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/การยกย่องในมิติต่างๆ (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
1) ในปี 2560 มูลนิธิดวงประทีป ได้รับพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้จาก 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานโล่ “เยาวชนคนดี ต้นแบบของ
ชุมชน”ประจ าปี 2560 นับเป็นปีที่ 10 โดยมูลนิธิได้จัดให้มีการคัดเลือกเยาวชนคนดี ต้นแบบของ
ชุมชน ประจ าปี 2560 จ านวน 9 คน เพ่ือรับโล่พระราชทานฯ รางวัลดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 1. ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง 2. ด้านคุณธรรม 3. ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน เพ่ือยก
ย่องเชิดชูและเผยแพร่คุณความดีของเยาวชนในชุมชนแออัดให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะ และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนในสังคม โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัล “เยาวชนคนดี ต้นแบบของ
ชุมชน” ปี 2560 ลงมติเป็นเอกฉันท์ตัดสินให้ นักเรียนนายร้อย วรินทร์  โรจนบุรานนท์ ชั้นปีที่ 4 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับรางวัลโล่พระราชทาน “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ปี 
2560 ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยการสนับสนุนของ
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (9.2-6 และ 9.2-17)  

2) ส่งนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 จ านวน 9 นาย เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
ทางทหาร (Sandhurst Competition 2017) ณ โรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เมื่อ เม.ย. 60 โดยทีมนักเรียนนายร้อยได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทคะแนนยิงปืนสูงสุด (9.2-17)  

3) ส่งนักเรียนนายร้อยไปแข่งขันทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมี
รายการแข่งขันที่นักเรียนนายร้อยได้รับรางวัลจ านวน 3 รายการ คือ การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์  
ได้รับรางวัลชมเชยและเกียรติบัตร, การบริหารทรัพยากรองค์กร (Thailand ERM Challenge) ได้รับ
เหรียญรางวัลอันดับที่ 8 (9.2-17) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  1 คะแนน   
 

  2.3 มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ หรือมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน
กระบวนการสู่สถาบันอ่ืน (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
1) ความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าคือ เป็นสถาบันผลิต

นายทหารสัญญาบัตรหลักเพียงแห่งเดียวของกองทัพบก โดยมุ่งผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหาร
ที่ดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกองทัพบก ทั้งนี้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มี
กิจกรรมต่างที่เสริมสร้าง อัตลักษณ์ โดยเฉพาะในความเป็นทหารรักษาพระองค์ ซึ่งมีการแสดงออกถึง
ซึ่งความจงรักภักดี โดยมีโอกาสได้ถวายความจงรักภักดี และได้รับเกียรติสูงสุดให้เข้าร่วมในริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (9.2-6)  

2) โครงการรู้รักสามัคคี เพราะเราคือพ่ีน้องกัน ซึ่งได้ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบัน 
นับเป็นรุ่นที่ 9 ท าให้นักเรียนนายร้อยและผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิถี
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ศรัทธา วิถีชีวิต และวัฒนธรรม เสริมสร้างความรัก และสายสัมพันธ์อันแนบแน่น อันจะน าไปสู่การ
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่และประเทศชาติ รวมทั้งสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความ
เข้าใจ เข้าถึง เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป (9.2-6 และ 9.2-18)  

3) โครงการห้องเรียนมีชีวิต รุ่นที่ 8 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง อ าเภอ
วิหารแดง จังหวัด สระบุรี ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนนายร้อยได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและความ
เกื้อกูลกันของชาวบ้าน ใช้ชีวิตเรียบง่าย ทั้งยังได้เรียนรู้ถึงการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ (9.2-6 และ 9.2-18)  

4) โครงการฝึกอบรมการเกษตรให้แก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือให้เรียนรู้เรื่องปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ทั้งยังได้เรียนรู้จากการตามรอย
พระยุคลบาทและเกิดส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช น ามาสู่การประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเป็นผู้น าหน่วยต่อไป (9.2-
6 และ 9.2-18)   

5) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบในฐานะ
หน่วยที่ให้การฝึกทางวิชาทหารให้กับหลักสูตรต่าง ๆ นอกเหนือจากฝึกสอนให้กับนักเรียนนายร้อยซึ่ง
ประกอบด้วย นักเรียนแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 2 และ 3 นักเรียนพยาบาลกองทัพบก นักเรียนผู้ช่วย
พยาบาล นายทหารบรรจุใหม่ของส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นับได้ว่า โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าได้มีการถ่ายโอนความรู้ให้กับสถาบันอ่ืนอีกด้วย (9.2-18) รวมทั้งมีโครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการสมัยใหม่ด้านเกษตรกรรม เพ่ือ
วิจัยหารูปแบบ เทคนิควิธีการจัดการ และถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจาก
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ โดยมีสถาบันเข้าร่วมโครงการ คือ สถาบันพัฒนาที่ดินนครนายก กรมพัฒนาที่ดิน 
และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (9.2-18) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  1 คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 ได้คะแนนเท่ากับ 5.00 
9.2-1   นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2560 - 2564 
9.2-2   แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560-2564 
9.2-3   หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
9.2-4  หลักสูตร รร.จปร พ.ศ. 2558 ด้านวิชาทหาร 
9.2-5  ภาพกิจกรรมประกอบ ม.9 เอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านการขับเคลื่อน 

ปี2560 
9.2-6  ภาพกิจกรรมประกอบ ม.9 เอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี2560 
 
9.2-7  เว็บไซต์การจัดการความรู้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
9.2-8  นายทหารหน่วยระดับยุทธวิธีของกองทัพเวียดนามเยี่ยมชม รร.จปร. 
9.2-9  คู่มือนักเรียนนายร้อย 
9.2-10  แบบประเมินผู้เรียน และผลการประเมินความคิดเห็นต่อการฝึกภาคสนาม ปี2560 



169 
 
9.2-11 โครงการและผลการด าเนินการที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ปี2560 
9.2-12 ผลการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา จปร. รุ่นที่ 64 
9.2-13 ผลประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ของ รร.จปร. ปี2560 
9.2-14 รายงานสรุปปิดโครงการพัฒนาภาวะผู้น าของนักเรียนบังคับบัญชา 
9.2-15 คณะนักเรียนนายร้อยต่างประเทศดูงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
9.2-16  หอรัฐสีมาคุณากร 
9.2-17 ได้รับรางวัล การยอมรับ และการยกย่องในมิติต่างๆ ปี2560 
9.2-18  ความเป็นต้นแบบของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี2560 

ตารางท่ี 17 สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลด าเนินการ น้ าหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน x น้ าหนัก 

มาตรฐานที่ 9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์   
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 อัตลักษณ์ 5.00 4.99 24.99 

         1 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ (2) (2.00)  
         2 หลักฐาน (3) (2.99)  

ตัวบ่งชี้ท่ี 9.2 เอกลักษณ์ 5.00 5.00 25.00 
         1 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ (2.00) (2.00)  
         2 หลักฐาน (3.00) (3.00)  

คะแนนรวม 10.00  49.99 
คะแนนเฉลี่ย 49.99 ÷ 10.00 = 4.99 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  9 
จุดเด่น 

1.  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทย ที่มีหน้าที่ให้การศึกษา
อบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือส าเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก ซึ่งมีคุณสมบัติอันพึง
ประสงค์ คอื ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด โดยมีการก าหนดแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
2560-2564 ที่มีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2560 – 2564  

2.  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบก ากับดูแลและติดตาม
ประเมินผล และรายงานตามสายงาน และเอ้ือต่อการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยและ
เอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเช่น กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ
รับผิดชอบก ากับดูแลและติดตามประเมินผลในด้านความเหมาะสมในการเป็นผู้น าทางทหารของ
นักเรียนนายร้อย, ส่วนวิชาทหารฯ  รับผิดชอบก ากับดูแลและติดตามประเมินผลในด้านการฝึกศึกษา
วิชาชีพทหาร, ส่วนการศึกษาฯ  รับผิดชอบก ากับดูแลและติดตามประเมินผลด้านวิทยาการ
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ระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพ่ือให้มี
ความรู้เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก โดยมีการ
ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานข้างเคียง เช่น โรงพยาบาลฯ ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพร่างกายและจิตใจของนักเรียนนายร้อยเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยตาม
บริบทของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

3.  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีงานวิจัยและโครงการที่สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์ของ นักเรียนนายร้อยและเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ 
เช่น โครงการพัฒนาภาวะผู้น าด้วยการให้ค าปรึกษาจากพ่ีสู่น้อง การประเมินระบบนักเรียนนายร้อยใหม่ 
รวมทั้งยังมกีองทุนพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่สนับสนุนงบประมาณทั้งทางด้านการวิจัย
และการพัฒนา เพื่อส่งเสริมการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยและเอกลักษณ์ของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าอีกด้วย 

4. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหลักฐานเชิงประจักษ์ในเรื่องอัตลักษณ์ของนักเรียน
นายร้อยที่แสดงและปรากฏอัตลักษณ์ ตามบริบทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบประเมินที่
ชัดเจน ครอบคลุม นักเรียนนายร้อย ทุกนาย ทั้งในระดับบุคคล รายกลุ่ม และภาพรวม ท าให้ผลการ
ประเมินมีความน่าเชื่อถือ ทั้งยังมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับผลงานภายนอกทุกปีการศึกษา 
ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1.  มีกิจกรรมที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์เป็นจ านวนมาก แต่ยังขาดบูรณาการ 
การประมวลผล และการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ ในการวางแผนการ
ด าเนินการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างเป็นรูปธรรม  

2.  ยังขาดการทบทวน และตรวจสอบอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะความมีส่วนร่วมและการสอบทานจากผู้รับผลงานของ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า(หน่วยใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า) เพ่ือน ามา
วางแผนปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  ควรสร้างความตระหนัก และความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมผลิตนายทหารสัญญาบัตร

หลักที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของกองทัพบก ให้เกิดแก่บุคลากรทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการท างานประจ าให้เป็นงานคุณภาพ โดยเฉพาะการติดตามและ
ประเมินผล ควรมีการทบทวนผลที่ได้จากการด าเนินการทั้งในรูปกิจกรรมและโครงการ โดยจัดเป็น
หมวดหมู่ แล้วถอดเป็นบทเรียนแห่งการเรียนรู้ พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ อาจ
น าวงจรการควบคุมคุณภาพ (Deming Cycle : PDCA) หรือการวิเคราะห์ตามทฤษฎีระบบ ฯลฯ มา
ประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนางานประจ าให้เป็นงานคุณภาพ รวมทั้งกระตุ้นให้มีการน าข้อมูลที่ได้ไปวาง
แผนการพัฒนา และการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

2.  ควรมีการทบทวน และตรวจสอบอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะความมีส่วนร่วมและการสอบทานจากผู้รับผลงานของโรงเรียนนายร้อยพระ
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จุลจอมเกล้า (หน่วยใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ) เพ่ือน ามาวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และสถานการณ์ในปัจจุบัน 
(หมายเหตุ: (9.2-20) อยู่ระหว่างการด าเนินการ โดยมีโครงการศึกษาเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ ของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี 2561) 
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มาตรฐานด้านที่ 10 มาตรการส่งเสริม 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก าหนดมาตรการส่งเสริมออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบไป

ด้วย มาตรการส่งเสริมภายใน และภายนอกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติจากประเด็นชี้แนะ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสังคมด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ อาทิ 
การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนา และเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้างสังคมสันติสุข
และความปรองดอง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคม 
ความขัดแย้ง อุบัติภัย และสิ่งเสพติด เป็นต้น  

ตัวบ่งช้ีที่ 10.1 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) 
ค าอธิบาย    

นักเรียนนายร้อยมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) หรือ English 
Comprehension Level Test (ECL) ต่อจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด โดยก าหนด
เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 ในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 65 คะแนนของการสอบ ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเท่า 

วิธีการค านวณ 

 
 
 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่

ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 65 คะแนน จ านวน 90 นาย (10.1-1) จากจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด 200  นาย คิดเป็นร้อยละ  45    

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย
ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 65 คะแนน จ านวน 71 นาย (10.1-2) จากจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด 196 นาย คิดเป็นร้อยละ 36.22  

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ 2 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีจ านวนนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่า 65 คะแนน จ านวน 161 นาย จากจ านวน 

 

X 100 

 
ผลร้อยละ = จ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

จ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ยทั้งหมด 
X 100 
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ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 396 นาย คิดเป็นร้อยละ 
40.66 

ในปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดให้มีโครงการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นักเรียนนายร้อย (10.1-3) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
ผลการประเมิน  เท่ากับ 20.33  คะแนน คิดเป็นเท่ากับ 5 คะแนน  

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 10.1 ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
10.1-1 สรุปผลการทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน  ( ALCPT ) ปี 2559 
10.1-2 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน  ( ALCPT ) ปี 2560 
10.1-3  ส่งข้อมูลของวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ 2 ภาษาของ สกศ.รร.จปร. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2 มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถาบัน) 
ค าอธิบาย   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการด าเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบ
สถาบัน ด้วยการจัดท าโครงการ  เช่น โครงการพระราชด าริ โครงการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการบริการตรวจสุขภาพชุมชน เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดความร่วมมือ 
การด าเนินงาน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ก าหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมในการ

ด าเนินงานในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยบรรจุใน 
แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 (10.2-1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน กลยุทธ์ การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ผลการประเมิน  เท่ากับ 0.40  คะแนน 

1.2  มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
การด าเนินงาน  
การก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายของแต่ละโครงการจะ

ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เช่น โครงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและการท างานวิสาหกิจชุมชน
ต้นแบบ smart  organic  farm  ในต าบลท่าทราย  จังหวัดนครนายก  ตามแผนปฏิบัติราชการของ 
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ส่วนการศึกษาฯ ปี 2560 ซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบโครงการ  ได้มีการก าหนดตัวชี้วัด และระดับ
ความส าเร็จของค่าเป้าหมายไว้ที่ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ smart 
organic  farm  มากกว่าร้อยละ 80 ( 10.2-2)   

ผลการประเมิน  เท่ากับ 0.40  คะแนน 

1.3 มีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
การด าเนินงาน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564 พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับสถาบันอื่นๆ เช่น  

1) การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้ากับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) (10.2-3) 

2) การด าเนินการความร่วมมือ ระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2560 (10.2-4) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 0.40  คะแนน 
 

1.4  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง   
การด าเนินงาน  
การด าเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและการท างานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ 

smart  organic  farm  ในต าบลท่าทราย  จังหวัดนครนายก  มีการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติ  โดยมี
การติดตามผลการปฏิบัติ ตามแผนแผนปฏิบัติราชการของ ส่วนการศึกษาฯ ปี 2560  โครงการดังกล่าว 
ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบล  ต าบลท่าทราย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก และ 
เกษตรกรในพ้ืนที่   มีการติดตามผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม  เพ่ือรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน เมื่อจบปีการศึกษา นอกจากนี้ยังร่วมมือกับส านักส่งเสริมการ
ผลิตข้าว กรมการข้าวโดยการใช้โดรนเพ่ือการเกษตร เพ่ือน าไปก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไป ( 10.2-5 ) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 0.40  คะแนน 

 
 

1.5  มีผลประเมินความพึงพอใจ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 
การด าเนินงาน  
มีการประเมินผลการด าเนินโครงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและการท างาน

วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ smart organic farm ในต าบลท่าทราย จังหวัดนครนายก โดยผลการประเมิน
ความพึงพอใจเท่ากับ  86.18  ( 10.2-5 ) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 0.40  คะแนน 
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 2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
  2.1 มีผลการช่วยเหลือ/ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนในการพัฒนาวิชาการอย่างน้อย 1 แห่ง 
(1.5 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีการช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือกับสถาบัน

อ่ืน ในการพัฒนาวิชาการ โดยด าเนินการความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง   
( 10.2-4 ) และ สถาบันอื่นๆ  เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และ ส านักส่งเสริมการผลิตข้าว  กรมการข้าว 
( 10.2-5 ) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1.50  คะแนน 

 
  2.2 มีผลความร่วมมือกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หน่วยงานอ่ืนในกองทัพในการ
ป้องกันแก้ปัญหา และ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ อย่างน้อย 1 ประเด็น (1.5 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ร่วมมือกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/

หน่วยงานอื่นในกองทัพในการป้องกันแก้ปัญหา และ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ อาท ิ
1) โดยใช้พ้ืนที่ ต าบลท่าทราย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  ในการด าเนิน

กิจกรรม เพ่ือเผยแพร่และยกระดับความรู้ทางเกษตรกรรมแก่เกษตรกร  โดยการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
องค์การบริหารส่วยต าบล  ต าบลท่าทราย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  เพ่ื อรวมกลุ่ม และ
ช่วยเหลือกัน ในการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตร  เช่น การฝึกอบรมเลี้ยงไส้เดือน , การเพาะเลี้ยง
ปลาบึกสยาม  นอกจากนี้ยังผลักดันให้เกษตรกร ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน พูดคุย หารือ แก้ไขปัญหา
ร่วมกัน  โดยการจัดสัมมนาเรื่องในหัวข้อเรื่อง มะยงชิด/มะปรางหวาน กับตั วแทนเกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดนครนายก  ( 10.2-5 ) 

2) ด าเนินงานโครงการพระราชด าริฯ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ าโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ซึ่งประกอบด้วย (10.2-6) 

- โครงการสวนพฤษพรรณเทพรัตน์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- โครงการสวนผลไม้ภาคใต้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- โครงการประปาภูเขาวัดพระฉาย บริเวณสวนผลไม้ภาคใต้ 
- อ่างเก็บน้ าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ บริเวณกิจกรรมทางน้ า 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- การสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยบุพร้าว พ้ืนที่ 60 ไร่ บริเวณด้านหลังอาคารเรียนในภูมิ

ประเทศ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
3) ด าเนินการโรงสีข้าวพระราชทานเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรพ้ืนที่ใกล้เคียง

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สืบเนื่องจากปัญหาราคาข้าวเปลือกในฤดูการผลิต 2559/60 ที่
ตกต่ าท่ัวประเทศ โดยวางแผนช่วยเหลือ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 1.การช่วยเหลือระยะเร่งด่วน ด้วย
การให้บริการลานตากข้าวเปลือกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และจัดเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก
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จัดแบ่งเวลาใช้ลานตากข้าว 2.การช่วยเหลือในระยะยาว ด้วยการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรใน
ราคาสูงกว่าท้องตลาดประมาณตันละ 500 บาท เตรียมแปรรูปเป็นข้าวสารส่งให้กับโรงเลี้ยงนักเรียน
นายร้อย และโรงเลี้ยงของกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (10.2-7) 

4) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมมือกับมูลนิธิอุษรินทร์ ส านักงานเกษตร
จังหวัดนครนายก สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครนายก  วิเคราะห์ปัญหาของเกษตรกรรอบพ้ืนที่ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งเป้าหายในการช่วยเหลือเกษตรกรจ านวน 1,700 ไร ่(10.2-7) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1.50  คะแนน 

ผลการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 10.2 ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
10.2-1   แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-64 
10.2-2 โครงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและการท างานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ smart  organic  

farm  ในต าบลท่าทราย  จังหวัดนครนายก 
10.2-3  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง รร.จปร. กับศูนย์มานุษยวิทยา

สิรินธร (องค์กรมหาชน) กับ รร.จปร.  
10.2-4   สรุปความร่วมมือระหว่าง รร.จปร. กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 2560 
10.2-5   การช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนในการพัฒนาวิชาการ 
10.2-6   ตรวจพื้นที่การด าเนินงานโครงการพระราชด าริฯ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ า รร.จปร. 
10.2-7   ข่าว โรงเรียนนายร้อยมิติใหม่ด้านเกษตรไทย 

ตารางท่ี 18  สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 10 มาตรการส่งเสริม 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลด าเนินการ น้ าหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน x น้ าหนัก 

มาตรฐานที่ 10 มาตรการส่งเสริม   
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.1  ร้อยละ  40.66 5.00 5.00          25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10.2  ปฏิบัติได้  7 ข้อ 5.00 5.00          25.00 

คะแนนรวม 10.00           50.00 
คะแนนเฉลี่ย                        50 ÷ 10.00 = 5.00 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  10 

จุดเด่น 
 1. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการด าเนินมาตรการด้านการส่งเสริม ทั้งการส่งเสริม
ภายในสถาบัน และ มาตรการส่งเสริมนอกสถาบัน  ซึ่งเป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดทุกประการ  
 2. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีหน่วยขึ้นตรง ที่มีประสิทธิภาพ และ มีบุคลากร ที่มี
ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ ในการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
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 3. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีการก าหนดแผนงานการปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยไว้ประจ าทุกปี และ ด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดทุกประการ  รวมทั้งมีการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม และ ประเมินโครงการ/กิจกรรม เพ่ือน าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา 
การด าเนินการที่ผ่านมา ด าเนินการได้ดีมาก ตรงตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ทุกประการ  ควร

รักษามาตรฐานของการด าเนินงาน และ พัฒนาการด าเนินงานเช่นนี้  อย่างต่อเนื่องต่อไป  โดยเพ่ิม
การพัฒนาการด าเนินงานในบางเรื่อง ให้มีความทันสมัย ครอบคลุม ก้าวทันเทคโนโลยี และ
สภาวการณ์ของโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
พัฒนา/ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก และบริบทของโรงเรียนนายร้อย            

พระจุลจอมเกล้า  ก้าวทันต่อเทคโนโลยี และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนนายร้อย  
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สวนท่ี 4 

สรุปผลการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

มาตรฐาน น้ําหนัก 
ผลรวมของ
คะแนน X
น้ําหนัก 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1 คุณภาพศิษย 20 100 5.00 ดีมาก 

2 คุณภาพอาจารย 25 101.80 4.07 ดี 

3 หลักสูตรและการเรียนการสอน 20 100 5.00 ดีมาก 

4 การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา 25 125 5.00 ดีมาก 

5 การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 20 85.20 4.26 ดี 

6 ความสัมพันธกบัชุมชน/สังคม 10 50 5.00 ดีมาก 

7 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 50 5.00 ดีมาก 

8 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 10 48.60 4.86 ดีมาก 

9 อัตลักษณ/เอกลักษณ 10 49.99 4.99 ดีมาก 

10 มาตรการสงเสริม 10 50 5.00 ดีมาก 

 คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ ๑– ๑๐ 
 

760.59 ÷ 160 =4.75 

ระดับคณุภาพ ดีมาก 

จุดเดนในภาพรวมของสถาบนั   
1. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีการกําหนดแผนพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ป 

2560-2564 ทําใหมีกรอบการดําเนินงานที่ชัดเจน และสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด 
2. บุคลากรโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีความรูความสามารถทางดานวิชาการในระดับสูง 

สามารถรวมพัฒนาระบบการทํางาน ระบบสารสนเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในทุกดานมากขึ้นได 

3. โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมการพัฒนานักเรียนนายรอยทั้ง
ทางดานวิชาการ การฝกทางทหาร และภาวะผูนํา นักเรียนนายรอยไดรับการฝกอบรม  ปลูกฝง
อุดมการณ ระเบียบวินัย และการแนะนําอยางตอเน่ือง ทั้งจากผูบังคับบัญชาระดับสูงของโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ครู/อาจารยผูสอน และนักเรียนนายรอยรุนพ่ี ทําใหนักเรียนนายรอยมี
คุณลักษณะการเปนนายทหารช้ันสัญญาบัตรที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงคเมื่อจบการศึกษา 
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเรงดวน 
1. ควรสงเสริมและสนับสนุนหัวของานวิจัย และงานสรางสรรคไปสูระดับชาติ และนานาชาติเพ่ิมมาก

ขึ้นรวมทั้งหาแนวทางใหชุมชนหรือองคกรตางๆ นํางานวิจัยและงานสรางสรรคเหลาน้ีไปใช
ประโยชน 

2. กําหนดนโยบายในดานการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยใหคณาจารยที่ทํางานวิจัยและ          
งานสรางสรรค มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนา 

3. จัดใหมีฐานขอมูลสําหรับการสืบคนขอมูลสําหรับงานวิจัย และฐานขอมูลทางวิชาการเช่ือมโยง
ระหวางสถาบันอุดมศึกษา 

4. ควรมีมาตรการในการสงเสริมใหครู/อาจารย สวนการศึกษาฯ ทําผลงานวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการอยางเปนรูปธรรม 

5. สงเสริมใหครู/อาจารย สวนวิชาทหารฯ และกรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ ทําผลงานทาง
วิชาชีพทหารเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิทยฐานะ 

6. ควรมีแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวเน่ืองกับการนําผลการบริการวิชาการใหแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
มารวมพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และสามารถนําผลของการบริการวิชาการมา
พัฒนาบุคลากรทําการสอนเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการตอไป 

7. กําหนดใหหนวยขึ้นตรงโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งการ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อสิ้นปการศึกษา เพ่ือสามารถบูรณาการผลการปฏิบัติอันนําไปสู
การพัฒนาตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาป 2560-2564 อยางแทจริง 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด) 
1. ประสานกรมยุทธศึกษาทหารบกในการพัฒนาภาษาอังกฤษแกนักเรียนนายรอย โดยการสนับสนุน

ทุนระยะสั้นใหแกอาจารยสําหรับไปอบรมดานภาษาและวัฒนธรรมในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ 
เชน สิงคโปร หรือ ฟลิปปนส เปนตน 

2. การทดสอบภาษาอังกฤษของนักเรียนนายรอยช้ันปที่ 5 ควรมีการเปลี่ยนระยะเวลาการทดสอบจาก
ภาคการศึกษาที่ 2 เปนภาคการศึกษาที่ 1 เพ่ือสามารถวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนายรอยไดอยางแทจริง อีกทั้งนักเรียนนายรอยจะมีความพรอมในการทําแบบทดสอบ    
มากขึ้น 
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