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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในระดับอุดมศึกษา 

จัดการศึกษาเพื่อผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรหลักที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจให้กับกองทัพบก 
โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางทหารที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นนำในระดับหมวด เป็นที่
ยอมรับของนานาชาติ” และกำหนดอัตลักษณ์ของผู้จบการศึกษา ดังนี้ “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา 
ที่มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในทางปฏิบัติโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าได้กำหนดแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเป็น
แผนยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานที ่สอดคล้องกันทั้งองค์กร อันนำไปสู่การบรรลุ 
ผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติหรือการนำแผนยุทธศาสตร์มา   
สู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 โดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของนายทหารสัญญาบัตรที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านั้น เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580 หรือแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ที่มุ่งให้ผู้จบการศึกษาสามารถตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ อันก่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกทั้งยังคำนึงถึงการผลิตผู้จบการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0 ให้ผู้เรียนมีความ
เข้มแข็งสามารถแข่งขันอย่างยั่งยืนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาเพื่อใช้พัฒนากองทัพได้ 
รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้
กำหนดมาตรฐานการประเมินตนเองไว้ 5 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี้เพ่ือแสดงถึงมาตรฐานคุณภาพภายใน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร การพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ
ของผู้จบการศึกษาพิจารณาได้ดังนี้ 

1) ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ผลการ
ประเมิน ในปีการศึกษา 2562 นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ผ่านการทดสอบด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 100 
และผลเฉลี่ยสามปีย้อนหลังเท่ากับ ร้อยละ 94.17 

2) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าจึงจัดให้มีการทดสอบ ALCPT ให้แก่นักเรียนนายร้อยทุกชั้นปีโดยกำหนดตัวชี้วัด
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ความสำเร็จ คือ ชั้นปีที่ 1 สอบได้ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 50 ชั้นปีที่ 2 สอบได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 55 ชั้น
ปีที่ 3 สอบได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 66 ชั้นปีที่ 4 สอบได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 และชั้นปีที่ 5 สอบได้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 65 ขึ้นไป โดยกำหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนนายร้อยแต่ละ
ชั้นปี ในปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียนนายร้อยที่สอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละชั้นปี คือ 
ชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 54.33 ชั้นปีที่ 2 ร้อยละ 54.87 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 34.87 ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 42.03 
และ ชั้นปีที่ 5 ร้อยละ 36.74 ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้  ดังนั้นในปีการศึกษา 2563 จะได้มี
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

3) นักเรียนนายร้อยได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องที่สะท้อนความรู้ ความสามารถ ในระดับ
กองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนโยบาย
สนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยได้นำความรู้ทั้ งทางทหารและวิชาการ เข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร (TH ERM Challenge 
2019) ทีมจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ฯ ได้ผ่านเข้า
สู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศและได้ลำดับที่ 3 ได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคไปแข่งขันต่อที่ประเทศ
ฮ่องกง หรือโครงการพัฒนากีฬารักบี้นักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา 2562 กรมนักเรียนนายร้อยรักษา
พระองค์ฯ ได้ส่งทีมรักบี้ฟุตบอล 7 คน ประเภทอุดมศึกษา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอุดมศึกษา ดิวิชั่น 2 

4) อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (Success 
Rate) เนื่องด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางมีหน้าที ่ผลิต
นายทหารสัญญาบัตรเพื่อปฏิบัติภารกิจให้กับกองทัพบก ซึ่งในการศึกษาชั้นปีที่ 1 จะมีการพิจารณา    
ส่งนักเรียนนายร้อยไปศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน 10 นาย อีกทั้งในระหว่างการผลิตจะมีนักเรียน    
นายร้อยบางนายที่เห็นว่าตนเองไม่พร้อมในการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่จะขอถอนทะเบียนจึงทำให้
อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดในปีการศึกษา 2562 
เท่ากับ 91.49 และเมื่อคิดย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับร้อยละ 90.86 

5) ผลประเมินคุณภาพผู ้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับคะแนนประเมินโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ระดับพึงพอใจมาก 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้  สำรวจความพึงพอใจนายทหารสัญญาบัตรที่จบจาก

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กองทัพบกกำหนด โดยให้
ผู้บริหารของหน่วยใช้เป็นผู้ทำการประเมินสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.43 จาก
คะแนนเต็ม 5  

ตัวบ่งช้ีที ่1.3 ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยทำโครงงานวิจัยพร้อม

เผยแพร่สู ่สาธารณะโดยการการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการซึ่งจัดขึ้นทุกปี ณ โรงเรียนนายร้อย    
พระจุลจอมเกล้า ในปีการศึกษา 2562 มีผลงานวิจัยที่นำเสนอจำนวน 30 เรื่องจากจำนวนโครงงาน
นักเรียนนายร้อยทั้งหมด 47 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 68.09 แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนนายร้อย
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พระจุลจอมเกล้าจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยไปสู่การใช้
ประโยชน์จริงในหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก พร้อมส่งเสริมให้มีการจัดทำในรูปแบบของนวัตกรรมเพ่ิม
มากขึ้น 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยและผู ้จบ

การศึกษาไว้ คือ “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนาที่มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์” จึงได้กำหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 
2562 เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ท่ีกำหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติที่
สำคัญ คือ 1) ส่วนการศึกษาฯ ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีขีดความสามารถทางด้านวิชาการพร้อม
การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง ผ่านการทดสอบโดยส่งนักเรียนนายร้อยเข้าแข่งขันทางวิชาการ
ในเวทีต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 2) กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ รับผิดชอบ
ในการฝึกภาวะผู้นำทางทหาร ได้กำหนดโครงการและกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การฝึกท่าเบื้องต้นตามคู่มือ
พระราชทานของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5  นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับการอบรมตามตำรา
พระราชทานและฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจำปี 2563  รวมทั้งฝึกให้นักเรียน
นายร้อยเป็นผู ้เสียสละ นักพัฒนา รวมทั้งเกิดภาวะผู ้นำในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ พร้อมขยายผลความรู้แก่ผู้อื่น โครงการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำแก่นักเรียนนายร้อย 
ปีการศึกษา 2562 เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยดำเนินกิจกรรมชมรมนักเรียนนายร้อย นอกจากนี้
ยังมีโครงการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายนักเรียนนายร้อยประจำปีการศึกษา 2562 ผลการทดสอบ 
นักเรียนผ่านเกณฑ์ทดสอบได้คะแนนอักษรระดับ B ร้อยละ 91.68 ของนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 3) ส่วน
วิชาทหารได้สร้างเสริมอัตลักษณ์แก่นักเรียนนายร้อยโดยผ่านการฝึกและศึกษาภาควิชาทหารตลอดห้วงปี
การศึกษา  

อนึ่ง เมื่อนักเรียนนายร้อยจบการศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบกแล้ว 1 ปี โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าจะสำรวจความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ
การศึกษา ซึ่งผลการประเมินผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น 66 ปีการศึกษา 
2561 ตามอัตลักษณ์ของสถาบันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดโครงการและกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมทักษะ

ความสามารถทางด้านภาษาให้แก่นักเรียน เช่น 1) การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย
ร่วมกับนักเรียนนายร้อย ROTC (Reserve Officers' Training Corps) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
มาปฏิบัติงานตามโครงการ The Cultural Understanding Language Program (CULP) ส่งผลให้
นักเรียนนายร้อยได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟังและการพูด แลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ตลอดจนได้เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกัน 2)  โครงการการแลกเปลี่ยนดูงาน
นักเรียนนายร้อย ระหว่างโรงเรียนทหารของมิตรประเทศ 3) นำเสนอโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อย
เป็นภาษาอังกฤษ 4) โครงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษา 5) โครงการ
การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 และ 2 ในระบบ English Program 6) การพัฒนา
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ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนนายร้อยทุกชั้นปี เพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ American 
Language Course Placement Test (ALCPT) เป็นต้น 

มาตรฐานที ่2 คุณภาพอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ และ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครู/อาจารย์ทางการฝึก
ศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้นำที่มีคุณภาพ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประกอบด้วยอาจารย์ ส่วนการศึกษาฯ ซึ่งสามารถเข้าสู่
การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2562 ได้รับการประเมินเท่ากับ 2.50 จากคะแนนเต็ม 
5 ผลการประเมิน พอใช้ ดังนั้นจะได้มีการส่งเสิรมให้อาจารย์ทำผลงานวิชาการและเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการให้มากข้ึน ในส่วนของส่วนวิชาทหารฯ จะได้มีการส่งเสริมให้เข้าสู่วิทยฐานะเพ่ิมข้ึน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ และ ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 อาจารย์มีผลงานนำไปใช้
ประโยชน์ 

ปีการศึกษา 2562 มีคณาจารย์ประจำที่ทำผลงานวิจัยและนำสู่การตีพิมพ์เผยแพร่จำนวน  
21 นาย  และมีจำนวนอาจารย์ที่นำไปใช้ประโยชน์เพียง 8 นาย จากคณาจารย์ทั้งหมด 154.5 นาย 
คิดเป็นร้อยละ 15.44 และ 5.18 ตามลำดับ ซึ่งยังมีจำนวนน้อยดังนั้นจะได้มีการกำหนดนโยบายเพ่ือ
ส่งเสริมให้มีการจัดทำผลงานวิจัยและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น อีกทั้งเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา
ของกองทัพสังคม และประเทศชาติจะได้มีการส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป 

ตัวบ่งช้ีที ่2.5 อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ ์ 
ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อปี เป็นจำนวน ร้อยละ 92.59 จากอาจารย์ทั้งหมด ซึ่งโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพื่อให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง 

ตัวบ่งช้ีที ่2.6 อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการกำหนดจรรยาบรรณอาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรและให้ถือปฏิบัติ ซึ่งในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ทุกส่วนผ่านการประเมินในระดับระดับดี - ดี
มาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ร้อยละ 100 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีที ่3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
ปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าบริหารจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโรงเรยีน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 5 สาขา กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 2 สาขา และกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ 1 สาขา 
ทุกหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา (สกอ.) ว่าเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานทางวิชาการ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุต-
สาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการรับรองปริญญาจากสภา
วิศวกรแล้ว และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อย      
มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จึงได้เปิดหลักสูตร Bachelor of Science Program in Science and Technology (English Program) 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ซึ่งขณะนี้
หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากสภาการศึกษาวิชาการทหารแล้วและกำลังอยู่ในขั้นตอนรับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

เพ่ือให้การดำเนินการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของกองทัพและประเทศชาติได้ จึงได้มีการกำหนดแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริม
ให้การดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น เช่น 1) การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย โดยการสอน
ภาษาอังกฤษนักเรียนนายร้อยทุกชั้นปีนั้นได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษโดย
เน้นให้นักเรียนนายร้อยสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการสอน
เป็นแบบ Active Learning และเน้นการใช้ทักษะด้านการพูด และการฟังภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
นายร้อย นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้มีการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาอื่นๆ ด้วย 2) โครงการ
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษา โดยส่วนการศึกษาฯ จำนวนทั้งสิ้น 55 
วิชา 3) โครงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1และ 2 ในระบบ English Program 
โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนายร้อยที่มีความพร้อมทางด้านภาษาสมัครเข้าศึกษาได้  

เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้กำหนดแนวทาง 
การประเมินหลักสูตร ดังนี้ 1) ประเมินโดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากศึกษา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร ผลการประเมินในปีการศึกษา 2562 ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินระดับดี
ยกเว้นหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาผลการประเมินระดับดีมาก 2) ประเมินโดย
หน่วยงานผู้ใช้ต่อผู้สำเร็จการศึกษา ผลการประเมินนายทหารสัญญาบัตรที่จบการศึกษาจากโรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในด้านคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งจะทำการประเมินเมื่อนักเรียนนายร้อยจบการศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบกแล้ว 1 ปี ผลการ
ประเมินผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น 66 ปีการศึกษา 2561 พบว่า ระดับ
ความพึงพอใจในคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ เฉลี่ยเทา่กับ 
4.84 ระดับความพึงพอใจมาก 3) การประเมินความคุณลักษณะผู้นำของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 
ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าลักษณะผู้นำร้อยละ 100 และ 4) ประเมินผลการเรียนวิชาทหารและการฝึก
ภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  1-5 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยส่วนวิชาทหารฯ ผลการ
ประเมินนักเรียนนายร้อยได้เกรด B ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 80 ทุกชั้นปียกเว้น ชั้นปีที่ 4  
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ตัวบ่งช้ีที ่3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ ตัวบ่งช้ีที ่3.3 การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดให้มีการเรียนการสอนโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การฝึกปฏิบัติจริง การศึกษาโดยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียน
นายร้อย การจัดทำ e-learning ทุกรายวิชาเพื่อให้นักเรียนนายร้อยสามารถศึกษาและทบทวนด้วย
ตนเอง การศึกษาดูงาน มีการจัดทำแผนการสอนและการรายงานผลการสอนรายวิชาทุกรายวิชา 
(มคอ. 3, 4 และ มคอ. 5,6) อีกทั้งยังจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนและอาจารย์ทำการสอน
ประเมินผ่านระบบออนไลน์ครบทุกรายวิชา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ และ ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 
ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ 

การฝึกและศึกษาของวิชาทหารและภาวะผู้นำ อยู่ในความรับผิดชอบของ ส่วนวิชาทหารฯ 
และ กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ซึ่งในการฝึกและศึกษา เป็นไปตามหลักสูตร โรงเรียน   
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และนักเรียนนายร้อยทุกนายที่ผ่านการทดสอบ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการศึกษาสามารถผ่านการฝึกและศึกษาทุกนาย 

ตัวบ่งช้ีที ่3.6 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ 

อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ ให้ครบถ้วนตามความจำเป็นในการฝึกและ
ศึกษาโดยมีการวางแผนด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ไว้ในแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 2562 
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติ และกำหนดหน่วยรับผิดชอบในการสนับสนุน เช่น กองส่งกำลัง
บำรุงฯ ส่วนบริการฯ และเมื่อจบการศึกษาได้ให้นักเรียนนายร้อยทำการประเมินทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้โดยแยกเป็นสาขาวิชาตามหลักสูตร ผลการประเมินในระดับดีทุกหลักสูตร ยกเว้น หลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ ได้ระดับพอใช้ ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะได้นำผลการประเมิน
ดังกล่าวมาพิจารณากำหนดแผนในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 

มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่4.1 เอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก และเป็นสถาบันผลิต

นายทหารสัญญาบัตรหลักเพียงแห่งเดียวของกองทัพบก จึงได้กำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าไว้ว่า “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” และได้กำหนด
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 2562 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้าน
เอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยผู้บริหารกำลังพลและนักเรียนนายร้อยมีส่วน
ร่วมในการดำเนินงาน เช่น โครงการจัดการความรู้ (Knowledge management – KM) ประจำปี 
2562 โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครนายก และสนับสนุนหน่วย
ต่างๆ ของกองทัพบกในการเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือฝึกปฏิบัติการทางทหาร  
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ตัวบ่งช้ีที ่4.2 การดำเนินงานของสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะกรรมการ
บริหารฯ 

 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีคณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

โดยมีหน้าที่สำคัญในการพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานและการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนนายร้อย   
พระจุลจอมเกล้า และผู้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งงานสำคัญที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนนำเข้า
สู่การพิจารณาของสภาวิชาการทหาร 

ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าใช้การบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมโดยจัดให้มีการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อ
ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย การประชุม 
กองฝ่ายเสนาธิการ เพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติในทุกสัปดาห์ และในการบริหารจัดการภายในจัด
ให้มีระบบสารสนเทศภายในเพื่อถ่ายทอดเอกสารแก่หน่วยปฏิบัติครอบคลุมทุกหน่วยขึ้นตรงใน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

ตัวบ่งช้ีที ่4.3  การบริหารความเสี่ยง 
ปัจจุบันการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงมีการกำหนดในระดับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

แต่เป็นเรื่องการควบคุมภายในยังไม่เกี่ยวเนื่องกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีหน่วยปฏิบัติที่
จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพียงหน่วยเดียว คือ ส่วน
การศึกษาฯ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อไป 

ตัวบ่งช้ีที ่4.4 การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อ สถาบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดแผนงานการบริการวิชาการ/วิชาชีพไว้ใน ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
ปีการศึกษา 2562 และได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่4.5 การส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ปีการศึกษา 2562 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหาร โดยมีหน่วยงานหลัก คือ กองฝ่ายเสนาธิการ และหน่วยขึ้นตรงของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยมีหัวหน้าหน่วยเป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม มีการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา อีกทั้งภายใน
โรงเร ียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าย ังม ีสถานที ่ท ี ่แสดงถึงการทำนุบำรุงศ ิลปะ ว ัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 100 ปี 
หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร และพุทธศาสนสถาน เป็นต้น 
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มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดให้การการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วน

หนึ่งของการบริหารการศึกษา โดยมีการพัฒนาระบบและกลไกการประคุณภาพการศึกษาตลอดมา   
มีระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาครบทุกรายมาตรฐานและเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2552 กระทั่งปัจจุบัน การจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาจะประกอบด้วยเอกสารสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่งผลให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาสามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีนโยบาย
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของ
กองทัพ รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
ได้นำข้อเสนอแนะที่ได้รับจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก (กรมยุทธศึกษาทหารบก) มาพัฒนาการ
บริหารการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในมาตรฐาน ผู้เรียน
และคุณภาพบัณฑิต  คุณภาพหลักสูตร การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ ดีมาก และ คุณภาพคุณภาพครูและอาจารย์ อยู่ในระดับดี ซึ่งได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับ จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเร่งด่วน และ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 

จุดเด่นในภาพรวมของสถาบัน   
1. มีแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560-64 นำสู่การปฏิบัติจริงโดยแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปีการศึกษา ส่งผลให้มีกรอบในการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผู้จบ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

2. กองทัพบกให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3. กำลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความสามารถเฉพาะทางสามารถที่หลากหลาย
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน 
1. นักเรียนนายร้อยทุกชั้นปี ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ American Language 

Course Placement Test (ALCPT) ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ดังนั้นโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าควรกำหนดมาตรการเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษและการทดสอบ ALCPT ของนักเรียน
นายร้อย 

2. ควรพัฒนาอาจารย์ประจำให้มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์ส่วนการศึกษาฯ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ส่วนวิชาทหารได้เข้าสู่
วิทยฐานะมากขึ้น 
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3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้สามารถสนองตอบ
ต่อความต้องการใช้ของนักเรียนนายร้อยและคณาจารย์ เช่น การใช้งานระบบ E-Learning การเรียน
การสอนผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ 

4. พัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้มีความชำนาญในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ อาจทำใน
ลักษณะ Unit School ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ขอเพิ่มทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้คณาจารย์ โดยเฉพาะในสาขาวิชา  Bachelor of Science 
Program in Science and Technology และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้สามารถสนองตอบต่อการจัดการศึกษาได้จริง 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 1   

ข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ชื่อสถาบัน   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) 

2.  ที่ตั้งหน่วย    เลขที่ 99 ตำบลพรหมณี  อำเภอเมือง  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”ตามลำดับ เมื่อจำนวนนักเรียน
นายร้อยเพ่ิมมากขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดสร้างโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมบริเวณริมถนน
ราชดำเนินนอกและเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  26 ธันวาคม พ.ศ. 2452 สำหรับ
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 และพระราชทาน
ตราแผ่นดินหรือตราอาร์มเป็นตราประจำโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2493 ต่อมามีการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่
ในที่ดินของกองทัพบกจำนวน 19,290 ไร่ บริเวณเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัด
นครนายก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งใหม่ในวันครบรอบพระราชทานกำเนิด 99 ปี ของสถาบันนี้ เมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2529   

4. สัญลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯพระราชทาน “ตราแผ่นดิน หรือ ตราอาร์ม” เป็น
ตราประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และให้เป็นเครื่องหมาย
เหล่าสังกัดของนักเรียนนายร้อยด้วย ตราแผ่นดิน หรือ ตราอาร์ม 
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ตราแผ่นดิน หรือเรียกว่า ตราอาร์ม เป็นพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินในสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ใช้สำหรับประทับกำกับเอกสารสำคัญเกี่ยวกับ
ราชการแผ่นดิน พระราชลัญจกรประจำแผ่นดินหรือตราแผ่นดินนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสวกเอกหม่อมเจ้าประวิชชุมสาย พระโอรสในพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม (พระองค์เจ้าชุมสาย) เป็นผู้ผูกขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2416 ความหมาย
ของสิ่งสำคัญต่างๆ นั้น สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 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 ซึ่งเป็นใหญ่ฝ่ายพลเรือน  
คชสีห์ หมายถึง กลาโหม ซึ่งเป็นใหญ่ฝ่ายทหาร ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นพนักงานป้องกันรักษา          

พระราชอาณาจักร 
กรอบโล่ เป็นรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์  หมายถึง นับถือ

พระพุทธศาสนา เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเท่านั้น
ที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ 

ใต้โล่ลงมา เป็นรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า หมายถึง พระบาทสมเด็จพระ
เจ้า อยู่หัวทรงบำรุงสกุลวงศผ์ู้มีบำเหน็จความชอบในบ้านเมือง ให้สามัคคีช่วยกันในบ้านเมือง 

พระแสงขรรค์ไชยศรี พัดวาลวิชนีอยู่ด้านขวา ธารพระกรและพระแส้จามรีอยู่ด้านซ้าย ฉลอง
พระบาทอยู่ริมฐานฉัตรเครื่องสูงข้างละองค์ 

ใต้ลงมาด้านล่างมีแพรแถบเขียนตัวหนังสือคาถาเป็นภาษาบาลีซึ่งสมเด็จพระสังฆราช               
(สา ปุสสเทว) วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ทรงผูกข้ึนว่า “สพเพส สงฆภูตาน สามคคี วฑฒิสาธิ
กา”แปลว่า ความพร้อมเพรียงของบุคคลทั้งปวง ผู้อยู่เป็นหมวดหมู่กันย่อมเป็นเครื่องทำความเจริญให้
สำเร็จ 

เครือ่งประดับตกแต่งด้านหลังตรา คือ ฉลองพระองค์ครุยนพรัตนราชวราภรณ์เป็นพ้ืนอย่างม่าน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ           

ใช้ตราแผ่นดิน เมื่อรัตนโกสินทรศก 108 (พ.ศ. 2432) 

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

กองทัพบกได้กำหนดนโยบายเฉพาะให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินการดังนี้ 
5.1.1 ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือสำเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ

กองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” ดังนี้ 

๐ 
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5.1.1.1 เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้นำที่ดี มีวินัย            
มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติและ
ประชาชน 

5.1.1.2 มีความรู้ความสามารถข้ันพื้นฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิค
และทางยุทธวิธี สามารถเป็นผู้นำการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกำลังรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1.1.3 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนา
กองทัพ ตลอดจนการอุทิศตนเพ่ือความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

5.1.1.4 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถ
พัฒนาและดำรงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่
กำลังพลในหน่วยงานของตน รวมทั้งมีจิตสำนึกและสัญชาตญาณในการรบ 

5.1.1.5 มี พ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับ อุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหาร
สัญญาบัตรหลักของกองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

5.1.1.6 มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
5.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยให้มีความเหมาะสม 

ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหาร รวมทั้งสอดคล้อง
กับความต้องการของกองทัพบกตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้มีผลการ
พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนายร้อยให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่าง
แท้จริง 

5.1.3 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือ
เครือข่ายทางวิชาการต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งให้พิจารณาเปิดการศึกษาหลักสูตรเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตภาคพลเรือนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนมีคุณธรรม 
และมีคุณลักษณะผู้นำ ทั้งนี้ จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายทหารและพลเรือน เพ่ือจะได้เป็น
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติสืบไป  

5.2 นโยบายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อย         
พระจุลจอมเกล้าปี 2560 - 2564 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้กำหนดนโยบายและแนวความคิดการพัฒนาของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปี 2560 -2564 
เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังนี้ 

5.2.1 ด้านการศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยบูรณาการ

ร่วมกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของสภา
การศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) 
และสภาวิศวกร รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีความสามรถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ ได้รับ
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การศึกษากับการทํางานราชการ และสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2.2 ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และ

ยุติธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมที่จะศึกษา ตามหลักสูตร
การศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การ
คัดเลือกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ อัตราส่วนระหว่างผู้สมัครกับผู้ที่เข้ารับการศึกษา ไม่น้อยกว่า 75 : 1 และ
เพ่ิมสัดส่วนของผู้ที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) จากผู้สมัครทั้งหมดให้สูงขึ้นด้วย สําหรับ
การรักษาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านั้น           
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การวัดผลของสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไป โดยเป็นที่ยอมรับของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร สำหรับความรู้ด้านวิชาทหารดำเนินการให้เป็นที่ยอมรับ
ของ ทบ. และหน่วยรับการบรรจุ ทั้งนี้ให้รักษามาตรฐานผู้เข้ารับการศึกษา ทางด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ 
และสภาวะการเป็นผู้นํา 

5.2.3 ด้านกำลังพล 
การบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

เพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับงานที่ต้องปฏิบัติในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอาจารย์ นายทหารปกครอง 
ส่งเสริมให้กำลังพลทุกคนมีความก้าวหน้า  มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจไม่ด้อยกว่า
ข้าราชการอ่ืนและเอกชน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กำลังพล ให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีด้านการทหารและด้านอ่ืนๆ รวมทั้งนำระบบประเมินค่ากำลังพลมาใช้ประโยชน์เพ่ือการ
บริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้นยังต้องควบคุมกวดขันวินัย สร้างจิตสำนึก ตลอดจนยกระดับคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของกำลังพล 

5.2.4 ด้านการส่งกำลังบำรุง 
พัฒนาระบบการส่งกําลังบํารุงให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทํา

ฐานข้อมูลด้านการส่งกําลังบํารุงเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการใช้งาน          
และสามารถสนับสนุนการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ          
อย่างแท้จริง พัฒนาความรู้  ความสามารถ เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ของกําลังพล การดูแล            
รักษาบํารุงให้สิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการควบคุม การรายงาน           
และระบบการบันทึกสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2.5 ด้านกิจการพลเรือน 
สน ับ สน ุน และส ่ง เส ร ิม ก ารป กค รอ งใน ระบ บ ป ระชาธ ิป ไตย  อ ัน ม ี

พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งส่งเสริมอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้กําลังพลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยึดมั่นและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชนวางแผนการปฏิบัติงานร่วมระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับหน่วยงาน
ภายนอกงานด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน พัฒนาความสัมพันธ์ และสร้าง
ความเข้าใจกับหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ด้าน
กิจการพลเรือนเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
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5.2.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการใช้สิ่งอุปกรณ์ที่ เป็นผลมาจากวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

นํามาประกอบการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นส่งเสริมการพัฒนาความรู้  
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ให้กําลังพลทุกระดับเพื่อให้สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริง 

5.2.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่งเสริมให้มีความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ดำเนินการพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณ์เฉพาะทางภายใต้ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อ
การประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ จัดทําระบบฐานข้อมูล และพัฒนากลไก
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื ่องเป็น
ประจําทุกปี และมีการนําผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

5.2.8 ด้านการบริหารจัดการ 
พัฒนาการจัดโครงสร้างของหน่วยให้สามารถรองรับกับปริมาณงานที่มีอยู่และ

เตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยให้การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัว โดยการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขคู่มือ กฎ ระเบียบ คําส่ัง และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

6. เป้าหมายของการพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าปี 2560-2564 

6.1 ด้านการศึกษา 
6.1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อย ให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของ

สภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(สกอ.) และสภาวิศวกร 

6.1.2 พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ให้เหมาะสมได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

6.1.3 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านการทหาร ได้แก่ การศึกษาวิชาทหาร จิตวิทยา
และการนําทหารให้สอดคล้องตามความต้องการของกองทัพบก สถานการณ์ และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป 

6.1.4 พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ให้ 
ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ และสภาวิศวกร 

6.1.5 พัฒนาและดําเนินการจัดหาเครื่องช่วยฝึก และอาวุธยุทโธปกรณ์ เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนวิชาทหารให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของคณะกรรมการอำนวยการฝึกศึกษา       
วิชาทหารของกองทัพบก 
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6.1.6 ดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ก้าวหน้าจนสามารถเปิด
การศึกษาในระดับปริญญาโทให้กับข้าราชการ และบุคคลพลเรือนทั่วไปได้  

6.1.7 ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการวิจัยของ คร ูอาจารย์ และนักเรียนนายร้อย เพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพบก มีเวทีการแสดงผลงานวิจัย          
เช่น การจัดงานแสดงผลงงานทางวิชาการประจําปี 

6.1.8 พัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สถาบันภายนอก ชุมชนใกล้เคียงสถาบัน         
และกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิผล ทันต่อสภาวการณ์อย่างต่อเนื่อง 

6.1.9 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอกที่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ไว้แล้วให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รวมถึงการขยายเครือข่ายออกไปตามความ
เหมาะสม 

6.1.10 ปรับปรุงอัตราเฉพาะกิจ 4400 ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการขอแก้ไขโครงสร้างและอัตราการจัดที่ล้าสมัย ให้สอดคล้องกับความ
รับผิดชอบ และปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

6.2 ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
6.2.1 รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 

(กองทัพบก) ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชน 
6.2.2 รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า 

เป็นนักเรียนเตรียมทหาร (กองทัพบก) ให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งในด้านการศึกษา (ผลการศึกษาดี 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปและมีจำนวนเพ่ิมขึ้น) ด้านสุขภาพอนามัย (โดยผ่านการทดสอบและ
ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กําหนด) และด้านจิตใจ (ภาวะทางจิตใจและความเป็นผู้นํา) 

6.2.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักเรียนนายร้อยและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
มีผู้สมัคสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (กองทัพบก) เพ่ิมข้ึนทุกป ี

6.2.4 รักษาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อย      
พระจุลจอมเกล้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การวัดผลของสถาบันในระดับอุดมศึกษาทั่วไป โดย
เป็นที่ยอมรับของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร 

6.2.5 รักษามาตรฐานทางด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ และสภาวะการเป็นผู้นําของนักเรียน
นายร้อยในระหว่างเวลาศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสําหรับ
การรับราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรเมื่อจบการศึกษา 

6.3 ด้านกำลังพล 
6.3.1 มุ่งพัฒนาสถานภาพครู อาจารย์ นายทหารปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา 

ให้มคีุณภาพและมาตรฐานสูง ทั้งด้านสถานภาพส่วนตัว สถานภาพทางวิชาชีพ และสถานภาพทางสังคม 
6.3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัว

ให้ดํารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว 
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6.4 ด้านการส่งกำลังบำรุง 
6.4.1 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารที่พักนักเรียนนายร้อย และบ้านพัก

ของทางราชการ ที่อยู่ในสภาพชํารุด ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
6.4.2 จัดหาสิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือให้ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานความ 

เป็นอยู่และการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
6.4.3 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ชํารุดไป

ตามสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
6.5 ด้านกิจการพลเรือน 

6.5.1 การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงเรียน-
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าและกองทัพบก 

6.5.2 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย
ยึดหลักนิยมด้านกิจการพลเรือน ได้แก่ การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และการปลูกฝัง
อุดมการณ์ทางการเมือง 

6.5.3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน เป็นการสร้างความ
ร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือน ในลักษณะการบูรณาการในทุก ๆ 
ด้าน เพ่ือให้การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการช่วยเหลือ
ประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ และการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ 

6.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.6.1 พัฒนาระบบจัดหาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ ให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีที่ได้มี

การเปลี่ยนแปลงไปและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมทั้งขยายเครือข่ายให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่
ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของนักเรียนนายร้อย 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมทั้งพัฒนากำลังพล 

6.6.2 จัดหาสิ่งอุปกรณ์ระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า             
เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่ชํารุดไปตามสภาพการใช้งาน เพ่ือที่จะได้ดํารงสภาพการใช้งานให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

6.6.3 พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้ อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป 

6.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.7.1 จัดท ําระบบกลไกการประก ันค ุณภาพการ ศึกษาของโรงเร ียนนายร ้อย          

พระจุลจอมเกล้า ภายใต้ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายร้อย           
พระจุลจอมเกล้า 

6.7.2 พัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้าสู่ระบบการทํางานในสายงาน
ปกติ และเป็นกลไกสําคัญในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 
เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือสําคัญ 
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6.7.3 พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี ้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้เหมาะสมกับองค์กรอย่างแท้จริง 

6.7.4 ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ      
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

6.7.5 ให้หน่วยงานขึ้นตรงตั้งแต่ระดับกองวิชาขึ้นไปหรือเทียบเท่าได้ร่วมกันจัดทํา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย           
พระจุลจอมเกล้า 

6.7.6 ให้ทุกหน่วยงานได้ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกปีเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก 

6.7.7 ให้ทุกหน่วยงานมีการนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน นำมาใช้
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

6.7.8 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ 

6.7.9 จัดทําระบบฐานข้อมูล เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้เป็นระบบ ถูกต้อง และทันสมัย เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

6.7.10 จัดตั้งหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับรองรับงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างเป็นรูปธรรม 

6.7.11 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีความร่วมมือในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษากับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

6.7.12 ให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
6.8 ด้านการบริหารจัดการ 

6.8.1 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงสร้างของหน่วยให้รองรับกับปริมาณงานท่ีมีอยู่ 
6.8.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่ องตัวโดย

การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคู่มือ กฎ ระเบียบ คําส่ัง ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
6.8.3 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีความถูกต้อง  สะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

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

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ยึดถือตามมติการประชุมสภาโรงเรียนนายร้อย  
พระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ 6/54 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2554 โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ได้น้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ที่ได้พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2452 ไว้ขึ้นเหนือเกล้า
เหนือกระหม่อม ความว่า 
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“...การทหารนั้น ที่จะสำเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่า
เราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหารเหล่านั้นก็
ไม่สามารถจะได้ชัยชำนะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาศรัยนายทหารที่มีความรู้ แลมีสติปัญญาสามารถ
ที่จะไปสู่ชัยชำนะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้อง
ไดม้าจากโรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้านี้เอง เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้งอุสาหะพยายามในการ
เล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะทำน่าที่ซึ่งสำคัญที่สุด ซึ่งถ้าพูดในทางทำการให้แก่เจ้า
แผ่นดินก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอ่ืน คือน่าที่ป้องกันความอิสสระภาพของ
บ้านเกดิเมืองนอนของเรา...” (ใช้ข้อความดั้งเดิม) (จากหนังสือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 100 
ปี เล่ม 2-3) 

สรุปความว่าการสร้างนายทหารที่มีความรู้และสติปัญญาให้สามารถควบคุมบังคับบัญชา
ในเวลาปกติและสงคราม เพ่ือป้องกันอธิปไตยของบ้านเมือง เป็นแนวทางกำหนดปรัชญาของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังนี้คือ 

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นำให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ความรักชาติ” 

ซึ่งกำลังพลทุกคนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยอมรับหลักการ และความเชื่อ
ในปรัชญาที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานร่วมกัน และนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และพันธกิจที่กำหนดไว้  

7.2 ปณิธาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้นำปรัชญาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

นโยบายของหน่วยเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป็นปณิธานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ดังนี้ 

“มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่กองทัพบกต้องการ 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม ”  

7.3 วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางทหารที่

ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นนำในระดับหมวด เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ” 
7.4 ภารกิจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

ตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข 44001 กำหนดให้โรงเรียนนายร้อย          
พระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อยและบุคลากรอ่ืน
ตามที่กองทัพบกกำหนด มีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้บังคับบัญชา
รบัผิดชอบ 

7.5 ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ     
7.5.1 ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย และบุคลากรอ่ืนตามที่

กองทัพบกกำหนด 

 
1 คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 3/63 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 ( ครั้งที่ 1) ลง 14 ม.ค. 63 
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7.5.2 ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหารขั้นพ้ืนฐานทาง
ยุทธวิธี หลักการและเทคนิคของเหล่าต่างๆ รวมทั้งวิชาจิตวิทยาและการนำทหารแก่นักเรียนนายร้อย 
ให้สามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้พ้ืนฐาน
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในเหล่าที่เลือกรับราชการ 

7.5.3 ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย และบุคลากรอ่ืนตามที่กองทพับกกำหนด 
7.5.4 ฝึกอบรมและปลูกฝังนิสัย อุปนิสัย วิชาทหารเบื้องต้น แก่นักเรียนนายร้อย 

เพ่ือให้มีลักษณะเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพบก 
7.5.5 ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึกบุคลากรอื่นตามที่กองทัพบกกำหนด 

7.6  อัตลักษณ์   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  กำหนดให้นักเรียนนายร้อย          
“เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเปน็ผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

7.7 เอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตร
หลักของกองทัพบก” 

8. ค่านิยมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ค่านิยมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  (CRMA) 
Commanders: เป็นผู้นำทหารที่คุณลักษณะผู้นำ 14 ประการได้แก่ 

- มีบุคลิก ลักษณะท่าทางท่ีสง่างาม (Bearing) 
- รู้จักกาละเทศะ(Tact)  
- ยึดมั่นในความยุติธรรม (Justice)  
- มีความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 
- มีความกล้าหาญ (Courage) 
- มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ (Decisiveness) 
- มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ (Endurance)  
- มีความกระตือรือรน้ (Enthusiasm) ในการทำงาน 
- 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

จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือให้ภารกิจทีไ่ดร้ับมอบหมายสำเร็จ 
Modern: มีความรู้เท่าทันโลก ทันสถานการณ์ สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน  
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Allegiance: มีความจงรักภักดีพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

9.  การจัดและการบริหารองค์กร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบก แบ่งส่วนราชการและ

หน้าที่ออกเป็น  
9.1  กองบัญชาการ  มีหน้าที่ 1) วางแผน อำนวยการ ประสานงานและบริหารงานให้เป็นไป

ตามภารกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนโยบายที่ได้รับมอบ  2) บันทึกและรายงาน
สถิติผลงานตามหน้าที่ 

9.2 ส่วนการศึกษา มีหน้าที่ 1) ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย  
และบุคลากรอื่นตามที่กองทัพบกกำหนด 2) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 

9.3 ส่วนวิชาทหาร  มีหน้าที่ 1) ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึกวิชาทหารขั้นพื้นฐาน
ทางยุทธวิธี รวมทั้งหลักการและเทคนิคของเหล่าต่างๆ แก่นักเรียนนายร้อย ให้สามารถเป็นผู้นำหน่วย
ทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึก
บุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกกำหนด 3) ประเมินค่าความเหมาะสมในการเป็นทหาร ให้แก่นักเรียน
นายร้อย  4) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 

9.4 กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  มีหน้าที่ 1) ปกครองบังคับบัญชา ฝึกอบรม และ
ปลูกฝังนิสัย อุปนิสัย วินัย และวิชาทหารเบื้องต้นให้แก่นักเรียนนายร้อย 2) ปกครองบังคับบัญชา 
และดำเนินการฝึกบุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกกำหนด 3) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
 9.5 ส่วนบริการฯ มีหน้าที่ 1) ดำเนินการสนับสนุนหน่วยต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับพลาธิการ 
การยุทธโยธา การสรรพาวุธ การขนส่ง การสวัสดิการ การสื่อสาร การผลิตและการซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์ประจำหน่วยและการพิมพ์ ตลอดจนการบริการแรงงานและบริการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบ 2) 
ให้การสนับสนุนการฝึกศึกษาแก่บุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกกำหนด 3) บันทึกและรายงานสถิติ
ผลงานตามหน้าที ่

9.6 โรงพยาบาลฯ มีหน้าที่ 1) ดำเนินการเกี่ยวกับเวชกรรมป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
ป้องกันการระบาดของโรคและการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนนายร้อย ข้าราชการ และบุคลากรอ่ืนๆ 
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตลอดจนบุคคลพลเรือนทั่ วไปในบริ เวณใกล้ เคียง                    
2) ดำเนินการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด และเวชกรรมฟ้ืนฟู 3) ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดการ
บาดเจ็บจากการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย การฝึกของทหารกองประจำการ และบุคลากรอ่ืน
ตามท่ีกองทัพบกกำหนด 5) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่  

 
 
 

 



12 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 

แผนภูมิที่ 2  การบริหารราชการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

10. รายช่ือผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมาร ี        

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- พลโท ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์            

รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1) 
- พลตรี เอกรัตน์ ช้างแก้ว 

รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2) 
- พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์  

เสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- พลตรี วิชาติ  เอ่ียมไพจิตร์  

รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1) 
- พันเอก อำนวย  แย้มผกา  

รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2) 
- พันเอก นันทยศ  บูชา  

ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พลตรี ศุภชยั  ศรีหอม 
ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พลตรี ประมวล จันทร์ศรี 
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ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รกัษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น 
ผู้อำนวยการส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ชัยณรงค์ แก้วประสิทธิ์  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

  - พันเอก ณรงค์  ภักดีศุภผล  

11. รายช่ือคณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
คณะกรรมการสภาโดยตำแหน่ง 
ผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี           
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
         - พลโท ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์            
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1) 

 - พลตรี เอกรัตน์ ช้างแกว้ 
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2) 

 - พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ 
เสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 - พลตรี วิชาติ  เอ่ียมไพจิตร์  
ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 - พลตรี ศุภชัย  ศรีหอม 
ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พลตรี ประมวล จันทร์ศรี 
รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1)  
 - พันเอก อำนวย  แย้มผกา  
รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2) 
 - พันเอก นันทยศ  บูชา  
ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น 
ผู้อำนวยการส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ชัยณรงค์  แก้วประสิทธิ์  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ณรงค์  ภักดีศุภผล  
ผู้อำนวยการกองกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ปริญญา รุ่งเรือง     
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ผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ศรัณย์ภัทร  พลศรี 

ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก กานต์ธิพงษ์  พลตื้อธนะกูล 

ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ตรีบดินทร์ จิตรีศรีอร่าม 
ผู้อำนวยการกองปลัดบัญชี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

  - พันเอก คำศักดิ์ นิภานันท์ 
 คณะกรรมการสภาโดยการแต่งตั้ง 

ผู้อำนวยการกองส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- พันเอก จิระ  เหล่าจิรองักูร   

ผู้อำนวยการกองส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- พันเอก ภานุวัตร  อาดำ 

ผู้อำนวยการกองส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- พันเอก มนัส  ธนวานนท์ 

ผู้อำนวยการกองส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- พันเอก จิระเดช  วงศ์สุวัฒน์ 

ผู้อำนวยการกองส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- พันเอก สนธิเดช  พูลสวัสดิ์ 

ผู้อำนวยการกองการพลศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- พันเอก กรีฑา  ศรีลัด 

12.  จำนวนบุคลากร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีหน่วยขึ้นตรง ประกอบด้วย กองบัญชาการฯ                  

ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนวิชาทหารฯ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองคฯ์ ส่วนบริการฯ และโรงพยาบาลฯ  
มีบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร  รายละเอียดดังตารางที ่ 1 

 

ตารางที่  1  จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากรของหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อย 
 พระจุลจอมเกล้า  ปีการศึกษา 2562 

ประเภทบุคลากร อัตราเต็ม อัตราอนุมัติ บรรจุจริง 
ช่วยราชการ 
นอกหน่วย 

หมายเหตุ 

นายทหารช้ันสัญญาบัตร 936 696 557 9  

นายทหารช้ันประทวน 1,129 847 581 4  

ลูกจ้างประจำ 549 549 149 -  

ลูกจ้างช่ัวคราว 49 49 37 -  
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ตารางที่  1 (ต่อ)  

ประเภทบุคลากร อัตราเต็ม อัตราอนุมัติ บรรจุจริง 
ช่วยราชการ 
นอกหน่วย 

หมายเหตุ 

พนักงานราชการ 373 373 180 -  

พลทหารกองประจำการ 1,212 909 714 -  

รวม 4,248 3,423 2,218 13  
 

นอกจากนี้ยังมีกำลังพล ประกอบด้วย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกช่วยราชการโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน  1  นาย  
- กำลังพลนายทหารสัญญาบัตรบรรจุในตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการ ประจำโรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้าจำนวน 14 นาย โดยช่วยราชการหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานของโรงเรียนนาย
รอ้ยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 9 นาย และช่วยราชการนอกหน่วย จำนวน 5 นาย  

- กำลังพลนายทหารสัญญาบัตรตำแหน่งประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 
18 นาย โดยช่วยราชการหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 
17 นาย  ช่วยราชการนอกหน่วย จำนวน 1 นาย 

- กำลังพลนายทหารสัญญาบัตรตำแหน่งประจำหน่วยอ่ืนๆ ช่วยราชการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จำนวน 10 นาย 

- กำลังพลนายทหารประทวนตำแหน่งประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 7 นาย 
โดยช่วยราชการหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 7 นาย 

13. ข้อมูลครู-อาจารย์ 
ครู-อาจารย์ประจำของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หมายถึง อาจารย์ของส่วนการศึกษา 

และครู-อาจารย์ ของส่วนวิชาทหารฯ รายละเอียดดังนี้ 
13.1 อาจารย์ส่วนการศึกษาฯ 

13.1.1 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ตารางท่ี 2 จำนวนอาจารย์ ส่วนการศึกษาฯ จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

กองวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
จำนวน อจ.

ประจำ 

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร ์
กองวิชาฟิสิกส์ 
กองวิชาเคมี 
กองวิชาอักษรศาสตร ์
กองวิชาประวัติศาสตร ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์  
กองวิชาวทิยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

6 
2 
4 
1 
1 
9 
3 
3 
2 
5 

19 
 8 
11 
16 
 4 
23 
10 
 6 
 5 
 9 

1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
1 

26 
10 
15 
17 
 5 
35 
13 
10 
 7 
15 

22.5 
10.0 
13.5 
14.0 
  4.0 
33.5 
12.0 
  8.5 
  7.0 
13.5 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

กองวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
จำนวน อจ.

ประจำ 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 3 12 4 19 16.0 

รวม 39 123 10 172 154.5 

 
13.1.2 จำนวนอาจารย์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 

ตารางท่ี 3 จำนวนอาจารย์ ส่วนการศึกษาฯ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 
กองวิชา ศ. รศ. ผศ. อจ. รวม 

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร ์
กองวิชาฟสิิกส์ 
กองวิชาเคมี  
กองวิชาอักษรศาสตร ์
กองวิชาประวัติศาสตร ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์  
กองวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
1 
0 
2 
1 

3 
2 
5 
1 
1 
6 
6 
2 
3 
1 
3 

21 
 8 
10 
16 
 3 
26 
 6 
 7 
 4 
12 
15 

26 
10 
15 
17 
 5 
35 
13 
10 
 7 
15 
19 

รวม 0 11 33 128 172 

13.2 คร-ูอาจารย์ ส่วนวิชาทหารฯ และกองพลศึกษาฯ 
 ครู –อาจารย์ในปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหารมีจํานวนทั้งสิ้น 28 นาย โดยมี

หลักเกณฑ์ในการ นับจํานวนครู-อาจารย์ ดังนี้  
1) นับรวมกําลังพลในตําแหน่ง อาจารย์หัวหน้ากองส่วนวิชาทหารฯ และ

ตําแหน่ง อาจารย์หัวหน้าส่วนวิชาทหารฯ ซึ่งเป็น ตําแหน่งผู้บริหารของส่วนวิชาทหาร แต่ทําการสอน
นักเรียนนายร้อยในวิชาที่รับผิดชอบ 

2) ไม่นับรวมกำลังพลที่ไม่ได้ทำการสอนนักเรียนนายร้อย และมีเวลาปฏิบัติ
ราชการในตำแหน่งอาจารย์น้อยกว่า 6 เดือน 

13.2.1 คร-ูอาจารย์ ส่วนวิชาทหารฯ และกองพลศึกษาฯ จำแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่ 4 คร-ูอาจารย์ ส่วนวิชาทหารฯ และกองพลศึกษาฯ จำแนกตามระดับการศึกษา 

กองวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญา
เอก 

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่า
ปริญญาตรี 

รวม 

ส่วนวิชาทหารฯ 
เหล่ากำลังรบ   5 1 6 
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ตารางท่ี 4 (ต่อ) 

กองวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญา
เอก 

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่า
ปริญญาตรี 

รวม 

เหล่าสนับสนุนการรบ   3  3 
เหล่าสนับสนุนการช่วยรบ   2  2 
ฝ่ายอำนวยการและวิชาทัว่ไป  1 2 1 4 
สงครามพิเศษ  3 2  5 
จิตวิทยาและการนำทหาร 1 3 3  7 
ประวัติศาสตร์การสงคราม   1  1 
กองพลศึกษาฯ 
กองพลศึกษาฯ  4 6  10 

รวม 1 11 24 2 38 
หมายเหตุ  กองวิชาจิตวิทยาและการนำทหารฯ ปรับย้ายเป็นหน่วยขึ้นตรง ส่วนวิชาหทารฯ และ 

กองพลศึกษาฯ ปรับเป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

13.2.2 ครู-อาจารย์ ส่วนวิชาทหารฯ จำแนกตามอัตราชั้นยศ 

ตารางท่ี 5 ข้อมูล ครู-อาจารย์ ส่วนวิชาทหารฯ และกองพลศึกษาฯ จำแนกตามอัตราชั้นยศ 
 

กองวิชา จำนวนอัตราชั้นยศ  รวม 
พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก 

ส่วนวิชาทหารฯ 
เหล่ากำลังรบ 2 3 1  6 
เหล่าสนับสนุนการรบ 3 - -  3 
เหล่าสนับสนุนการช่วยรบ 2 - -  2 
ฝ่ายอำนวยการและวิชาทั่วไป 1 2 1  4 
สงครามพิเศษ 2 2 1  5 
จิตวิทยาและการนำทหาร - 2 5  7 
ประวัติศาสตร์การสงคราม - - 1  1 
กองพลศึกษาฯ 
กองพลศึกษาฯ 2 5 - 3 10 

รวม 12 14 9 3 38 
หมายเหตุ กองวิชาจิตวิทยาและการนำทหารฯ ปรับย้ายเป็นหน่วยขึ้นตรง ส่วนวิชาหทารฯ และ กอง

พลศึกษาฯ ปรับเป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
14.   หลักสูตรการศึกษา  

ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี  (หลักสูตร 5 ปี ) ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  1-5 ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชา
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วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยมีหลักสูตรการเรียน
การสอนตามสาขาวิชาที่เปิดทำการสอนนักเรียนนายร้อย ดังนี้ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  โรงเรียนนายร้อย           
พระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (วก.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (วย.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (วฟ.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (วอ.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่  โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (วผ.) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (วต.) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (วท.) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (สศ.) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) (ซบ.) 

Bachelor of Science Program in Science and Technology (Modifiled Program 2018) 
(English Program) (ST) 

15.  โครงสร้างการจัดการศึกษา  มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการได้แก่ การศึกษาภาควิชาการ  
ภาควิชาการทหาร และการเสริมสร้างลักษณะผู้นำ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ 

15.1 การศึกษาภาควิชาการ แต่ละสาขาวิชามีโครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตามตารางที่ 6 และ 
ตารางที่ 7 

ตารางที่ 6 โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)     

ลำดับ สาขาวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

รวม 
(หน่วย
กิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวด
วิชา

เลือกเสรี วิชาการ 

พลศึกษา
และวิชา

เสริมสร้าง
ลักษณะผู้นำ 

วิชาการ 

กลุ่ม
วิชา
ทหาร 

หลักสตูร โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า (ปรบัปรุง พ.ศ. 2558)   

1 วิศวกรรมเครื่องกล 28 19 105 45 6 203 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 

ลำดับ สาขาวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

รวม 
(หน่วย
กิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวด
วิชา

เลือกเสรี วิชาการ 

พลศึกษา
และวิชา

เสริมสร้าง
ลักษณะผู้นำ 

วิชาการ 

กลุ่ม
วิชา
ทหาร 

2 วิศวกรรมโยธา 28 19 105 45 6 203 

3 สาขาวิศวกรรมไฟฟา้สื่อสาร 28 19 105 45 6 203 

4 วิศวกรรมอตุสาหการ 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 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 28 19 102 45 6 200 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

9 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ 

27 18 91 32 6 174 

Bachelor of Science Program in Science and Technology (Modifiled Program 2018) (English Program) 
10 Science and Technology 33 18 86 32 6 175 

 

- การศึกษาดูงานในพ้ืนที่กองทัพภาค  ไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห ์
- ความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการ  ไม่ตำ่กว่า 4 สัปดาห์ 

15.2  การฝึกศึกษาวิชาทหาร มุ่งให้ความรู้พ้ืนฐานทางทหารที่เพียงพอแก่การรับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรในระดับผู้บังคับหมวดทุกเหล่าอย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปีการศึกษามี 1 
ภาคการฝึก ดังนี้ 

15.2.1 หลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)   
- 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 

15.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และ  

- FT 1101 การฝึกภาคสนาม 1 (Field Training 1)  10  สัปดาห ์
- 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 
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- FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5 (Field Training 5)   8  สัปดาห์ 
 
 

15.2.3 Bachelor of Science Program in Science and Technology (Modifiled 
Program 2018) (English Program) 

- FT 1101E Field Training 1    10  weeks 
- FT 2102E Field Training 2    10  weeks 
- FT 3103E Field Training 3    10  weeks 
- FT 4104E Field Training 4    10  weeks 
- FT 5105E Field Training 5       8  weeks 

 
16. จำนวนนักเรียนนายร้อย  

ในปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1 มีจำนวนนักเรียนนายร้อย 1,148 นาย ภาคการ 
ศึกษาท่ี 2 มีจำนวนนักเรียนนายร้อย 1,147 นาย รายละเอียดดังตารางที่ 7 และ 8 

 

ตารางท่ี 7  จำนวนนักเรียนนายร้อยแยกตามชั้นปีและสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2562 

ชั้นปีที ่
จำนวนนักเรียนนายร้อย 

วก. วอ. วย. วฟ. วต. วผ. วท. สศ. ซบ. วท.(E) รวม 
1 นักเรียนนายร้อย เรยีนวิชาพืน้ฐาน ยังไม่แยกสาขา 33 259 
2 22 30 30 9 24 15 27 34 - 36 227 
3 30 20 30 11 25 15 47 54 -  232 
4 25 16 30 22 24 16 42 32 - - 207 
5 30 25 30 18 25 13 44 30 - - 215 

รวม 1,140 
 
ตารางท่ี 8  จำนวนนักเรียนนายร้อยแยกตามชั้นปีและสาขาวิชา ภาคการศึกษาที ่2/2562 

ชั้นปีที ่
จำนวนนักเรียนนายร้อย 

วก. วอ. วย. วฟ. วต. วผ. วท. สศ. ซบ. วท.(E) รวม 
1 นักเรียนนายร้อย เรียนวิชาพืน้ฐาน ยังไม่แยกสาขา 37 251 
2 22 30 30 9 24 15 31 34 - 32 227 
3 30 20 30 11 25 15 47 54 - - 232 
4 25 16 30 22 24 16 42 32 - - 207 
5 30 25 30 18 25 13 44 30 - - 215 

รวม 1,132 
หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักเรียนนายร้อยท่ีไปศึกษาต่อต่างประเทศ พกัการศึกษา และถอนทะเบียน 

17. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเตรียมทหารและเป็นไปตามข้อกำหนดของกองทัพบก 
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18. สิทธิของผู้สำเร็จการศึกษา 
ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการบรรจุเข้ารับ

ราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในกองทัพบก มียศเป็นว่าที่ร้อยตรี รับเงินเดือนแรกบรรจุใน
ระดบัคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปี ระดับ น.1 ชั้น 20.5 (16,550 บาท) เพ่ิมเติมด้วยคุณสมบัติตาม
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของกองทัพบกอีกจำนวน 0.5 ถึง 2 ขั้น            
ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 227/2556  ลง วันที่ 25 มีนาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม สำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม  

19. งบประมาณ  ได้รับงบประมาณประจำปี 2562   388,233,272.07 บาท 
                     (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกและศึกษา)  

19.1  งบบุคลากร           142,445,441.09  บาท  
19.1.1 เงนิเดือนของนักเรียนนายร้อยและพลทหาร      44,231,410.35  บาท 
19.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ      27,443,555.60      บาท  
19.1.3 ค่าครองชีพ       1,417,483.14  บาท 
19.1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง      69,352,992.00  บาท 

19.2  งบดำเนินการ        142,786,221.77      บาท 
 19.3  งบลงทุน           31,802,750.00     บาท 

19.4  งบรายจ่ายอื่นๆ                  71,198,859.21      บาท 
19.5  เงนิสนับสนุนเพื่อการศึกษา (เงินภายนอก)  1,981,600.00 บาท 

19.5.1  กองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
-การสนับสนุนงานวิจัย                                  1,150,050.00     บาท 
-การสนับสนุนด้านการพัฒนา 23,600,562.72     บาท 

19.5.2  มูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า             1,202,000.00     บาท      

20.  อาคารและส่ิงก่อสร้าง 
อาคารสิ่งก่อสร้างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    440   หลัง 
20.1  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    

20.1.1  อาคารสำนักงาน 64 หลัง 
20.1.2  อาคารเรียน  6 หลัง 
20.1.3  อาคารโรงนอน 13 หลัง 
20.1.4  อาคารคลังสิ่งอุปกรณ์  4 หลัง 
20.1.5  บ้านพักอาศัย   201 หลัง 
20.1.6  แฟลต 
20.1.7  เรือนแถว  
20.1.8 อาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ  

32 
5 

115 

หลัง 
หลัง 
หลัง 
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20.2  กองพันทหารราบ   
20.2.1 อาคารสำนักงาน 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 ป้อมยาม 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 2562 (1 พฤษภาคม 62 - 30 เมษายน 2563) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

ใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุล จอมเกล้า พ.ศ. 2561 ซึ่ง
ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจำนวน 5 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี้  

ตารางที่  9  เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และน้ำหนักคะแนน การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561  

มาตรฐาน น้ำหนัก จำนวนตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 25 5 
มาตรฐานที ่2  คุณภาพครู อาจารย์ 30 6 

มาตรฐานที่ 3  คุณภาพหลักสูตร 30 6 
มาตรฐานที่ 4  การบริหารจัดการ 30 6 
มาตรฐานที ่5  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 10 2 

รวม 125 25 
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ส่วนที่ ๒ 
การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทำการประเมินตนเองปีการศึกษา 2561 และรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. (ยศ.ทบ.) 
เมื่อ 22 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า จำนวน 18 ข้อ  
 ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561 และ
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. (ยศ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ดำเนินการได้ 17  ข้อ จาก 18 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 94.44 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 10 
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ตารางที่ 10  ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อย-
พระจุลจอมเกล้า  ปีการศึกษา 2561 และคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. (ยศ.ทบ.) เมือ 22 พ.ค. 62 

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 
 
 

มาตรฐานที ่ 1 ผู ้เรียนและ
คุณภาพบัณฑิต 
 

       

1 สร้างแบบประเมินทีไ่ด้
มาตรฐานในการนำไป
ประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผูส้ำเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้าทั้ง
ทางด้านคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ คณุภาพ
ผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และอัตลักษณ์ของผู้จบ
การศึกษา 

กสป.ฯ กำหนดแบบ
สำรวจเพื่อการ
สำรวจความคิดเห็น 
เรื่อง ความพึงพอใจ
ของหน่วยงานผู้ใช้ที่
มีต่อผูส้ำเร็จ
การศึกษา จปร. รุ่น
ที ่66 ปีการศึกษา 
2561 

√    กสป.ฯ 5.2-10 

 

 

 

 

 



 

  
 

ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

2 ควรให้สถาบันท่ี
เกี่ยวกับภาษามาคิด
เกณฑ์และวิธีการ
จัดการเรียนรู้ ที่พัฒนา
ทุกทักษะ* 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับ นนร.
ทุกช้ันปี เพื่อเตรียมการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ 
American Language 
Course Placement Test 
(ALCPT) 

√   จำนวน นนร. ที่สอบผ่านตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 

ช้ันปีท่ี 1 ร้อยละ 54.15 
ช้ันปีท่ี 2 ร้อยละ 54.87 
ช้ันปีท่ี 3 ร้อยละ 34.78 
ช้ันปีท่ี 4 ร้อยละ 34.78 
ช้ันปีท่ี 4 ร้อยละ 42.03 
ช้ันปีท่ี 5 ร้อยละ 36.74 

สกศ.ฯ 5.2-11 

การทดสอบภาษาอังกฤษ 
American Language 
Course Placement Test 
(ALCPT) นนร. ช้ันปีท่ี 5 

√   ช้ันปีท่ี 5 ร้อยละ 36.74 สกศ.ฯ 5.2-12 

ประสาน JUSMAGTHAI 
ประเมินการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของ รร.จปร. 

√    สกศ.ฯ 5.2-13 

3 ควรฝึกทักษะการทำ 
Reflection เพื่อฝึก
แสดงความคดิเห็นครู
ต้องมี feedback ให้
ผู้เรยีน* 

โครงการจดัการเรียนการ
สอนแบบ Active 
Learning ปีการศึกษา 
2562 
 

√   มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning จำนวน

ทั้งสิ้น 81 วิชา 

สปค.ฯ 5.2-14 
5.2-15 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

3 
(ต่อ) 

ควรฝึกทักษะการทำ 
Reflection เพื่อฝึก
แสดงความคดิเห็นครู
ต้องมี feedback ให้
ผู้เรยีน* (ต่อ) 

โครงการจดัการเรียนการ
สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-learning) 
 

√   มีการจัดการเรียนการสอนผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกรายวิชาในปี
การศึกษา 2562  

สปค.ฯ 5.2-16 

 มาตรฐานที่ 2 
คุณภาพครู อาจารย์ 

-        

4 ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์
นำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ให้มากข้ึน 

กำหนดแผนการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
โดย การสนับสนุนอาจารย์
นำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ค่าเป้าหมายไม่
น้อยกว่า 10 คน 

√   มีการกำหนดการสนับสนุน
อาจารย์นำผลงานไปใช้ประโยชน์
ในแผนปฏิบัตริาชการ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ปี
การศึกษา 2562  

สกศ.ฯ 5.2-17 

5 กำหนดเป้าหมายของ
การเข้าสูต่ำแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์
ให้ชัดเจนและจัดทำ
แผนงานเพ่ือนำไปสู่
การปฏิบัติทีเ่ป็น
รูปธรรม ระดับกอง
วิชา* 

กำหนดแผนงานส่งเสริม
และพัฒนาขีด
ความสามารถของกำลังพล 
โดยโครงการสนับสนุนการ
จัดทำและรับรองผลงาน
เพื่อขอตำแหน่งทาง
วิชาการไม่น้อยกว่า 6 
ผลงาน 

√    สกศ.ฯ 5.2-17 

 



 

  
 

ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

6 สร้างแรงจูงใจ 
สนับสนุนงบประมาณ
ในการตีพิมพ์เพื่อเพ่ิม
การพัฒนาให้เกิด
งานวิจัยท้ังด้าน
คุณภาพ ปรมิาณ
รองรับการเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ/
ขอตำแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น* 

กำหนดแผนงานการศึกษา 
การดูงาน และการนำเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ท้ังใน
ประเทศและตา่งประเทศ 
โดยการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์/เผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการเพื่อการพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร. มี
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 26 
ผลงาน   

√   มีผลงานไดร้ับการตีพิมพ์ 29 
ผลงาน 

สกศ.ฯ 5.2-18 

7  ควรเพิ่มเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพใน
ส่วนของครูทหารโดย
ใช้ระบบวิทยฐานะมา
พิจารณา* 
 

กำหนดแผนงานส่งเสริม
และพัฒนาขีด
ความสามารถของกำลังพล 
โครงการส่งเสริมให้
อาจารย์และครฝูึกเข้าสู่
วิทยฐานะ โดยมีเป้าหมาย
จำนวนอาจารย์ครูผึกท่ีเข้า
สู่วิทยฐานะ อาจารย์ 1 
นาย และ ครฝูึก 3 นาย 

√   ส่วนวิชาทหารฯ ได้มีการปรับ
คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใช้ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโดยมี
การกำหนด มาตรฐานท่ี 2 ด้าน
คุณภาพครู อาจารย์ที่สะท้อน
คุณภาพครูทหารโดยใช้ระบบ
วิทยฐานะมาพิจารณา 

สวท.ฯ 5.2-19 
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 29 

ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 มาตรฐานที่ 3 คุณภาพ
หลักสูตร 

       

8 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ
การจัดการฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน ได้แก่ งานทะเบียน
นักเรียนนายร้อย ตาราง
เรียน ตารางสอบ การวัดผล
และประเมินผลการศึกษา 
และการประเมินผลการ
เรียนการสอน 

กำหนดแผนงานพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ โครงการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานและ
การเรยีนการสอน 

√   ส่วนการศึกษาฯ เป็น
หน่วยแรกโดยทุกกองวิชา
ได้นำระบบดังกล่าวไปใช้
ครบทุกกองวิชา 

สกศ.ฯ 5.2-20 

9 โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ควรพัฒนา
ระบบการประเมินในการ
เก็บข้อมูลให้เป็นระบบ
ออนไลน ์

โครงการพัฒนาระบบการ
ประเมินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 มีเป้าหมาย
ในมาตรฐานที่ 3 ทำการ
ประเมินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ร้อยละ 100 

√   ทุกรายวิชาทำการ
ประเมินการเรียนการสอน
ด้วยแบบประเมิน
อิเล็กทรอนิกส ์

สปค.ฯ 5.2-21 

 



 

  
 

ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

10 เพิ่มแนวทางการพัฒนาการ
ประเมินหลักสูตรเชิงคุณภาพ 
เช่น การประชุม  การ
สัมภาษณ์* 

กำหนด แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร การประเมินหลักสูตร 
รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
โดย นนร. ช้ันปีท่ี 5 

√   นนร.ช้ันปีท่ี 5 ประเมิน
หลักสตูรครบทั้ง 8 หลักสูตร  

สกศ.ฯ 5.2-22 

การสำรวจความคดิเห็น เรื่อง 
ความพึงพอใจของหน่วยงาน
ผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเรจ็การศึกษา 
จปร. รุ่นท่ี 66 ปีการศึกษา 
2561 ซึ่งมีคำถามปลายเปิด
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคดิเห็น 

√   ปรับปรุงแบบสำรวจความคิด
เห็นเรื่อง ความพึงพอใจฯ ทำ
ให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ
การศึกษา และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ผู้สำเร็จการศึกษา 

กสป.ฯ 5.2-23 

 มาตรฐานที่ 4 การบริหาร
จัดการ 

       

11 หน่วยข้ึนตรงโรงเรียนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้าควรเป็น
เจ้าภาพจดักิจกรรมพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนให้
ครบทุกหน่วยตามองค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญของ
หน่วย 

กำหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนโดย 
- แผนงานการพัฒนาบุคลากร
สำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ ์
- แผนงานส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถของกำลังพล 

√   มีการกำหนดโครงการ/
กิจกรรมในการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

สกศ.ฯ 5.2-2 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

12 ควรมีการวเิคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องและมีความ
จำเป็น เพื่อนำไปสู่การ
พัฒนา* 

การดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ 
รร.จปร. ครอบคลุม
กระบวนการ PDCA 

√   แผนปฏิบัตริาชการ รร.จปร. ปี
การศึกษา 2562 

สปค.ฯ 5.2-2 

13 ควรให้มีการบริหารความ
เสี่ยงครบทั้งระบบ* 

จัดทำแผนจดัการความ
เสี่ยง รร.จปร. ในปี
การศึกษา 2562 

 √  แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง รร.จปร. ดำเนินการถึงขึ้น
ประเมินความเสี่ยง 

สปค.ฯ 5.2-24 

14 ควรมีการวดัความสำเร็จ
ของการดำเนินงานสู่การ
บรรลุวสิัยทัศน์ ซึ่งจะทำ
ให้ทราบตำแหน่งของ
ตนเองว่าอยู่ในระดับใด* 

การประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 

√   การประเมินผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
รร.จปร. ประจำปีการศึกษา โดยมกีาร
เปรียบเทยีบความสำเร็จตามที่กำหนด
ในแผนพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. 60-64 

สปค.ฯ 5.2-25 

15 การพัฒนาหน่วยโดยใช้
ตัวเลขเป็นตัวช้ีวัด หาก
ได้เกณฑ์เต็มตามจำนวน
แล้วจะทำให้เกดิการ
พัฒนายาก ควรมีการ
ปรับเกณฑ์เพื่อยกระดับ
มาตรฐานใหสู้งขึ้น* 

การจัดทำแผนปฏิบตัิ
ราชการ รร.จปร. มีการ
ทบทวนความเหมาะสม
ของตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายทุกปีการศึกษา 

√   ในการกำหนดแผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปีการศึกษา 2562 มีการ
พิจารณาตัวช้ีวัดความสำเร็จและคา่
เป้าหมายทีม่ีความเหมาะสมและสง่ผล
ต่อการพัฒนา  

สปค.ฯ 5.2-2 



 

  
 

ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

16 ควรพิจารณาให้มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ เพื่อแสดงถึง
ความสำเร็จของโครงการ
นอกเหนือไปจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้าอบรม* 

การจัดทำแผนปฏิบตัิ
ราชการ รร.จปร. มีการ
ทบทวนความเหมาะสม
ของตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายทุกปีการศึกษา 

√   แผนปฏิบัตริาชการ โรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ปี
การศึกษา 2562 

สปค.ฯ 5.2-2 

 มาตรฐานที่ 5 การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

       

17 ในปัจจุบัน ส่วนการศึกษาฯ 
จัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีการศึกษา ดังนั้น
ควรให้ ส่วนวิชาทหารฯ 
และกรมนักเรยีนนายร้อย
รักษาพระองค์ฯ จัดทำ
แผนปฏิบัตริาชการเพื่อ
สามารถกำหนดมาตรฐาน
งานและจัดเก็บผลการ
ปฏิบัติงานได้ตลอดปี
การศึกษา* 

แผนปฏิบัตริาชการ 
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

√   ทุกหน่วยข้ึนตรงโรงเรียนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้าใช้
แผนปฏิบัตริาชการ โรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้เป็น
กรอบในการปฏิบตัิงาน 

สปค.ฯ 5.2-2 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

18 ควรให้ทุกหน่วยขึ้นตรงท่ีมี
ภารกิจการสอนจดัทำแบบ
ประเมินอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการเรียนการสอน* 

แผนงานพัฒนาระบบงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบการ
ประเมินอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 มี
เป้าหมายแบบประเมินใน
มาตรฐานที่ 3 ทำการ
ประเมินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 
100 

√   ทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2562 
ทำการประเมินการเรยีนการ
สอนผ่านแบบประเมิน
อิเล็กทรอนิกส ์

สปค.ฯ 5.2-21 

หมายเหตุ : * หมายถึงข้อเสนอโดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองทัพบก เมื่อ 21-22 พ.ค. 62 
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ส่วนที่ 3 
ผลดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561 จำนวน 5 มาตรฐาน  
25 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตเป็นผลผลิตของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ผู้ เรียนที่ดีต้องมี
คุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม และจริยธรรม ตามที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากำหนด            
มีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
กองทัพบก และมีผลงานโครงงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่สู่สาธารณะ หรือนำไปใช้ประโยชน์  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  
คำอธิบาย 
 นักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา และกองทัพ 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. นักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า

มาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า (1 คะแนน)   

วิธีการคำนวณ 
 
 

 
 

การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จำนวน 160 นาย (1.1- 1) จากจำนวนนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 196 นาย คิดเป็นร้อยละ 81.63  

ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จำนวน 206 นาย (1.1-2) จากจำนวนนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดที่ทำการทดสอบ 206 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

 

จำนวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ยทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ย ท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า 

X 100 ผลร้อยละ= 
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ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จำนวน 215 นาย (1.1-3) จากจำนวนนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดท่ีทำการทดสอบ 215 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน 3 ปี มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จำนวน 581 นาย จากจำนวน
นักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 617 นาย คิดเป็นร้อยละ 94.17 นาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน เท่ากับ  1 คะแนน         

2. นักเรียนนายร้อยมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ (1 คะแนน)   

วิธีการคำนวณ 

 
 
 

 
การดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) ไม่ต่ำกว่า 
65 คะแนน จำนวน 71 นาย (1 .1-4) จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน ทั้งหมด           
196 นาย คิดเป็นร้อยละ 36.22 

ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) ไม่ต่ำกว่า 
65 คะแนน จำนวน 90 นาย (1.1-5) จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน ทั้งหมด           
206 นาย คิดเป็นร้อยละ 43.69  

ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) ไม่ต่ำกว่า 
65 คะแนน จำนวน 79 นาย (1.1-6) จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ ได้รับการประเมิน ทั้งหมด           
215 นาย คิดเป็นร้อยละ 36.74  

เมื่อพิจารณาผลดำเนินการ 3 ปี มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) 
ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน จำนวน 251 นาย จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด 602 นาย คิดเป็นร้อยละ 38.90 

X 100 

 

ผลร้อยละ = 
จำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

จำนวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ยทั้งหมด 
X 100 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 1 คะแนน 

 
ผลการประเมิน เท่ากับ    1   คะแนน 

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

การดำเนินงาน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีนักเรียนนายร้อยที่ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องที่

สะท้อนความรู้ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก 
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางด้านวิชาการ และโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ทางทหาร และภาวะผู้นำแก่นักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางด้านวิชาการ  
1)  การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ระหว่างโรงเรียนเหล่าทัพ โดย กองวิชาคณิตศาสตร์ฯ 

การแข่งขันจัดโดยกองทัพไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าส่งนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมแข่งขัน
จำนวน 3 ทีม ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 4 , 6 และ 7 จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 20 ทีม และได้
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 3 และรางวัลประกาศเกียรติคุณ (1.1-7) 

2)  ก ารแข่ งขั น ฮอน ด้ า ป ระห ยั ด เชื้ อ เพ ลิ ง  ปี ที่  2 2 /2562  โดยกอ งวิ ช า
วิศวกรรมเครื่องกลฯ ณ สนามอินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10 -13         
พ.ย. 2562 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าส่งแข่งขันในประเภทรถประดิษฐ์รุ่นอุดมศึกษา จำนวน 
2 ทีม สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.นายร้อย จปร. 2 ได้ลำดับที่ 20 จากทั้งหมด 417 ทีม (1.1-8) 

3)  การแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจำปี 2562 (Autonomous Aerial Vehicle 
Challenge 2019) โดยกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ เมื่อวันที่ 13-14 ม.ค. 63 ณ สนามกีฬาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร จังหวัดชุมพร โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้าส่งทีมเข้าแข่งขันจำนวน 1 ทีม ได้แก่ ทีม CRMA โดมีทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 24 ทีม 
ผลการแข่งขันได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ และได้ลำดับที่ 3 (1.1-9) 

4)  การแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร (TH ERM Challenge 2019) มีทีมจาก
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 10 ทีม โดยทีมจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
2 ทีม ได้แก่ กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธฯ 1 ทีม และกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ฯ 1 ทีม  
สรุปผลการแข่งขันทีมจากกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ฯ ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศและได้ลำดับที่ 3 ได้เป็นตัวแทนระดับภูมิภาคไปแข่งขันต่อที่ประเทศฮ่องกง (1.1-10) 

5)  การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2562 ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร”รอบคัดเลือก         
(ภาคกลาง) หัวข้อ “สามัคคีคือพลัง สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสุข” ผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น 21 คน จาก 
13 สถาบัน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับรางวัลชมเชย (1.1-11) 
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3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางทหารและภาวะผู้นำแก่นักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา 2562 
โครงการชมรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนายร้อยทางด้านการแข่งขัน 

ประกอบด้วย 
- โครงการพัฒนากีฬารักบี้  นักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา 2562 กรมนักเรียน          

นายร้อยรักษาพระองค์ฯ ได้เตรียมทีมรักบี้ฟุตบอล 7 คน ประเภทอุดมศึกษา ชิงแชมป์ประเทศไทย 
ประจำปี 2562 แข่งขันเมื่อ 13 - 14 ก.ค. 62 สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.จปร. 2 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทอุดมศึกษา ดิวิชั่น 2 (1.1-12)  

-  การแข่งขันกีฬายิงปืน รร.ทหาร - ตำรวจ (นอกรอบ) ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมปืนยาวชาวบ้าน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีม 
ปืนยาวอัดลม รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทปืนสั้นอัดลม ผลการแข่งขันคะแนนรวมได้รองชนะเลิศ
อันดับ 1 และได้รับรางวัลคะแนนยิงปืนสั้นอัดลมยอดเยี่ยม  (1.1-13) 

-  การแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562 ประเภท
ยูโด แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบุคคล และประเภททีมโรงเรียนนายร้อย          
พระจุลจอมเกล้าได้รางวัล ชนะเลิศประเภททีม  (1.1-14) 

-  การแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562 ประเภท
กีฬาบาสเกตบอล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 (1.1-15) 

-  การแข่งขันวิ่งรายการ “Bangkok Marathon 2019” ในวันที่ 17 พ.ย. 62 ณ 
พระบรมมหาราชวัง กทม. ในระยะทาง 21 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รางวัลชนะเลิศ  
อันดับที่ 9 รุ่นอายุ ไม่เกิน 20 - 29 ปี และ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 12 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี (1.1-16) 

-  การแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562 ประเภท
กีฬาแบดมินตันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับรางวัล ชนะเลิศคะแนนรวมร่วมกับ โรงเรียน
นายเรืออากาศ (1.1-17) 

-  การแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562 ประเภท
เทนนิส โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (1.1-18) 

-  การแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562 ประเภท
กีฬาฟันดาบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่น นวกะ (รุ่นเล็ก) 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รุ่นทั่วไป (รุ่นใหญ่) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (เหรียญเงินประเภทบุคคล)           
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดงประเภทบุคคล) (1.1-19) 

-  การแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562 ประเภท
กีฬากอล์ฟ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมและได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทบุคคล (1.1-20) 

-  การแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ 57 ประจำปี 2562 ประเภท
กีฬาโปโลน้ำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นทั่วไป  รองชนะเลิศอันดับที่ 1         
รุ่นน้องใหม่ (1.1-21) 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน 
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4. อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (Success 
Rate) ในแต่ละรุ่น (1 คะแนน) 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 

 

การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนนักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร

กำหนด (Success Rate) จำนวน 195 นาย (1.1-22,1.1-23) จากจำนวนนักเรียนนายร้อยแรก       
เข้าท้ังหมด 212 นาย(1.1-24)  คิดเป็นร้อยละ 91.98 

ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนนักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กำหนด (Success Rate) จำนวน 206 นาย (1.1-25, 1.1-26) จากจำนวนนักเรียนนายร้อยแรกเข้า
ทั้งหมด จำนวน 231 นาย (1.1-27) คิดเป็นร้อยละ 89.18 

ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กำหนด (Success Rate) จำนวน 215 นาย (1.1-28) จำนวนนักเรียนนายร้อยแรกเข้าทั้งหมด จำนวน 
235 นาย (1.1-29) คิดเป็นร้อยละ 91.49 

เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน 3 ปี มีจำนวนนักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (Success Rate) จำนวน 616 นาย จากจำนวนนักเรียนนายร้อยแรก 
เข้าท้ังหมด จำนวน 678 นาย คิดเป็นร้อยละ 90.86 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

  ผลการประเมิน เท่ากับ  1 คะแนน        

5. ผลประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับดีข้ึนไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) (1 คะแนน) 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 

จำนวน นนร. แรกเข้าทั้งหมด  
 

จำนวน นนร. ทีส่ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (Success Rate) X 100 ผลร้อยละ = 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา  
 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผูส้ำเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

X 100 ผลร้อยละ= 



39 
 

 

การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 ได้รับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับคะแนนประเมิน
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ระดับพึงพอใจมาก (1.1-30) และผลการประเมินรายบุคคลได้ผลการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จำนวน 90 นาย จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับ
การประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 94 นาย (1.1-31) คิดเป็นร้อยละ 95.74 

ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับคะแนนประเมิน
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ระดับพึงพอใจมาก (1.1-32) และผลการประเมินรายบุคคลได้ผลการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จำนวน 124 นาย จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับ
การประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 125 นาย (1.1-33) คิดเป็นร้อยละ 99.20  

ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับคะแนนประเมิน
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ระดับพึงพอใจมาก (1.1-34) และผลการประเมินรายบุคคลได้ผลการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จำนวน 125 นาย จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับ
การประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 132 นาย (1.1-35) คิดเป็นร้อยละ 94.70 

เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน 3 ปี มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5) จำนวน 339 นาย จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 351 นาย คิดเป็นร้อยละ 96.58 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

  ผลการประเมิน เท่ากับ  1  คะแนน  
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เท่ากับ  5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
1.1-1   รายงานผลการทดสอบความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 5 
1.1-2  รายงานผลการทดสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที ่2) 
1.1-3 รายงานผลการสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1-4 รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน(ALCPT) ปี 2560 
1.1-5 แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกา (ALCPT) 
1.1-6 สรุปผลการสอบ ALCPT นนร.ชั้นปีที่ 5 โดย ยศ.ทบ. ปีการศึกษา 2562 
1.1-7  โครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมการแข่งขัน CTF จัดโดยกองบัญชาการ 
1.1-8  รายงานผลการเข้าแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที ่22/2562 
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1.1-9 สรุปผลการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจำปี 2562 
1.1-10   ขอส่งสรุปผลการแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร (Th ERM Challenge 2019) 
1.1-11  รายงานผลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที ่2 
  ประจำปี 2562 
1.1-12 รายงานผลการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ประเภทอุดมศึกษา ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ประจำปี 2562   
1.1-13  รายงานผลการแข่งขันกีฬายิงปืน รร.ทหาร - ตำรวจ (นอกรอบ)  
1.1-14  แผนงานการดำเนินงานกิจกรรมชมรมยูโด ปี 2562 
1.1-15  แผนงานการดำเนินงานกิจกรรมประจำปี 2562 ชมรมบาสเกตบอล 
1.1-16  รายงานผลการแข่งขันวิ่งรายการ "BANGKOK MARATHON 2019" 
1.1-17  รายงานผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รร.ทหาร - ตำรวจ (นอกรอบ) 
1.1-18  รายงานผลการแข่งขันกีฬาเทนนิส รร.ทหาร - ตำรวจ (นอกรอบ) 
1.1-19  แผนงานการดำเนินการชนรมดาบสากล รร.จปร. ปี 2562 
1.1-20  รายงานผลการแข่นขันกีฬากอล์ฟ รร.ทหาร - ตำรวจ (นอกรอบ) 
1.1-21  รายงานผลการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำ รร.ทหาร - ตำรวจ (นอกรอบ) 
1.1-22  บรรจุนักเรียนนายร้อยเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร 
1.1-23  คำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง บรรจุนักเรียนนายร้อยเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร 
1.1-24  คำสั่งกองทัพบก เรื่อง บรรจุ นตท. เข้าเป็น นนร.ชั้นปีที่ ๑ 
1.1-25  บรรจุนักเรียนนายร้อยเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร 
1.1-26  คำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง บรรจุนักเรียนนายร้อยเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร 
1.1-27  คำสั่งกองทัพบก เรื่อง บรรจุ นตท. เข้าเป็น นนร.ชั้นปีที่ 1 
1.1-28  ขออนุมัติเปิดตำแหน่งบรรจุ นนร.และ นรต.เข้ารับราชการประจำปีงบประมาณ 2563 
1.1-29  บรรจุ นตท. เข้าเป็น นนร. ชั้นปีที่ 1 
1.1-30 รายละเอียดผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อ

ผู้สำเร็จการศึกษา จปร.รุ่นที่ 64 
1.1-31  ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. รุ่น 64 ปี 59 
1.1-32 รายงานผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 

จปร.รุ่นที่ 65 ปี 60 
1.1-33  ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. รุ่น 65 ปี 60 
1.1-34 รายงานผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 

จปร.รุ่นที่ 66 ปี 61 
1.1-35 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติโดยผู้ใช้

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
คำอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือสำเร็จเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญ
ฉลาด” ดังนี้ 

1. เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้นำที่ดี มีวินัย มีความกล้าหาญ
เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 

2. มีความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี
สามารถเป็นผู้นำการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกำลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการ
อุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

4. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดำรง
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กำลังพลในหน่วยงาน
ของตน รวมทั้งมีจิตสำนึกและสัญชาตญาณในการรบ 

5. มี พ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

6. มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 

วิธีการคำนวณ 

การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 

2560  ที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกองทัพบกโดยหน่วยใช้ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5)  จำนวน 124 นาย (1.2-1) จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน        
โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด 125 นาย คิดเป็นร้อยละ 99.20  

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 
2561  ที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกองทัพบกโดยหน่วยใช้ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5)  จำนวน 124 นาย (1.2-2และ 1.2-3) จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการ
ประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด 132 นาย คิดเป็นร้อยละ 93.94 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกองทัพบก
โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

X 100 ผลร้อยละ=
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โดยมีสรุปผลการประเมินคุณสมบัติที่ พึงประสงค์ของกองทัพบกของผู้จบการศึกษา                   
ปีการศึกษา 2561 โดยหน่วยใช้ดังตารางที่ 9 

ตารางท่ี 11 สรุปผลการประเมินนายทหารสัญญาบัตรที่จบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะ
ผู้นำท่ีดี มีวินัย มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้แบบ
ธรรมเนยีมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตน
เพื่อชาติและประชาชน 

4.60 มากที่สุด 

มีความรู้ความสามารถข้ันพ้ืนฐานในวิชาทหารเหล่า
ต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี สามารถเป็น
ผู้นำการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของ
หน่วยกำลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.35 มากที่สุด 

มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร 
และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อ
ความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

4.34 มากที่สุด 

มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจเป็นสภุาพบุรุษ 
มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดำรงความเข้มแข็ง
ของสมรรถภาพร่างกายและจติใจ ทั้งในตนเองและ
เสรมิสร้างให้แก่กำลังพลในหน่วยงานของตน 
รวมทั้งมีจิตสำนึกและสญัชาตญาณในการรบ 

4.57 มากที่สุด 

มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอดุมศึกษาในด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
อักษรศาสตร์ เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานใน
ฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก และ
มีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ

4.38 มาก 

มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบญัชา 
4.35 มาก 

ภาพรวมระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ของผูจ้บการศึกษา  4.43 มาก 

 
เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน 2 ปี มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึง

ประสงค์ของกองทัพบกโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จำนวน 
248 นาย จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน  257 
นาย คิดเป็นร้อยละ 96.50 
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จำนวนโครงงานนักเรียนนายร้อย (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่
สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
หรือนำไปใช้ประโยชน์ 

จำนวนโครงงานนักเรยีนนายร้อยทั้งหมด 
ผลร้อยละ = 

  เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 

  ผลการประเมิน เท่ากับ  5  คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.2  เท่ากับ 5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
1.2-1    รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.รุ่นที่ 65) ประจำปีการศึกษา 2560 
1.2-2    รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.รุ่นที่ 66) ประจำปีการศึกษา 2561 
1.2-3   ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์รายบุคคล   
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ 
คำอธิบาย 
 ผลงานของนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะ และ/หรือนำไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในโครงงาน  

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 ร้อยละของโครงงานนักเรียนนายร้อย  (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือนำไปใช้ประโยชน์ (5 
คะแนน) 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 
 
 

 
การดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 2560 มีโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะโดย
การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ ณ โรงเลี้ยงนักเรียนนายร้อย ในวันที่ 14-15 พ.ย.2560 จำนวน 30 
เรื่อง (1.3-1) จากจำนวนโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 53 เรื่อง (1.3-2) คิดเป็นร้อยละ 
65.60 

× 100 
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ปีการศึกษา 2561 มีโครงงานนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  online หรือนำไปใช้ประโยชน์จำนวน 30 เรื่อง                 
จากจำนวนโครงงานนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 49 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 61.22 (1.3-3) 

ปีการศึกษา 2562 มีโครงงานนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์และจัดแสดงในวันนิทรรศการ
วิชาการ รร.จปร. 2562 จำนวน 30 เรื่อง (1.3-4) และได้นำโครงงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยในปี
การศึกษา 2561 จัดแสดงในงานวันภูมิปัญญานักรบไทยจำนวน 2 เรื่อง (1.3-5) รวม 32 เรื่อง โดย
แบ่งเป็นโครงงานวิจัย 28 เรื่อง และเป็นนวัตกรรม 4 เรื่อง (1.3-6) จากจำนวนโครงงานนักเรียน         
นายร้อย ทั้งหมด 47 เรื่อง (1.3-7)  คิดเป็นร้อยละ 68.09 

เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน 3 ปี มีโครงงานนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือนำไปใช้ประโยชน์
จำนวน 92 เรื่อง  จากจำนวนโครงงานนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 149 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 61.74 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  5.00  คะแนน 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
1.3-1 เอกสารวันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560 
1.3-2 ขอประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการงานวิจัย นนร. ประจำปี 2560 
1.3-3 การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัย นนร. 
1.3-4  เอกสารวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2562 
1.3-5 ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปจัดนิทรรศการในงานวันภูมิปัญญานักรบไทย 
1.3-6 รายชื่อโครงงาน นนร. ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ (สำหรับตัวบ่งชี้ 1.3)  
1.3-7  ขออนุมัติดำเนินการโครงงานวิจัย นนร.ประจำปี 2562 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน 
คำอธิบาย 
 นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

1.1 มีเหตุผลในการกำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
การดำเนินงาน 
จากนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2560-2564 กำหนดให้ โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก เพ่ือให้มีลักษณะเป็นนายทหารที่ดีของ
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กองทัพ ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” เป็นแบบฉบับของนายทหาร
สัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นำที่ดี  มีวินัย มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ           
มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้
เป็นที่ยอมรับและเรียกว่าเป็น “บ้านของผู้นำ” (Home of Leaders) ได้กำหนดอัตลักษณ์ของ
นักเรียนนายร้อยและผู้สำเร็จการศึกษาไว้ว่า “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนาที่มีความเป็นผู้นำ           
ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสตร์กษัตริย์” ดังนั้น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้กำหนด
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม   
ให้นักเรียนนายร้อยและผู้จบการศึกษามีอัตลักษณ์ตามที่กำหนด (1.4-1)  

 

ผลการประเมิน ได้คะแนน 0.40 คะแนน 
 

1.2 มีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ปี 2561-2564 (1.4-2) และในห้วงปีการศึกษา 2562 ได้มีการนำแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติโดยกำหนด
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัดและ          
ค่าเป้าหมายโดยกำหนดผลการบรรลุสำเร็จระดับแผนงานไว้ที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการประเมิน ได้คะแนน 0.40 คะแนน 
 

1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดกลไก และการขับเคลื่อน

การปฏิบัติงานเพ่ือนำสู่การสร้างนักเรียนนายร้อยและผู้จบการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรให้มี
คุณสมบัติตามอัตลักษณ์ “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนาที่มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน 
ชาติ ศาสตร์กษัตริย์” ในแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 (1.4-1) 
โดยพิจารณาตามกรอบภาระหน้าที่สำคัญในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยขึ้นตรง อนึ่งสามารถพิจารณา
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างเสริมอัตลักษณ์ให้แก่นักเรียนนายร้อย มีดังนี้ 

1.3.1 ส่วนการศกึษาฯ  รับผิดชอบดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต  (1.4-3) 
  2) โครงการขอตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง (1.4-4) 
  3) การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและพระบรมหาราชวัง (1.4-5) 
  4) การทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม (1.4-6) 
  5) โครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมทางวิชาการและการ
ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ (1.4-7) 
  6) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางวิชาการ ประกอบด้วย 
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6.1) โครงการสนับสนุนนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมการแข่งขัน CTF จัดโดย
กองบัญชาการกองทัพไทย (1.4-8) 

6.2) โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจำปี 2562 (1.4-9) 
6.3) โครงการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจำปี 2562 (1.4-10) 
6.4) โครงการแข่งขันการจัดการทรัพยากรในองค์กร (Thailand ERM 

Challenge) (1.4-11) 
6.5) โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา (1.4-12) 

7) โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้แก่นักเรียน          
นายร้อย (1.4-13)  

8) การปัจฉิมนิเทศนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ก่อนจบการศึกษาเพ่ือเปิดโอกาส
ให้นักเรียนนายร้อยได้แสดงมุทิตาจิตขอขมาลาโทษแด่ครูอาจารย์ และให้ครูอาจารย์แนะแนวทางการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจบการศึกษาเป็นนายทหารชั้น            
สัญญาบัตร (1.4-14) 

9) การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือให้คำปรึกษาแนะนำด้าน
การศึกษาและการปฏิบัติตน รวมทั้งประสานงานติดตามความประพฤติและผลการศึกษาของ            
นักเรียนนายร้อยในความรับผิดชอบ (1.4-15) 

10) การประกวดโครงงานวิจัยดีเด่นนักเรียนนายร้อยเพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติงานจริง (1.4-16) 

1.3.2 กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ รับผิดชอบดำเนินงานในโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้  

   1) ถวายพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยจัดนักเรียนนายร้อย          
เข้าร่วมการสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของ ทหาร - ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย (1.4-17) 
    2) การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน (1.4-18) 
    3) การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย นนร. ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักเรียน
นายร้อยผ่านการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ระดับ B ร้อยละ 87.64 (1.4-19) 
    4) โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ นนร. ประจำปีการศึกษา 2562 
มีผลการประเมิน ดังนี้ 
     - นักเรียนนายร้อยผ่านเกณฑ์คุณลักษณะผู้นำระดับดี-ดีมาก ร้อยละ 99.82 
(1.4-20) 
     - นักเรียนนายร้อยผ่านเกณฑ์การประเมินด้านสมรรถภาพร่างกาย ร้อยละ 
91.68 (1.4-20) สำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะมีการปรับปรุงด้านสมรรถภาพร่างกายต่อไป 
     - นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ผ่านเกณฑ์การยิงปืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ร้อยละ 100 ของจำนวนนักเรียนนายร้อยที่ทำการทดสอบ (1.4-21) 
    5) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ฝึกตามแบบฝึกพระราชทานและฝึกยิงปืนพก 
(1.4-22) 
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    6) นักเรียนชั้นปีที่ 1-5 ทำการฝึกตามแบบฝึกคู่มือพระราชทานโดยมี ฉก.ทม.
รอ. 904 ทารฝึก (1.4-22) 
    7) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-3 เข้ารับการอบรมตามตำราพระราชทานและฝึก
ร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจำปี 2563 ในห้วง 1-23 ก.พ.63 โดยนักเรียนนายร้อยแต่ละ
ชั้นปีถูกแบ่งเข้ารับการฝึกตามหน่วยต่างๆ แนวคิดในการฝึกบรรจุนักเรียนนายร้อยแต่ละชั้นปีแทนค่า
กำลังพลของหน่วย คือ ชั้นปีที่ 1 แทนค่าพลทหาร นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 แทนค่าหัวหน้าชุด และ 
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 แทนค่าผู้บังคับหมู่ รองผู้บังคับหมวด (1.4-23 และ 1.4-24)  
    8) โครงการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำแก่ นนร. ปีการศึกษา 2562 เป็น
การส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยดำเนินกิจกรรมชมรมนักเรียนนายร้อย (1.4-25)   
    9) โครงการฝึกอบรมการเกษตร นนร.ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยได้เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตอันจะเป็น
ประสบการณ์ท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจบการศึกษา (1.4-26) 

10) โครงการห้องเรียนมีชีวิต รุ่นที่ 10 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยได้
เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นประสบการณ์           
ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ที่หน่วยทหารต่อไป (1.4-27) 
   11) นำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  2 และชั้นปีที่  5 ศึกษาดูงาน ณ แปลง
การเกษตรโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก (1.4-28) 
   12) โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษ เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้มีโอกาสทำงาน
ร่วมกับนักศึกษา มหาวิทยาลัย และส่วนราชการต่างๆ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกศึกษา
ไปใช้ถ่ายทอดให้แก่เยาวชนรวมทั้งปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติให้แก่เยาวชนได้ (1.4-29) 
   13) โครงการเสาร์ประทีป เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
เยาวชนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและพ้ืนที่รอบๆ อีกทั้งเป็นการฝึกนักเรียนนายร้อยเกี่ยวกับ
การพูดและการทำงานร่วมกับประชาชนรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพ้ืนที่ (1.4-30) 
   14) โครงการ Smart Cadet 4.0 สำหรับนักเรียนนายร้อยผู้บังคับบัญชา 
ประจำปี 2562  เพ่ือพัฒนาทักษะผู้นำและภาวะผู้นำแก่นักเรียนนายร้อยผู้บังคับบัญชา (1.4-31) 
   15) โครงการอบรมขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ“หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” นักเรียนวิทยากรจิตอาสา ใน
หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้แก่  
    - ผู้ฝึก ครูฝึก และทหารใหม่รุ่นปี 2562 ผลัดที่ 2 จำนวน 550 คน (1.4-
32) รวมทั้งร่วมแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการเสาร์ประทีปจำนวน 144 คน (1.4-33)  
    - ข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป. รุ่นที่  6 ประจำปี
งบประมาณ 2562 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระมหา
กรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน (1.4-34) 
   16) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 รับการสาธิตวิชามวยไทยและไหว้ครูมวยไทย
จาก ร้อยตรี สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว) (1.4-22) 
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   17) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 เข้ารับฟังบรรยายจากกรมสวัสดิการกองทัพบก 
เรื่องสวัสดิการกำลังพล ณ สโมสรนักเรียนนายร้อย เมื่อ 19 ก.ค. 62 (1.4-35) 
   18) ผู้บัญชาการทหารบกบรรยายพิเศษหัวข้อ แนวทางในการรับราชการทหาร
ให้กับนายทหารใหม ่ประจำปี 2562 เมื่อ 26 ธ.ค.62 (1.4-36) 
   19) โครงการแลกเปลี่ยนดูงานนักเรียนนายร้อยระหว่างโรงเรียนทหารของมิตร
ประเทศ เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้มีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วย
ทหารของมิตรประเทศ (1.4-22, 1.4-35,1.4-37) และเมื่อ 27 ต.ค. -4 พ.ย. 62 คณะนักเรียนนายร้อย
จำนวน 3 นาย ได้เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์นักเรียนนายร้อยทหารบก นานาขาติ ครั้งที่ 7  
ณ เมืองหนานจิง สาธารณรัฐประชาชนจีน (1.4-38) 

1.3.3 ส่วนวิชาทหารฯ 
ส่วนวิชาทหารฯ มีหน้าที่ 1) ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึกวิชาทหาร

ขั้นพ้ืนฐานทางยุทธวิธี รวมทั้งหลักการและเทคนิคของเหล่าต่างๆ แก่นักเรียนนายร้อย ให้สามารถเป็น
ผู้นำหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ให้การศึกษา อบรม และ
ดำเนินการฝึกบุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกกำหนด 3) ประเมินค่าความเหมาะสมในการเป็นทหาร 
ให้แก่นักเรียนนายร้อย โดยดำเนินการฝึกสอนในภาคการศึกษา จำนวน 1,072 ชั่วโมง และภาคการ
ฝึก จำนวน 2,865 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 3,937 ชั่วโมง (1.4-39) ซึ่งกำหนดเป้าหมายการจัดการฝึก       
และศึกษาไว้ดังนี้ 

- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคล
และหัวหน้าชุดฯ 

- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ฯ 
- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวดฯ 
- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จำเป็นสำหรับ

การเป็นผู้นำหน่วยฯ 
- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพ่ิมเติมในเรื่องที่จำเป็นอ่ืนๆ 
 กระบวนการหลักตามหน้าที่ของส่วนวิชาทหารฯ ที่จะทำให้นักเรียนนายร้อย 

ปรากฏอัตลักษณ์ตามเป้าหมายนั้นประกอบด้วย การศึกษาในภาคการศึกษาโดยจะใช้เวลาในวัน
ราชการตามตารางการเรียนการสอนของส่วนวิชาทหารฯ (1.4-40) ส่วนการฝึกศึกษาในภาคการฝึก
หรือเรียกว่าการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยจะใช้เวลาต่อจากการศึกษาภาควิชาการของภาค
การศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนตามคำสั่งการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย 
ประจำปีการศึกษา 2562 (1.4-41) 

1.3.4 โครงการ/กิจกรรมที่ รับผิดชอบโดยภาพรวมของโรงเรียนนายร้อย                     
พระจุลจอมเกล้า และหน่วยขึ้นตรงอ่ืนๆ มีดังนี ้

1) พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่  นักเรียนนายร้อย 
และพิธีมุทิตาจิตแด่อดีตครู  อาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อ 23 พ.ค. 62 เพ่ือให้นักเรียนนาย
ร้อยแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครู อาจารย์ อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่แสดงถึงมุทิตาจิต 
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และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้ และอบรมสั่งสอนให้นักเรียนนายร้อยเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพของกองทัพบก(1.4-42) 

2) โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  เนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดี และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (1.4-43) 

3) โครงการบริจาคโลหิตเนื่ องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ            
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 (1.4-44) 

4) กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเทิดพระเกียรติฯ ห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก         
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (1.4-45) 

5) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีฯ ทรงรับการถวายความเคารพรับแถวจากนักเรียนนายร้อยเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา            
ปีการศึกษา 2562 (1.4-46) 

6) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารีฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร. (1.4-47) 

7) โครงการจิตอาสาตามพระราชดำริ (1.4-48)  
8) การปฐมนิเทศนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึง 5 ประจำปีการศึกษา 2562 

เพ่ือให้นักเรียนนาร้อยทุกชั้นปีได้ทราบแผนการศึกษาที่ถูกต้องและทันสมัย และมีความเข้าใจระเบียบ
และกฎเกณฑ์ท่ีจำเป็นในการศึกษา (1.4-49) 

9) จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ความเป็นผู้นำและความมีส่วนร่วมกับภาค
ประชาชน" โดย พันโทหญิง ลัดดา เทมม่ี ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา โดยมีข้าราชการและ 
นักเรียนนายร้อยเข้าร่วมฟังเมื่อ 22 ส.ค. 62 (1.4-28) 

10) จัดการฝึกอบรมหลักสูตรดับไฟป่าให้แก่นักเรียนนายร้อยโดยเจ้าหน้าที่/
วิทยากร จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1.4-50) 

ผลการประเมิน ได้คะแนน 0.40 คะแนน   
 

1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามุ่งเน้นการเสริมสร้างให้นักเรียนนายร้อยมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามอัตลักษณ์ที่กำหนด ซึ่งคุณภาพผลผลิตของนักเรียนนายร้อยมา
จากการมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากรทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้บริหารของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล และติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งส่วนนโยบาย ได้แก่ กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วนปกครอง
บังคับบัญชา ได้แก่ กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ส่วนฝึกศึกษา ได้แก่ ส่วนวิชาทหารฯและ 
ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนรักษาและฟ้ืนฟู ได้แก ่โรงพยาบาลฯ และ ส่วนสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ส่วนบริการฯ 
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และกองพันทหารราบฯ ร่วมกันกำกับ ดูแล และเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยตามบริบท
และบทบาทหน้าที่ของตน  

ผลการประเมิน ได้คะแนน 0.40 คะแนน   
 

1.5 มีผลการประเมินนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามุ่งตอบสนองต่อนโยบายเฉพาะของกองทัพบก พ.ศ. 

2560 – 2564 ที่ว่า “ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อย เพ่ือสำเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลัก
ของกองทัพบก ซึ่งมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” และตามอัตลักษณ์ของผู้
จบการศึกษา จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็น เรื่องความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 66 ปีการศึกษา 2561 โดยมีระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.54  จำแนกเป็นผลการประเมินด้านความเป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.40 ด้านความเป็นผู้นำที่ยึดมั่นอุดมการณ์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 
และด้านการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 (1.4-51) 

นอกจากนี้ยังมีการประเมินภายในหน่วยงานในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่เด่นชัดของนักเรียนนายร้อยตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน 
เช่น ในประเด็นของ การประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำทหาร ของนักเรียนนายร้อยและ        
ผลการฝึกศึกษาทางการทหาร ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ดังนี้ 

1.5.1 ในปีการศึกษา 2562 กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ได้ประเมินความ
เหมาะสมในการเป็นผู้นำทหาร ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 ที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้ผลการ
ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำ
ทหารของนักเรียนนายร้อย ที่อยู่ในเกณฑ์ ดี ดีมาก และดีเลิศ (อักษรระดับ B, B+ และ A) พบว่ามี
นักเรียนนายร้อย ที่เข้ารับการประเมินแล้วผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1,140 นาย 
จากจำนวนนักเรียนนายร้อยที่เข้ารับการประเมิน 1,142 นาย คิดเป็นร้อยละ 99.82  (1.4-52) 

1.5.2 ส่วนวิชาทหารประเมินผลการสอนวิชาทหารและการฝึกภาคสนาม ให้กับนักเรียน
นายร้อย ในปีการศึกษา 2562 โดยมีการประเมินผลการฝึกที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติเป็นรายบุคคลเพ่ือ
ทดสอบความสามารถของนักเรียนนายร้อยหลังจากเข้ารับการฝึก (1.4-53) และกำหนดให้อักษรระดับ 
B ขึ้นไปถือว่านักเรียนนายร้อย ปรากฏอัตลักษณ์ เป็นนักรบที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้นำ
หน่วยทหาร ซึ่งมีผลการประเมิน (1.4-54) ดังนี้ 
 1)  นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 มีนักเรียนนายร้อยที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 92.60 %  
 2)  นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 มี นักเรียนนายร้อยที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 89.49 %  
 3)  นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 มี นักเรียนนายร้อยที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 93.63 %  
 4)  นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 มี นักเรียนนายร้อยที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 90.68 %  
 5)  นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 มี นักเรียนนายร้อยที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 82.55 %  
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 ผลการประเมิน ได้คะแนน 0.40 คะแนน   

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

วิธีการคำนวณ 
 

 
 

การดำเนินงาน 
กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ได้กำหนดการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำ

ทหาร ของ นักเรียนนายร้อยซึ่งประกอบด้วย การประเมินใน 4 ประเด็น ได้แก่ ประเมินค่าคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้นำทางทหาร 14 ประการ ประเมินสมรรถภาพร่างกายของ นักเรียนนายร้อย            
ผลคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ์ รวมทั้งผลคะแนนเกียรติศักดิ์ของนักเรียนนายร้อย               
เป็น อัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อย และได้มีการกำหนดให้นักเรียนนายร้อยทุกนายต้องเข้ารับ           
การประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำทหาร โดยนักเรียนนายร้อยต้องมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 70 ผลการประเมินมีดังนี้ 

ปีการศึกษา 2560 จำนวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่กำหนด จำนวน 1,067 
นาย จากจำนวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ 1,067 นาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 (1.4-55)  

ปีการศึกษา 2561 จำนวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่กำหนด จำนวน 1,085
นาย จากจำนวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ 1,085 นาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 (1.4-56) 

ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่กำหนด จำนวน 1,142 
นาย จากจำนวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ 1,142 นาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 (1.4-52) 

ผลดำเนินงาน 3 ปี มีจำนวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่กำหนด จำนวน 
3,294 นาย จากจำนวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ 3,294 นาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน 

 

  ผลการประเมิน   เท่ากับ 3 คะแนน            

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  เท่ากับ 5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
1.4-1 แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562     
1.4-2 แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560 - 2564   
1.4-3  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบัน

 พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออินเตอร์เน็ต    
1.4-4  โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง     

 
ผลร้อยละ = 

จำนวนนักเรียนนายร้อยท่ีปรากฎอัตลักษณต์ามที่ รร.จปร. กำหนด 
 

จำนวนนักเรียนนายร้อยท่ีได้รับการสุ่มตรวจ 
X 100 
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1.4-5  ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง     
1.4-6  ทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม     
1.4-7  โครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมประชุมและกิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงาน 
  ทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ    
1.4-8  โครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมการแข่งขัน CTF จัดโดยกองบัญชาการ     
1.4-9     รายงานผลการเข้าแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที ่22/2562 
1.4-10  สรุปผลการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจำปี 2562   
1.4-11  ขอส่งสรุปผลการแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร (Th ERM Challenge 2019)   
1.4-12   โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา 
1.4-13   โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้แก่ นนร. 
1.4-14  การปัจฉิมนิเทศนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5   
1.4-15  การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนนายร้อย   
1.4-16   สรุปผลการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. และ อจ. ประจำปีการศึกษา 2562 
1.4-17  การสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของ ทหาร - ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย   
1.4-18  ขออนุมัตินำ นนร. ไปปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ในเขตพระราชฐาน   
1.4-19  ส่งผลอักษรระดับวิชาพลศึกษา ของ นนร.ชั้นปีที่ 1 - 5 ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2562   
1.4-20  รายงานการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำของ นนร. ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 

 2562   
1.4-21  รายงานการใช้ สป.5 และผลการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของ นนร. ชั้นปีที่ 5   
1.4-22  รายงานการประชุมชี้แจง และสั่งการของ ผบ.รร.จปร. ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร.   
1.4-23  ประชุมชี้แจงแผนการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจำปี 2563   
1.4-24  สรุปผลการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ  
  ปีงบประมาณ 2563    
1.4-25  เปลี่ยนชื่อชมรม นนร.   
1.4-26  รายงานสรุปผลการอบรมโครงการฝึกอบรมการเกษตร นนร. ประจำปีการศึกษา 2562 
1.4-27  สรุปผลการดำเนินการโครงการห้องเรียนมีชีวิต รุ่นที่ 10    
1.4-28  รายงานการประชุมชี้แจง และสั่งการของ ผบ.รร.จปร. ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร.   
1.4-29  เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิรัฐบุรุษโดยมี คณะนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ  
1.4-30  สรุปการปฏิบัติโครงการเสาร์ประทีป   
1.4-31  รายงานผลการดำเนินโครงการ Smart Cadet สำหรับนักเรียนบังคับบัญชา  
  ประจำปีการศึกษา 2562 
1.4-32  กรม.นนร.รอ.รร.จปร. จัดวิทยากรจิตอาสา 904 ( หลักสูตรหลักประจำ ) รุ่นที่ 1/61 รุ่น 

 "เป็น เบ้า เป็น แม่พิมพ์" จำนวน 7 นาย อบรมบรรยาย ขยายผลจิตอาสา ในหัวข้อ 
 “สถาบันพระมหากษัตริย์กับ ประเทศไทย”   

1.4-33  รายงานการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ   
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1.4-34  รายงานการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ   
1.4-35  รายงานการประชุมชี้แจง และสั่งการของ ผบ.รร.จปร. ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร.   
1.4-36  รายงานการประชุมชี้แจง และสั่งการของ ผบ.รร.จปร.ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร.  
1.4-37   จัดนายทหารควบคุม และ นนร. ดูงานและศึกษากิจการ ณ รร.นายร้อยต่างประเทศ 

 ประจำปีงบประมาณ 2563 
1.4-38  รายงานการประชุมชี้แจง และสั่งการของ ผบ.รร.จปร. ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร.   
1.4-39  หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2558 ด้านวิชาทหาร   
1.4-40   ตารางการศึกษาวิชาทหารของ นนร. ชั้นปีที่ 1 - 5 ภาคการศึกษาที ่1 ประจำปีการศึกษา 2562 
1.4-41   ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกภาคสมาน นนร.ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2562 
1.4-42  ขออนุมัติออกคำสั่งจัดงานพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรีญรางวัลการศึกษาแก่ นนร.  
  และพิธีมุทิตาจิต และพระราชทานของที่ระลึกแด่อดีต ครู อาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 
1.4-43  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 ประจำปีพุทธศักราช 2562 
1.4-44  รายงานผลการดำเนินโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
1.4-45  การดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ือเทิดพระเกียรติฯ ห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
1.4-46  พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงรับการถวาย 
  ความเคารพจากแถว นนร. เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 
1.4-47  สรุปผลการประชุมการเตรียมการพิธีเสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร 

 รร.จปร. ประจำปี 2562 
1.4-48  รายงานการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 
1.4-49  การปฐมนิเทศ นนร.ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562 
1.4-50  ขออนุมัติให้ นนร.ชั้นปีที่ 5 เข้ารับการอบรมการดับไฟป่า 
1.4-51  รายงานผลสำรวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 

จปร.รุ่นที่ 66 ปี 61 
1.4-52  รายงานการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำของ นนร. ชั้นปีที่  1-5 ประจำปี

การศึกษา 2562 
1.4-53  แบบบันทึกผลเป็นรายบุคคล 
1.4-54  แบบบันทึกผลเป็นรายบุคคล 
1.4-55  สรุปผลการระเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำของ นนร. ชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 61 
1.4-56  รายงานการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำของ นนร. ชั้นปีที่  1-5 ประจำปี

การศึกษา 2561 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) ( 5 คะแนน) 
คำอธิบาย 

นักเรียนนายร้อยมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ได้กำหนดให้มีโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ให้แก่
นักเรียนนายร้อย เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนายร้อยระหว่างประเทศ การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ  

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
1. มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม 
การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดโครงการเพ่ือเพ่ือพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อย ดังนี้ 
1) การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยร่วมกับนักศึกษา ROTC (Reserve Officers' 

Training Corps) จากประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่ งมาปฏิบัติ งานตามโครงการ  The Cultural 
Understanding Language Program (CULP) ส่งผลให้นักเรียนนายร้อยได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร ฝึกทักษะการฟังและการพูด แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ตลอดจนได้เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันโดยหน่วยงาน JUSMAGTHAI ได้ ส่งนักศึกษา ROTC มาดูงานและ
ศึกษาวัฒนธรรม ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประจําทุกปี สําหรับปีการศึกษา 2562 ได้ 
จัดให้มีกิจกรรมเป็น 2 ห้วง  โดยแบ่งเป็นห้วงเวลาดังนี้ ห้วงที่ 1 วันที่ 20 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 และห้วง
ที่ 2 วันที่ 3-16 มิ.ย.62 ทําให้นักเรียนนายร้อยได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษอย่าง สนุกสนาน และกล้า
แสดงออก เนื่องจากเป็นเพ่ือนต่างชาติในวัยเดียวกัน ซึ่งนักเรียนนายร้อยสามารถสื่อสารกับนักศึกษา 
ROTC ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนนายร้อยยังได้รับแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ       
และมีความมั่นใจในการใช้ ภาษาอังกฤษมากขึ้นอีกด้วย โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจเท่ากับ 
4.37 อยู่ในระดับด ี(1.5-1) 

2) โครงการการแลกเปลี่ยนดูงานนักเรียนนายร้อย ระหว่างโรงเรียนทหารของมิตร
ประเทศ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการทหารและวัฒนธรรมรวมทั้ง นักเรียนนายร้อย
ได้มีโอกาสในการปรับปรุงทักษะด้านภาษา (1.5-2) 

3) นำเสนอโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา
ทักษะการพูดและเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษ (1.5-3) 

4) โครงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษาโดยส่วน
การศึกษาฯ โดยในภาคการศึกษาท่ี 1 มี 27 วิชา และภาคการศึกษาท่ีสองมี 28 วิชา (1.5-4) 

5) โครงการการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 ในระบบ English 
Program โดยคัดเลือกจากนักเรียนนายร้อยที่สมัครใจและใช้ผลการศึกษาวิชาภาษาอังกฤษและ           

https://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_Officers%27_Training_Corps
https://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_Officers%27_Training_Corps
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เกรดเฉลี่ยจากโรงเรียนเตรียมทหารฯ ประกอบการคัดเลือกผลการคัดเลือกมีนักเรียนนายร้อย            
ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาในระบบ English Program จำนวน 38 นาย (1.5-5) 

6) โครงการการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 ในระบบ English 
Program (1.5-6) 

7) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ  นนร. ทุกชั้นปี  เพ่ือเตรียมการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ American Language Course Placement Test (ALCPT) (1.5-7) 

8) ส่งนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทางทหารในต่างประเทศ 
(1.5-8) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1.25 คะแนน   
 

2. มีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมอย่าง
ชัดเจน 

การดำเนินงาน 
การกำหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่นักเรียนนายร้อย ได้มี

การกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จในการดำเนินงานทุกรายโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดใน
แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 เช่น 

การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยร่วมกับนักศึกษา  ROTC กำหนดตัวชี้วัดคือ
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อยในการพัฒนาภาษาอังกฤษร่วมกับ นักศึกษา ROTC ระดับ
ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 4.00 

 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1.25 คะแนน   

3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
การดำเนินงาน 
มีการนำโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการมาสู่การปฏิบัติในทุกราย

โครงการ/กิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น  การพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนายร้อยร่วมกับนักศึกษา ROTC จะมีการประสานการดำเนินงานทั้งในส่วนกรมนักเรียนนายร้อย
รักษาพระองค์ และส่วนการศึกษาฯ (กองวิชาอักษรศาสตร์) รวมทั้งฝ่ายอำนวยการทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(1.5-1) 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1.25 คะแนน 

4. มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยต้องมีผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

การดำเนินงาน 
- การประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 
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1) การพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยร่วมกับนักศึกษา ROTC นักเรียนนายร้อย
มีระดับความพึงพอใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษร่วมกับนักศึกษา ROTC เท่ากับ 4.37 จากคะแนนเต็ม 5 
(1.5-1) 

2) โครงการการแลกเปลี่ยนดูงานนักเรียนนายร้อย ระหว่างโรงเรียนทหารของมิตร
ประเทศ ผลการปฏิบัติบรรลุภารกิจทุกประการ (1.5-2) 

3) นำเสนอโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยเป็นภาษาอังกฤษ  กำหนดตัวชี้วัดคือจำนวน
ผลงานที่นำเสนอ จำนวน 10 ผลงาน สรุปผลการดำเนินงาน นักเรียนนายร้อยนำเสนอโครงงานวิจัย
เป็นภาษาอังกฤษทั้ง 10 โครงการ (1.5-3) 

4) โครงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษาในปีการศึกษา 
2562 มีการจัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษาจำนวนทั้งสิ้น 55 วิชา กำหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละ
ของจำนวนนักเรียนนายร้อยที่ได้คะแนนอักษรระดับตั้งแต่ C ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สรุปผล
การดำเนินงาน จำนวนนักเรียนนายร้อยได้คะแนนอักษรระดับตั้งแต่ C ขึ้นไป ร้อยละ 100 ของจำนวน
นักเรียนนายร้อยทั้งหมดที่เรียนระบบสองภาษา (1.5-4) 

5) โครงการการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 ในระบบ English 
Program กำหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ในระบบ English 
Program ผ่านเกณฑ์ ALCPT ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน ร้อยละ 100 ผลการดำเนินโครงการ นักเรียน
นายร้อยสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน ร้อยละ 62 (1.5-5) 

6) โครงการการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 ในระบบ English 
Program ชั้นปีที่ 1 ในระบบ English Program กำหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนนักเรียนนาย
ร้อยชั้นปีที่ 2 ในระบบ English Program ผ่านเกณฑ์ ALCPT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน ร้อยละ 100 ผล
การดำเนินโครงการ นักเรียนนายร้อยสอบผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน ร้อยละ 66.67 (1.5-6) 

7) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนนายร้อยทุกชั้นปี เพ่ือเตรียมการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ American Language Course Placement Test (ALCPT) ผลการดำเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมายทุกชั้นปี (1.5-7) 

 ผลการประเมิน เท่ากับ 1.25 คะแนน   

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 เท่ากับ  5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
1.5-1 การพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร.ร่วมกับ ROTC   
1.5-2  จัดนายทหารควบคุม และ นนร. ดูงานและศึกษากิจการ ณ รร.นายร้อยต่างประเทศ 

 ประจำปีงบประมาณ 2563    
1.5-3 ขออนุมัติจัดงานวันสัมมนาวิชาการสภาคณาจารย์ รร.จปร. ประจำปี 2562   
1.5-4 รายงานผลการเรียนวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ 2 ภาษา ของ สกศ.รร.จปร.   
1.5-5 โครงการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ชั้นปีที่ 1 ในระบบ English Program   
1.5-6 โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ในระบบ English Program ให้ นนร. ชั้นปีที่ 2  สาขา วท. (EP) 
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1.5-7 ส่งผลคะแนนสอบ ALCPT ของ นนร.ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562 
1.5-8  ขออนุมัติจัดส่ง นนร. ไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาทางทหารในต่างประเทศ ประจำปี

 งบประมาณ 2562 
  ตารางท่ี 12 สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ ผลดำเนินการ น้ำหนัก 
คะแนนการ
ประเมิน 

คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 5.00 5.00 25.00 
1 ร้อยละ 94.17 (1) 1 
2 ร้อยละ 38.90 (1) 1 
3 จำนวน 15 รางวัล (1) 1 
4 ร้อยละ 90.86 (1) 1 
5 ร้อยละ 96.58 (1) 1 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 ร้อยละ 96.50 5.00 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 ร้อยละ 61.74 5.00 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 5.00 5.00 25.00 

1 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ (2) 2 
2 ร้อยละ 100 (3) 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5        ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 5 5 25.00 
คะแนนรวม 25.00 125.00 
คะแนนเฉลี่ย 125.00 ÷ 25.00 = 5.00 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  1 
จุดเด่น 

1. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนานักเรียน
นายร้อย ทั้งทางด้านวิชาการ การฝึกทางทหาร และการสร้างภาวะผู้นำทางทหาร อีกท้ังในการปฏิบัติ
จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกอย่างเพียงพอ 

2. หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนายทหารสัญญาบัตรที่จบการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนวิชาทหารฯ  และกรมนักเรียน         
นายร้อยรักษาพระองค์ฯ มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักเรียนนายร้อย 

3. นักเรียนนายร้อยหลายสาขามีศักยภาพในการทำโครงงาน สามารถทำโครงงานได้หลาย
ด้านรวมทั้งหากมีการบูรณาการในการทำโครงงานจะสามารถสร้างผลงานได้ดี  
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. การประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   
2. ผลการสอบ ALCPT 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. สร้างแบบประเมินที่ได้มาตรฐานในการนำไปประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งทางด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของ        
ผู้จบการศึกษา รวมทั้งความแม่นตรงและน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ 

2. กำหนดแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย           
ในการสอบ ALCPT และการนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไป 
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มาตรฐานที ่2 คุณภาพครู อาจารย ์
คุณภาพอาจารย์ พิจารณาได้จากคุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

และวิชาชีพในสาขาที่สอน อาจารย์มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ อาจารย์ 
ควรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เพ่ือนำความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ อาจารย์ 
ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรทางการศกึษาซึง่บรรจุในตำแหน่งอาจารย์ หรือรองผู้อำนวยการ

กองวิชาฯ ทำหน้าที่สอนนักเรียนนายร้อย และ/หรือ ทำงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม การนับ
จำนวนอาจารย์ประจำ ให้นับอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริงโดยมีระยะเวลาการทำงานในปีการศึกษา
นั้นซึ่งรวบรวมเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษาตามเงื่อนไขดังนี้ 

-กรณีมีระยะเวลาทำงาน 9 เดือน ขึ้นไป ให้นับเป็น 1 คน 
-กรณีมีระยะเวลาทำงาน 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
-กรณีมีระยะเวลาทำงานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนำมานับได ้
อาจารย์ประจำที่ทำงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ให้นับเฉพาะผู้ปฏิบัติงานจริงไม่นับอาจารย์

ประจำที่ลาศึกษาต่อ และไม่นับซ้ำแม้ว่าอาจารย์ผู้นั้นจะทำงานวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรม หลายเรื่องในปี
การศึกษานั้น 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 
คำอธิบาย      

อาจารย์ประจำมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน สามารถ
พัฒนานักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

หลักฐานจากส่วนการศึกษา (5 คะแนน) 
 กำหนดค่าน้ำหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้ 
                    วุฒิการศึกษา 
 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

การดำเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภาพของ

อาจารย์ประจำในส่วนการศึกษาฯ เท่ากับ 439.5 จากจำนวนอาจารยป์ระจำทั้งหมด 147.5 คน ผลการ
ประเมินเท่ากับ 2.48 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภาพของ
อาจารย์ประจำในส่วนการศึกษาฯ เท่ากับ 452 จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 149 คน ผลการประเมิน
เท่ากับ 2.53 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีอาจารย์ประจำในส่วนการศึกษาฯ 
จำนวน 154.5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาเอกที่ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 
0 คน อาจารย์ประจำ คุณวุฒิปริญญาเอกที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 6 คน อาจารย์
ประจำคุณวุฒิ ปริญญาเอก ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 12 คน อาจารย์ประจำคุณวุฒิ
ปริญญาเอกที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 16.5 คน อาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาโทที่ดำรง
ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ จำนวน 0 คน อาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาโทที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จำนวน 5 คน อาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาโทที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 20 คน 
อาจารย์ประจำคุณวุฒิปริญญาโทที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 87 คน อาจารย์ประจำคุณวุฒิ
ปริญญาตรีที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 8 คน สรุปผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภาพของอาจารย์
ประจำเท่ากับ 461.5 จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 154.5 คน (2.1-1, 2.1-2) 

 

ตารางที่ 13 ข้อมูลพ้ืนฐานแสดงผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจำในส่วนการศึกษาฯ 
ปีการศึกษา 2560-62 

ชื่อข้อมูล (ระดับคุณภาพ) 
จำนวนอาจารย์ (นาย) ผลรวมจำนวน 

อจ.X น้ำหนัก 2560 2561 2562 
1. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาตรี และไม่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ (0) 

3.5 4.5 8 0 

2. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาตรี และดำรง
ตำแหน่ง ผศ. (1) 

0 0 0 0 

3. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาตรี และดำรง
ตำแหน่ง รศ. (3) 

0 0 0 0 

4. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาตรี และดำรง
ตำแหน่ง ศ. (6) 

0 0 0 0 

5. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาโท และไมม่ี
ตำแหน่งทางวิชาการ (2) 

88.5 85.5 87 522 

 

 
ดัชนีคุณภาพ = ผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจำ 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 



61 
 

 

 

ตารางท่ี 13 (ต่อ) 

ชื่อข้อมูล (ระดับคุณภาพ) 
จำนวนอาจารย์ (นาย) ผลรวมจำนวน 

อจ.X น้ำหนัก 2560 2561 2562 
6. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาโท และดำรง
ตำแหน่ง ผศ. (3) 

18 20.5 20 175.5 

7. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาโท และดำรง
ตำแหน่ง รศ. (5) 

5 4.5 5 72.5 

8. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาโท และดำรง
ตำแหน่ง ศ. (8) 

0 0 0 0 

9. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาเอก และไม่มี
ตำแหน่งทางวิชาการ (5) 

16.5 17 16.5 250 

10. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาเอกและดำรง
ตำแหน่ง ผศ. (6) 

13.5 12 12 225 

11. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาเอกและดำรง
ตำแหน่ง รศ. (8) 

2.5 5 6 108 

12. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาเอกและดำรง
ตำแหน่ง ศ. (11) 

0 0 0 0 

13. ผลรวมถ่วงนำ้หนักระดับคณุภาพของอาจารย์ประจำ 439.5 452 461.5 1,353 
14. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 147.5 149 154.5 451 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกำหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
ดัชนีคุณภาพ     =   ผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจำ 
                                  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

                                 =  3.00               
ผลการประเมิน        =  2.50               
                                             
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ได้คะแนนเท่ากับ 2.50 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
2.1-1  คุณภาพอาจารย์ตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ส่วนการศึกษาฯ  
 ปีการศึกษา 2562 
2.1-2   คุณภาพอาจารย์ตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ส่วนการศึกษาฯ  
 ปีการศึกษา 2562 (แยกตามกองวิชา) 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.2  ครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้นำที่มีคุณภาพ 
คำอธิบาย  
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมด้านการทหารที่มี 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางทหาร เคยเป็นผู้บังคับหน่วยทหาร หรือจบการศึกษาหลักสูตร       
ชั้นนายร้อยขึ้นไป ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน หรือมีคุณวุฒิปริญญาโท      
ทางทหารหรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตร เสนาธิการเหล่าทัพขึ้นไป และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทางทหารเป็นที่ยอมรับของกองทัพ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 1.  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

   กำหนดค่านำ้หนักระดับคุณภาพอาจารย์ด้านวิชาทหาร ฯ 
 

คุณวุฒิทางวิชาชีพทหาร ระดับคะแนน 
- หลักสูตรชั้นนายร้อย 1 
- หลักสูตรชั้นนายพัน 2 
- หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้าน  2 
- หลักสูตรแสดงความสามารถพิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหาร 2 
- หลักสูตร สธ.,นบส.,หรือเทียบเท่า หรือ ป.โท ขึ้นไป 2 
- วิทยาลัยของเหล่าทัพ และวิทยาลัยเสธทหาร 2 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักอาจารย์ประจำ 11 
 
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คำนวณดังนี้ 
 
 
 

  
การดำเนินงาน 
  หน่วยงานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่มีภารกิจด้านการฝึกศึกษา และอบรม
ทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้นำได้แก่ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการ
วัดคุณภาพอาจารย์ด้านวิชาทหารจะพิจารณาจากคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะด้าน ความเชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะด้านทางทหาร  
 ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีอาจารย์ประจำด้านวิชาทหาร 
จำนวน 21 นาย มีผลรวมถ่วงน้ำหนักของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/
วิชาชีพในสาขาที่สอน เท่ากับ 117 คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะด้านความเชี่ยวชาญ
พิเศษเฉพาะด้านทางทหาร แสดงตามตาราง  
 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของอาจารย์ประจำ 
 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย ์= 
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ตารางท่ี 14 รายชื่ออาจารย์ประจำของส่วนวิชาทหาร ฯ จำแนกทางคุณวุฒิ ปีการศึกษา 2562 
 

ลำดับ ยศ – ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
คุณวุฒิ ค่า 

น้ำหนัก 
หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 6 
1 พ.อ.ภัทรภพ   บู่ศร ี อจ.หน.ฯ   - -  - 5 นบส./ป.ตร ี
2 พ.อ.สุดใจ     ฉ่ำศิริ อจ.หน.ฯ    -  - 7 สธ./ป.โท 
3 พ.อ.คมกฤช เวกชาลิกานน อจ.หน.ฯ   - -  - 5 นบส./ป.ตร ี
4 พ.อ.สิริชัย เอื้อบุณยะนันท์ อจ.หน.ฯ    -  - 7 สธ./ป.ตร ี
5 พ.อ.อาทมาต เนต ิ อจ.หน.ฯ    -  - 7 สธ./ป.ตร ี
6 พ.อ.ตรียุทธ์   ศรีขวัญ อจ.หน.ฯ    -  - 7 สธ./ป.ตร ี
7 พ.อ.พิงการ   สายจันทร ์ อจ.หน.ฯ   -   - 7 นบส./ป.ตร ี
8 พ.อ.รณฤทธิ์  โคตะโน อจ.หน.ฯ    -  - 7 นบส./ป.ตร ี
9 พ.อ.ณรงค์    พุมมา อจ.หน.ฯ   - -  - 5 กจบ./ป.ตร ี
10 พ.อ.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร อจ.หน.ฯ   -   - 7 นบส./ป.ตร ี
11 พ.ท.หญิง กรกมล สีขาว อจ.สวท.ฯ   -   - 7 ป.โท 
12 พ.ท.นฤดล   รักธรรม อจ.สวท.ฯ   - -  - 3 มศ.3 
13 พ.ท.สมภาร เสาวโร อจ.สวท.ฯ   - -  - 5 นบส./ป.ตร ี
14 พ.ท.ชลธี    ปิณฑะคุปต ์ อจ.สวท.ฯ   - -  - 3 ป.ตร ี

15 
พ.ท.คมสันต์ ศาสตร์
ประดิษฐ ์

อจ.สวท.ฯ    -  - 7 นบส./ป.โท 

16 พ.ท.ไกรวุฒิ แก้วรักษา อจ.สวทฯ    -  - 7 นบส./ป.ตร ี
17 พ.ท.จักรกฤษณ์  แก้วพิลุน อจ.สวทฯ    - - - 5 ป.ตร ี
18 พ.ต.สัมพันธ์  แทนไธสง อจ.สวทฯ   - - - - 3 ป.ตร ี
19 พ.ต.สมพร    จิตตรง อจ.สวทฯ    - - - 5 ป.โท 
20 พ.ต.ศุภกฤต  แก้วพณิ อจ.สวทฯ    - - - 5 ป.ตร ี
21 ร.อ.ทินภัทร  ลอยเลิศ อจ.สวทฯ   - - - - 3 ป.ตร ี

ผลรวม 117  
 

หมายเหตุ คุณวุฒิ 1 หมายถึง ชั้นนายร้อย    2 หมายถึง ชั้นนายพัน 
   3 หมายถึง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 4 หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพ
ทางทหาร 
   5 หมายถึง สธ., นบส., ปริญญาโท   6 หมายถึง วิทยาลัยเหล่าทัพ 
 
 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์  =  

 
 

        =   5.57 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์  11 เท่ากับร้อยละ 100 
 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจำ 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
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     ดัชนีคุณภาพอาจารย์ร้อยละ  =  50.65 
 

 กำหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ร้อยละ 70  เท่ากับ  5 คะแนน  

       ผลการประเมิน      =  3.62 
 

หลักฐานอ้างอิง 

2.2-1  ตารางแสดงคุณวุฒิของอาจารย์ส่วนวิชาทหาร ฯ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 
คำอธิบาย 
 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม
ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
เกณฑ์การประเมิน 

หลักฐานจากส่วนการศึกษา (5 คะแนน) 
1. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์ และ/

หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ (2 คะแนน) 
วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 

 
 

การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์ และ/

หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ 21 นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 147.5 นาย คิดเป็น       
ร้อยละ 14.24 ใช้หลักฐานอ้างอิงในระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน           
ส่วนการศึกษาฯ ของปี 2560 (2.2.14 - 2.2-38) 

ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตพิีมพ์/งานสร้างสรรค์ และ/
หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ 23 นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 149.0 นาย คิดเป็นร้อย
ละ 15.44 ใช้หลักฐานอ้างอิงในระบบจัดเก็บหลั กฐานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน           
ส่วนการศึกษาฯ ของปี 2561 ( 2.3-2 - 2.3-27) 

ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์ 
และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ 21 นาย (2.3-1) จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 154.5 
นาย คิดเป็นร้อยละ 13.59 (ใช้หลักฐานอ้างอิงในระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน ส่วนการศึกษาฯ ของปี 2562 ตามรหัสเอกสารตั้งแต ่2.3-2 - 2.3-21) 

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
 

จำนวนอาจารย์ประจำทีม่ีผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ /              
งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมท่ีไดร้ับการเผยแพร ่

 

 

X 100 ผลร้อยละ = 
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 สรุป ผลรวมร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำมีผลงาน วิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการตีพิมพ์
และ/หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดพิจารณา 3 ปีย้อนหลัง มีจำนวน
อาจารย์ประจำที่มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/ งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ 
67 นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 451 คิดเป็นร้อยละ 14.41  
        เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 50 เท่ากับ 2 คะแนน 
ผลการประเมิน        =  0.58 

 
2. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการ

เผยแพร่ (3 คะแนน) 
เกณฑ์การพิจารณา 

ผลงานวิจัย 
การตีพิมพ์งานวิจัย ค่าน้ำหนัก 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาต ิ 0.20 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ 0.40 
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai Citation Index 
(TCI) กลุ่ม 2  

0.60 

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

0.80 

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

1.00 
 
 

 
ผลงานสร้างสรรค์ และ/หรือ นวัตกรรม 

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ และ/หรือ นวัตกรรม ค่าน้ำหนัก 
มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 0.20 
มีการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 
มีการเผยแพร่ในระดับกองทัพ/ชาต ิ 0.60 
มีการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่างประเทศ 0.80 
มีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00 
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วิธีการคำนวณ 
 
 

การดำเนินงาน 
 
 

การดำเนินงาน 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ของปี

การศึกษา 2560 มีจำนวนผลงานฯ 26 ผลงาน ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่เท่ากับ 13.00 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 147.5 ร้อยละของจำนวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 8.81 ใช้หลักฐานอ้างอิง  
ในระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ส่วนการศึกษาฯ ของปี 2560               
(2.2-14 - 2.2.38)  

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ของปี
การศึกษา 2561 มีจำนวนผลงานฯ 26 ผลงาน ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ 13.40 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 149 ร้อยละของจำนวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 8.99 (ใช้หลักฐานอ้างอิง           
ในระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ส่วนการศึกษาฯ ของปี 2561            
ตามรหัสเอกสารตั้งแต ่2.3-2 - 2.3.27)  

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ของปี
การศึกษา 2562 มีจำนวนผลงานฯ 20 ผลงาน ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ 12.00 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 154.5 ร้อยละของจำนวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 7.77 (ใช้หลักฐานอ้างอิง                 
ในระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ส่วนการศึกษาฯ ของปี 2562 ตาม
รหัสเอกสารตั้งแต่ 2.3-2 - 2.3-21) 

ตารางที่ 15 ข้อมูลพ้ืนฐานผลรวมถ่วงน้ำหนักของงานวิจัยที่ตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือ
นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร ่  

ชื่อข้อมูล (ค่าน้ำหนัก) 

จำนวนผลงาน 
(ปกีารศึกษา) 

ผลรวมจำนวน
ผลงาน Xน้ำหนัก 

2560 2561 2562 

1. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ (0.20)  

9 8 3 4 

2. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) 

8 7 4 7.6 

 

 

 

ผลร้อยละ = 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของงานวิจัยท่ีตีพมิพ/์งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม 

ที่ได้รับการเผยแพร ่

 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
X 100 
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ตารางท่ี 15 (ต่อ) 

ชื่อข้อมูล (ค่าน้ำหนัก) 

จำนวนผลงาน 
(ปกีารศึกษา) 

ผลรวมจำนวน
ผลงาน Xน้ำหนัก 

2560 2561 2562 

3. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Centre (TCI) กลุ่ม 2 
หรือเทยีบเท่า (0.60) 

0 3 4 4.2 

4. งานวจิัยทีม่ีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ ชาติที่มี
ช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal  Centre (TCI) 
กลุ่ม 1 หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago  Journal  Rank : www.scimagojr.com) 
หรือปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI หรือ Scopus Q3,Q4  
หรือเทียบเท่า 
– ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (0.80) 

5 4 8 13.6 

5. งานวิจัยทีม่ีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลISI หรือ Scopus Q1,Q2 หรือ
เทียบเท่า 
– ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร (1.00) 

4 4 1 9 

6. งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ 
online (0.20) 

0 0 0 0 

7. งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน(0.40) 

0 0 0 0 

8. งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ใน
ระดับกองทัพ/ชาติ (0.60) 

0 0 0 0 

9. งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 

0 0 0 0 

10. งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

0 0 0 0 

11. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

13.00 13.40 12.0 38.4 

12. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
147.50 149.00 

154.5
0 

451 

13. ร้อยละของจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

8.81 8.99 7.77 8.51 
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 เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกำหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 3 
ผลการประเมิน                   =      2.55 

 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 เท่ากับ 3.13 
 
หลักฐานอ้างอิง 
2.3-1 ตารางรายชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมของอาจารย์ประจำ ของ สกศ.รร.จปร.  

ประจำปี 2562 (สำหรบัตัวบ่งชี้ 2.3 ข้อ 1 และข้อ 2) 
2.3-2 บทความชื่อ การแสดงผลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดการน้ำใต้ดินโดยใช้ระบบข้อมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร์และโปรแกรมอาร์ ณ จังหวัดนครนายก ตีพิมพ์ใน การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที ่24 จว.อุดรธานี นำเสนอ 10 – 12 ก.ค. 62 โดย  
พ.อ.ผศ.ดร.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต พ.ท.พีรศักดิ์ เอ่ียมลออ พ.อ.ผศ.วีระพงค์ ตั้นเจริญ  
พ.ท.ผศ.ปิยะ มิตรรักษ์ 

2.3-3 บทความชื่อ การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเพ่ือ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กรณีศึกษาส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2561) (1) กรกฎาคม – ธันวาคม 2561  
หน้า 1 – 15 โดย พ.ท.ผศ.ดร.การุณย์ ชัยวณิชย์ 

2.3-4  บทความชื่อ การวิเคราะห์ SDOF อย่างง่าย สำหรับคำนวณการตอบสนองแรงระเบิดใน
แผ่นคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็กการวิเคราะห์  SDOF อย่างง่าย สำหรับคำนวณการ
ตอบสนอง แรงระเบิดในแผ่นคอนกรีตเสริมเส้นใยเหล็ก ตีพิมพ์ใน การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 24 จว.อุดรธานี นำเสนอ 10 – 12 ก.ค. 62 โดย  

 พ.ท.ผศ.ดร.อมรเทพ สมราช 
2.3-5  บทความชื่อ  Spatiotemporal Change of Urban Agriculture Using Google Earth 

Imagery: A Case of Municipality of Nakhonratchasima City, Thailand ตีพิมพ์ใน 
Proceedings of the International Archives of the Photogrammetry, Remote 
Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W13, 2019 ISPRS 
Geospatial Week (10–14 June 2019) Enschede, The Netherlands นำเสนอ 10 - 
14 มิ.ย. 62 โดย พ.อ.ผศ.ดร.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต 

2.3-6  บ ท ค วาม ชื่ อ  Occluded Facial Recognition with 2DPCA based Convolutional 
Neural Network ตี พิ ม พ์ ใ น  Proceedings of the 2019 IEEE International 
Conference on Consumer Electronics - Asia (ICCE-Asia), 12-14 June 2019, 
Thailand นำเสนอ 12-14 มิ.ย. 62 โดย พ.อ.รศ.ดร.ผเดิม หนังสือ 
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2.3-7   บทความชื่อ Development of Software-Defined Mesh Network Emulator 
 Testbed for DDoS Defence Study ตีพิมพ์ใน Proceedings of the 2019 IEEE 4th  

International Conference on Computer and Communication Systems, 23-25  
  February 2019, Singapore นำเสนอ 23-25 ก.พ. 62 โดย พ.อ.รศ.ดร.ผเดิม หนังสือ 

2.3-8    บทความชื่อ Curvature Surface Magnetic Wheel Climbing Robot with Adaptive 
  Electromagnetic Adhesive ตีพิมพ์ใน Proceedings of the 2020 International  

 Conference on Artificial Life and Robotics, January 13-16 (2020) Japan 
 นำเสนอ 13 - 16 ม.ค. 63 โดย พ.อ.ผศ.ดร.อาศิส บุณยะประภัศร พ.ท.ผศ.วนชาติ บริสุทธิ์ 

2.3-9  บทความชื่อ Impact of Urbanization on Quality and Quantity of Groundwater 
   in NakhonNayok Province, Thailand ตี พิ ม พ์ ใ น  International Journal of 

Building,Vol.13(2) (July-December 2019) pp. 83-96.  (TCI2) ตอบรับ 27 มิ.ย. 62 
โดย พ.อ.ผศ.ดร.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต 

2.3-10  บทความชื่อ ผลกระทบต่อการลดเสียงและความเร็วต้นกระสุนของผนังกั้นห้องรูปกรวยใน 
  เครื่องเก็บเสียงสำหรับปืนพกขนาด 9 มิลลิเมตร ตีพิมพ์ใน SAU Journal of Science &  
  Technology, Vol.5, No.2 (July - December 2019), pp. 50 - 62 (TCI2) ตอบรับ 

   19 ธ.ค. 62 โดย พ.อ.บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์ 
2.3-11   บ ท ค ว า ม ชื่ อ  The Effect of Number of Tube Rows on Optimal Design of 

Crimped Spiral Fin-and-Tube Heat Exchangers ตี พิ ม พ์ ใ น  SAU Journal             
of Science & Technology, Vol.5, No.2  (July –December 2 0 1 9) pp. 24 – 37 
(TCI2) ตอบรับ 19 ธ.ค. 62 โดย พ.อ.ผศ.ดร.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง (ผอ.กองวิชา)          
ร.ท.ดร.ปริญญา เกียรติภาชัย 

2.3-12  บทความชื่อ การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
นายร้อยตามแนวคิดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืน ตี พิมพ์ในวารสารวิชาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 6 (2562) หน้า 
232-263 (TCI2) ตอบรับ 30 มิ.ย. 62 โดย พ.ท.ฐนัส มานุวงศ ์

2.3-13  บทความชื่อ การลดต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อกิโลวัตต์ – ชั่วโมงโดยใช้งานตัวควบคุมค่าความ
ต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุดภายในกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 17 (2562) หน้า 1-18 
(TCI1) ตอบรับ 23 พ.ย. 61 ตีพิมพ์ ธ.ค. 62 โดย พ.ท.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข 

2.3-14  บทความชื่อ การออกแบบโปรแกรมด้วยภาษา Python เพ่ือใช้งานร่วมกับโปรแกรม 
Quantum Geographic Information System ในการวางแผนติดตั้ งวิทยุ  ตี พิมพ์ใน 
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 17 (2562) หน้า 19-31 (TCI1)  

   ตอบรับ 23 พ.ย. 61 ตีพิมพ์ ธ.ค. 62 โดย พ.ท.ผศ.กนก เจริญชัยประกิจ 
 
 
 



70 
 

 

 

 

2.3-15   บทความชื่อ การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์         
จากการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดินภายในโรงเรียน           
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีที่ 10 ฉบับที่12 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 (TCI1) 
ตอบรับ 21 ธ.ค. 61 โดย พ.ท.ผศ.ดร.การุณย์ ชัยวณิชย์ 

2.3-16   บทความชื่อ An Adaptively Biased Linear MOS Transconductor for Low Power  
  Application ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่  17 

(2562) หน้า 32-41 (TCI1) ตอบรับ 12 ธ.ค. 61 ตีพิมพ์ ธ.ค. 62 โดย พ.ต.ผศ.ประวิทย์ 
ทองพูน 

2.3-17  บทความชื่อ การประยุกต์ใช้สารที่มีคุณสมบัติการวาวแสงในการตรวจหาวัตถุระเบิด
ทีเอ็นที ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 17 (2562) หน้า 
49-60 (TCI1) ตอบรับ 27 มี.ค. 62 โดย พ.อ.ผศ.เรืองศักดิ์ อยู่ชา , พ.ท.หญิง ผศ.ดร.
พนมวรรณ ปานสีทา และ พ.ต.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธุ์ 

2.3-18   บทความชื่อ การบำบัดน้ำปนเปื้อนไตรไนโตรโทลูอีนโดยใช้พืชร่วมกับกระบวนการเฟนตัน 
  ออกซิเดชัน ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 17 (2562) 

หน้า 153-164 (TCI1) ตอบรับ 16 ส.ค. 62 โดย พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก 
2.3-19  บทความชื่อ การรับรู้ ทัศนคติ และแนวทางการปฏิบัติของนักเรียนนายร้อยต่อแนวคิด

ประเทศไทย ๔.๐ ตีพิมพ์ใน วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปีที่ 10 ฉบับ 1 ม.ค.-
เม.ย. 62 หน้า 37-51 (TCI1) ตอบรับ 30 พ.ย. 61 ตีพิมพ์ เม.ย. 62 โดย พ.อ.หญิง ผศ.ดร.
อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์ 

2.3-20  บทความชื่อ Comparing Akademi Militer, Indonesia (AKMIL) and Korea Military 
Academy (KMA) for Chulachomklao Royal Military Academy (CRMA) in 
Internal Leadership and Civic Education ตีพิมพ์ใน วารสารสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ  ปีที่  10 ฉบับ 3 ก.ย.-ธ.ค. 62 หน้า 1-11 (TCI1) ตอบรับ  5 ก.ค. 62 โดย                
พ.อ.หญิง รศ.ดร.ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล 

2.3-21  บทความชื่อ Risk and Cost Assessment of Nitrate Contamination in Domestic 
Wells ตี พิมพ์ใน  Water, Vol. 12 (2020), pp. 1 - 15 (Q2) ตอบรับ  1 ก.พ. 63 โดย                
พ.อ.ผศ.ดร.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 อาจารย์มีผลงานนำไปใช้ประโยชน์ 
คำอธิบาย 

ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่ได้
นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (5 คะแนน) 
 
 
 

http://www.tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal
http://www.tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal
http://www.tci-thaijo.org/index.php/ndsijournal


71 
 

 

 

เกณฑ์การประเมิน  
หลักฐานจากส่วนการศึกษา (5 คะแนน) 

 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่ได้
นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (5 คะแนน) 
วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 
 
การดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรื อ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 9 นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 147.50 นาย คิดเป็นร้อยละ 
6.10 ใช้หลักฐานอ้างอิงในระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาของ ส่วนการศึกษาฯ        
ปี 2560 (2.3-1–2.3-10) 

ปีการศึกษา 2561 มีจำนวนอาจารย์ประจำที่มี งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 8 นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 149 นาย คิดเป็นร้อยละ 
5.37 ใช้หลักฐานอ้างอิงในระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาของ ส่วนการศึกษาฯ       
ปี 2561 (2.4-2 – 2.4.9) 

ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 8 นาย (2.4-1) จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 154.5 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 5.18 ใช้หลักฐานอ้างอิงในระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษาฯ 
ปี 2562 (2.4-2 – 2.4-10) 

เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน 3 ปี มีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
และ/หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 25 นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 451 นาย คิดเป็น
ร้อยละ 5.54 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมิน          =     2.77 
                 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 2.4  เท่ากับ 2.77 คะแนน 
 
 
 

 

ผลร้อยละ = 

จำนวนอาจารย์ประจำทีม่ีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมทีน่ำไปใช้
ประโยชน ์

 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

X 100 
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หลักฐานอ้างอิง 
2.4-1  รายชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมของอาจารย์ประจำที่นำไปใช้ประโยชน์ของ 

ส่วนการศึกษาฯ ประจำปี 2562 
2.4-2   โครงการวิจัยการใช้โปรแกรมใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการคำนวณหาค่าความ

เชื่อถือได้ของระบบสถานีวิทยุถ่ายทอดทางยุทธวิธีเจ้าของผลงาน พ.ท.ผศ.กนก เจริญชัยประกิจ  
ใช้ประโยชน์เมื่อ 24 ก.ค. 62 โดย กรมการทหารสื่อสาร 

2.4-3  โครงการวิจัย การศึกษาและจำลองการเคลือบผิวสิ่งอุปกรณ์ด้วยไฟฟ้าสถิต เจ้าของผลงาน
พ.อ.หญิง รศ.ดร.สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ใช้ประโยชน์เมื่อ 24 ก.พ. 63 

2.4-4   โครงการวิจัย การผลิตขยะอิฐมวลเบาจากการผสมขยะพลาสติก เจ้าของผลงาน ร.ท.หญิง 
ปพิชญา พันธุระ ใช้ประโยชน์ เมื่อ 23 พ.ย. 61 โดย สาขาวิชาวิศวกรรมการป้องกัน
ประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.4-5   โครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการทำกลี เซอรีนบริสุทธิ์จากผลพลอยได้ของการผลิต         
ไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้ว เจ้าของผลงาน พ.อ.หญิง พัดชา เพ่ิมพิพัฒน์ ใช้ประโยชน์       
เมื่อ 10 ม.ค. 63 โดย กรมอู่ทหารเรือ 

2.4-6   โครงการวิจัย การพัฒนาวิธีการรักษาสภาพกระดาษโดยใช้อนุภาคนาโนของแคลเซียม          
และเอทิลเซลูโลสในการขจัดความเป็นกรด และเพ่ิมความแข็งแรงให้กับกระดาษ เจ้าของ
ผลงาน ร.อ.หญิง ชลิตา เมฆมุกดา ใช้ประโยชน์เมื่อ 16 ธ.ค. 62 โดย โรงเรียนอนุบาลสว่าง
อารมณ์ 

2.4-7   โครงการวิจัย Preparation of Activated Carbon for Military Camouflage Coating
เจ้าของผลงาน พ.ท.ผศ.ดร.กิตติภพ พรหมดี ใช้ประโยชน์เมื่อ 1 ก.พ. 63 โดย ภาควิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2.4-8   โครงการวิจัย สถานภาพและบทบาทของผู้ปกครองท้องที่ในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับ
เทศบาล: กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก เจ้าของผลงาน พ.ท.หญิง ผศ.ดร.สิริกาญจน์               
เอ่ียมอาจหาญ ใช้ประโยชน์เมื่อ 3 ธ.ค. 62 โดยเทศบาลตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี 
จังหวัดนครนายก 

2.4-9   โครงการวิจัยการศึกษาอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อย และอัตลักษณ์ของโรงเรียน          
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เจ้าของผลงาน พ.อ.หญิง ผศ.ดร.รุ่งอรุณ วัฒยากร ใช้ประโยชน์
เมื่อ 2 มี.ค.63 โดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
คำอธิบาย 
 อาจารย์ประจำที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในและ/หรือต่างประเทศ และได้นำ
ความรู้กลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 
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เกณฑ์การประเมิน  
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/

นำเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 
 
การดำเนินงาน 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสองหน่วยงานได้แก่   
ส่วนการศึกษาฯ และส่วนวิชาทหารฯ  

ปีการศึกษา 2560 ส่วนการศึกษาฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน  143 นาย จากจำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด 147.5 นาย ส่วนวิชาทหารฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน 9 นาย จากจำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด 27 นาย  รวมทั้งสองหน่วยงาน มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ จำนวน 
152 นาย จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 174.5 คิดเป็นร้อยละ 87.11  

ปีการศึกษา 2561 ส่วนการศึกษาฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน  143 นาย จากจำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด 149 นาย ส่วนวิชาทหารฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน 24 นาย จากจำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด 24 นาย  รวมทั้งสองหน่วยงาน มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 
จำนวน 167 นาย จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด 173 คิดเป็นร้อยละ 96.53 

ปีการศึกษา 2562 ส่วนการศึกษาฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน 141.5 นาย จากจำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด 154.5 นาย (2.5-1และ 2.5-2 ถึง 2.5-14) ส่วนวิชาทหารฯ มีจำนวนอาจารย์
ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/   
ปี/คน 21 นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 21  นาย (2.5-15 ถึง 2.5-16) รวมทั้งสอง
หน่วยงาน  มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ จำนวน 162.5 นาย จากจำนวนอาจารย์
ทั้งหมด 175.5 คิดเป็นร้อยละ 92.59  

เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน 3 ปี มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน  481.5 นาย จากจำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด 523 นาย คิดเป็นร้อยละ 92.07 

 

 

ผลร้อยละ = 

จำนวนอาจารย์ประจำทีไ่ดร้ับการเพิ่มพูนความรูฯ้ ไม่น้อยกว่า 30 ชม./ปี และมี 
การขยายผล และ/หรือ พัฒนาการเรียนการสอน 

 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
X 100 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
ผลการประเมิน           =    5 คะแนน 

 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
 
หลักฐานอ้างอิง 
2.5-1  รายชื่ออาจารย์ประจำที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์  ส่วนการศึกษา โรงเรียน           

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2562 
2.5-2  รายชื่ออาจารย์ประจำที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ส่วนการศึกษา โรงเรียน       

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2562 (แยกตามกองวิชา) 
2.5-3 คำสั่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ลงวันที่ 22 ต.ค. 62 เรื่อง ให้ข้าราชการ และ 

นนร.เดินทางไปราชการต่างจังหวัด 
2.5-4 เอกสารหลักฐานอ้างอิงของ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
2.5-5 เอกสารหลักฐานอ้างอิงของ กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
2.5-6 เอกสารหลักฐานอ้างอิงของ กองวิชาเคมี 
2.5-7 เอกสารหลักฐานอ้างอิงของ กองวิชาประวัติศาสตร์ 
2.5-8 เอกสารหลักฐานอ้างอิงของ กองวิชาฟิสิกส์ 
2.5-9 เอกสารหลักฐานอ้างอิงของ กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
2.5-10 เอกสารหลักฐานอ้างอิงของ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
2.5-11 เอกสารหลักฐานอ้างอิงของ กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
2.5-12 เอกสารหลักฐานอ้างอิงของ กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.5-13 เอกสารหลักฐานอ้างอิงของ กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
2.5-14 เอกสารหลักฐานอ้างอิงของ กองวิชาอักษรศาสตร์ 
2.5-15  ตารางแสดงการอบรม/สัมมนาครูอาจารย์เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ของส่วนวิชาทหารฯ 
2.5-16  ตารางแสดงการศึกษาดูงาน ทภ.1-4 ของ ส่วนวิชาทหารฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
คำอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการกำหนดจรรยาบรรณอาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรมีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการกำกั บ ดูแลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
ดำเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน  

หลักฐานจากส่วนการศึกษา (5 คะแนน) 
1. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร           

ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (2 คะแนน) 
วิธีการคำนวณ 

 
 
 
 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนสองหน่วยงานได้แก่ 

ส่วนการศึกษาฯ และส่วนวิชาทหารฯ 
ปีการศึกษา 2560 มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียม

ทหาร 174.5 นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 174.5 นายคิดเป็นร้อยละ 100  
ปีการศึกษา 2561 มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียม

ทหาร 173 นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 173 นายคิดเป็นร้อยละ 100  
ปีการศึกษา 2562 มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียม

ทหาร 175.5 นาย (2.6-1) จากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 175.5 นายคิดเป็นร้อยละ 100   
เมื่อพิจารณาผลดําเนินงาน 3 ปีมีจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ

แบบธรรมเนียมทหาร 523 นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 523 นายคิดเป็นร้อยละ 100 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 2 คะแนน 

ผลการประเมิน         =   2      คะแนน        

2. มีคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ (1 คะแนน)  
การดําเนินงาน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีคู่มือจรรยาบรรณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

(2.6-2) ซึ่งดําเนินการโดยคณะกรรมการดํา เนินการกําหนดจรรยาบรรณ โรงเรียนนายร้อย          
พระจุลจอมเกล้าและส่วนวิชาทหารฯ ได้กำหนดคู่มือจรรยาบรรณ์อาจารย์ของส่วนวิชาทหารขึ้นด้วย 
(2.6-3)  

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน 
 

 3. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์และมีการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี (1 คะแนน)   

 
ผลร้อยละ = จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติตามระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 

 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
X 100 
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ส่วนการศึกษาฯ และ ส่วนวิชาทหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์               
เพ่ือกํากับดูแลการปฏิบัติงานของอาจารย์วางแผนป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณ (2.6-4 และ 2.6-5) และประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ซึ่งคณะกรรมการได้ดําเนินการ
ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการประเมินและสรุปผลการประเมินผล (2.6-6 และ 2.6-7) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  1 คะแนน 
 

4. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับดี -         
ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (1 คะแนน)  

 
วิธีการคำนวณ 

 
 
 
 

การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2560 ส่วนการศึกษาฯ มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ผ่านการประเมิน

จรรยาบรรณอาจารย์อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 146.5 นายจากจํานวน
อาจารย์ประจําทั้งหมด 147.5 นาย ส่วนวิชาทหารฯ มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ผ่านการประเมิน
จรรยาบรรณอาจารย์อยู่ในระดับดี - ดีมาก 27 นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 27 นาย 
รวมทั้งสองหน่วยงาน รร.จปร. มีจำนวนอาจารย์ประจําที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์อยู่ใน
ระดับดี - ดีมาก 173.5 นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 174.5 นาย คิดเป็นร้อยละ 99.43 

ปีการศึกษา 2561 ส่วนการศึกษาฯ มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณ
อาจารย์อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 149 นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
149 นาย ส่วนวิชาทหาร มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์อยู่ ใน             
ระดับดี - ดีมาก 24 นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 24 นาย รวมทั้งสองหน่วยงาน โรงเรียน          
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจำนวนอาจารย์ประจําที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์อยู่ ใน               
ระดบัดี - ดีมาก 173 นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 173 นาย คิดเป็นร้อยละ 100  

ปีการศึกษา 2562 ส่วนการศึกษาฯ มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณ
อาจารย์อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 154.5 นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 
154.5 นาย (2.6-7) ส่วนวิชาทหารฯ มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์          
อยู่ ในระดับดี  - ดีมาก 21 นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้ งหมด 21 นาย (2.6-8และ 2.6-9)                   
รวมทั้งสองหน่วยงาน รร.จปร. มีจำนวนอาจารย์ประจําที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์                
อยู่ในระดับดี - ดีมาก 175.5 นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 175.5 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

เมื่อพิจารณาผลดําเนินงาน 3 ปีมี จํานวนอาจารย์ประจําที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณ
อาจารย์อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 450 นาย จากจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด 451 นาย คิดเป็นร้อยละ 99.78 

 

จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติตามระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 
 

 

X 100 ผลร้อยละ = 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

จำนวนอาจารย์ประจำทีผ่่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับดี-ดีมาก       
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

 

ผลการประเมิน   =     1         คะแนน 
 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ได้คะแนนเท่ากับ 5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 

2.6-1 รายงานผลการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร สวท.ฯ 
2.6-2  คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
2.6-3 คู่มือจรรยาบรรณส่วนวิชาทหาร 
2.6-4     คําสั่งส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (เฉพาะ) ที่ 31/62 ลงวันที่ 21 พ.ค. 62 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย ์สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 
2.6-5    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณส่วนวิชาทหารฯ 
2.6-6    รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ สกศ.รร.จปร. ครั้งที่ 1 
2.6-7 รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ สกศ.รร.จปร. ครัง้ที่ 2 
2.6-8    ตารางสรุปการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ สวท.ฯ 
2.6-9 รายงานผลการประเมินจรรยาบรรณครูอาจารย์ สวท.ฯ 
 
ตารางที่ 16 สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 คุณภาพครู อาจารย์ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลดำเนินการ น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1  3.00 5 2.50 12.50 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  5.57 5 3.62 18.10 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   5 3.13 15.65 
 1 ร้อยละ 14.41 (2) 0.58  
 2 ร้อยละ 8.51 (3) 2.55  
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.4  ร้อยละ 5.54 5 2.77 13.85 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ร้อยละ 92.70 5 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6   5 5.00 25.00 
 1 ร้อยละ 100 (2) 2  
 2 มีการปฏิบัติ (1) 1  
 3 มีการปฏิบัติ (1) 1  
 4 ร้อยละ 99.78 (1) 1  

คะแนนรวม 30 - 110.10 
คะแนนเฉลี่ย 110.10  ÷ 30.00 = 3.67 
ระดับคุณภาพ  ดี 

  



78 
 

 

 

 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ 2  
จุดเด่น 
 1. อาจารย์ประจํามีคุณวุฒิ  ตําแหน่งทางวิชาการ และการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสามารถพัฒนานักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
กําหนดได้ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 1. เพ่ิมจํานวนอาจารย์ที่ทําผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม 
ทีไ่ดร้บัการเผยแพร ่
 2. เพ่ิมจํานวนอาจารย์ที่นําผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์นวัตกรรมที่นําไปใช้ประโยชน์ ให้มากขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ ซ่ึงเปน็การพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์ในระยะยาว 
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มาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการบริหารการพัฒนาหลักสูตรทั้งในด้านวิทยาการ
อุดมศึกษาและวิทยาการทหารให้ตอบสนองต่อการผลิตบุคลากรตามวัตถุประสงค์ของกองทัพ 
พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยี วิทยาการและความต้องการของกองทัพ 
มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นการปฏิบัติจริงและส่งเสริมประสบการณ์จริง โดยบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการถ่ายทอด มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่มี
มาตรฐาน ตลอดจนมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
คำอธิบาย    

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความต้องการของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกการเปิด - ปิดหลักสูตร           
ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดทุกหลักสูตร มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร          
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความร่วมมือ
ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามกรอบเวลาที่กำหนด มีการนำผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้สำเร็จการศึกษา            
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

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

สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามความต้องการของกองทัพบก และนโยบายของหน่วยเหนือ โดยหลักสูตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปีการศึกษา 2562 แสดงดังตารางที ่20 

ตารางท่ี 17 หลักสูตรในปีการศึกษา 2562 และชั้นปีนักเรียนนายร้อยที่ศึกษา 
ช่ือหลักสูตร ปี พ.ศ. ช้ันปี นนร. ท่ี

ศึกษา 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  2558 ช้ันปีท่ี 1-5 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2558 ช้ันปีท่ี 1-5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2558 ช้ันปีท่ี 1-5 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2558 ช้ันปีท่ี 1-5 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที ่ 2558 ช้ันปีท่ี 1-5 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 2558 ช้ันปีท่ี 1-5 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558 ช้ันปีท่ี 1-5 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 2558 ช้ันปีท่ี 1-5 
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ตารางท่ี 17 (ต่อ) 
ช่ือหลักสูตร ปี พ.ศ. ช้ันปี นนร. ที่

ศึกษา 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  2562 ช้ันปีท่ี 1 
Bachelor of Science Program in Science and Technology 2018 ช้ันปีท่ี 1-2 

หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปรับปรุง 2558 ทุกหลักสูตร (3.1-1) เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่  6)         
พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อ 5 มี.ค.58 (3.1-2) ผ่านความเห็นชอบจากสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
และได้รับการอนุมัติให้ใช้จัดการศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อยเมื่อ 12 มี.ค. 2558 เป็นต้นไป (3.1-3) 
เป็นไปตามข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         
ของโรงเรียนทหาร พ.ศ. 2558 (3.1-4) สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพบก (3.1-5) 
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ว่าเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานทางวิชาการ (3.1-6)  สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (3.1-7) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552          
ของกระทรวงศึกษาธิการ (3.1-8) นอกจากนี้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการรับรอง
ปริญญาจากสภาวิศวกรแล้ว (3.1-9) 

อนึ่ง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)          
ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและการปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ (3.1-10) และได้ผ่านการรับรองจากสภาการศึกษาวิชาการ
ทหารเมื่อ 22 ม.ค. 63 (3.1-11)  

เนื่องด้วยหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(ปรับปรุง พ.ศ. 2558) จะดำเนินการ
ปรับปรุงเมื่อดำเนินการครบรอบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2562 ดังนั้นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จึงได้จัดทำหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) (3.1-12) ซึ่งผ่านมติ
อนุมัติหลักสูตรในการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ 19 มิ.ย. 62 แล้ว   
(3.1-13) อีกทั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท ได้แก่ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (พ.ศ. 2562) ซึ่งผ่านมติอนุมัติ
หลักสูตรในการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหารครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 1 ก.พ. 62 และขณะนี้ได้
เสนอให้คณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับทราบหลักสูตร (3.1-14) และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาสหวิทยาการการพัฒนาเพ่ือความมั่นคง ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำร่างหลักสูตรสมบูรณ์แล้ว (3.1-15) 

ผลการประเมนิเท่ากับ    1 คะแนน 
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2. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี       
การดำเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงได้มีการ

ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)             
โดยมีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแล การปรับปรุงหลักสูตร
โรงเรียนนายร้อยให้สำเร็จเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก (3.1-16) และจัดการ
ประชุมเพ่ือวางแผน กำหนดแนวทาง กำกับดูแลปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา              
(3.1-17) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน  
 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน  

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดให้มีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามนโยบาย

กองทัพบกได้แก่ 1) หลักสูตร Bachelor of Science Program in Science and Technology 
(English Program) ซึ่งเป็นการปรับเนื้อหาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีภาคภาษาไทยให้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร มุ่งส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนายร้อย ซึ่งผลการเรียนการสอนในหลักสูตร English Program ของ
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ดี 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นการปรับปรุงหลักสูตรจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ด้านไซเบอร์และการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบก (3.1-18) อีกท้ังการเรียนการสอนตามหลักสูตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้กับนักเรียนนายร้อยทุกชั้นปีนั้นได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษโดยเน้นให้นักเรียนนายร้อยสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการสอนเป็นแบบ Active Learning และเน้นการใช้ทักษะด้านการพูด 
และการฟังภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนายร้อย (3.1-19) 

 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน    

4. มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 -  6 ปี  
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดให้มีการประเมินหลักสูตรโดยพิจารณาจาก        

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่เกิดจากหลักสูตร คือ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ผู้ใช้นักเรียนนายร้อย            
และผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำทางทหารของนักเรียนนายร้อย และผลการฝึก         
และศึกษาในวิชาทหาร รวมทั้งผลการศึกษาทางวิชาการโดยผ่าน มคอ.7 ผลการประเมินมีดังนี้ 
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1) ผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 
5 นักเรียนนายร้อยมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรการศึกษา (3.1-20) ดังตารางที่ 18 

ตารางท่ี 18 ผลการประเมินหลักสูตรโดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 
หลักสตูร ระดับความคิดเห็น ระดับคณุภาพ 

หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3.88 ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 4.35 ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4.43 ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4.50 ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ 4.17 ด ี

หลกัสตูรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4.43 ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.35 ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพือ่การพัฒนา 4.55 ดมีาก 

2) ผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้ใช้ต่อผู้สำเร็จการศึกษา ผลการประเมิน
นายทหารสัญญาบัตรที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น 66 ปีการศึกษา 2561 
ตามผลการพัฒนาการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน (3.1-21) ดังตารางที่ 19 

 ตารางท่ี 19 ผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้ใช้ต่อผู้สำเร็จการศึกษา 
หลักสูตร ระดับความคิดเห็น ระดับคุณภาพ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.59 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ด้านความรู ้ 4.37 พึงพอใจมาก 

ด้านทกัษะทางปัญญา 4.39 พึงพอใจมาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.40 พึงพอใจมาก 

ทักษะทางวิชาชีพทหาร 4.60 พึงพอใจมากท่ีสุด 

รวม 4.48 พึงพอใจมาก 
 

3) ผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำทางทหารของนักเรียนนายร้ อย             
กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ได้ประเมินความเหมาะสมในการการเป็นผู้นำของนักเรียน 
นายร้อยชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2562 ภายใต้เกณฑ์ ดีมาก ดี ปานกลาง และควรปรับปรุง สรุปผล
การประเมิน (3.1-22) ดังตารางที่ 20 
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ตารางท่ี 20  ผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำทางทหารของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1-5  
  ปีการศึกษา 2562 

นนร. 
จำนวนนักเรียนนายร้อยท่ีได้ระดับความเหมาะสมในการเป็นผู้นำทางทหาร (นาย) 

ดีมาก ดี ปานกลาง ปรับปรุง 

ช้ันปีท่ี 5 174 (80.93%) 40 (18.60%) 1 (0.47%) 0 (0.00%) 

ช้ันปีท่ี 4 195 (94.20%) 12 (5.80%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

ช้ันปีท่ี 3 117 (93.53%) 15 (6.47%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

ช้ันปีท่ี 2 187 (82.74%) 39 (17.26%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

ช้ันปีท่ี 1 218 (83.21%) 43 (16.41%) 1 (0.38%) 0 (0.00%) 

สรุป ช้ันปีท่ี 1--5 991(86.78%) 149(13.04%) 2(0.18%) 0(0.00%) 

4) ผลการฝึกและศึกษาในวิชาทหาร ส่วนวิชาทหารประเมินผลการเรียนวิชาทหารและ
การฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562 (3.1-23) ดังตารางที่ 21 

ตารางที่ 21 ผลการฝึกและศึกษาในวิชาทหารของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา  
2562 

นนร. 
นนร.ท่ีสอบได้เกรด B ขึ้นไป 

วิชาทหาร การฝึกภาคสนาม เฉลี่ยรวม 
ช้ันปีท่ี 1 88.28 96.90 92.60 

ช้ันปีท่ี 2 79.48 99.50 89.49 

ช้ันปีท่ี 3 87.26 100 93.63 

ช้ันปีท่ี 4 81.86 99.50 90.68 

ช้ันปีท่ี 5 89.79 75.30 82.55 

 
5) ผลการศึกษาทางวิชาการโดยผ่าน มคอ. 7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

ส่วนการศึกษาฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพ่ือควบคุม 
ติดตาม ประเมินและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา (3.1-24) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน    

5. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามาปรับปรุง
หลักสูตร 
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การดำเนินงาน 
ส่วนการศึกษาฯ ได้นำผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำ เร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2560 (จปร. รุ่นที่ 65) (3.1-25) มาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรโดยพบว่าความพึงพอใจในคุณภาพของผู้ สำเร็จการศึกษาในด้านทักษะ        
ทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
ความรู้มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าด้านอ่ืนๆ ในปีการศึกษา 2562 ส่วนการศึกษาฯ จึงมีการจัดการเรียน 
การสอนแบบ Active Learning จำนวน 60 รายวิชาเพ่ือเพ่ิมทักษะในด้ านดังกล่าว (3.1-26) 
นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนในระบบ 2 ภาษาในบางรายวิชาของทุกหลักสูตร ทั้งภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 จำนวน 55 รายวิชา (3.1-27) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1 เท่ากับ 5  คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง
3.1-1 หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปรับปรุง 2558 
3.1-2 กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 
3.1-3 ประกาศสภาการศึกษาวิชาทหาร เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุงพุทธศักราช 2558) 
3.1-4 ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ของโรงเรียนทหาร พ.ศ. 2558 
3.1-5 ขออนุมัตินโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.2560 - 2564 
3.1-6 หลักสูตรโรงเรียนเหล่าทัพ 
3.1-7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
3.1-8 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
3.1-9 เอกสารรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรม        

อุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  และวิศวกรรมเครื่องกล 
3.1-10 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ ของ รร.จปร. 
3.1-11 รายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ 1/2563 
3.1-12 ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.2563) 
3.1-13 รายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชการทหาร ครั้งที่ 2/2562 
3.1-14 การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม รร.จปร. 
3.1-15 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) 
3.1-16 รายงานการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สกศ.รร.จปร. 
3.1-17 บันทึกการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
3.1-18 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ ของ รร.จปร. 
3.1-19 รายงานความคืบหน้าหลักสูตร Bachelor of Science Program in Science and 
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Technology (English Program) และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ นนร. 
ประจำเดือน ก.พ.63   

3.1-20 ขอส่งสรุปผลการประเมินหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.2558) โดย นนร.ชั้นปีที่ 5 
3.1-21 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นความพ่ึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่ มีต่อผู้สำเร็จ

การศึกษา รร.จปร.รุ่นที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2561 
3.1-22 รายงานการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำของ นนร. ชั้นปีที่ 1-5 ประจำ           
 ปีการศึกษา 2562 
3.1-23 ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 

2562 (จปร. รุ่นที่ 71 จำนวน 260 นาย) 
3.1-24 มคอ. 7 ปีการศึกษา 2562 
3.1-25 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ 
 การศึกษา รร.จปร.รุ่นที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2560 
3.1-26 ขอรายงานผลการเรียนการสอนแบบ Active Learning ปีการศึกษา 2562 
3.1-27 รายงานผลการเรียนวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ 2 ภาษา ของ สกศ.รร.จปร.

ประจำปีการศึกษา 2562  

ตัวบ่งช้ีที ่3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
คำอธิบาย    

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินการให้อาจารย์จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

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

การดำเนินงาน 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนการสอนรายวิชาครบ          

ทุกรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ   
และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์โดยกำหนดเป็นแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
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1) กำหนดให้ทุกสาขาวิชาจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3,4) (3.2-1) และ
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 ,6) (3.2-2) ครบทุกรายวิชาและมีการตรวจสอบ         
โดยคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อสรุปผลการดำเนินงานทกุปีการศึกษา  

2) โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนนายร้อย ตลอดจนพัฒนาความคิดทักษะต่างๆ รวมถึงได้ฝึกปฏิบัติส่งผลให้นักเรียนนายร้อย          
มีความกระตือรือร้นในการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ส่วนการศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning จำนวนทั้งสิ้น 63 วิชา (3.2 -3) และส่วนวิชาทหารจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning จำนวนทั้งสิ้น 18 วิชา (3.2-4) 

3) โครงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษา โดยส่วนการศึกษาฯ 
จำนวนทัง้สิ้น 55 วิชา (3.2-5) 

4) โครงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  1 ในระบบ English 
Program เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านภาษาให้กับนักเรียนนายร้อยโดยตั้งเกณฑ์การสอบผ่านเกณฑ์ 
ALCPT 55 คะแนน ผลการทดสอบมีนักเรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ 55 คะแนนจำนวนร้อยละ 
61.76 ชองจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 โครงการ English Program (3.2-6) 

5) โครงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  2 ในระบบ English 
Program เพ่ือพัฒนาความสามารถด้านภาษาให้กับนักเรียนนายร้อยโดยตั้งเกณฑ์การสอบผ่านเกณฑ์ 
ALCPT 60 คะแนน ผลการทดสอบมีนักเรียนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ 60 คะแนนจำนวนร้อยละ 
66.67 ชองจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 โครงการ English Program (3.2-7) 

6) โครงการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ผลการดำเนินงาน 
ส่วนการศึกษาฯ และส่วนวิชาทหารฯ จัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครบทุกรายวิชา 
(3.2-8 และ 3.2-9)  

7) โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 สาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 เพ่ือพัฒนาแนวคิดของนักเรียนนายร้อยอันเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในภายหน้า (3.2-10) 

8) กองวิชาประวัติศาสตร์นำนักเรียนนายร้อยวิชา หัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์ : 
ประวัติศาสตร์อาณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (HI 5901) ทัศนศึกษา ณ ฟิลิปปินส์  
ระหว่างวันที่ 3-4 มิ.ย. 62 (3.2-11)  วิชาหัวข้อพิเศษทางประวัติศาสตร์: เอเชียใต้ศึกษา (HI 5901) 
และวิชาประวัติศาสตร์ไทย (HI 5105) ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในวันที่ 10 ต.ค. 62 (3.2-12)  

9) กองวิชาประวัติศาสตร์นำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 จำนวน 220 นาย เดินทางไป
ทัศนศึกษา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและพระบรมหาราชวัง ในวันที่ 2 ธ.ค. 62 (3.2-13) 

10) กองวิชาประวัติศาสตร์นำคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  5 จำนวน 
215 นาย เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พระตำหนักบ้านสวนปทุม ในวันที่ 10 ก.ค. 62 (3.2-14) 

11) การทัศนศึกษาดูงานของนักเรียนนายร้อยประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 28 - 31 
ต.ค. 62 และวันที่ 1 พ.ย. 62 ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก (3.2-15) 
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ผลการประเมิน  เท่ากับ 1.00 คะแนน    

 2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่กำหนด (1 คะแนน)   
การดำเนินงาน 

  ตรวจสอบการจัดทำ มคอ. 3 และ 4  มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของ ส่วนการศึกษาฯ และ
ส่วนวิชาทหารฯ พบว่ามีการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนด (3.2-2) 

 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1.00 คะแนน   

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

วิธีการคำนวณ 

 
 
 

การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจำนวนรายวิชาที่มีผลประเมิน

การเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับดี - ดีมาก 320 วิชา จากจำนวนรายวิชาทั้งหมด 336 วิชา          
คิดเป็นร้อยละ 95.24  (3.2-16) (เนื่องจากกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ จำนวน 16 วิชา
ไม่ได้ทำการประเมินแบบอิเล็กทรอนิกส์) 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจำนวนรายวิชาที่มีผลประเมิน
การเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับดี - ดีมาก 316 วิชา จากจำนวนรายวิชาทั้งหมด 316 วิชา          
คิดเป็นร้อยละ 100  (3.2-17)    

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 

4. รอ้ยละของจำนวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 

 

 
ผลร้อยละ = 

จำนวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรยีนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก  
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
 จำนวนรายวิชาท้ังหมด 

X 100 

 

ผลร้อยละ = 
จำนวนอาจารยผ์ู้สอนที่มผีลประเมินอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเตม็ 5) 

 
 

จำนวนอาจารยผ์ู้สอนท้ังหมด 
 

X 100 
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การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีมีจำนวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผล

การประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จำนวน 214 นาย จากจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 240 นาย คิดเป็นร้อยละ 89.17(3.2-18)  เนื่องจาก กรมนักเรียนนายร้อย รักษา
พระองคฯ์ ไม่ได้ทำการประเมินอาจารย์ผู้สอน) 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีมีจำนวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผล
การประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จำนวน 279 นาย จากจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด 279นาย คิดเป็นร้อยละ 100 (3.2-19) 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

 

ผลการประเมิน เท่ากับ  1 คะแนน             
 

5. มีการนำผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน            
(1 คะแนน) 

การดำเนินงาน 
ทุกรายวิชาในส่วนการศึกษาฯ ที่ได้ทำการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่

แสดงใน มคอ. 5 ปีการศึกษา 2561 มาปรับปรุงแผนการสอนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ปี
การศึกษา 2562 (3.2-1) 

ผลการประเมิน ไดค้ะแนน 1 คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.2 เท่ากับ  5 คะแนน 

หลกัฐานอ้างอิง 
3.2-1 มคอ. 3 และ 4 ปีการศึกษา 2562    
3.2-2 มคอ. 5 และ 6 ปีการศึกษา 2562    
3.2-3 ขอส่งข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประจำปีการศึกษา 2562   
3.2-4 ขอส่งข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ภาคการศึกษาที่ 2 
 ประจำปีการศึกษา 2562    
3.2-5 รายงานผลการเรียนวิชาที่จัดการเรียนการสอนด้วยระบบ 2 ภาษา ของ สกศ.รร.จปร.   
3.2-6  ส่งผลคะแนนสอบ ALCPT ของ นนร.ชั้นปีที ่1-2 (English Program) ประจำปีการศึกษา 2562  
3.2-7 ส่งผลคะแนนสอบ ALCPT ของ นนร.ชั้นปีที่ 1-2 (English Program) ประจำปีการศึกษา 2562 
3.2-8 สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
3.2-9 การดำเนินการ E-Learning ของ สวท.รร.จปร.   
3.2-10 โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนตามแนวชายแดนของ นนร.ชั้นปีที่ 3 สาขา
 สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ปีการศึกษา 2562   
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3.2-11 ขออนุมัตินำข้าราชการ และ นนร. เดินทางไปทัศนศึกษาและขอรับการสนับสนุน  
3.2-12 ขออนุมัติให้ข้าราชการ และ นนร. เดินทางไปทศันศึกษาต่างประเทศ 
3.2-13 สรุปผลการดำเนินโครงทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและพระบรม- 

มหาราชวัง 
3.2-14 ขออนุมัติให้ข้าราชการ และนนร. เดินทางไปทัศนศึกษา และขอรับการสนับสนุน 
3.2-15 รายงานผลการทัศนศึกษา และดูงาน นนร. ประจำปี 2562 
3.2-16 ผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2561 
3.2-17 ผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ปีการศึกษา 2562 
3.2-18 ผลประเมินอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2561 
3.2-19 ผลประเมินอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2562 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 การวัดและประเมนิผลการจัดการเรียนการสอน 
คำอธิบาย    

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินการให้อาจารย์กำหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ
วัด และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมและหลากหลาย ตลอดจนนำผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

 1. มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลและอาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน (1 คะแนน) 

การดำเนินงาน 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามระเบียบ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย    
พ.ศ.2558 (3.3-1) ได้มีการแก้ไขระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการศึกษาและการ
ให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย พ.ศ. 2558 ในปี 2560 (3.3-2) และอาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ 
วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน ในหมวดที่ 5 แผนการสอน
และการประเมินผลของ มคอ. 3 ในทุกรายวิชา (3.3-3) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน    
 

 2. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/
แผนการสอน (1 คะแนน) 

การดำเนินงาน 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน มีการระบุใน มคอ. 5 หมวดที่ 2 การจัดการ
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เรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน และหมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชา โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการหลักสูตรทุกรายวิชา (3.3-4) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน    
 

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

การดำเนินงาน 
  กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดส่งผลการศึกษาของ
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2562 ให้ผู้ปกครองนักเรียนนายร้อยทราบ (3.3-5) 

ผลการประเมนิ  ได้คะแนน 0.5 คะแนน   
 

4. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียนนายร้อยเพ่ือความ
โปร่งใส และยุติธรรม (1 คะแนน) 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของนักเรียนนายร้อยเพ่ือความโปร่งใส และยุติธรรม โดยแต่ละกองวิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับมาตรฐานการศึกษา (3.3-6) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนนายร้อย เพ่ือความโปร่งใสและยุติธรรม  

ผลการประเมิน ได้คะแนน 1 คะแนน    
 

 5. มีการนำผลจากการวัดและประเมนิผลไปพัฒนาผู้เรียน (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
ทุกรายวิชาที่ทำการสอน มีการนำผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยระบุ ใน มคอ.3 หมวดที่  7 การประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง (3.3-3) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน    
 

 6. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ (0.5 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
ทุกกองวิชาจะแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ในการตรวจสอบ

และให้ข้อคิดเห็นต่อคุณภาพของข้อสอบ การประเมินผล และวิธีการประเมินผลการศึกษาของ
นักเรียนนายร้อย ทั้งการสอบระหว่างภาค และการสอบประจำภาคการศึกษา (3.3-6) 

ผลการประเมนิ  ได้คะแนน 0.5 คะแนน 
   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
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หลักฐานอ้างอิง 
3.3-1    ระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษา

 นักเรียนนายร้อย พ.ศ.2558 
3.3-2   แก้ไขระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วย การศึกษาและการให้รางวัลการศึกษา นนร. พ.ศ.2558 
3.3-3   มคอ. 3 และ 4 ปีการศึกษา 2562 
3.3-4   มคอ. 5 และ 6 ปีการศึกษา 2562 
3.3-5   ขออนุมัติจัดซื้อ สป. บันทึกผลการศึกษาและจัดส่งผลการศึกษานักเรียนนายร้อยชั้นปีที ่1-5 
3.3-6   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ  
คำอธิบาย 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำเป็นไปตาม
หลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างผู้นำทางทหารให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของกองทัพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ด้านวิทยาการทหาร 
รวมทั้งมีการประเมินผลและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

 1. มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำในหลักสูตร (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้กำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกศึกษา         
วิชาทหารและภาวะผู้นำในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1) การจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก
กำหนดวิธีการสอบคัดเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก (3.4-1) 

2) โครงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้วิชาทหารเบื้องต้น          
ในเรื่อง การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกบุคคลท่าอาวุธ การฝึกแถวชิด การฝึกสวนสนาม การใช้อาวุธ
ประจำกาย และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของร่างกาย เพ่ือเข้ารับ
การศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ และ การรบแบบจู่โจม (3.4-2) 

3) โครงการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำแก่ นนร. ปีการศึกษา 2562 (3.4-3) 
4) โครงการฝึกอบรมการเกษตร นนร.ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้ 

นักเรียนนายร้อยเข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ นำองค์ความรู้ไปต่อยอด 
ขยายผล และนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้ (3.4-4) 

5) การฝึกเดินทางไกลและพักแรม นนร. ชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5 (3.4-5) 
6) โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ นนร. ประจำปีการศึกษา 2562 (3.4-6) 
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7) การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย นนร. ปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้นักเรียนนายร้อย
ได้มีการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายผ่านเกณฑ์ทดสอบเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศ 
และหลักสูตรการรบแบบจู่โจมได้ (3.4-7) 

8) การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำให้แก่ นนร. (3.4-8) 
9) การจัดการฝึกเพ่ิมเติมให้แก่นักรเรียนนายร้อยหลังเลิกการศึกษา (3.4-9) 
10) การจัดการฝึกภาคสนามให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 

2562 เพ่ือเป็นการทบทวนและเพ่ิมเติมความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านวิชาทหารหลังจากท่ี
ได้รับการศึกษาจากภาคการศึกษา (3.4-10) 

11) การฝึกร่วมหน่วยรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจำปี 63 ของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 
1-3 (3.4-11) 

12) การฝึกเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนายร้อยชั้นปีที่ 3-4 เพ่ือเข้ารับการฝึก
หลักสูตรส่งทางอากาศให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 และหลักสูตรการรบแบบจู่โจมให้แก่นักเรียน
นายร้อยชั้นปีที่ 4 (3.4-12) 

13) การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ในการศึกษาความรู้ของเหล่าที่
สามารถเลือกเข้ารับราชการ เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้
บังคับหน่วยระดับหมวด ระบบการปกครองบังคับบัญชา ระบบฝ่ายอำนวยการ งานตามวงรอบ
ประจำปีทั้งในที่ตั้งปกติและหน่วยในสนามของหน่วยตามเหล้าที่เลือกรับราชการ (3.4-13) 

14) การจัดการฝึกให้กับ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ในวิชาการฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้
ระยะประชิดและการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ (3.4-14) 

15) การจัดการฝึกให้กับ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ในวิชาการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก 
(3.4-15) 

16) การศึกษาและดูงาน ทภ. ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 
(3.4-16) 

ผลการประเมิน ไดค้ะแนน 1 คะแนน   
  

 2. มีหน่วยงานรับผิดชอบและดำเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำตามหลักสูตร                     
(1 คะแนน) 

การดำเนินงาน 
ในการดำเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหาร แผนกฝึกศึกษา กองบังคับการเตรียมการ 

ส่วนวิชาทหาร ฯ เป็นส่วนดำเนินการ โดยในภาคการศึกษาได้ออกตารางการศึกษาวิชาทหาร ทั้งภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ให้หน่วยขึ้นตรงของส่วนวิชาทหาร ฯ ดำเนินการ โดยกำหนดให้กองวิชา
รับผิดชอบการฝึกศึกษาในรายวิชา ฯ และในการฝึกภาคสนามของ นนร. ได้ขออนุมั ติคำสั่ง                 
ฝึกภาคสนามของ นนร. ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งมอบให้แต่ละกองวิชารับผิดชอบควบคุม 
อำนวยการฝึก และจัด ผบ.หน่วยฝึก เพ่ือควบคุมการฝึกให้เป็นไปตามหลักสูตรด้านวิชาทหารฯ           
ที่กำหนด (3.4-17) 
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ผลการประเมิน ได้คะแนน 1 คะแนน    
 

 3. จำนวนหน่วยกิตรวมของการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
(0.5 คะแนน) 

การดำเนินงาน 
  ในปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ ดำเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตาม
การจัดการศึกษาหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) การศึกษาด้านวิชาทหารมีระยะเวลา
การศึกษา 5 ปี เพ่ือให้มี เกรดครบทุกวิชา กำหนดในภาคการศึกษามี 10 ภาคการศึกษา โดย
ประกอบด้วยวิชาทหาร จำนวน 26 วิชา รวม 45 หน่วยกิต มีจำนวน 1,072 ชม. และวิชาการนำ
ทหารและจิตวิทยา จำนวน 6 วิชา รวม 9 หน่วยกิต (3.4-18) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 0.5 คะแนน  

4. จำนวนสัปดาห์ของการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์/ปี หรือมีระยะเวลาการฝึก
ภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่า 1,400 ชั่วโมง สำหรับหลักสูตร 5 ปี (0.5 คะแนน) 

การดำเนินงาน 
  ส่วนวิชาทหาร ฯ ดำเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามการจัดการศึกษา
หลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ด้านวิชาทหาร ในภาคการฝึก/การ
ฝึกภาคสนาม มี 5 ภาคการฝึก มีการฝึกภาคสนามทั้งสิ้น 18 วิชา ใช้เวลาในภาคการฝึกภาคสนาม 
2,865 ชม. รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึกตามหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) ทั้งสิ้น 
3,937 ชม. การฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.63 ถึง 28 มี.ค.63 เป็นการ
จัดการฝึกภาคสนามตามหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้านวิชาทหาร พ.ศ.2558 
(หลักสูตร 5 ปี) ดังนี้ 

- นนร.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 71 ทำการฝึกภาคสนาม 
1. การฝึกสุขศาสตร์ทหาร จำนวน 40 ชั่วโมง  
2. การฝึกป้องกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ จำนวน 40 ชั่วโมง 
3. การฝึกการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น จำนวน 40 ชั่วโมง  
4. การฝึกป้อมสนาม เครื่องกีดขวาง การพราง วัตถุระเบิดและการทำลาย จำนวน 80 ชั่วโมง  
5. การฝึกยิงอาวุธประจำกาย จำนวน 120 ชั่วโมง  
6. การฝึกบุคคลทำการรบและยุทธวิธีขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 160 ชั่วโมง 

- นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 70 ทำการฝึกภาคสนาม  
1.  การฝึกยิงอาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ จำนวน 80 ชั่วโมง  
2.  การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่  จำนวน 120 ชั่วโมง  
3.  การฝึกขับรถยนต์ทหาร จำนวน จำนวน 40 ชั่วโมง 
4.  การฝึกการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า จำนวน 40 ชั่วโมง  
5.  การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จำนวน 120 ชั่วโมง  

- นนร.ชั้นปีที่ 3 รุ่น 69 ทำการฝึกภาคสนาม 
1.  การฝึกทางยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด จำนวน 80 ชั่วโมง  
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2.  การฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด จำนวน 120 ชั่วโมง  
3.  การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ  จำนวน 200 ชั่วโมง 
 

- นนร.ชั้นปีที่ 4 รุ่น 68  
1. ทำการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม จำนวน 1,065 ชั่วโมง   

- นนร.ชั้นปีที่ 5 รุ่น 67  
1. การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก จำนวน 120 ชั่วโมง  
2. การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด จำนวน 40 ชั่วโมง  
3. การฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ จำนวน 40 ชั่วโมง  

ผลการประเมิน ได้คะแนน 0.5 คะแนน  
  

 5. มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
ในการฝึกภาคสนาม ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการประเมินผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ทำฝึก

ภาคสนาม หลังจบการฝึกมีการสรุปผลการฝึกให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทราบทุกครั้ง (3.4-19) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน    
 

 6. มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกศึกษาวิชาทหารส่วนวิชาทหารฯ จะรายงานผลการปฏิบัติให้

ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือพิจารณาผลการดำเนินงานและพิจารณาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน เช่น 
การร่วมพิจารณาในที่ประชุมมีการนำเสนอปัญหาข้อขัดข้องในปีการฝึกที่ผ่านมาเสนอต่อโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าเพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนการฝึกภาคสนามในปีต่อไป (3.4-19)  

ผลการประเมนิ เท่ากบั  0.5 คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ได้คะแนนเท่ากับ 5  คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
3.4-1    รายงานความคืบหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบงานด้านการ
 ฝึกอบรม และศึกษาทางทหารของ รร.จปร. 
3.4-2 โครงการ ฝึกวิชาทหารเบื้องต้น    
3.4-3 โครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ นนร. ประจำปีการศึกษา 2562    
3.4-4 รายงานสรุปผลการอบรมโครงการฝึกอบรมการเกษตร นนร.ประจำปีการศึกษา 2562  
3.4-5 รายงานสรุปผลการตรวจสภาพความพร้อมรบและการฝึกเดินทางไกลของหน่วยใน ทบ. 
 ประจำปีงบระมาณ 2562 ห้วงที่ 2    
3.4-6 ส่งผลอักษรระดับวิชาพลศึกษา ของ นนร.ชั้นปีที่ 1-5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
3.4-7 ส่งผลอักษรระดับวิชาพลศึกษา ของ นนร.ชั้นปีที่ 1-5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
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3.4-8 รายงานผลการสอบประจำภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562    
3.4-9 ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกตอนเย็นของ นนร.ชั้นปีที่ 1-5    
3.4-10 ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 1-4 และเชิญประชุมการฝึกภาคสนาม   
3.4-11 ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกการเตรียมการฝึก กฝร.รอ.63 ของ นนร.ชั้นปีที่ 1-3   
3.4-12 ส่งคำสั่งฝึกเตรียมความพร้อมให้กับ นนร.   
3.4-13 ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกรับราชการ ของ นนร.  
 ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562   
3.4-14 รายงานผลการฝึกภาคสนาม   
3.4-15 ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562   
3.4-16 อนุมัติหลักการการศึกษาและดงูาน ทภ.ของ นนร. ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562   
3.4-17 ตารางการฝึกศึกษาวิชาทหาร และตารางฝึกภาคสนาม   
3.4-18 หลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2558 ด้านวิชาทหาร 
3.4-19 รายงานการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2562 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ  
คำอธิบาย  
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นำ มีหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับดูแลการฝึกศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีการวัดและ
ประเมินผลการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ รวมทั้งมีการนำผลการประเมินนำมา
ปรับปรุง พัฒนาการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ ตลอดจนมีการประดิษฐ์ คิดค้น 
หรอืสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือใช้สนับสนุนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

 1. มีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดทำแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นำ ดังนี้ 

1) โครงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น (3.5-1) 
2) ฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  1-4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย

กำหนดระยะเวลาการฝึกในห้วง วันที่ 3 ม.ค.63 ถึง 28 มี.ค.63 (3.5-2) 
3) การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิดและการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ

ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษาที่ 2562 ในห้วง 5-18 ต.ค. 62 (3.5-3) 
4) การจัดการศึกษาให้กับ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ในการศึกษาความรู้ของเหล่าที่

สามารถเลือกเข้ารับราชการ ในห้วง 6-27 พ.ย. 62 (3.5-4) 
5) การฝึกเดินทางไกลและพักแรมนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 (3.5-5) 
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6) การฝึกร่วมหน่วยรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจำปี 2563 ของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 
1-3 (3.5-6) 

7) การฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศให้กับนักเรียน         
นายร้อยชั้นปีที่ 3 และหลักสูตรจู่โจมสำหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 ในห้วง 7 พ.ค. -27 ส.ค. 62 (3.5-7) 

8) การจัดการฝึกให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ในวิชาการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก         
ในห้วง 19 ต.ค. -3 พ.ย. 62 (3.5-8) 

9) การศึกษาและดูงานกองทัพภาคของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 
2562 ในห้วง 23-29 ส.ค. 62 (3.5-9) 

ผลการประเมิน เท่ากับ  1 คะแนน   
 

 2. มีการฝึกตามแผนที่กำหนด (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 

  ในภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม มี 5 ภาคการฝึก มีการฝึกภาคสนามทั้งสิ้น 18 วิชา           
ใช้เวลาในภาคการฝึกภาคสนาม 2,865 ชม.รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึกตามหลักสูตรโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า.พ.ศ.2558 ทั้งสิ้น 3,937 ชม. การจัดการฝึกภาคสนาม ส่วนวิชาทหาร ฯ 
ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.63 ถึง 28 มี.ค.63  ในหลักสูตรโรงเรียนนายร้อย          
พระจุลจอมเกล้าด้านวิชาทหาร พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 ปี) ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับ           
เหล่าสายวิทยาการที่จะดำเนินการฝึกในแต่ละวิชา  จัดทำความต้องการงบประมาณและ สป.3 ตาราง
กำหนดการฝึก มีการจัดการฝึกตามตารางการฝึกที่กำหนด โดยหน่วยฝึกประจำวิชาต่ าง ๆ             
ที่รับผิดชอบการฝึกจะรายงานการฝึกประจำวันให้ กองอำนวยการฝึกส่วนวิชาทหารฯ ทราบ และ
รายงานกองอำนวยการฝึก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทราบตามขั้นตอนทุกวัน รวมถึง
ผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียน           
นายร้อยในการทำการฝึกให้มีประสิทธิภาพบรรลุความมุ่งหมายของการฝึก (3.5-10)  

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน    
 

 3. มีการประเมินผลการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการประเมินผลการฝึกวิชาทหารและการสร้าง
เสริมคุณลักษณะผู้นำ ดังนี้ 

1) โครงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น มีผลการทดสอบ คือ (3.5-11) 
- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 เข้ารับการฝึก 152 ผ่านเกณฑ์ดีมาก 152 นาย เกณฑ์ ดี     

83 นาย และเกณฑ์พอใจ 22 นาย 
- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึก 227 นาย ผ่านเกณฑ์ดีมาก 161 นาย 

เกณฑ์ ดี 49 นาย และเกณฑ์พอใจ 17 นาย 
- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 เข้ารับการฝึก 231 นาย ผ่านเกณฑ์ดีมาก 165 นาย 

เกณฑ์ ดี 48 นาย และเกณฑ์พอใจ 17 นาย 
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-  นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 เข้ารับการฝึก 207 นาย ผ่านเกณฑ์ดีมาก 155 นาย 
เกณฑ์ ดี 40 นาย และเกณฑ์พอใจ 12 นาย 

- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 เข้ารับการฝึก 215 นาย ผ่านเกณฑ์ดีมาก 166 นาย 
เกณฑ์ ดี 43 นาย และเกณฑ์พอใจ 6 นาย 

2) ฝึกภาคสนามของนักเรยีนนายร้อยชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2562 (3.5-12) 
3) การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิดและการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ

ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษาที่ 2562 การประเมินผลการฝึกของนักเรียน          
นายร้อยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80.53 และประเมินผลการฝึกของนักเรียนนายร้อยคะแนนเฉลี่ย 4.71              
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก (3.5-13)  

4) การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ในการศึกษาความรู้ของเหล่าที่
สามารถเลือกเข้ารับราชการ การประเมินผลได้ระดับดีมาก (B+) ขึ้นไปร้อยละ 100 (3.5-14) 

5) การฝึกร่วมหน่วยรักษาพระองค์/เหล่าทัพ ประจำปี 2563 ของนักเรียนนายร้อย            
ชั้นปีที่ 1-3 สรุปผลการประเมิน คือ (3.5-15) 

- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ได้รับผลการประเมินระดับ A+ ร้อยละ 77.60 
- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 ได้รับผลการประเมินระดับ A+ ร้อยละ 28.23 
- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 ได้รับผลการประเมินระดับ A+ ร้อยละ 57.21 

6) การจัดการฝึกให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ในวิชาการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก 
สรุปผลการประเมิน คือ นักเรียนได้เกณฑ์ A จำนวน 92 นาย  B+ จำนวน 49 นาย และ เกณฑ์ B 
จำนวน 74 นาย จากนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 215 นาย และการประเมินผลการฝึกของนักเรียนนาย
ร้อยชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 67 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 คิดเป็นร้อยละ 94.30 เกณฑ์ ดีมาก (3.5-16) 

ผลการประเมิน เท่ากับ 0.5 คะแนน   
 

4. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นำ (1 คะแนน) 

การดำเนินงาน 
  เมื่อมีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำมาใช้ใน
การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทาง
อากาศให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 และหลักสูตรจู่โจมสำหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 เป็นต้น 

ผลการประเมิน เทา่กับ  0.5 คะแนน    
 

 5. มีนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนในการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
ส่วนวิชาทหาร มีการนำเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง Milo Range มาใช้ทำการฝึก

ประกอบการยิงปืนให้กับนักเรียนนายร้อยอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยมีทักษะและความ
ชำนาญในการใช้อาวุธประจำกายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งขึ้น  และในปี 2562 มีการนำนวัตกรรม
สื่อการเรียนการสอนด้วยโต๊ะทรายดิจิตอลมาฝึกอบรมให้กับครู/อาจารย์ และใช้ประกอบการเรียน
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การสอน/การฝึกนักเรียนนายร้อยในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนั้น ในห้วงก่อนการฝึกภาคสนาม 
ประจำปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหาร ฯ ได้จัดหาฝุ่นพรางดิจิตอลแบบตลับให้กับนักเรียนนายร้อย 
ทุกชั้นปี เพ่ือใช้ในการฝึกภาคสนาม ซึ่งมีคุณสมบัติในการพรางที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมากกว่า
ฝุ่นพรางแบบเดิม (3.5-17) 

ผลการประเมิน เท่ากบั  1 คะแนน    

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.5 เท่ากับ 5 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
3.5-1 โครงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น   
3.5-2 ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกภาคสมาน นนร.ชั้นปีที่ 1-4 และเชิญประชุมการฝึกภาคสนาม 
3.5-3 ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด และการฝึกการปฏิบัติงาน

ของหน่วยเฉพาะกิจของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562    
3.5-4 ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกรับราชการของ นนร. 
 ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562   
3.5-5 รายงานผลการฝึกเดินทางไกลและพักแรม    
3.5-6 ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกการเตรียมการฝึก กฝร.รอ.63 ของ นนร.ชั้นปีที่ 1-3   
3.5-7 ส่งคำสั่งฝึกเตรียมความพร้อมให้กับ นนร.    
3.5-8 ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก ของ นนร. ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 
3.5-9 ขออนุมัติหลักการ การศึกษาและดูงาน ทภ.ของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 
3.5-10 ขออนุมัติแผนการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2562 
3.5-11 รายงานผลโครงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น    
3.5-12 รายงานผลการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 68    
3.5-13 รายงานผลการฝึกภาคสนาม 
3.5-14 รายงานผลการศึกษาความรู้เหล่าทหารที่เลือกรับราชการของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 

2562 
3.5-15 รายงานการประชุมชี้แจง และสั่งการของ ผบ.รร.จปร.ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร. 
3.5-16 รายงานผลการฝึกภาคสนามวิชาหน่วยทหารขนาดเล็กของ นนร.ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 67 
3.5-17  การใช้นวัตกรรมในการฝึกวิชาทหาร 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
คำอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ ์เทคโนโลยี การให้บริการ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนนายร้อยอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนำผล
การประเมนิทีไ่ด้ไปพัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
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เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน  

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

รวมทัง้แหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้าน

กายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ มีหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดหา 
จัดทำแผนพัฒนา และการซ่อมบำรุง ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ กองส่งกำลังบำรุงฯ และส่วนบริการฯ 
กองส่งกำลังบำรุงฯ มีภารกิจอำนวยการประสานงาน และกำกับดูแลเกี่ยวกับกิจการส่งกำลังบำรุง
ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประกอบด้วย 4 แผนก คือ แผนกแผน แผนกส่งกำลัง แผนกควบคุม และแผนกจัดหา (ส่วนบริการฯ
ฝากการบังคับบัญชา) และมีส่วนบริการฯ เป็นส่วนที่รับผิดชอบในการดำเนินการต่างๆ ในทางปฏิบัติ 
โดยมีกองยุทธโยธาเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งแบ่งความรับผิดชอบตามผังการจัดโครงสร้าง
ของกองยุทธโยธา (เช่น แผนกสื่อสาร แผนกประปา แผนกไฟฟ้า โรงบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น  

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ
รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ ในปีการศกึษา 2562 เช่น 

1) โครงการจัดหาเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกายและเครื่องนอนสนับสนุน
นักเรียนนายร้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 (3.6-1) 

2) การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์ (3.6-2) 
3) โครงการพัฒนาการฝึกการลงทางดิ่ง การลงเร่งด่วน และการเคลื่อนย้ายทางอากาศ (3.6-3) 
4) โครงการโต๊ะทรายดิจิตอล (3.6-4) 
5) การจัดทำตำราวิชาทหารให้กบันักเรียนนายร้อย (3.6-5) 
6) โครงการปรับปรุงสนามทดสอบกำลังใจ (3.6-6) 
7) การจัดทำตำรากลุ่มวิชาคุณลักษณะผู้นำนักเรียนนายร้อย (3.6-7) 
8) การจัดหาวัสดุกีฬาในการศึกษาตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อย (3.6-8) 
9) โครงการจัดทำคู่มือนักเรียนนายร้อย ประจำปี 2562 (3.6-9) 
10)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  1 เตรียมการไปศึกษาต่อ

ต่างประเทศ (3.6-10) 
11)  การจัดทำฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศ (3.6-11) 
12) การซ่อมปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมีและระบบไฟฟ้าห้องปฏิบัติการเคมี ส่วนการศึกษาฯ 

(3.6-12) 
13)  การปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา (3.6-12) 
14)  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ( น้ำดื่ม ,น้ำประปา,น้ำเสีย ) ในโรงเรียนนนายร้อย       

พระจุลจอมเกล้า ปีละ 2 ครั้ง (3.6-13) 
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15)  การตรวจสุขภาพประจำปีและคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มเมตาบอลิค           
ในข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และโรงเรียนการสัตว์
ทหารบก และข้าราชการในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง  ประจำปี 2562 (3.6-14) 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน  
   

2. มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
การดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต้องดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกีย่วข้องโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองส่งกำลังบำรุง และ
ส่วนบริการฯ 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน    
 

3. มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไดร้ับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน  

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน    
4. มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์  เทคโนโลยี                

การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อย

ต่อความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 
ของแต่ละสาขาวิชา สรุปผลการประเมิน ดังนี้  

ตารางท่ี 22 ผลการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
หลักสตูรสาขาวิชา คะแนนประเมิน ระดับการประเมิน 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4.22 ด ี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 3.63 ด ี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4.23 ด ี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3.85 ด ี

สาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ี 3.50 พอใช้ 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 3.61 ด ี

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.08 ด ี

สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3.89 ด ี
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 ผลการประเมิน เท่ากับ  1 คะแนน    
 

5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น               
(1 คะแนน) 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการนำผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการโดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมี          
การประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุงประจำทุกเดือน เพ่ือนำเสนอความก้าวหน้าการปฏิบัติ ปัญหา                 
การแก้ไขปัญหา และการพิจารณานำผลการประเมินการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้มาใช้เป็นข้อมูล              
ในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไปต่อไป (3.6-15) 

ผลการประเมิน  เทา่กับ  1 คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
3.6-1 โครงการจัดหาเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกายและเครื่องนอนสนับสนุน นนร.  
3.6-2 การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดกองวิชาประวัติศาสตร์  
3.6-3 โครงการพัฒนาการฝึกการลงทางดิ่ง การลงเร่งด่วน และการเคลื่อนย้ายทางอากาศ   
3.6-4 ขออนุมัติจัดอบรมกำลังพลเรื่องการใช้สื่อการสอนด้วยโต๊ะทรายดิจิตอล  
3.6-5 ขออนุมัติจัดหาวัสดุจัดทำตำราฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 
3.6-6 สรุปค่าใช้จ่ายและ ขออนุมัติเบิกเงินโครงการปรับปรุงสมามทดสอบกำลังใจ เพ่ือใช้หนี้ใบยืมที่ 09/62 
3.6-7 ขออนุมัติจัดหาวัสดุจัดทำตำราฯ ประจำปีงบประมาณ 2562  
3.6-8 เสนอความต้องการงบประมาณ งบงานศึกษาตามหลักสูตร นนร.ชั้นปีที่ 1-5  
 ประจำปีการศึกษา 2562   
3.6-9 เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิ รร.จปร. ประจำปี 2562  
3.6-10 ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 1 เตรียมการไปศึกษาต่อต่างประเทศ  
3.6-11 สรุปผลการดำเนินโครการ การจัดทำฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศ  
3.6-12 สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญด้านการส่งกำลังบำรุงตามนโยบายและข้อสั่งการ
 ของผู้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที ่1)  
3.6-13 ขอส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  
3.6-14 การตรวจสุขภาพประจำปีและคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มเมตาบอลิค           
 ในข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ
 โรงเรียนการสัตว์ทหารบก และข้าราชการในเขตพ้ืนทีใ่กล้เคียง ประจำปี 2562 
3.6-15 สรุปผลการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ รร.จปร.โดย นนร. ชั้นปีที่ 5 
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    ตารางที่ 23  สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ผลดำเนินการ น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ปฏิบัติได้ 5ข้อ 5 5.00 25.00 

ตวับ่งชี้ท่ี 3.2   5 5.00 25.00 

         1 มีการปฏิบัติ (1) 1  

         2 มีการปฏิบัติ (1) 1  

 3 รอ้ยละ 97.55 (1) 1  

 4 รอ้ยละ 94.99 (1) 1  

 5  มีการปฏิบัติ (1) 1  

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3  ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 5 5.00 25.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 5 5.00 25.00 

ตวับ่งชี้ท่ี 3.5  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5.00 25.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  ปฏิบัติได ้5 ข้อ 5 5.00 25.00 

คะแนนรวม 30 -  

คะแนนเฉลี่ย 150.00 ÷ 30.00 = 5.00 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  3 
จุดเด่น 
 1. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาหลักสูตรและการบริหาร
การจัดศึกษาจากหน่วยต้นสังกัด และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ส่งผลให้สามารถพัฒนาคุณภาพ            
ผู้จบการศกึษาจากโรงเรียนนายร้อยสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพบกและสังคมได้ 

2. การพัฒนาการฝึกวิชาทหารและภาวะผู้นำมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนทั้งในการเตรียม
ผู้เรียนสำหรับการเข้ารับการฝึกรวมทั้งได้รับการสนับสนุนให้มีการฝึกร่วมหน่วยรักษาพระองค์/          
เหล่าทัพ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้านความรู้
ความสามารถทางทหารและภาวะผู้นำทางทหาร 
 3. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและหลากหลาย โดยเน้นการปฏิบัติจริงและส่งเสริมประสบการณ์จริง มีคณะกรรมการ
กำกับมาตรฐานการศึกษาตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นทำให้เกดิความโปร่งใสและยุติธรรม  
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จุดที่ควรพัฒนา 
 1. การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 
 2. ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร (management Information System) 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ควรมีการดำเนินการกำหนดวิธีการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ต่อผู้เสร็จ
การศึกษาทั้งทางด้านความแม่นตรง และความน่าเชื่อถือได้ของสรุปผลการประเมินเพ่ือให้สามารถนำ
ผลการประเมินมาพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ต่อไป  
 2. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมทั้งส่วนการศึกษาฯ และ          
ส่วนวิชาทหาร 

3. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) แหล่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนนายร้อยสามารถเข้าศึกษาด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีคณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/คณะกรรมการ
บริหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าดำเนินงานตามบทบาทหน้าที ่ซึ ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ/
ระเบียบ/คำสั ่ง/พระราชบัญญัติของสถานศึกษา ภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการกำหนด
นโยบาย วางแผนปฏิบัติราชการ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได้ พร้อม
ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหาร รวมทั้งการพัฒนาบุคลกรเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนนายร้อยอย่างยั่งยืน 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 เอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

คำอธิบาย 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีเอกลักษณ์ที่สะท้อนความโดดเด่น/ความชำนาญ/ความ

เชี่ยวชาญ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง และบริบทของ  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 

1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
1.1 มีเหตุผลในการกำหนดเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เหมาะสมและ

ปฏิบัติได ้
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก และเป็นสถาบันผลิต

นายทหารสัญญาบัตรหลักเพียงแห่งเดียวของกองทัพบก จึงได้กำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้าไว้ว่า “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” โดยมุ่งผลิตนักเรียน
นายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดีของกองทัพ ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ความเป็นนักรบที่
ชาญฉลาด เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร และเป็นผู ้มีคุณลักษณะผู้น ำที ่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก (4.1-1) จึงได้กำหนดหน้าที่สำคัญของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไว้ในแผนพัฒนา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560-2564 ว่า มีหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย 
ดำเนินการฝึกอบรมและปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยาและการนำทหาร พลศึกษา วิชาทหารเบื้องต้นแก่
นักเรียนนายร้อยเพื่อให้มีลักษณะเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ นอกจากนี้ยังอำนวยการประสานงานกับ
เหล่าต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการฝึกสอนวิชาทหารขั้นพื้นฐานทางยุทธวิธีและเทคนิค
ของเหล่าต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในเหล่านั้นๆ ได้ รวมทั้งให้การศึกษาภาค
วิชาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย (4.1-2) นอกจากนี้ตามตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) 
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หมายเลข 44001 ยังกำหนดให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหน้าที ่ให้การศึกษา อบรม และ
ดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อยและบุคลากรอื่นตามที่กองทัพบกกำหนดอีกด้วย 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

1.2 มีการกำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
การดำเนินงาน 
โรงเร ียนนายร ้อยพระจุลจอมเกล ้าได ้กำหนดแผนพัฒนาโรงเร ียนนายร ้อยพระ

จุลจอมเกล้าปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562
ได้กำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ในทุกค่าเป้าหมาย (4.1-2) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

1.3  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ

ต่อเนื่องในการสร้างเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าผ่านโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 (4.1-3) ดังนี้ 

1)  โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครนายก (4.1-4) 
ดำเนินการโดยสมาคมแม่บ้านกองทัพบกสาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การดำเนินการ เช่น เมื่อ 
14 พ.ย. 62 ได้ร่วมกิจกรรมกับจังหวัดนครนายกโดยนำข้าวสารถุง 5 กิโลกรัม ไปมอบให้กับผู้นำชุมชน
และประชาชนในพื้นท่ีพร้อมทั้งบริการตัดผมฟรี ณ วัดโพธิ์ปากพลี (4.1-4)  

2)  การเข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนครนายก (สภากาแฟ) และงานร่วมรัฐพิธี  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนครนายกและร่วมงานรัฐพิธีตลอด
ห้วงปีการศึกษา 2562 (4.1-5) 

3)  ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานชุมนุมยุวเกษตรและที ่ปรึกษายุวเกษตร
ระดับประเทศ ประจำปี 2562 (4.1-6) 

4)  โครงการจัดการความรู้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2562 (4.1-7) 
5)  การขอใช้พื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในการฝึกทางทหาร (4.1-8) 
6)  ใช้พ้ืนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดกิจกรรม Thailand Smart Soilder 

Strong Man Challenge (4.1-9) 

 
1 คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 3/63 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 ( ครั้งที่ 1) ลง 14 ม.ค. 63 
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7)  โครงการทหารพันธุ ์ดี เพื ่อให้เป็นการฝึกอบรมพลทหารกองประจำการซึ ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักให้มีความรู้และประสบการณ์ในการปลูกผักปลอดภัย และนำความรู้และประสบการณ์
ที่ได้รับไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายในชุมชนหลังปลดจากกองประจำการ (4.1-10) 

8)  ส่งผลผลิตข้าวโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ ปี 2562 ซึ่งได้จากแปลงนาสาธิต
การเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปี 2562 ให้แก่เกษตรกรจำนวนทั้งสิ้น 9 คน (4.1-11) 

9)  ร่วมกับจังหวัดนครนายกเมื ่อเกิดภัยพิบัติ เช่นกรณี เกิดเหตุการณ์ไฟป่าบริเวณ                 
ช่องเขาขาด จังหวัดนครนายก (4.1-12) 

 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน 

1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร 
การดำเนินงาน 
ทุกภาคส่วนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าล้วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมทั้งตระหนักถึงพันธกิจในการผลิตนายทหารสัญญา
บัตรหลักของกองทัพบก เช่น 

1) โครงการจัดการความรู้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี 2562 เพ่ือให้เกิด                                 
การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของหน่วยงานในทุกหน่วยขึ้นตรงเพื่อสร้างองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน (4.1-7) 

2) การเข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนครนายก (สภากาแฟ) และงานร่วมรัฐพิธี 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนครนายกและร่วมงานรัฐพิธีตลอด
ห้วงปีการศึกษา 2562 (4.1-5) เพ่ือแสดงถึงความเป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบกจึงได้มีการจัดให้ผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

1.5 มีผลประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ที่สะท้อนเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

การดำเนินงาน 
ในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้าที่สะท้อนเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
และค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อาทิ โครงการจัดการความรู้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จคือ จำนวน
เรื่องในการจัดการความรู้ โดยกำหนดค่าเป้าหมายเท่ากับ 18 ซึ่งสรุปผลองค์ความรู้ที่สะสมได้เท่ากับ 18 
เรื่องเท่ากับร้อยละ 100 (4.1-7) 
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2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำเสนอหลักฐาน ในประเด็นต่อไปนี้  
2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

(1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
1) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนายร้อยต่างประเทศ

เข้ามาศึกษากิจการและดูงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประจำทุกปีรวมทั้งสนับสนุนให้
นักเรียนนายร้อยได้มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์ร่วมกับนักเรียนนายร้อยต่างประเทศ 
และในปี 2562 มีนักเรียนนายร้อยต่างประเทศจากหลากหลายประเทศเข้ามาศึกษากิจการและดูงาน ณ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เช่น คณะนักเรียนนายร้อย Reserve Officers' Training Corps 
(ROTC) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้เข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ สานต่อมิตรภาพ
สำหรับการฝึกฝนทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ (4.1-13) เป็นต้น 

2) ความชำนาญในวิชาชีพทหารของ ส่วนวิชาทหารฯ ได้รับความสนใจโดยเป็นแหล่งฝึก 
ศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  เช่น การสนับสนุนการฝึกวิชาทหาร
ให้กับนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 56 (4.1-14) การจัดกิจกรรมกระโดด
หอสูง 34 ฟุต ณ หอฝึกโดดร่มให้แก่คณะกรมส่งเสริมสหกรณ์ (4.1-15) การสาธิตการใช้เครื่องช่วยฝึก
เทคโนโลยีสูงให้กับคณะนักเรียนนายร้อยเกาหลี นักเรียนนายร้อยพม่า และคณะนักเรียนนายร้อย ROTC 
(4.1-16) เป็นต้น 

3) สถานที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เช่น พิพิธภัณฑ์ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ อาคาร 100 ปี และหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร ณ กองวิชาประวัติศาสตร์ 
ส่วนการศึกษาฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มี
ข้อมูลที่ทันสมัย น่าสนใจและศึกษา พร้อมทั้งมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบทั้งในส่วนของการประสานงานเข้าชมและการบรรยายนำชม (4.1-17) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

2.2 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/การยกย่องในมิติต่างๆ (1 คะแนน) 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีเอกลักษณ์ในการเป็น“เป็นสถาบันผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” ดังนั้นศักยภาพของกำลังพลและการบริหารทรัพยากรทางการบริหาร
ต่างๆ ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกในปีการศึกษา 2562 การแสดงศักยภาพของ
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กำลังพลและการบริหารทรัพยากรดังกล่าวและได้รับการยอมรับจากภายนอกสถาบัน ซึ่งในปีการศึกษา 
2562 ม ีดังเช่น 

1)  พันตรีหญิง พจนา รวยลาภ เภสัชกร โรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
สอบได้ลำดับที่ 1 เฉลี่ยสะสม 4.00 หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าแพทย์รุ่นที่ 68 (4.1-18)   

2)  คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมหน่วยและบุคคลตัวอย่างเหล่าทหารการเงินได้
คัดเลือกให้ ร้อยเอก เกรียงศักดิ ์  จินาต๊ะ นายทหารฝ่ายการเงิน กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อย           
พระจุลจอมเกล้าเป็นข้าราชการเหล่าทหารการเงินดีเด่น ระดับนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2562 (4.1-5) 

3)  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ชนะเลิศแห่งประเทศไทย และแข่งขันกีฬา         
ฟันดาบรายการนาวีโอเพ่น ประจำปี 2562 ได้รับโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจากกองทัพบก (4.1-19) 

4)  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬารักบี ้ฟุตบอล 15 คน ชิงถ้วยพระราชทานพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปี 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับโล่และเงินรางวัลจากกองทัพบก (4.1-20) 

5)  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ส่งผลงานการจัดการความรู้เรื่อง “การปรับปรุง
วิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” จัดทำโดยกองวิชาวิทยาศาสตร์
สิ ่งแวดล้อม ซึ ่งได้ร ับรางวัลชนะเลิศจากการจัดนิทรรศการการจัดการความรู ้โรงเรียนนายร้อย                   
พระจุลจอมเกล้า ปี 2561 เข้าร่วมแสดงผลงานในงานมหกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยขึ้นตรง
กองทัพบกในพื้นที่ส่วนใกล้เคียง (กองทัพภาคที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อ 20 – 21 สิงหาคม 
2562 และได้รับรางวัลดีเลิศจากการแสดงผลงานครั้งนี้ (4.1-21) 

 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน  

2.3 มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีดำเนินการสู ่ความสำเร็จ หรือมีการถ่ายโอนความรู ้ด้าน
กระบวนการสู่สถาบันอ่ืน (1 คะแนน) 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบในฐานะหน่วยที่ให้

การฝึกทางวิชาทหารให้กับหลักสูตรต่าง ๆ นอกเหนือจากฝึกสอนให้กับนักเรียนนายร้อย ดังนี้ 
1) การฝึกวิชาทหารให้กับนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 56 

ประจำปีการศึกษา 2562 (4.1-14) 
2) การฝึก/สาธิตการยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง ให้แก่ นักเรียนนายร้อย

ต่างประเทศและสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(4.1-16) 

3) สอนวิชาทหารให้แก่หลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์ รุ่นที่ 30 (1/62) (4.1-22) 
4) การฝึกทางทหารให้แก่ นักเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ชั้นปีที่ 

1 จำนวน 308 นาย เพ่ือให้รู้จักการปฏิบัติการของทหารในสนาม มีประสบการณ์จากการฝึก สามารถเป็น
ผู้นำหน่วยทหารขนาดเล็กได้ (4.1-23) 
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5) ฝึกทหารเบื้องต้นให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของสำนักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม รุ่นที่ 6 (4.1-24) 

 ผลการประเมิน  เท่ากับ 1 คะแนน  

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  เท่ากับ 5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
4.1-1 ขออนุมัตินโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.2560 – 2564 
4.1-2 แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560-2564  
4.1-3 แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562  
4.1-4 รายงานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.รร.จปร. ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร. ลง 17 ธ.ค.62 
4.1-5 รายงานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.รร.จปร. ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร. ลง 6 ส.ค. 62 
4.1-6 ขอเรียนเชิญร่วมรับเสร็จฯ ในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกร และที่ปรึกษายุวเกษตรกร
 ระดับประเทศ ประจำปี 2562 
4.1-7 สรุปผลการดำเนินโครงการ การจัดการความรู้ รร.จปร. ประจำปี 2562 
4.1-8 ขอรับการสนับสนุนพื้นที่การฝึก  
4.1-9 การจัดกิจกรรม "Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge" 
4.1-10 สรุปผลการประชุมโครงการทหารพันธุ์ดี  
4.1-11 ส่งผลผลิตข้าวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2562  
4.1-12 รายงานเหตุการณ์ เกิดเหตุการณ์ไฟป่า ในพ้ืนที่  
4.1-13 สรุปผลการดำงานกิจกรรม การพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร.ร่วมกับ ROTC  
4.1-14 ขอรับการสนับสนุนการจัดการฝึกภาคสนาม วิชา วทศท 101 การฝึกทหารเบื้องต้นสำหรับ 
 นรพ.วพบ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 56 ณ รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2562 
4.1-15 รายงานกิจกรรมกระโดดหอสูง 34 ฟุต รร.จปร. 
4.1-16 รายงานใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง Range 3000 ประจำเดือน พ.ค.62  
4.1-17 ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชม หอเฉลิมรัฐสีมาคุณกร  
4.1-18 รายงานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.รร.จปร. ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร. ลง 5 ก.ค. 62 
4.1-19 รายงานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.รร.จปร. ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร. ลง 7 พ.ย. 62 
4.1-20 รายงานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.รร.จปร. ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร. ลง 4 มี.ค. 63 
4.1-21 รางวัลดีเลิศการจัดการความรู้ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ของ นขต.ทบ.  
 ในพ้ืนที่ส่วนใกล้เคียง (ทภ.1) ประจำปีงบประมาณ 2562  
4.1-22 ขอส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์ รุ่นที่ 30 (1/62)  
4.1-23 ขอรับการสนับสนุนชุดครูฝึก และพ้ืนที่ฝึกภาคสนาม นชท.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  
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4.1-24 สรุปแบบประเมินผล “ความพึงพอใจในการรับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  
 เรื่อง การฝึกทหารเบื้องต้น 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 การดำเนินงานของสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะกรรมการบริหารฯ 
  

คำอธิบาย 

คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ซึ่ง
กำหนดไว้ในคำสั่ง/พระราชบัญญัติของสถาบันภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการกำหนดนโยบาย 
กำกับ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1.1 มีการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู ้เรียน เอกลักษณ์

สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษาโดย

ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัต ิราชการ โรงเร ียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า                 
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของทุกหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า           
เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับการสร้างเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียน    
และเอกลักษณ์ของสถาบัน (4.2-1) อีกทั้งยังได้มีการจัดทำปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562            
โดยให้ส่วนการศึกษาฯ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานตารางการปฏิบัติขอ ง ส่วนวิชาทหารฯ                 
กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ และกองฝ่ายอำนวยการ เพื่อให้การบริหารการศึกษาภายใน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล (4.2-2) 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน 

1.2 มีผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที ่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ/
หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

สภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมทั้งการรับรองหลักสูตร เช่น สภาโรงเรียนนายร้อยมีมติรับรอง
หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง 2563) (4.2-3) อนุมัติหลักสูตร Bachelor of 
Science and Technology (English Program) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไซเบอร์โดย
มีมติให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Bachelor of Science in Cyber Security)  (4.2-4) เพ่ือขออนุมัติสภาการศึกษาวิชาทหารต่อไป  



111 
 

1.3 มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเน้นการกำกับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด 

คณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/คณะกรรมการบริหารโรงเรียน          
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562             
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผล
ให้การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเน้นการกำกับติดตาม และสนับสนุน   
ผู ้บริหารในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่ตามแผนที่กำหนดในการประชุมชี ้แจงและสั่งการของ                
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(4.2-5)  

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน  

1.4 มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี เช่น มีการกำหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 
จัดส่งประเด็นการพิจารณาล่วงหน้า กำกับให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ             
70 ของจำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปี 

การดำเนินงาน 
การประชุมสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสามารถจัดการประชุมได้ตลอดห้วง           

ปีการศึกษาเมื่อมีเรื่องสำคัญในการพิจารณา และในการประชุมจะมีการกำหนดเรื่องวาระการประชุม           
โดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบข้อมูลก่อนการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลและข้อคิดเห็นในการประชุม             
(4.2-6) และยังได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตลอดปีการศึกษา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่           
การประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.2-5) โดยได้มีการจัดส่งประเด็นการพิจารณาล่วงหน้าและกรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนครั้งที่จัดประชุม 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน  

1.5 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน  (Regular 

Data Monitoring) และตรวจสอบได้ ได้แก่ ฐานข้อมูลงานวิจัย (4.2-7) ระบบจัดเก็บหลักฐานประกัน
คุณภาพการศึกษา (4.2-8) และฐานข้อมูลบริการระบบงานภายใน (4.2-9) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการตัดสินใจ (4.2- 10) เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.2-11) เป็นต้น  

ผลการประเมิน   เท่ากับ  1 คะแนน  

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 เท่ากับ 5.00 คะแนน 
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หลักฐานอ้างอิง 
4.2-1 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2562  
4.2-2 ขออนุมัติเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทำร่างปฏิทินการศึกษา ประจำการศึกษา 2562  
4.2-3 สรุปผลการประชุมสภา รร.จปร. ครั้งที่ 1/2562  
4.2-4 สรุปผลการประชุมสภา รร.จปร. 
4.2-5 รายงานการประชุมชี้แจง และสั่งการของ ผบ.รร.จปร. ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร. 
4.2-6 การประชุมสภา รร.จปร. ครั้งที่ 1/2562 
4.2-7 ฐานข้อมูลงานวิจัย 
4.2-8 ระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา 
4.2-9 ฐานข้อมูลเอกสารแจกจ่าย แผนกธุรการ บก.รร.จปร. 
4.2-10 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
4.2-11 เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  การบริหารความเสี่ยง  
คำอธิบาย   

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   มีผล
การบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมินสถานการณ์จัดลำดับความสำคัญ จัดการ ควบคุม ติดตาม
เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขความเสี ่ยงส่งผลให้ลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

1.1 มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอกทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
การดำเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการดำเนินการวิเคราะห์ ระบุ และจัดลำดับความเสี่ยง

ภายใน/ภายนอกทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ ได้มีการ
ประชุมพิจารณาการบริหารความเสี่ยงเพ่ือพิจารณา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือนำมากำหนด
แผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการฯ ได้ระบุและจัดลำดับความเสี่ยง พิจารณาผลกระทบจากความ
เสี่ยง จัดทำมาตรการป้องกันหรือควบคุม และข้อเสนอแนะเพ่ือการดำเนินงาน กำหนดโครงการ/กิจกรรม ที่
ต้องดำเนินงานเพ่ือป้องกันความเสี่ยง โดยนำข้อมูลบรรจุในแผนปฏิบัตริาชการ สว่นการศึกษา นอกจากนี้คณะ
กรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาข้อกำหนดในการประเมิน การคิดคะแนนและการจัดลำดับความเสี่ยง โดยคณะ
กรรมการฯ ได้บริหารจัดการความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯปีการศึกษา 2562 
(4.3-1) 



113 
 

  ผลการประเมิน    เท่ากับ 0.40 คะแนน 
 

1.2 มีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง (0.40 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ มีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายใน

การบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2562 (4.3-5) 
ผลการประเมิน    เท่ากับ 0.40 คะแนน 

1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึน (0.40 คะแนน) 

   การดำเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินโอกาสในการเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง

และประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา 
2562  

ผลการประเมิน    เท่ากับ 0.40 คะแนน 

1.4 มีการกำหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเสี่ยงให้น้อยลง  
(0.40 คะแนน) 

การดำเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้

เกิด และลดความเสี่ยงให้น้อยลง ตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2562  
ผลการประเมิน    เท่ากับ 0.40 คะแนน 

1.5  มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง (0.40 คะแนน) 

การดำเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

และรายงานต่อผู้อำนวยการ ส่วนการศึกษาฯ และผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตาม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 (4.3-2) 

ผลการประเมิน    เท่ากับ 0.40 คะแนน 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
ผู้ประเมินตรวจหลักฐานที่แสดงผลการบริการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
2.1 สามารถควบคุมความเสี่ยงลำดับที่ 1 - 5 จากที่กำหนด (1 คะแนน) 
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การดำเนินงาน 
ตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง สว่นการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2562 

(4.3-2) สำหรับความเสี่ยงลำดับที่ 1 – 5 จากทั้งหมด 6 ความเสี่ยง สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 2 ความ
เสี่ยง (ลำดับที่ 2 และ 4) และควบคุมไม่ได้ 3 ความเสี่ยง (ลำดับที่ 1, 3 และ 5) 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบัติได ้5 ข้อ เท่ากับ 1 คะแนน 
ผลการประเมิน    เท่ากับ 0.40 คะแนน 

 
2.2 สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามที่กำหนด (1 คะแนน) 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ปฏิบัติได้ทุกเรื่อง เท่ากับ 1 คะแนน 
การดำเนินงาน 
ตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2562 

(4.3-2 จากทั้งหมด 6 ความเสี่ยง สามารถลดความเสี่ยงได้ 2 ความเสี่ยง 
 

ผลการประเมิน    เท่ากับ 0.33 คะแนน 
 

2.3ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่กำหนด (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
ตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษา ปีการศึกษา 

2562 (4.3-2) ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่กำหนด 
 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ได้คะแนนเท่ากับ 3.73 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
4.3-1 แผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 
4.3-2  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.4 การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อ สถาบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ  
คำอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสนับสนุนให้ ครู/อาจารย์/กำลังพล/นักเรียนนายร้อย นำ
ความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งได้นำความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ/
วิชาชีพจากการพัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวิชาการ
ลักษณะต่าง ๆ เช่น งานวิจัย ตำรา รายวิชาและ/หรือหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน  
1. หลักฐานจากสถานศึกษา(2 คะแนน) 

1.1 มีเหตุผลในการกำหนดแผนงานการนำความรู ้และประสบการณ์ไปบริการวิชาการเพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการกำหนดแผนงานการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ และมีโครงการและ
กิจกรรมที่เกี ่ยวเนื่องกับการบริการวิชาการและวิชาชีพในยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและช่วยเหลือประชาชนในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 
2562 (4.4-1) โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้ 

1) โครงการอบรมขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทาง
พระราชดำริโครงการขอตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง (4.4-2) 

2) การฝึก/สาธิตการยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง ให้แก่นักเรียนนายร้อย 
ต่างประเทศและสถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีเดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(4.4-3) 

3) การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ /กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (4.4-4) 

4) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ ผู้เชี่ยวชาญ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น (4.4-5) 

5) การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื ่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบก และตามที่ได้รับการร้องขอ (4.4-6) 

6) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษาภายใน
และต่างประเทศ (4.4-7)      

7) การจัดทำ/ต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการ
วิจัยภายนอก (4.4-8)   

8) การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ (4.4-9) 
9) การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร (4.4-10) 
10) โครงการสนับสนุนการฝึกและศึกษาวิชาทหารให้แก่ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียน

การสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก โรงเรียนแผนที่ทหาร (4.4-11)   
11) การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั ้นสัญญาบัตรของ สำนักงานปลัด รุ ่นที ่ 6  

ประจำปีงบประมาณ 2562 (4.4-12) 
12) โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษ (4.4-13) 
13) โครงการเสาร์ประทีป (4.4-14) 
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14) โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของนนร. ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 (4.4-15) 

15) โครงการอบรมมวลชนรอบค่าย (4.4-16) 
16) โครงการปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน (4.4-17) 
17) โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน (4.4-18) 
18) โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน (4.4-19) 
19) โครงการ คาดการณ์ปริมาณน้ำท่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำยม

ส่วนบน (4.4-20) 
20) สนับสนุนอาจารย์อาจารย์และผู้ฝึกสอนวิชาทหาร นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทย์

ทหารบก และ นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลทหารบก (4.4-21) 
21) โครงการสัมมนาทางวิชาการ “70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 

1949” และการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า (4.4-22) 

22) โครงการขอตามรอยพระยุลบาทเศรษฐกิจพอเพียง (4.4-23) 
23) โครงการดำเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า (4.4-24) 
24) การส่งเสริมให้กำลังพลเป็นล่ามในการฝึกร่วมระหว่างกระทรวงกลาโหม ประเทศ 

และกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ (4.4-25) 

1.2 มีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใน

แผนงานและโครงการ/กิจกรรม ระดับความสำเร็จของเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 (4.4-1)  

ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.40  คะแนน 
 
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

การดำเนินงาน 
เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงานบริการทางวิชาการ/วิชาชีพต่อสถาบัน ชุมชน 

สังคมและกองทัพ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นรูปธรรม จึงได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบใน
การดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้ ดัง
ปรากฏรายชื่อในโครงการย่อยแต่ละโครงการ ปีการศึกษา 2562 (4.4-1) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.4 คะแนน 
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1.4 มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานการบริการ

ทางวิชาการ/วิชาชีพต่อสถาบัน ชุมชน สังคมและกองทัพในโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ โดยมีผล
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้คะแนนผลการประเมินตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

1) โครงการสัมมนาทางวิชาการ “70 ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 
1949” และการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ผลการประเมิน 4.43 จาก 5 (4.4-22) 

2) โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง ผลการประเมิน 4.74 จาก 5 
(4.4-23) 

3) การสอบภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ผลการประเมิน 4.64 จาก 5 
(4.4-9) 

4) การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร ผลการประเมิน 4.63 จาก 5 (4.4-10) 
5) โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนตามแนวชายแดนของนนร. ชั้นปีที่ 3 

สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ปีการศึกษา 2562  ผลการประเมิน 4.56 จาก 5 (4.4-15) 
6) โครงการปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน ผลการประเมินความพึงพอใจ 4.54 

จาก 5  (4.4-17) 
7) โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ผลการประเมินความพึงพอใจ 4.78 จาก 5 (4.4-18) 
8) โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน ผลการประเมินความพึงพอใจ 4.72 จาก 5 (4.4-19) 
9) การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 

กรรมการวิชาชีพ /กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
4.71 จาก 5 (4.4-4) 

10) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ ผู้เชี่ยวชาญ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่นผลการประเมินความพึงพอใจ 4.69 จาก 5 (4.4-5) 

11) โครงการเสาร์ประทีป ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 
4.50 จาก 5 (4.4-26) 

12) โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เท่ากับ 4.50 จาก 5 (4.4-27) 

13) การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สำนักงานปลัด รุ่นที่ 6  
ประจำปีงบประมาณ 2562 ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.4-28) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.4 คะแนน  
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1.5 มีการนำผลการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน เช่น งานวิจัย เอกสารคำสอน/
รายวิชา/ตำรา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่างๆ 

การดำเนินงาน 
ในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เมื่อผู้รับผิดชอบหลักดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะมี

การรายงานผลการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการนำความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2562 มีโครงการ/กิจกรรมที่นำมาพัฒนาการเรียนการสอน/เอกสารคำสอน/รายวิชา/ตำรา 
และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

1) โครงการปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน  สามารถนำมาพัฒนาการเรียน
การสอนในวิชา เครื่องทำความเย็น ( ME 5306) (4.4-17) 

2) โครงการสิ ่งแวดล้อมสู ่ช ุมชน สามารถนำมาพัฒนาการเร ียนการสอนในว ิชา  
ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน (ES 2102) (4.4-18) 

3) โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชนสามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาเคมีใน
ชีวิตประจำวัน (CH 5603) (4.4-19) 

4) โครงการสนับสนุนการฝึกและศึกษาวิชาทหารให้แก่ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียน
การสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก โรงเรียนแผนที่ทหารสามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาหทาร 
(4.4-11) 

5) การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สำนักงานปลัด รุ่นที่ 6  ประจำปี
งบประมาณ 2562 สามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาหทาร (4.4-28) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน 
   

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็น

ต่อไปนี้ 
2.1 มีความต่อเนื่อง ในการดำเนินการตั้งแต่ 3 ปี และ/หรือ มีความยั่งยืน พ่ึงพาตัวเองได้โดย

ไม่ใช้งบประมาณของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1.5 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน เป็นโครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคม

ในหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 

โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน เป็นโครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคม
ในหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบันที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนรอบ ๆ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน 
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โครงการเสาร์ประทีปของชมรมพัฒนาสังคม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้

ให้บริการวิชาการฝึกอบรมการเป็นผู้นำและให้การเรียนการสอนภาควิชาการแก่นักเรียนมัธยมในพื้นที่
รอบ ๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน  

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1.5 คะแนน 

2.2 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (1.5 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ 

ภายนอกสถาบันซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์โดยโครงการเคมี 
รอบตัวสู่ชุมชน และโครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ได้รับหนังสือขอบคุณจาก โรงเรียนวัดวังปลาจีด และ 
โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม ตามลำดับ แสดงถึงการได้รับการยอมรับจากชุมชน (4.4-29) 

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก เป็นโครงการสนับสนุนให้ 
ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื ่นภายนอกสถาบันที ่ได้ทำการฝึกวิชาทหารให้กับ 
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกและเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันดังกล่าว 
โดยดูจากผลการประเมินความพึงพอใจและการยอมรับของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ที่ให้โรงเรียนนาย 
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินการฝึกให้อย่างต่อเนื่องตลอดมา (4.4-30) 

โครงการเสาร์ประทีปเป็นโครงการที่มีประโยชน์ได้รับคำชมเชยและผลการประเมินจาก 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดียิ่ง จึงสามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อเนื่องและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดมา (4.4-
31) 

4.4-1 แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 
4.4-2 รายงานการดำเนินโครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4-3 รายงานการใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง Range 3000 ประจำเดือน พ.ค.62 

4.4-4 สรุปผลการดำเนินโครงการ การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/
กรรมการ วิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอก สถาบัน 

4.4-5 สรุปผลการดำเนินโครงการ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ/ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

4.4-6 ขอรับการสนับสนุนอาจารย์สอนวิชาภาษาไทย ,วิชาสังคมศึกษา,วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา
คณิตศาสตร์ 

4.4-7 สรุปผลการดาเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง รร.จปร. กับ สถาบัน
ภายนอก ประจาปี 2562 

ศูนยวิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  มีผลการบริการวิชาการที่สามารถสรางคุณคาแกผูรับบริการ   โดยสามารถนําไปใชได

อยาง เปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวกในวงกวาง (4.4-32)

ผลการประเมิน  เทากับ 1.5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 4.4 ไดคะแนน เทากับ 5.00 คะแนน 

หลักฐานอางอิง 

ำ
ำ
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4.4-8 ขออนุมัติดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง รร.จปร. กับธนาคารทหารไทย 
จำกัด(มหาชน) 

4.4-9 รายงานผลและขอปิดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
ประจำปี 62 

4.4-10 สรุปผลการดำเนินโครงการ การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณกร 
4.4-11 ขอส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรชั้นนายร้อยทหารการสัตว์ รุ่นที่ 30 (1/62) 
4.4-12 ขออนุมัติออกคำสั่งหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป. รุ่นที่ 6 
4.4-13 ผบ.มว.พัน.2 กรม.นนร.รอ. ได้จัดนนร. จำนวน 100 เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิรัฐบุรุษโดยมี 

คณะนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ 
4.4-14 ขออนุมัติดำเนินการโครงการเสาร์ประทีป ประจำการศึกษา 2562 และขอรับการสนับสนุน 
4.4-15 รายงานผลการดำเนินโครงการ โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนตามแนวชายแดน

ของ นนร. ชั้นปีที่ 2 สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ปีการศึกษา 2562 
4.4-16 สรุปผลการดำเนินโครงการ อบรมมวลชนรอบค่าย 
4.4-17 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปรนนิบัติบำรุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน 
4.4-18 สรุปผลการกิจกรรมร่วมรณรงค์ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ำ และปลูกฝังจิตสำนึกการ ทิ้ง

ขยะให้ถูกที ่
4.4-19 สรุปผลการดำเนินโครการ เคมีรอบตัวสู่ชุมชน 
4.4-20 ระเบียบวาระการประชุม คณะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมใน

ประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 
4.4-21 ขอรับการสนับสนุนอาจารย์และผู้ฝึกสอนวิชาทหาร นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 2 และของดการ

ฝึกวิชาทหารของ นพท./นศพ. ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 
4.4-22 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสัมมนาทางวิชาการ 70 ปี  แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ค.ศ. 1949 และการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชาประวัติศาสตร์ 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

4.4-23 รายงานผลดำเนินงานโครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4-24 สรุปผลการดำเนินโครงการดำเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. 
4.4-25 ขอส่งรายชื่อกำลังพลเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ 20 
4.4-26 สรุปการปฏิบัติโครงการเสาร์ประทีป 
4.4-27 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมชมรม นนร. ปี 2562 
4.4-28 สรุปแบบประเมินผล “ความพึงพอใจในการรับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ เรื่อง การฝึก

ทหารเบื้องต้น 
4.4-29 ขอขอบคุณกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่จัดทำโครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 
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4.4-30 รายงานผลการฝึกวิชาทหาร นรพ.วพบ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 54 ปีการศึกษา 2560 
4.4-31 โครงการเสาร์ประทีป ปี 2559-2561 ต่อเนื่อง 3 ปี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 การส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทาง 
ทหาร 

คำอธิบาย 
โรงเร ียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ ว ัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณจากภายในและ/หรือได้รับงบประมาณจาก
ภายนอกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สำหรับการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลให้มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด มีการจัด
พ้ืนที่เพ่ือการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
1. หลักฐานจากสถานศึกษา(2 คะแนน)

1.1 มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกที่เกี ่ยวกับการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ (4.5-1) จำนวน 8 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ดังนี้ 

1) งานรำลึกคล้ายวันที่เสด็จฯ ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม
2) พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
3) พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ พล.อ.หญิงสมเด็จ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4) พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา
5) พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า
6) พิธีสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์
7) งานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
8) พิธีอำลาชีวิตราชการทหาร
นอกจากนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยังมีงบประมาณจากกองทุนพัฒนาโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำมาใช้แก้ปัญหาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม 

4.4-32      วารสารวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2562
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ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.4 คะแนน  

1.2 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562(4.5-2)  กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลงานด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทหาร โดยมีหน่วยงานหลัก คือ กองฝ่ายเสนาธิการ และ
หน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.4 คะแนน  
 

1.3 มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากำหนด แผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

สภาพแวดล้อม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติ
ราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562  

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.4 คะแนน  
  

1.4 มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงาน

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 โดยมอบหมายให้กองฝ่ายเสนาธิการและหน่วยขึ้นตรง มีส่วนร่วมในความ
รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนั้น หน่วยจะนำไปดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายโดยการจัดบุคลากร
และนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันตามวันเวลาที่กำหนด จนบรรลุภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย โดยมีการจัดหมวดหมู่โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1) ด้านสืบสานประเพณีไทย อาทิ 
- พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ (4.5-3) 
- การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  (4.5-4) 
- เทศกาลประเพณีสงกรานต์  (4.5-5) 
- ประเพณีวันลอยกระทง  (4.5-6) 
- พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย และพิธี

มุทิตาจิต และพระราชทานของที่ระลึกแด่อดีต ครู อาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562 (4.5-7) 
2) ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ  

- พิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (4.5-8) 



123 
 

- พิธีทอดกฐินสามัคคี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.5-9) 
- การร่วมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ (4.5-10) 

3) ด้านเทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ  
- พิธ ีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื ่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบรอบ 166 ปี (4.5-10) 
- กิจกรรมงานพิธีทำบุญถวายเป็นเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (4.5-12) 
- กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ประจำปีพุทธศักราช 2562 (4.5-13) 
- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 (4.5-14) 
- พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม   (4.5-15) 

4) ด้านส่งเสริมความรู้และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร อาทิ  
- พิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2563 (4.5-16) 
- พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม่ (4.5-17) 
- พิธีเปิดสมัยการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย (4.5-18) 
- พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พล.อ.หญิง 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และงานเลี้ยงปิดภาค
การฝึกของนักเรียนนายร้อย  (4.5-19) 

- พิธีปฏิญาณตนสวนสนามและพิธีรับกระบี่สั้นของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1  (4.5-
20) 

- พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล (4.5-21) 
- วันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 132 ปี       

(4.5-22) 
- งานรำลึก วันเสด็จฯ ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ( 26 ธ.ค.2452)  (4.5-23)  
- พิธีอำลาผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และพิธีโยนกระเป๋าของนักเรียนนายร้อย      ชั้น

ปีที่ 5  (4.5-24) 
5) ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย อาทิ  

- การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร (4.5-25) 
- การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง (4.5-26) 
- การทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม  (4.5-27) 
- การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย (4.5-28) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.4 คะแนน  
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1.5 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 (เท่ากับ 4 คะแนนจาก 5 คะแนน) 

การดำเนินงาน 
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
1) การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เท่ากับ 4.63 (4.5-25) 
2) การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เท่ากับ 4.80 (4.5-26) 
3) การทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม เท่ากับ 4.82 (4.5-27) 
ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.4 คะแนน 
 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
2.1 มีการจัดพื้นที่เพื่อการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างสม่ำเสมอ เช่น หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและประเพณีของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ เช่น 
เป็นสถานที่จัดพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย (4.5-7), พิธีประดับ
เครื่องหมายยศนายทหารใหม่ (4.5-17) พิธีสงฆ์และถวายสังฆทานในพิธีต่างๆ เช่น พิธีทำบุญเนื่องในวัน
พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.5-22)  
  ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
มีอาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 100 ปี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พล.อ.หญิง สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ
พระราชดำเนิน มาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2530 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปี แห่งการ
สถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคาร เมื ่อวันที ่ 5 
สิงหาคม 2533  วัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า100 ปี  
สร้างข้ึนเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิด
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของศิษย์เก่าโรงเรียน  นายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าที่ได้สร้างคุณงามความดีและเสียสละเพ่ือชาติราชบัลลังก์ อันจะเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดี
แก่อนุชนรุ่นหลังประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป 
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ด้านสืบสานประเพณีทางทหาร มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่หน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านหน้าจะเป็นลานกว้าง
สำหรับใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เราเรียกว่า “ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” 
ลานนี้มีไว้สำหรับพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น) พิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อ
ธงชัยเฉลิมพล (4.5-16)  พิธีเปิดสมัยการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย (4.5-18) พิธีสวนสนามเทิด
เกียรตินายทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ (4.5-21)  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องสมุด ของกอง
วิชาต่างๆ สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะอาคารกองประวัติศาสตร์ฯ มีหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร (4.5-25) 
เป็นห้องจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสทรงพระ
เจริญพระชนมพรรษา 48 พรรษา เมื่อ 2 เมษายน 2546 และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2545 พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรแห่งนี้ 
  ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพุทธศาสนสถาน  
สำหรับทำกิจกรรมพิธีทางศาสนา เช่น พิธีเวียนเทียนในโอกาสวันสำคัญทางศาสนา (4.5 -8) พิธีทำบุญ
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวครบรอบ 166 ปี (4.5-11) และยังใช้เป็นสถานที่ ให้นักเรียนนายร้อยฝึกนั่งสมาธิ สวดมนต์ 
นอกจากนี้ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยังมีวัดสุตธรรมารามและวัดพระฉาย (วัดเขาชะโงก) 
ให้พุทธศาสนิกชนไปร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา ทอดกฐินสามัคคี มีสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็น
ที่เคารพนับถือของบุคลากรและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปนิยม  มาสักการะบูชาและขอพร ได้แก่ 
พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ประดิษฐานอยู่ ที่ศาลาวงกลม ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน และศาลเจ้าพ่อขุนผาเมือง เป็น
ต้น 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1 คะแนน  

2.2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการจัดทำแผนงาน/โครงการและกิจกรรมโดยให้

นักเรียนนายร้อยและบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมและพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ศิลปวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (4.5-4) ประเพณีวันลอยกระทง (4.5-6) พิธีไหว้ครูและ
พระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย และพิธีมุทิตาจิต และพระราชทานของที่ระลึก
แด่อดีต ครู อาจารย์  (4.5-7) กิจกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพุทธศาสนา (4.5-8) กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (4.5-13) พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม (4.5-15) 
พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล (4.5-16) พิธีเปิดสมัยการฝึกภาคสนามของนักเรียนนาย



126 
 

ร้อย (4.5-18) วันพระราชทานกำเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ 132 ปี (4.5-22) งาน
รำลึก วันเสด็จฯ ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม (26 ธ.ค. 2452) (4.5-23) เป็นต้น โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า  ได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงจัดบุคลากรและนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมงานดังกล่าว และ
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ทุกโครงการ/กิจกรรม สามารถดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน  
2.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจากหน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/

หน่วยงานภายนอก (1 คะแนน) 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจาก

หน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม
เกี่ยวกับส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร คือ หนังสือขอบคุณการเยี่ยมชม
หอรัฐสีมาคุณากร จากหลายหน่วยงาน อาทิเช่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น (4.5-25) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.5 เท่ากับ 5 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
4.5-1 การพิจารณาแบ่งมอบงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 กลุ่มงบงานบริการและ

สวัสดิการ 
4.5-2 แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 
4.5-3  กระดาษเขียนข่าว เรื่องขอให้หน่วยจัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสเทศกาลวัน

ขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 
4.5-4  การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 
4.5-5  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์ 
4.5-6  ขออนุมัติจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 และขอรับการสนับสนุน 
4.5-7  ขออนุมัติออกคำสั่งจัดงานพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนาย

ร้อย และพิธีมุทิตาจิต และพระราชทานของที่ระลึกแด่อดีต ครู อาจารย์ ประจำปีการศึกษา 
2562 

4.5-8  การประกอบพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี 63 
4.5-9  การทอดกฐินสามัคคี รร.จปร. ประจำปี 2562 
4.5-10 แจ้งรายรับ-รายจ่าย เงินสวดมนต์ประจำเดือน ก.ย. 62 
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4.5-11 พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบรอบ 166 ปี 

4.5-12 ขออนุมัติจัดกิจกรรมงานพิธีทำบุญถวายเป็นเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

4.5-13 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว 
ประจำปีพุทธศักราช 2562 

4.5-14 การดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
บรมชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562  

4.5-15 การจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 
4.5-16 พิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2563 
4.5-17 ขออนุมัติออกคำสั่งฯ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม่ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 5 ประจำปี

การศึกษา 2562 
4.5-18 ขออนุมัติจัดพิธีเปิดสมัยการฝึกภาคสนามของ นนร. ประจำปีการศึกษา 2562 
4.5-19 ขออนุมัติออกคำสั่งฯ การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช

สมภพ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และงานเลี้ยงปิดภาคการฝึกของนักเรียนนายร้อย   

4.5-20 ขออนุมัติจัดงานพิธีปฏิญาณตนสวนสนามและพิธีรับกระบี่สั้นของ นนร. ชั้นปีที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2562 และขอรับการสนับสนุน 

4.5-21 พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของนายทหารชั้นนายพล โดยกองทัพบก ประจำปี 
2562 

4.5-22 ขออนุมัติออกคำสั่งการแบ่งมอบหน้าที่การจัดงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร ครบรอบ 
132 ปี (5 ส.ค. 62) 

4.5-23 ขออนุมัติออกคำสั่งฯ การจัดงานรำลึกวันเสด็จฯ ทรงเปิด รร.นายร้อยชั้นมัธยม (26 ธ.ค. 
2452) ครบรอบ 110 ปี 

4.5-24 ขออนุมัติจัดพิธีอำลาผู้บังคับบัญชา คณาจารย์ และพิธีโยนกระเป๋าของ นนร. ชั้นปีที่ 5 และ
ขอรับการสนับสนุน 

4.5-25 การบริการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร  
4.5-26 ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง 
4.5-27 ทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม 
4.5-28 การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
คำอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาบุคลากรประจำสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ 
เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานธุรการ 
เป็นต้นให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ (ไม่
นับรวมทหารกองประจำการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร) 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
ร้อยละของจำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/

ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/นาย ต่อจำนวนบุคลากรประจำ
สายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 

วิธีคำนวณ 
 
 
 
 

 
การดำเนินงาน 

ปีการศึกษา 2560 มีบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จำนวน 153 นาย  
จากจำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 310 นาย คิดเป็นร้อยละ 49.35 
(4.6-2) 

ปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จำนวน 288 นาย  
จากจำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 288 นาย คิดเป็นร้อยละ 100  

ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จำนวน 311 นาย  
จากจำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 311 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
ทั้งหมดในการจัดกิจกรรม ดังนี้  

 

ผลร้อยละ = 

จำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ/ท่ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ได้รับอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชม./ปี 

 จำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธรุการทั้งหมด 
X 100 
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1) ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่ากำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในทุกวันพฤหัสบดี
ห้วง 6 ก.พ.- 26 มี.ค. 63 (4.6-1)  (ฝึก 5 ชม.) 

2) ฟังบรรยายโดย พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในวันที่ 5 ก.ย. 62 เวลา 1500 -
1700) (4.6-2) 

3)  การบรรยายพิเศษโดย พันโทหญิง ลัดดา เทมมี ดักเวิร์ธ สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา เรื่อง 
ความเป็นผู้นำและความมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน ในวันที่ 22 ส.ค. 62 เวลา 1000-1200 (4.6-3) 

4)  การอบรมสร้างความตระหนักทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ ประจำปี 2562 (4.6-4) 
นอกจากนี้หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา

กำลังพลภายในหน่วย คือ 
ส่วนการศึกษาฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ดังนี้ 
1)  นำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยเดือนทางไปทัศนศึกษาดูงานประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 

28-31 ต.ค. และ 1 พ.ย. 62 ในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ซึ่งผลการประเมินความ
พึงพอใจในการทัศนศึกษาอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.55 คะแนน และผลการประเมินการส่งเสริม
และอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ฯ อยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.48 (4.6-5) 

2)  การอบรมกำลังพลเรื่อง “ไฟฟ้าที่ต้องรู้” (4.6-6) 
3)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้วยคู่มือการปฏิบัติงานรุกขกรเบื้องต้น (4.6-7) 
4)  โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับให้กับกำลังพลกองวิชาฟิสิกส์ (4.6-8)  
5)  โครงการอบรม ประเมินออนไลน์ด้วยระบบ  E learning (Moodle) (4.6-9) 
6)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง” (4.6-10) 
7)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า” (4.6-11) 
8)  โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ (4.6-12) 
9)  การอบรมความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 (4.6-13) 

10) โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsolf Excel เบื้องต้น (4.6-14)   
11) การอบรมภาษาอังกฤษให้แก่กำลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.6-15) 
12) การอบรม “การใช้งานสีภายในภายนอกอาคารอย่างถูกต้องเบื้องต้น (4.6-16) 
13) การอบรมในโครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ (4.6-17) 

ส่วนวิชาทหารฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ดังนี้ 
1) การอบรมการใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง MILO RANGE ให้กับกำลังพลของส่วนวิชาทหารฯ 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการใช้งานและซ่อมบำรุง (4.6-18) 
2) การอบรมวิชาอาวุธ ให้กับครูฝึกส่วนวิชาหทารเพื่อให้ครูฝึกได้ทบทวนเกี่ยวกับอาวุธต่างๆ 

(4.6-19) 
3) จัดอบรมกำลังพลเรื่องการใช้สื่อการสอนด้วยโต๊ะทรายดิจิตอล (4.6-20) 
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4) การฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกทหารให้กับครูฝึกส่วนวิชาทหาร (4.6-21) 
5) การอบรม “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย” เพื่อให้ครู อาจารย์ สามารถจัดทำสื่อการ

เรียนรู้ที่ทันสมัย สมารถสร้างผลงานเพ่ือขอรับการประเมินวิทยฐานะต่อไป (4.6-22) 
โรงพยาบาลฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ดังนี้ 
1) ให้ความรู ้เรื ่อง โรคเอดส์แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและ

ครอบครัว (4.6-23) 
2) ให้ความรู้เรื่อง โรคเอดส์แก่ทหารกองประจำการ (4.6-24) 

นอกจากนี้ทุกหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตัองดำเนินการปลูกฝังและสร้าง
เสริมอุดมการณ์ทหารแก่กำลังพลในหน่วยตามนโยบายผู้บัญชาการกองทัพบก เป็นประจำทุกเดือน ดัง
ตัวอย่างการอบรม เรื่อง ทหารกับศาสตร์ของพระราชา ในเดือน ส.ค. 62 ของ ส่วนการศึกษาฯ และการ
ดำเนินการของส่วนวิชาทหารฯเป็นต้น (4.6-25) 

เมื่อพิจารณาจากผลดำเนินการ 3 ปี มีบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จำนวน 692 
นาย  จากจำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 909 นาย คิดเป็นร้อยละ 76.13  

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมิน เท่ากับ  3.81 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 4.6  เท่ากับ 3.81 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
4.6-1 ขออนุมัติการฝึกทบทวนกำลังพล รร.จปร. 
4.6-2 ขออนุมัติจัดการบรรยายพิเศษให้แก่ นนร. 
4.6-3 ขออนุมัติจัดการบรรยายพิเศษและขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากสมาชิกวุฒิสภา

สหรัฐอเมริกา 
4.6-4 เชิญกำลังพลเข้ารับการอบรมสร้างความตระหนักทางด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ 

ประจำปี 2562 
4.6-5 รายงานผลการทัศนศึกษาและดูงาน นนร. ประจำปี 2562 
4.6-6 รายงานผลการปฏิบัติโครงการอบรมกำลังพล “ไฟฟ้าที่ต้องรู้” 
4.6-7 สรุปผลการดำเนินโครงการปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ด้วยคู่มือการปฏิบัติงานรุกขกรเบื้องต้น 
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4.6-8 สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับให้กับกำลังพล กฟส.ฯ 
4.6-9 รายงานสรุปผลการอบรม “การใช้งาน E-learning (Moodle)” ครั้งที่ 1/62 
4.6-10 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือดับเพลิงชนิดแห้ง 
4.6-11 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
4.6-12 สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ 
4.6-13 การอบรมความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
4.6-14 สรุปผลการดำเนินโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsolf Excel เบื้องต้น 
4.6-15 รายงานผลการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่กำลังพล รร.จปร. 
4.6-16 รายงานการอบรม “การใช้งานสีภายในภายนอกอาคารอย่างถูกต้องเบื้องต้น” 
4.6-17 รายงานผลการอบรม “โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ” 
4.6-18 ขออนุมัติจัดการอบรมการใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง MILO RANGE และขอรับการสนับสนุน 
4.6-19  ขอทำการสอน Unit School และขอเบิกงบประมาณ 
4.6-20 ขออนุมัติจัดอบรมกำลังพลเรื่องการใช้สื่อการสอนด้วยโต๊ะทรายดิจิตอล 
4.6-21 สรุปผลการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกทหารให้กับครูฝึก สวท.รร.จปร. 
4.6-22 รายงานผลการอบรมครูทหารชั้นสูง ประจำปีงบประมาณ 2562 
4.6-23 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติและค่าใช้จ่ายงบประมาณเอดส์ ปีงบประมาณ 2562 
4.6-24 รายงานแผน/ผลการปฏิบัติและค่าใช้จ่ายงบประมาณเอดส์ ปีงบประมาณ 2562 (สำหรับพลทหาร

ประจำการ) 
4.6-25 รายงานผลการดำเนินการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร 
 
ตารางท่ี 24  สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลดำเนินการ น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ปฏิบัติได ้8 ข้อ 5 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ปฏิบัติได ้5 ข้อ 5 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ปฏิบัติได ้8 ข้อ 5 3.73 18.65 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4  ปฏิบัติได ้7 ข้อ 5 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5  ปฏิบัติได ้8 ข้อ 5 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6  ร้อยละ 76.13 5 3.81 19.05 

คะแนนรวม 30 - 137.70 
คะแนนเฉลี่ย 137.70  ÷ 30.00 = 4.59 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 



132 
 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  4 
จุดเด่น 

1. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร 

2. ผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปี มีการกำกับ
ดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ 

3. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีบุคลากรที ่มีคุณภาพและมีความรู ้ความสามารถที่
หลากหลายในสาขาวิชาต่างๆ จึงทำให้สามารถเป็นองค์กรการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสามารถจัดการอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้อย่างมีป ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 
2. การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบัน เพื่อป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่อาจสง่ผล

กระทบในทางลบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ 
2. ควรปรับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงตามความต้องการของหน่วยและ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและตัวบุคลากร เพ่ือพัฒนาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ 



133 
 

มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยต้นสังกัด  และ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกำหนด มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด มีการนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพัฒนาผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
คำอธิบาย   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของ
เหล่าทัพ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกำหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี  

วิธีการคำนวณ 
 

 
 
 

การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด คือ  

ปีการศึกษา 2559 มีการดำเนินงาน 10 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.83 (5.1-1) 

ปีการศึกษา 2560 มีการดำเนินงาน 10 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.73 (5.1-2) 

ปีการศึกษา 2561 มีการดำเนินงาน 5 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.61 (5.1-3) 

รวมผลการดำเนินงาน 3 ปี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ 

คะแนนประเมินตนเอง   เท่ากับ  4.72  คะแนน 

 
ผลคะแนน = 

จำนวนปี 

ผลรวมคะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
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หลักฐานอ้างอิง 
5.1-1 รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2559 
5.1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีงบประมาณ 2561 
5.1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีงบประมาณ 2562 

ตวับ่งชี้ท่ี 5.2  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คำอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา รวมทั้งมีการนำข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินงาน
ของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม 
ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

เกณฑ์การประเมิน  
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. มีรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประจำทุกปี (1 

คะแนน) 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษาทุกปี

การศึกษา (5.2-1) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  1  คะแนน 
2. มีการนำข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ

ภายนอกไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้นำข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในมาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 (5.2-2) 

ผลการประเมิน    เท่ากับ 1 คะแนน 
 

3. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอกไปสู่การปฏิบัติ (1 คะแนน) 
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การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
1) คณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2562 (5.2-3) มีรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (1) เป็นประธาน มีหน้าที่สำคัญคือ 1) ดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของหน่วยเหนือและคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2) วางแผน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการดำเนินการตรวจสอบ 
ควบคุม กำกับดูแล และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
หน่วยต้นสังกัดและการประเมินภายนอกตามระยะเวลาที่กำหนด 

2) คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประจำปีการศึกษา 2562 (5.2-4) มีรองเสนาธิการ (1) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธาน มี
หน้าที่วางแผนตรวจสอบ ควบคุม ประสานงาน กำกับดูแลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินการรวบรวมข้อมูลหลักฐานตามตัวบ่งชี้ (มาตรฐานที่ 1- 5)  

3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ปีการศึกษา 2562 (5.2-5) โดยแบ่งเป็น 1) คณะกรรมการประเมินฯ ระดับโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า มีหน้าที่สรุปผลการประเมินตนเองภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลเกล้า จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเร่งด่วน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทิศทางในอนาคต เพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างต่อเนื่องพร้อมนำเรียนผู้บังคับบัญชา
ทราบ 2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยขึ้นตรง โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2562 มีหน้าที่สำคัญคือ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. 2562 และสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยขึ้นตรง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้
จัดให้มีการติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า โดยการจัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือติดตามผลการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (5.2-6 ถึง 5.2-8) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1  คะแนน 
 

4. มีการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (1 คะแนน) 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการพัฒนาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อ 22 
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พ.ค. 62 (5.2-9) สรุปผลการดำเนินการมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ตามรายมาตรฐาน* ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
1) สร้างแบบประเมินที่ได้มาตรฐานในการนำไปประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งทางด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัต
ลักษณ์ของผู้จบการศึกษา 

2) ควรให้สถาบันที่เกี่ยวกับภาษามาคิดเกณฑ์และวิธีการจัดการเรียนรู้ ที่พัฒนาทุก
ทักษะ* 

3) ควรฝึกทักษะการทำ Reflection เพ่ือฝึกแสดงความคิดเห็นครูต้องมี feedback ให้
ผู้เรียน* 

ผลการปฏิบัติ  
1) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการทบทวนแบบประเมินความพึงพอใจของ

หน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา (5.2-10) 
2) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนนายร้อยทุกชั้นปี และ

เตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ  American Language Course Placement Test (ALCPT) 
โรงเรียนนายร้อยจึงได้มีการกำหนดเกณฑ์การผ่านการสอบของแต่ละชั้นปีโดยกำหนดเกณฑ์การบรรลุ
เป้าหมายคือจำนวนนักเรียนนายร้อยที่สอบผ่านตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คือ (5.2-11 และ 
5.2-12) 

ชั้นปีที่ 1 คะแนนไม่น้อยกว่า 50 คะแนน จำนวนนักเรียนนายร้อยสอบผ่านร้อยละ 54.15 
ชั้นปีที่ 2 คะแนนไม่น้อยกว่า 55 คะแนน จำนวนนักเรียนนายร้อยสอบผ่านร้อยละ 54.87 
ชั้นปีที่ 3คะแนนไม่น้อยกว่า 60 คะแนน จำนวนนักเรียนนายร้อยสอบผ่านร้อยละ 34.78 
ชั้นปีที่ 4 คะแนนไม่น้อยกว่า 65 คะแนน จำนวนนักเรียนนายร้อยสอบผ่านร้อยละ 42.03 
ชั้นปีที่ 5 คะแนนไม่น้อยกว่า 65 คะแนน จำนวนนักเรียนนายร้อยสอบผ่านร้อยละ 36.74 
นอกจากนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

ที่กรุณาให้ JUSMAGTHAI เข้ามาประเมินการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ร่วมกับกรมยุทธศึกษาทหารบก ซ่ึงได้จัดทำโปรแกรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนายร้อย รวมทั้งมีการปรับปรุงหัองปฏิบัติการภาษาอังกฤษให้มีความทันสมัยมากขึ้น (5.2 -
13) 

 
* ข้อเสนอที่ มีเครื่องหมาย * หมายถึงข้อเสนอของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก
ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่เข้าประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีการศึกษา 
2561 เมื่อ 25 พ.ค. 62 ในกรณีที่ไม่มีเครืองหมาย * หมายถึงข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561 



137 
 

3) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทีใ่ห้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีการเรียนรู้ที่ผ่านการ
ปฏิบัติที่หลากหลาย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดทำโครงการจัดการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning จำนวนทั้งสิ้น 81 วิชา (5.2-14และ 5.2-15) อีกทั้งส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการ
สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ในทุกรายวิชา (5.2-16) 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพครูอาจารย ์
ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
1) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
2) กำหนดเป้าหมายของการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ให้ชัดเจนและจัดทำ

แผนงานเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ระดับกองวิชา* 
3) สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ์เพื ่อเพิ ่มกา รพัฒนาให้เกิด

งานวิจัยทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ/ขอตำแหน่งท างวิชาการที่
สูงขึ้น* 

4) ควรเพิ่มเกณฑ์การประเมินคุณภาพในส่วนของครูทหารโดยใช้ระบบวิทยฐานะมา
พิจารณา* 

ผลการปฏิบัติ 
1) กำหนดการสนับสนุนอาจารย์นำผลงานไปใช้ประโยชน์ในแผนปฏิบัติราชการ โรเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 10 คน แต่การ
ปฏิบัติยังไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากผู้ทำวิจัยหลายท่านได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ และ
บางส่วนนำผลการวิจัยไปใช้กับหน่วยงานหลายหน่วย (5.2-17) 

2) จัดทำโครงการสนับสนุนการจัดทำและรับรองผลงานเพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการโดย
กำหนดค่าเป้าหมายจำนวนผลงานที่ผ่านการรับรองจากสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่น้อย
กว่า 6 ผลงาน (5.2-17) และในปีการศึกษา 2562 ระดับคุณภาพอาจารย์ประจำมีแนวโน้มสูงขึ้น 
(ข้อมูลตามปรากฏในมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 

3) การสนับสนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือการพัฒนานักวิจัย โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยกำหนดค่าบรรลุเป้าหมายคือ จำนวนผลงานวิจัย/งานนวัตกรรมที่ได้รับ
การตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 26 ผลงาน ซึ่งผลการปฏิบัติในปีการศึกษา 2562 มีผลงาน
ได้รับการตีพิมพ์ 29 ผลงาน (5.2-18) 

4) ในปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาทหารฯ ได้มีการปรับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
เพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีการกำหนด มาตรฐานที่ 2 ด้านคุณภาพครู 
อาจารย์ที่สะท้อนคุณภาพครูทหารโดยใช้ระบบวิทยฐานะมาพิจารณา (5.2-19)  
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มาตรฐานที่ 3 หลักสูตรและการเรียนการสอน  
ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
1) การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับการเรียนการสอน ได้แก่ งานทะเบียนนักเรียนนายร้อย ตารางเรียน ตารางสอบ การวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา และการประเมินผลการเรียนการสอน 

2) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ควรพัฒนาระบบการประเมินในการเก็บข้อมูลให้
เป็นระบบออนไลน์ 

3) เพ่ิมแนวทางการพัฒนาการประเมินหลักสูตรเชิงคุณภาพ เช่น การประชุม  การ
สัมภาษณ์* 

ผลการปฏิบัติ  
1) การกำหนดแผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ โครงการปรับปรุงระบบ

สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนในส่วนการศึกษาฯ เป็นหน่วยแรกโดยทุก
กองวิชาได้นำระบบดังกล่าวไปใช้ครบทุกกองวิชา (5.2-20) 

2)  ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนรายวิชาที่ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ครบทุกรายวิชา (5.2-21) 

3)  กำหนด แผนงานการพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2558) โดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 (5.2-22) รวมทั้งการประเมินความ
พึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาที่กำหนดคำถามปลายเปิดถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานและคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพ่ือนำ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรต่อไป  (5.2-23) 

มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ  
1) หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าควรเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนให้ครบทุกหน่วยตามองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของหน่วย 
2) ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องและมีความจำเป็น เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา* 
3) ควรให้มีการบริหารความเสี่ยงครบทั้งระบบ* 
4) ควรมีการวัดความสำเร็จของการดำเนินงานสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ซึ่งจะทำให้ทราบ

ตำแหน่งของตนเองว่าอยู่ในระดับใด* 
5) การพัฒนาหน่วยโดยใช้ตัวเลขเป็นตัวชี้วัด หากได้เกณฑ์เต็มตามจำนวนแล้วจะทำให้

เกิดการพัฒนายาก ควรมีการปรับเกณฑ์เพ่ือยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น* 
6) ควรพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือแสดงถึง

ความสำเร็จของโครงการนอกเหนือไปจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม* 
ผลการปฏิบัติ 
1) กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนโดยแผนงานการพัฒนาบุคลากร

สำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล (5.2-2) 
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2) การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ครอบคลุมกระบวนการ PDCA 

3) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินการ
ถึงข้ึนประเมนิความเสี่ยง (5.2-24) 

4) การประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าทุกปีการศึกษา โดยมีการเปรียบเทียบความสำเร็จตามที่กำหนดในแผนพัฒนา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 60-64 (5.2-25) 

5) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการทบทวนความ
เหมาะสมของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายทุกปีการศึกษา และในการกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปี
การศึกษา 2562 มีการพิจารณาตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายที่มีความเหมาะสมและส่งผลต่อ
การพัฒนา (5.2-2) 

6) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการทบทวนความ
เหมาะสมของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายทุกปีการศึกษา (5.2-2) 

มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
1) ส่วนการศึกษาฯ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ดังนั้นควรให้ ส่วนวิชา

ทหารฯ และกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ จัดทำแผนปฏิบัติราชการเพ่ือสามารถกำหนด
มาตรฐานงานและจัดเก็บผลการปฏิบัติงานได้ตลอดปีการศึกษา*  

2) ควรให้ทุกหน่วยขึ้นตรงที่มีภารกิจการสอนจัดทำแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการ
เรียนการสอน* 

ผลการปฏิบัติ 
1) ทุกหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าใช้แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน 
2) แผนงานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาโครงการพัฒนาระบบการประเมิน

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีเป้าหมายแบบประเมินใน
มาตรฐานที่ 3 ทำการประเมินแบบอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 100 ดังนั้นทุกรายวิชาในปีการศึกษา 2562 
ทำการประเมินการเรียนการสอนผ่านแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ (5.2-21)  

5. หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าในส่วนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้เอง (1 
คะแนน) 

การดำเนินงาน 
กองทัพบกได้สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในส่วนที่โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้โดยตัวเอง อาทิ 
1) การพัฒนาหลักสูตร Bachelor of Science Program in Science and Technology

(English Program) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดย
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กองทัพบกได้แต่ตั้งคณะทำงานปรับระบบการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพ่ือกำกับดูแล 
ติดตามให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการของหลักสูตร (5.2-26) 

2) การสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องช่วยฝึก 
3) การปรับอัตราเฉพาะกิจของหน่วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน    
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.2 เท่ากับ 5.00  คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
5.2-1 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
5.2-2 แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 
5.2-3 ขออนุมัติออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 

2562 
5.2-4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปีการศึกษา 

2562 
5.2-5 ขออนุมัติ ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปี

การศึกษา 2562 
5.2-6 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปี

การศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) 
5.2-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปี

การศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) 
5.2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปี

การศึกษา 2562 (ครั้งที่ 3) 
5.2-9 ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามข้อเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี
การศึกษา 2561 และคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. (ยศ.ทบ.) 
เมื่อ 22 พ.ค. 62 

5.2-10 แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

5.2-11 ส่งผลคะแนนสอบ ALCPT ของ นนร. ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2562 
5.2-12 สรุปผลการสอบ ALCPT นนร.ชั้นปีที่ 5 โดย ยศ.ทบ. ปีการศึกษา 2562 
5.2-13 รายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ 1/2563 ลง 6 เม.ย. 63 
5.2-14 ขอส่งข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประจำปีการศึกษา 

2562 
5.2-15 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปี

การศึกษา 2562 
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5.2-16 สรุปผลการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 
5.2-17 แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 
5.2-18 สรุปผลการดำเนินโครงการการสนับสนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือการ

พัฒนานักวิจัยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
5.2-19  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
5.2-20 สรุปผลการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ

เรียนการสอน 
5.2-21 การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา 
5.2-22 ขอส่งสรุปผลการประเมินหลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ.2558)โดย นนร.ชั้นปีที่ 5 
5.2-23 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ

การศึกษา 
5.2-24 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 
5.2-25 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี

การศึกษา 2562 
5.2-26 การตรวจเยี่ยมของคณะทำงานปรับระบบการศึกษา รร.จปร. 

 ตารางท่ี 25 สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

ผลดำเนินการ น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   5.00 4.72 23.60 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ปฏิบัติได้  5 ข้อ 5.00 5.00 25.00 

คะแนนรวม 10.00 - 48.60 
คะแนนเฉลี่ย 48.70 ÷ 10.00 = 4.86 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  5 
จุดเด่น 
 1. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปี 2560-
2564 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของกองทัพ อีกทั้งมีการถ่ายทอดแผนพัฒนามาสู่การปฏิบัติ
โดยแผนปฏิบัติราชการประจำปีส่งผลให้ทุกหน่วยในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความเข้าใจใน
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติและมีเป้าหมายในการปฏิบัติตาม แผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน 
 2. การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีระบบจัดเก็บเอกสาร
ประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของการพัฒนาเชิงคุณภาพ และง่ายในทางปฏิบัติ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. ควรปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้
ครอบคลุมภารกิจและการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งพิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินให้
สอดคล้องกับเป้าประสงคใ์นการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
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สรุปผลการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน น้ำหนัก 
คะแนน
เฉลี่ย X
น้ำหนัก 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ผู้เรียน และคุณภาพบัณฑิต 25 125 5.00 ดีมาก 
2 คุณภาพครู อาจารย์ 30 110.10 3.67 ดี 
3 คุณภาพหลักสูตร 30 150 5.00 ดีมาก 
4 การบริหารจัดการ 30 137.70 4.59 ดีมาก 
5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 10 48.60 4.86 ดีมาก 
 รวม 125 571.40 - - 

 คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ 1– 5 571.40 ÷125 = 4.57 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเด่นในภาพรวมของสถาบัน   
1. มีแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560-64 นำสู่การปฏิบัติจริงโดย

แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ส่งผลให้มีกรอบในการดำเนินงานที่ชัดเจนโดยเฉพาะการ
พัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

2. กองทัพบกให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3. กำลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความสามารถเฉพาะทางสามารถท่ี
หลากหลายปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน 
1. นักเรียนนายร้อยทุกชั้นปี ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ American Language 

Course Placement Test (ALCPT) ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ดังนั้นโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าควรกำหนดมาตรการเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษและการทดสอบ ALCPT ของนักเรียน
นายร้อย 

2. ควรพัฒนาอาจารย์ประจำให้มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์ส่วนการศึกษาฯ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ส่วนวิชาทหารได้เข้าสู่
วิทยฐานะมากขึ้น 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้สามารถสนองตอบ
ต่อความต้องการใช้ของนักเรียนนายร้อยและคณาจารย์ เช่น การใช้งานระบบ  E-Learning การเรียน
การสอนผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ 

4. พัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้มีความชำนาญในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ อาจทำใน
ลักษณะ Unit School ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ขอเพิ่มทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาการให้คณาจารย์ โดยเฉพาะในสาขาวิชา Bachelor of Science 
Program in Science and Technology และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้สามารถสนองตอบต่อการจัดการศึกษาได้จริง 
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ภาคผนวก 
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ส่วนที่ 4 
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

กับแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียน 
และคุณภาพบัณฑิต 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียน
มีความรู้
ความสามารถตาม
หลักสตูร 
 

นักเรียนนายร้อยช้ันปี
สุดท้าย มี
ความสามารถดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน 
ICT หรือเทียบเท่า 

การประเมินความสามารถในการใช้ระบบ
สารสนเทศของ นนร. ช้ันปีท่ี 5 

สกศ.ฯ 

จำนวน นนร.ที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ITC ไม่
น้อยกว่าระดับ 1 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

นักเรียนนายร้อยมี
ความสามารถและ
ทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สามารถสื่อสารและ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
นานาประเทศ 

การทดสอบภาษาอังกฤษ American 
Language Course Placement Test 
(ALCPT) นนร. ช้ันปีท่ี 5 

กกพ.ฯ 

จำนวน นนร. ชั้นปีที่ 5 
ที่สอบได้คะแนนไม่น้อย
กว่า 65 คะแนน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
36.74 

นักเรียนนายร้อยได้รับ
รางวัล/การยอมรับ/ยก
ย่องที่สะท้อนความรู้ 
ความสามารถ ในระดับ
กองทัพ/ระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือ
องค์กรภายนอก 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทาง
วิชาการ 

สกศ.ฯ 

จำนวนรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณ 

ไม่น้อย
กว่า 5 
รางวัล 

5 รางวัล 

โครงการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำแก่ 
นนร. ปีการศึกษา 2562 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวนโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
73.68 

ประเมินคุณภาพ
ผู้สำเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

การสำรวจความคดิเห็น เรื่อง ความพึงพอใจ
ของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 
จปร. รุ่นท่ี 66 ปีการศึกษา 2561 

กสป.ฯ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานผู้ใช ้

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
 90.80 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์   
 

การประเมินคณุสมบัติ
ที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบกโดยผู้ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษา 

 

การสำรวจความคดิเห็น เรื่อง ความพึงพอใจ
ของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 
จปร. รุ่นท่ี 66 ปีการศึกษา 2561 

กสป.ฯ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
หน่วยงานผู้ใช ้

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
90.8 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียน
มีผลงานตีพิมพ์/
เผยแพรห่รือนำไปใช้
ประโยชน์   

 

โครงงานนักเรียนนาย
ร้อย (Senior Project) 
ที่มีการตีพิมพ/์เผยแพร่
สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online หรือนำไปใช้
ประโยชน ์

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร. 

สกศ.ฯ 

จำนวนโครงงานที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่หรือ
นำไปใช้ประโยชน ์

ร้อยละ 50 ร้อยละ 
63.8 

การประกวดผลงานวิจัยดเีด่นของ นนร.  
ปีการศึกษา 2562 

สกศ.ฯ  
 

จำนวนผลงานที่ได้รับ
รางวัล 

10 ผลงาน 10 
ผลงาน 

โครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมประชุมและ
กิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

สกศ.ฯ  
 

จำนวนโครงการ/ผลงาน 4 ผลงาน 4 ผลงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
อัตลักษณผ์ู้เรียน   

 

โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการสรา้งอัต
ลักษณ์แกผู่้เรยีน 

การจัดกำลังถวายความปลอดภยั
พระมหากษตัริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

กยข.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การปฏิบัตหิน้าท่ีเวรรักษาการณ์ในเขต
พระราชฐาน 

กยข.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

ดำเนินการตามคำสั่ง/รปจ.ในการถวายความ
ปลอดภัย/การถวายความปลอดภยัภายใน 
รร.จปร. 

กยข.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

ถวายพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรม นนร. 
รอ.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

จัดคณะรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

กกพ.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
อัตลักษณผ์ู้เรียน  
(ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการสรา้งอัต
ลักษณ์แกผู่้เรยีน(ต่อ) 

การสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กกพ.ฯ 
จำนวนครั้งในการปฏบิัติ 24 ครั้ง/ปี 17 ครั้ง/ปี 

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 
ทรงรับการถวายความเคารพรับแถวจาก นนร. 
เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา 
2562 

กกพ.ฯ 

การดำเนินงานเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการจติอาสา “เราทำความดดี้วยหัวใจ” 
เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

กกร.ฯ 

จำนวนครั้ง ไม่น้อย
กว่า   

4 ครั้ง 

มากกว่า 
 4 ครั้ง 

โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

กกร.ฯ 

ร้อยละของกำลังพลที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 

โครงการบริจาคโลหติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
ครบรอบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 

กกร.ฯ 

จำนวนโลหิต 960  
ยูนิต 

1,094      
ยูนิต 

กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเทดิพระเกยีรติฯ ห้วง
พระราชพิธีบรมราชาภเิษกของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง-
กรณ พระวขิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว 

กกร.ฯ 

จำนวนพันธ์ไม้ที่ปลูก 2,000 ต้น 2,000  
ต้น 

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 
เสด็จพระราชดำเนินทรงดำนา ณ แปลงสาธิต
การเกษตร รร.จปร. 

กกร.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
อัตลักษณผ์ู้เรียน  
(ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการสรา้งอัต
ลักษณ์แกผู่้เรยีน(ต่อ) 

โครงการอบรมขยายผลการอบรมโครงการจติ
อาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ 

กกร.ฯ 

จำนวนครั้ง ไม่น้อยกวา่       
4 ครั้ง 

7 ครั้ง 

โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจ มากกว่า  
4.50จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

4.74 
 

การส่งข้อความเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนต็ 

กยข.ฯ 

จำนวนขอ้ความที่ส่ง
เทิดทูนสถาบันฯ 

30,000 
ข้อความ 

21,635 
ข้อความ 

การตรวจสอบเว็บไซด/์สื่อออนไลน์ท่ีบ่อน
ทำลายสถาบันฯ 

กยข.ฯ 

ปริมาณแจ้งลบเว็บไซด์ ไม่น้อย
กว่า 

3,000 
เว็บไซต์ 

916 
เว็บไซต์ 

การจัดการสอบคดัเลือกบุคคลเขา้เป็น นตท. 
ในส่วนของ ทบ. 

กยข.ฯ 

ไมมีการทุจริต ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การจัดที่ปรึกษาให้แก่ นนร. สปค.ฯ 

รายงานข้อมูล นนร. ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ
ให้ ผบช. ทราบ 

ไม่น้อย
กว่า 2

ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

มากกว่า 2 
ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

การปฐมนิเทศ นนร. สกศ.ฯ 
 จำนวนกองวิชาฯ ที่มี

สาขาวิชา 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. สกศ.ฯ 

จำนวนกองวิชาฯ ที่มี
สาขาวิชา 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
อัตลักษณผ์ู้เรียน (ต่อ)  
 

โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการสรา้งอัต
ลักษณ์แกผู่้เรยีน(ต่อ) 
 

การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกวา่ 
4 จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

4.80 

การทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม สกศ.ฯ 
 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ 

4 จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

4.82 

โครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมประชุมและ
กิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนโครงการ/ผลงาน 4 ผลงาน 4 โครงการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทาง
วิชาการ 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณ 

ไม่น้อยกวา่ 
5 รางวัล 

5 รางวัล 

โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และ
เทคโนโลยีอวกาศให้แก่ นนร. 

สกศ.ฯ 
 

เปิดการสอนวิชา
ทางด้านดาราศาสตร์ 

ไม่น้อยกวา่ 

 1 วิชา 

2 วิชา 

จำนวนกิจกรรมทางด้าน
ดาราศาสตร์ 

ไม่น้อย
กว่า  

1 กิจกรรม 

1 กิจกรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำแก่ 
นนร. ปีการศึกษา 2562 

กรม นนร. 
รอ.ฯ 

จำนวนโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกวา่      
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
73.68 

โครงการฝึกอบรมการเกษตร นนร.ช้ันปีท่ี 1-5 
ประจำปีการศึกษา 2562 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกวา่ 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.47 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
อัตลักษณผ์ู้เรียน (ต่อ)  
 

โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการสรา้งอัต
ลักษณ์แกผู่้เรยีน (ต่อ) 
 

โครงการห้องเรียนมีชีวิต รุ่นที่ 10 กรม นนร.
รอ.ฯ ความพึงพอใจของ 

ผู้เข้ารับการฝึก 
ไม่น้อยกว่า 

4 จาก
คะแนนเต็ม 

5 

4.47 

การบรรยายดา้นสวสัดิการและสิทธิกำลังพล
ให้กับ นนร. ช้ันปีท่ี 5 

กกพ.ฯ 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 จัดบรรยาย
แต่ไม่มีการ
ประเมินผล
ตามตัวชี้วัด 

โครงการพัฒนาเสรมิสร้างคุณลักษณะผู้นำ 
นนร. ประจำปีการศึกษา 2562 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวน นนร.ที่ผ่าน
เกณฑ์คุณลักษณะผู้นำ
ระดับ ดี-ดีมาก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
99.82 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
เกณฑ์ทดสอบร่างกาย  
นนร. ชั้นปีที่ 1 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 
นนร. ชั้นปีที่ 2 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
นนร. ชั้นปีที่ 3-5 ไม่

น้อยกว่า      รอ้ย
ละ 80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
91.68 

จำนวน นนร. ได้ผลการ
ยิงปืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

การจัดการเรยีนการสอนในหลักสตูรเสริมสรา้ง
คุณลักษณะผู้นำ ให้แก่ นนร. 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
อักษรระดับ B 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
85.00 

การเสรมิสรา้งสมรรถภาพรา่งกายนกัเรยีนนายร้อย 
ปีการศึกษา 2562 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
คะแนนอักษรระดับ B 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
87.64 

โครงการ Smart Cadet 4.0 สำหรับ นนร. 
ผู้บังคับบัญชา ประจำปี 2562 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกวา่ 
4 จาก

คะแนนเต็ม 
5 

ดำเนินการ
แต่ไม่มีการ
ประเมินผล
ตามตัวชี้วัด 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
อัตลักษณผ์ู้เรียน (ต่อ)  
 

โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการสรา้งอัต
ลักษณ์แกผู่้เรยีน (ต่อ) 
 

โครงการเสาร์ประทีป กรม นนร.
รอ.ฯ ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 

4 จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

4.50 

โครงการค่ายอาสามูลนิธริัฐบุรุษ กรม นนร.
รอ.ฯ ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 

4 จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

4.50 

โครงการฝึกปฏิบตัิงานด้านการพฒันาชุมชน
ของนนร. ช้ันปีท่ี 3 สาขาสังคมศาสตรเ์พื่อการ
พัฒนา ปีการศึกษา 2562 

สกศ.ฯ  
 

ความพึงพอใจของ นนร. ไม่น้อยกว่า 
4 จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

4.56 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
มาตรการส่งเสรมิ 
(ภายในสถาบัน) 

โครงการ/กิจกรรมใน
การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 

การนำเสนอโครงงานวิจัย นนร. เป็น
ภาษาอังกฤษ 

สกศ.ฯ  
 

จำนวนผลงานที่นำเสนอ 10 ผลงาน 10 ผลงาน 

โครงการจดัการเรียนการสอนให้ นนร. ใน
ระบบสองภาษา 

สกศ.ฯ 
 

จำวนวิชาที่ทำการสอน 17 วิชา จำนวนวิชาที่
ทำการสอน 

55 วิชา 
ร้อยละของจำนวน 
นนร. ที่มีผลการเรียนไม่
ต่ำกวา่ C 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
95.67 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ช้ัน
ปีท่ี 1 ในระบบ English Program 

สกศ.ฯ 

ร้อยละของจำนวน 
นนร. ชั้นปีที่ 1 ผ่าน
เกณฑ์ ALCPT ไม่น้อย
กว่า   55 คะแนน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
61.76 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ช้ัน
ปีท่ี 2 ในระบบ English Program 

สกศ.ฯ 
 

ร้อยละของจำนวน นนร. 
ชั้นปีที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 
ALCPT ไม่น้อยกว่า 60 
คะแนน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
66.67 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 
มาตรการส่งเสรมิ 
(ภายในสถาบัน) (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรมใน
การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
(ต่อ) 

การพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร.ร่วมกับ 
ROTC 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ นนร. ไม่น้อยกวา่ 
4 จาก

คะแนนเต็ม 
5 

4.37 
 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับ นนร.ทุก
ช้ันปี เพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ 
American Language Course Placement 
Test (ALCPT) 

สกศ.ฯ 

ร้อยละของจาํนวน 
นนร.แต่ละชั้นปีที่ผ่าน 
เกณฑ์ ALCPT ดังนี้ 
ชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า  
50 คะแนน 
ชั้นปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า  
55 คะแนน 
ชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า  
60 คะแนน 
ชั้นปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า  
65 คะแนน 
ชั้นปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า  
65 คะแนน 

ร้อยละ 80 
ของจำนวน 
นนร. แต่ละ 

ชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1  
ร้อยละ 54.15 

ชั้นปีที่ 2  
ร้อยละ 54.87 

ชั้นปีที่ 3  
ร้อยละ 34.78 

ชั้นปีที่ 4  
ร้อยละ 42.03 

ชั้นปีที่ 5  
ร้อยละ 36.74 

โครงการแลกเปลี่ยนดูงาน นนร. ระหว่าง
โรงเรียนทหารของมิตรประเทศ 

กยข.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

มาตรฐานที่ 2 
คุณภาพครู อาจารย์  

   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
อาจารย์มีความรู้
ความสามารถ  
 

คุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการ/
วิชาชีพในสาขาที่สอน
ของอาจารย์ 

โครงการสนับสนุนการจัดทำและรบัรองผลงาน
เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนผลงานที่ผ่านการ
รับรองจากสภา 
รร.จปร. 

ไม่น้อย
กว่า 6 
ผลงาน 

5 ผลงาน 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครู/
อาจารย์ทางการฝึก
ศึกษาและอบรม
ทางด้านวิชาทาง
ทหารและภาวะผู้นำท่ี
มีคุณภาพ 

 

ครู/อาจารย์ทางด้าน
วิชาทหาร/ภาวะผู้นำที่
มีคุณภาพ ดังนี้ 

- มีประสบการณเปน็ 
ผู้บังคับหน่วยทหารหรือ
จบการศึกษาช้ันนาย
ร้อย 

- มีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานทาง
ทหาร 

- ผา่นการฝกึอบรม
ในหลักสูตรวิชาชีพ
ทหารเฉพาะด้าน 

- มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านทางทหาร  
เป็นท่ียอมรับของ
กองทัพ 

- มีคุณวุฒิปรญิญา
โททางทหารหรือสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
เสนาธิการเหลา่ทัพหรือ
วิทยาลัยการทัพข้ึนไป 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
อาจารย์มผีลงาน
ตีพิมพ์/เผยแพร่  

 

จำนวนอาจารย์ประจำ
ที่มีผลงานวิจัยทีไ่ดร้ับ
การตีพิมพ์/งาน
สร้างสรรค์ และ/หรือ
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับการ
เผยแพร ่

การสนับสนุนการตีพิมพ์/เผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการเพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนผลงานวจิัย/งาน
นวัตกรรมที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และ/หรือ
เผยแพร่ 

ไม่น้อยกวา่ 
26 ผลงาน 

29 ผลงาน 

โครงการจดังานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 
ปีการศึกษา 2562 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนสถาบันที่เข้าร่วม ไม่น้อยกวา่     
30 สถาบัน 

35 สถาบัน 

ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์
และ/หรือนวัตกรรมที่
ได้รับการเผยแพร ่

การดำรงสภาพวารสารวิชาการโรงเรียนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ใน Thai Journal Citation Index 
Centre: (TCI) 

สกศ.ฯ 
 

บรรจุในฐานข้อมูล TCI อยู่ในกลุ่ม
ที่ 1 

ปรับอยู่ใน
กลุ่มที่ 2 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
อาจารย์มผีลงาน
ตีพิมพ์/เผยแพร่  
(ต่อ) 

ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการ
ตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์
และ/หรือนวัตกรรมที่
ได้รับการเผยแพร่ (ต่อ) 

การดำรงสภาพวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตรโ์รงเรยีนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ใน Thai Journal Citation 
Index Centre: (TCI) 

สกศ.ฯ 
 

บรรจุในฐานข้อมูล TCI อยู่ในกลุ่ม
ที่ 2 

อยู่ในกลุ่ม 
ที่ 2 

การสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัยโดยขอทุน
วิจัยจาก กทพ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2562 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจาก กทพ.ฯ 

ไม่น้อย
กว่า 15 
ทุนวิจัย 

17 ทุนวิจัย 

การสนับสนุนการจดัทำบทความวชิาการ สกศ.ฯ 
 จำนวนบทความทาง

วิชาการ 
11 

บทความ 
20 

บทความ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
อาจารย์มผีลงาน
นำไปใช้ประโยชน์  

อาจารย์ประจำที่มี
งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ และ/หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน ์

โครงการสนับสนุนอาจารย์นำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

สกศ.ฯ 
 

จำนวนอาจารย์นำ
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน ์

ไม่น้อยกวา่ 
10 คน 

8 คน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ครู/
อาจารยไ์ด้รับการ
เพิ่มพูนความรู/้
ประสบการณ์   

 

ครู/อาจารย์ประจำที่
เพิ่มพูนความรูฯ้ไม่น้อย
กว่า 30 ชม./ปี และมี
การขยายผล และ/หรือ 
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

 

โครงการแลกเปลี่ยนดูงานผู้บริหารและอาจารย์
ระหว่างโรงเรียนทหารของมิตรประเทศ 

กยข.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “70 ปีแห่งการ
สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1949” 
และการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชา
ประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าในพระราชดำริสมเด็จพระ
กนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช -
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 

สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจ ไม่น้อย
กว่า 4 
จาก

คะแนน  
เต็ม 5 

4.43 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ครู/
อาจารยไ์ด้รับการ
เพิ่มพูนความรู/้
ประสบการณ์ (ต่อ)   
 

ครู/อาจารย์ประจำที่
เพิ่มพูนความรูฯ้ไม่น้อย
กว่า 30 ชม./ปี และมี
การขยายผล และ/หรือ 
พัฒนาการเรียนการ
สอน (ต่อ) 
 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

กยข.ฯ 

จำนวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนา 

40 นาย 
 

มากกว่า  
40 นาย 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการจัดทำ มคอ. 
3 และ มคอ. 5 ปีการศึกษา 2562 

สปค.ฯ. 

ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ
วิธีการจัดทำ มคอ. 3 
และ 5 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

โครงการศึกษาดูงานการประกันคณุภาพ
การศึกษานอกสถานท่ี 

สปค.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ 

ไม่น้อย
กว่า4 จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

4.12 

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. 

กกพ.ฯ 

จํานวนกําลังพลที่เข้า
รับการศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบ 

ร้อยละ 70 ไม่มีรายงาน
ผลการ

ดำเนินงาน 
การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปรญิญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

สกศ.ฯ   

จำนวนกำลังพลที่เข้ารับ
การศึกษาที่มีคุณสมบัติ
ครบ 

เอก 1 นาย 
โท 1 นาย 

เอก 3 นาย 
กำลังศึกษา 

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปรญิญาเอกใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

สกศ.ฯ   

จำนวนบุคลากรที่ได้รับ
การศึกษาสูงขึ้น 

เอก 1 นาย 
โท 2 นาย 

เอก 4 นาย 
โท 5 นาย 
กำลังศึกษา 

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร  
ต่าง ๆ ตามแนวทางการรับราชการ 

กกพ.ฯ 

จํานวนกําลังพลที่เข้า
รับการศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบ 

ร้อยละ 70 ไม่มีรายงาน
ผลการ

ดำเนินงาน 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที ่2.5 ครู/
อาจารยไ์ด้รับการ
เพิ่มพูนความรู/้
ประสบการณ์ (ต่อ)   
 

ครู/อาจารย์ประจำที่
เพิ่มพูนความรูฯ้ไม่น้อย
กว่า 30 ชม./ปี และมี
การขยายผล และ/หรือ 
พัฒนาการเรียนการ
สอน (ต่อ) 
 

การเพิ่มพูนความรู้ให้แก่กำลังพล สปค.ฯ 

จำนวน ชม. ไม่น้อยกว่า 
20 ชม./ปี 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 

โครงการพัฒนาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร
การศึกษาระดับปรญิญาโท (ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต) 

สกศ.ฯ 

จำนวนอาจารย์ผ่าน
เกณฑ ์

2 นาย 3 นาย 

การสนับสนุนการประชุมและการเข้าร่วม
กิจกรรม การสมัคร/ต่ออายสุมาชกิของสภา
และสมาคมทางดา้นวิชาชีพและวชิาการ 

สกศ.ฯ 

จำนวนครัง้ในการเข้า
ร่วมประชุม 

อย่างน้อย     
4 ครั้ง 

5 ครั้ง 

โครงการอบรมความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพื่อการปฏิบัติงาน  

สกศ.ฯ 

การเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกวา่  
20 ชั่วโมง 

20 ชั่วโมง 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเรยีน
การสอน  

สกศ.ฯ 

การเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกวา่       
30 ชั่วโมง 

30 ชั่วโมง 

โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือ
ราชการ 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินการใช้
ภาษาไทยในการเขียน
หนังสือราชการ 

ไม่น้อยกวา่      
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 

โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2562 สกศ.ฯ 
 จำนวนอาจารย์ที่ผ่าน

การอบรม 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

โครงการสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารย์ 
รร.จปร. 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้เข้า
สัมมนา 

ไม่น้อย
กว่า 4 
จาก

คะแนน    
เต็ม 5 

4.12 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ครู/
อาจารยไ์ด้รับการ
เพิ่มพูนความรู/้
ประสบการณ์ (ต่อ)   
 

ครู/อาจารย์ประจำที่
เพิ่มพูนความรูฯ้ไม่น้อย
กว่า 30 ชม./ปี และมี
การขยายผล และ/หรือ 
พัฒนาการเรียนการ
สอน (ต่อ) 
 

การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit 
School ) เพื่อพัฒนา E -Learning 

สวท.ฯ 

จำนวนผู้ผ่านการอบรม ไม่น้อยกวา่    
15 นาย 

25 นาย 

โครงการส่งเสริมอาจารย์และครฝูกึ 
สวท.รร.จปร.เข้าสู่วิทยฐานะ 

สวท.ฯ 

จำนวนอาจารย์และครู
ฝึกที่เข้าสู่วิทยะฐานะ 

อาจารย์ 1 
นาย 

ครูฝึก 3 
นาย 

กำลังอยู่ใน
ขั้นตอนการขอ
วิทยะฐานะ 

ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่ากำลังพล รร.จปร. 
(ม.ค. – เม.ย. 63) 

กยข.ฯ 

จำนวนผู้ผ่านการ
ทดสอบ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการสร้างเสรมิอุดมการณ์ทหาร กกพ.ฯ 

จำนวนครั้งในการจัด ไม่น้อยกวา่ 
8 ครั้ง 

24 ครั้ง 

การอบรมภาษาอังกฤษให้กับกำลงัพลที่สนใจ สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกวา่ 
4 จาก
คะแนน    
เต็ม 5 

4.60 

โครงการอบรม “พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

ไม่น้อยกวา่ 
4จาก

คะแนน 
เต็ม 5 

4.65 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ครู/
อาจารย์ปฏบิัติตาม
ระเบียบ วินัยทหาร 
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร 

ครู/อาจารย์ประจำที่
ปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยและแบบธรรม
เนียมทหาร 

-  

การดำเนินงานด้าน
จรรยาบรรณ คร/ู
อาจารย ์

การประเมินจรรยาบรรณอาจารย ์ สปค.ฯ 
จำนวนอาจารย์ที่มีผล
การประเมินระดับดีขึ้น
ไป 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 

 

 

 



159 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

มาตรฐานที่ 3 
คุณภาพหลักสูตร 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การ
บริหารและพัฒนา
หลักสตูร  
 

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรของหน่วยงาน
ต้นสังกัด/
กระทรวงศึกษาธิการ/
สภาวิชาชีพ/องค์กร
วิชาชีพหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาระดับ
ปริญญาโท (หลักสูตรจัดการวศิวกรรม) 

สกศ.ฯ 

ร่างหลักสูตรจัดการ
วิศวกรรม 

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร 

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของ
กองทัพ/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง หรือ
ประชาคมอาเซียน 

โครงการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาระดับ
ปริญญาโท (ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ) 

สกศ.ฯ 

ร่างหลักสูตรมีความ
สมบูรณ์ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

จัดทำหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง 2563) สกศ.ฯ 

อนุมัติหลักสูตรโดยสภา
วิชาการทหารฯ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การประเมนิหลักสูตร
เพื่อปรับปรุงหลักสูตร 

การประเมินหลักสตูร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.
2558) โดย นนร. ช้ันปีท่ี 5 

สกศ.ฯ 

จำนวนหลกัสูตรที่
ประเมิน 

8 หลักสูตร 8 หลักสูตร 

การนำผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ของ
หน่วยผู้ใช้ที่มีต่อ
ผู้สำเร็จการศึกษามา
ปรับปรุงหลักสูตร 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน   

 

การจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา/
แผนการสอนรายวิชา 
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ... 

การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4  มคอ. 5 และ 
มคอ. 6  

สปค.ฯ 

การจัดทำ มคอ. ของ
วิชาตามหลกัสูตร 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการจดัการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ปีการศึกษา 2562 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนวิชาที่ทำการ
สอน 

63 วิชา 81 วิชา 

ร้อยละของจำนวน 
นนร. ที่มีผลการเรียน
ตั้งแต่ C ขึ้นไป 

ไม่น้อยกวา่  
ร้อยละ60 

ร้อยละ 
96.5 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน (ต่อ)  
 

การจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา/
แผนการสอนรายวิชา 
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ต่อ) 

โครงการจดัการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) 

สปค.ฯ 
 

จำนวนวิชาที่จัดทำ ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

กองวิชาประวัติศาสตร์นำ นนร. ไปดูงาน
ต่างประเทศ 

สกศ.ฯ 
 

การรายงานผลการทัศน
ศึกษาของ นนร. อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
 

ร้อยละ 100 

การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกวา่ 
4 จาก
คะแนน
เต็ม 5 

4.80 

การทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม สกศ.ฯ 
 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ไม่น้อย

กว่า 4 จาก
คะแนน  
เต็ม 5 

ความพึง
พอใจ 4.82 

การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. สกศ.ฯ 
ความพึงพอใจของ 
นนร. และอาจารย ์

ไม่น้อยกวา่ 
4 จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

ไม่น้อยกวา่ 
4 จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

โครงการจดัการเรียนการสอนให้ นนร. ใน
ระบบสองภาษา 

สกศ.ฯ 
 

จำวนวิชาที่ทำการสอน 17 วิชา จำนวนวิชาที่
ทำการสอน 

55 วิชา 
ร้อยละของจำนวน 
นนร. ที่มีผลการเรียนไม่
ต่ำกวา่ C 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
95.67  

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ช้ัน
ปีท่ี 1 ในระบบ English Program 

สกศ.ฯ 

ร้อยละของจำนวน 
นนร. ชั้นปีที่ 1 ผ่าน
เกณฑ์ ALCPT ไม่น้อย
กว่า 55 คะแนน 

ร้อยละ 
100 

     61.76 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอน (ต่อ)  
 

การจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา/
แผนการสอนรายวิชา 
โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยเทคนิค
วิธีการสอนที่
หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ต่อ) 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ช้ัน
ปีท่ี 2 ในระบบ English Program 

สกศ.ฯ 
 

ร้อยละของจำนวน นนร. 
ชั้นปีที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 
ALCPT ไม่น้อยกว่า 60 
คะแนน 

ร้อยละ 
100 

66.67 

โครงการฝึกปฏิบตัิงานด้านการพฒันาชุมชน
ของ นนร. ช้ันปีท่ี 3 สาขาสังคมศาสตรเ์พื่อการ
พัฒนา ปีการศึกษา 2562 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ 
นนร. 

ไม่น้อยกว่า 
4 จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

4.56 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การวัด
และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน  

 

มีหลักเกณฑ์การวัด
และประเมินผลและ
อาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ 
วิธีการวัด และ
ประเมินผล ให้ผู้เรียน
ทราบก่อนการจัดการ
เรียนการสอน 

การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4  มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 

สปค.ฯ 

การจัดทำ มคอ. ของ
วิชาตามหลกัสูตร 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การวัดและประเมินผล
การจัดการเรยีนการ
สอนเป็นไปตาม
แผนการจดัการเรียนรู้
รายวิชา/แผนการสอน 

การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4  มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 

สปค.ฯ 

การจัดทำ มคอ. ของ
วิชาตามหลกัสูตร 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การแจ้งผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
ผู้เรยีน ให้ผู้ปกครอง
ทราบอย่างน้อย 1-2 
ครั้ง/ปีการศึกษา 

การแจ้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้
ผู้ปกครองทราบ 

กสป.ฯ 

จำนวนการแจ้งผล
การศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

กำหนดระบบ
ตรวจสอบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
ของนักเรียนนายร้อย
เพื่อความโปร่งใส และ
ยุติธรรม 

- - 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การวัด
และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน 
(ต่อ) 
 

การนำผลจากการวัด
และประเมินผลไป
พัฒนาผู้เรียน 

- - 

การปรับปรุงและพัฒนา
ข้อสอบ แบบวัด แบบ
ประเมิน ให้มีคุณภาพ 

- - 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
กระบวนการ
พัฒนาการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำ  
 

กิจกรรมการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำในหลักสูตร 

โครงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น กรม นนร.
รอ. ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
เกณฑ์ ดี-ดีมาก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
93.60 

โครงการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำแก่ 
นนร. ปีการศึกษา 2562 

กรม นนร. 
รอ.ฯ 

จำนวนโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกวา่      
ร้อยละ 80 

      - 

โครงการฝึกอบรมการเกษตร นนร.ช้ันปีท่ี 1-5 
ประจำปีการศึกษา 2562 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกวา่ 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.47 

การจัดการศึกษาให้กับ นนร. ช้ันปีที่ 5  
ในการศึกษาความรู้ของเหล่าที่สามารถเลือกเข้า
รับราชการ 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร.ที่ผ่าน
อักษรระดับ B 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

การพัฒนาระบบ E-Book เพื่อการศึกษาด้วย
ตนเองของ นนร. 

สวท.ฯ 

จำนวนรายวิชาที่เปิด
สอน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

การฝึกเดินทางไกลและพักแรม นนร. ช้ันปีท่ี 
1-5 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวน นนร. ผ่าน
เกณฑ์ในหัวข้อการฝึก 

ร้อยละ 70 ร้อยละ
92.65 

การจัดการฝึกเพิม่เตมิให้แก่ นนร. หลังเลิก
การศึกษา 

สวท.ฯ 

จำนวนวิชาที่ทำการฝึก ไม่น้อย
กว่า 7 
วิชา 

7 วิชา 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
กระบวนการ
พัฒนาการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำ (ต่อ) 
 

กิจกรรมการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำในหลักสูตร (ต่อ) 

การจัดการฝึกภาคสนามให้กับ นนร. ประจำปี
การศึกษา 2562 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
คะแนนอักษรระดับ B 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
94.24 

การสอบประมวลความรู้ นนร.ชั้นปีท่ี 2       
(ระดับหมู่ ) และ นนร.ชั้นปีท่ี 3 (ระดับหมวด ) 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร.ที่ผ่านการ
สอบ 

ร้อยละ 
100 

ไม่มีการ
ปฏิบัต ิ

การฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการฝึก
หลักสูตรส่งทางอากาศให้กับ นนร.ช้ันปีท่ี 3 

สวท.ฯ 

ร้อยละของจำนวน นนร. 
ที่ผ่านเข้ารับการฝึก 

ร้อยละ 95 ร้อยละ
99.57 

การฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารบัการฝึก
หลักสตูรจูโ่จมให้กับ นนร.ชั้นปีท่ี 4 

สวท.ฯ 

ร้อยละของจำนวน 
นนร. ที่ผ่านเข้ารับการ
ฝึก 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

การจัดการฝึกให้กับ นนร.ช้ันปีท่ี 5 ในวิชาการ
ฝึกการใช้อาวุธในการต่อสูร้ะยะประชิดและการ
ฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
คะแนนอักษรระดับ B 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
99.53 

การศึกษาและดูงาน ทภ. ของ นนร. ช้ันปีท่ี 5 
ประจำปีการศึกษา 2562   

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
การศึกษาและดูงาน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การจัดการฝึกให้กับ นนร.ช้ันปีท่ี 5 ในวิชาการ
ฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร.ที่ผ่าน
อักษร ระดับ B 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

การฝึกปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยทหารของ นนร. 
ช้ันปีท่ี 5 ประจำปีการศึกษา 2562 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่านการ
ฝึก 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
กระบวนการ
พัฒนาการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำ (ต่อ) 
 

กิจกรรมการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำในหลักสูตร (ต่อ) 

โครงการพัฒนาเสรมิสร้างคุณลักษณะผู้นำ 
นนร. ประจำปีการศึกษา 2562 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
เกณฑ์คุณลักษณะผู้นำ
ระดับ ดี-ดีมาก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
99.82 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
เกณฑ์ทดสอบร่างกาย  
ชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 
ชั้นปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 75 
ชั้นปีที่ 3-5 ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
91.68 

จำนวน นนร. ได้ผลการ
ยิงปืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
กระบวนการ
พัฒนาการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำ (ต่อ) 
 

กิจกรรมการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำในหลักสูตร (ต่อ) 

การจัดการเรยีนการสอนในหลักสตูรเสริมสรา้ง
คุณลักษณะผู้นำ ให้แก่ นนร. 

กรม นนร.
รอ. ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
อักษร  ระดับ B 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
85.00 

การเสริมสร้างสมรรถภาพรา่งกาย นนร. ปี
การศึกษา 2562 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
คะแนนอักษรระดับ B 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
87.64 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 
ประสิทธิผลของการ
ฝึกศึกษาวิชาทหาร
และการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นำ  
 

- แผนการฝึกวิชาทหาร
และการเสรมิสร้าง
คุณลักษณะผู้นำ 
- การฝึกตามแผนที่
กำหนด 
- การประเมินผลการฝึก
วิชาทหารและการ
เสริมสรา้งคุณลักษณะ
ผู้นำและนำมาพัฒนา 
- มีนวัตกรรมที่ใช้
สนับสนุนในการฝกึวิชา
ทหารและการเสรมิสร้าง
คุณลักษณะผู้นำ 

การจัดการศึกษาให้กับ นนร. ช้ันปีที่ 5  
ในการศึกษาความรู้ของเหล่าที่สามารถเลือกเข้า
รับราชการ 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
อักษร  ระดับ B 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

การสอบประมวลความรู้ นนร. ช้ันปีท่ี 2       
(ระดับหมู่) และ นนร. ช้ันปีท่ี 3 (ระดับหมวด ) 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร.ที่ผ่านการ
สอบ 

ร้อยละ 
100 

ไม่มีการ
ปฏิบัต ิ

การฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการฝึก
หลักสูตรส่งทางอากาศให้กับ นนร. ช้ันปีท่ี 3 

สวท.ฯ 

ร้อยละของจำนวน นนร. 
ที่ผ่านเข้ารับการฝึก 

ร้อยละ 95 ร้อยละ
99.57 

การฝึกเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารบัการฝึก
หลักสตูรจูโ่จมให้กับ นนร.ชั้นปีท่ี 4 

สวท.ฯ 

ร้อยละของจำนวน นนร. 
ที่ผ่านเข้ารับการฝึก 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 
ประสิทธิผลของการ
ฝึกศึกษาวิชาทหาร
และการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นำ (ต่อ) 
 

- แผนการฝึกวิชาทหาร
และการเสรมิสร้าง
คุณลักษณะผู้นำ 
- การฝึกตามแผนที่
กำหนด 
- การประเมินผลการฝึก
วิชาทหารและการ
เสริมสรา้งคุณลักษณะ
ผู้นำและนำมาพัฒนา 
- มีนวัตกรรมที่ใช้
สนับสนุนในการฝกึวิชา
ทหารและการเสรมิสร้าง
คุณลักษณะผู้นำ (ต่อ) 

โครงการมอบรางวัลการศึกษาวิชาทหารแก่ 
นนร. ประจำปีการศึกษา 2562 

สวท.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

ไม่มีการ
ปฏิบัต ิ

การจัดการฝึกให้กับ นนร. ช้ันปีท่ี 5 ในวิชาการ
ฝึกการใช้อาวุธในการต่อสูร้ะยะประชิดและการ
ฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
คะแนนอักษรระดับ B 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
99.53 

การศึกษาและดูงาน ทภ. ของ นนร. ช้ันปีท่ี 5 
ประจำปีการศึกษา 2562   

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
การศึกษาและดูงาน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การจัดการฝึกให้กับ นนร. ช้ันปีท่ี 5  
ในวิชาการฝึกหน่วยทหารขนาดเลก็ 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
อักษร  ระดับ B 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

การฝึกปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยทหารของ นนร. 
ช้ันปีท่ี 5 ประจำปีการศึกษา 2562 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ผ่านการ
ฝึกปฏิบัติหนา้ที ่

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การเสริมสร้างสมรรถภาพรา่งกาย นนร.      ปี
การศึกษา 2562 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
คะแนนอักษรระดับ B 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
87.64  

โครงการพัฒนาเสรมิสร้างคุณลักษณะผู้นำ 
นนร. ประจำปีการศึกษา 2562 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวน นนร.ที่ผ่าน
เกณฑ์คุณลักษณะผู้นำ
ระดับ ดี-ดีมาก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
99.82 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
เกณฑ์ทดสอบร่างกาย 
นนร. ชั้นปีที่ 1 ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 70 
นนร. ชั้นปีที่ 2 ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 75 
นนร. ชั้นปีที่ 3-5 ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
91.68 

จำนวน นนร. ได้ผลการ
ยิงปืนไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 
ประสิทธิผลของการ
ฝึกศึกษาวิชาทหาร... 
(ต่อ) 

- แผนการฝึกวิชาทหาร
และการเสรมิสร้าง
คุณลักษณะผู้นำ…
(ต่อ)

การจัดการเรยีนการสอนในหลักสตูรเสริมสรา้ง
คุณลักษณะผู้นำให้แก่ นนร. 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
อักษรระดับ B 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
85.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 
ทรัพยากรสนับสนนุ
การเรยีนรู้   

- แผนการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ทางด้านกายภาพ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การ
ให้บริการรวมทั้งแหล่ง
ฝึกปฏิบัติ

โครงการจดัหาเครื่องแต่งกาย เครือ่งประกอบ
เครื่องแต่งกายและเครื่องนอนสนบัสนุน นนร.
ประจำปีงบประมาณ 2562 

กกบ.ฯ 

จัดหาได้ครบตาม
จำนวน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

คุณภาพดีผ่านมาตรฐาน
การตรวจรับของ
คณะกรรมการ 
ทันเวลาใน
ปีงบประมาณ 
โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะสาย ขส. 
งบท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 

กกบ.ฯ 

ความเพียงพอในการ
สนับสนุนการปฏิบัต ิ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

คุณภาพดีผ่านมาตรฐาน
การตรวจรับของ
คณะกรรมการ 
โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาของ 
รร.จปร. (งานซ่อมถังพักน้ำใสบนเนินเขาของ 
รร.จปร.) 

กกบ.ฯ 

คุณภาพดีผ่านมาตรฐาน
การตรวจรับของ
คณะกรรมการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการปรับปรุงและพัฒนา รร.จปร. ระยะที่ 
2 ปีงบประมาณ 2562 

กกบ.ฯ 

ได้รับงบประมาณซ่อม
ปรับปรุงตามแผน
ระยะเวลา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 75 

คุณภาพดีผ่านมาตรฐาน
การตรวจรับของ
คณะกรรมการ 
โครงการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง
สาธารณูปโภคและการที่ดินหน่วย รร.จปร.
ประจำปีงบประมาณ 2562 

กกบ.ฯ 

ความพอเพยีงในการ
สนับสนุน นนร. 

7 อาคาร 7 อาคาร 

สามารถใช้งานได้จริง 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรยีนรู้ (ต่อ)  
 

แผนการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การ
ให้บริการรวมทั้งแหล่ง
ฝึกปฏิบัติ (ต่อ) 

โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารสโมสรและเรือน
รับรอง รร.จปร. 

กกบ.ฯ 

คุณภาพดีผ่านมาตรฐาน 
การตรวจรับของ
คณะกรรมการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการจดัหา สป.สาย ส. ระบบโสตและ
ระบบเครื่องเสียง ประจำห้องประชุม 
บก.รร.จปร. 

กกบ.ฯ 

คุณภาพดีผ่านมาตรฐาน 
การตรวจรับของ
คณะกรรมการ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการบริการทางการแพทยเ์พื่อการผลติ 
นนร. การตรวจสุขภาพประจำปีและคัดกรอง
ความเสีย่งในการรับการฝึกศึกษา 

รพ.ฯ 

ความพึงพอใจ 
 

มากกว่า           
ร้อยละ 80  

ไม่มีการ
ประเมิน 

นนร. ปลอดภัยจากการ
เจ็บป่วยจากความร้อน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดกองวิชา
ประวัติศาสตร ์

สกศ.ฯ 

การนำเสนอสื่อสิ่งพิมพ์
ที่ นนร.จัดหาตามความ
สนใจ 

ไม่น้อย
กว่า 2 
ครั้ง/ปี 

2 ครั้ง 

โครงการพัฒนาการฝึกการลงทางดิ่ง การลง
เร่งด่วน และการเคลื่อนย้ายทางอากาศ 

สวท.ฯ 

ได้รับ สป. ครบตาม
จำนวนที่ขออนุมัต ิ

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการโต๊ะทรายดิจติอล สวท.ฯ 

ได้รับ สป. ครบตาม
จำนวนที่ขออนุมัต ิ

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การจัดทำตำราวิชาทหารให้กับ นนร. สวท.ฯ 
ได้รับ สป. ครบตาม
จำนวนที่ขออนุมัติจัดหา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการปรับปรุงสนามทดสอบกำลังใจ กรม นนร.
รอ.ฯ ได้รับ สป. ครบตาม

จำนวนที่ขออนุมัต ิ
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การจัดทำตำรากลุ่มวิชาคุณลักษณะผู้นำ นนร. กรม นนร.
รอ.ฯ ได้รับ สป. ครบตาม

จำนวนที่ขออนุมัติจัดหา 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรยีนรู้ (ต่อ)  
 

แผนการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
การให้บริการรวมทั้ง
แหล่งฝึกปฏิบตัิ (ต่อ) 

การจัดหาวสัดุกีฬาในการศึกษาตามหลักสูตร 
นนร. 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ได้รับ สป. ครบตาม
จำนวนที่ขออนุมัติจัดหา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการจดัทำคู่มือ นนร. ประจำปี 2562 กรม นนร.
รอ.ฯ ได้รับ สป. ครบตาม

จำนวนที่ขออนุมัต ิ
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายให้กับ นนร. ช้ันปีท่ี 1 
เตรียมการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ได้รับ สป. ครบตาม
จำนวนที่ขออนุมัต ิ

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบนัการศึกษา
ในประเทศและต่างประเทศ 

สกศ.ฯ  
 

จำนวนกิจกรรมทำ
ร่วมกัน 

ไม่น้อย
กว่า 2 

กิจกรรม 

10 กิจกรรม 

การตรวจวเิคราะห์คณุภาพน้ำ ( นำ้ดื่ม,
น้ำประปา,น้ำเสยี ) ใน รร.จปร. ปลีะ 2 ครั้ง 

รพ.ฯ 

คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การตรวจที่พักอาศัยของกำลังพล สกศ.ฯ 
จำนวนครั้งต่อเดือน 1 ครั้ง 1 ครั้ง 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตทหารกอง
ประจำการ รพ.รร.จปร. 

รพ.ฯ 

เกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ชีวิต 

มากกว่า         
ร้อยละ 80 

หน่วยได้รับ
การยกเว้น
ในการรับ

ตรวจ 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรยีนรู้  (ต่อ) 
 

แผนการจดัหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การ
ให้บริการรวมทั้งแหล่ง
ฝึกปฏิบัติ (ต่อ) 

การตรวจสุขภาพประจำปแีละคัดกรองความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มเมตาบอลคิ ใน
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ  
รร.จปร. และ รร.กส.กส.ทบ. และข้าราชการใน
เขตพื้นท่ีใกล้เคียง  ประจำปี 2562        

รพ.ฯ 

จำนวนเข้ารับการตรวจ
สุขภาพ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการปรนนิบัติบำรุงระบบเครอืข่าย 
รร.จปร. 

กทท.ฯ 

จำนวนงานที่บรรลุ      
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

การจัดทำฐานข้อมลูจดหมายเหตจุากหลักฐาน
ต่างประเทศ 

สกศ.ฯ 

จำนวนสำเนาเอกสารใน
ฐานข้อมูล 

ไม่น้อย
กว่า 400 
เร่ือง/ปี 

300 เร่ือง 

การประเมินผลสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ 
ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี
การให้บริการรวมทั้ง
แหล่งฝึกปฏิบตัิและ
นำผลการประเมินมา
สนับสนุนสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สกศ.ฯ ประเมิน - 

มาตรฐานที่ 4 การ
บริหารจัดการ    

   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
เอกลักษณโ์รงเรยีน
นายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียน 
นายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ที่สะท้อน
เอกลักษณโ์รงเรยีนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้า 

การพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร.ร่วมกับ 
ROTC 

 
สกศ.ฯ  

 
ความพึงพอใจของ นนร.  ไม่น้อยกวา่ 

4 จาก
คะแนน  
เต็ม 5 

4.37 

การบริหารการใช้น้ำจากอ่างเก็บนำ้วัด 
พระฉาย 

กกบ.ฯ 

ปริมาณน้ำที่คงเหลือ ไม่น้อยกวา่         
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 60 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
เอกลักษณโ์รงเรยีน
นายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ต่อ) 
 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียน 
นายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ที่สะท้อน
เอกลักษณโ์รงเรยีน
นายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ต่อ) 

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิจติติน ตันธุวนิตย์ 
สำหรับนักเรียนที่มผีลการเรียนดีและทางบ้านมี
ฐานะยากจน รอบๆ พื้นที่ รร.จปร.  
ปีการศึกษา 2562 

กกร.ฯ 

การดำเนินงานเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

ไม่มีการ
ดำเนินงาน 

การจัดทำแผนเผชิญเหตุของโรงเรยีนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เมื่อเกดิภัยพิบตั ิ

กกร.ฯ 

มีการทดสอบแผน 1 ครั้ง 0 

การจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นท่ี กกร.ฯ 
การเข้าปฏิบัติการใน
พื้นที่ 

ภายใน 6 
ชม. 

ไม่มีการ
ดำเนินงาน 

การอบรมการดับไฟป่าให้แก่ นนร. ช้ันปีท่ี 5 กยข.ฯ 

จำนวน นนร. ชั้นปีที่ 5 
ที่ผ่านการอบรม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การจัดกิจกรรมสนับสนุนศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพคนตาบอดและพิการซ้ำซ้อน บ้าน
รื่นสุข อำเภอบ้านนา 

กกร.ฯ 

จำนวนครั้งของการให้
ความช่วยเหลือ 

2 ครั้ง 0 ครั้ง 

โครงการบำบดัทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน จังหวัดนครนายก 

กกร.ฯ 

จำนวนครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 

การเข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนครนายก 
(สภากาแฟและงานร่วมรัฐพิธ)ี 

กกร.ฯ 

จำนวนครั้ง 6 ครั้ง 6 ครั้ง 

ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานชุมนุมยุว
เกษตรและที่ปรึกษายุวเกษตรระดบัประเทศ 
ประจำปี 2562 

กกร.ฯ 

การดำเนินงานเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการจดัการความรู้ รร.จปร. ประจำปี 
2562 

กยข.ฯ 

จำนวนเร่ือง 18 เร่ือง 18 เร่ือง 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การ
ดำเนินงานของสภา
โรงเรียนนายร้อย พระ
จุลจอมเกล้า และ
คณะกรรมการบริหารฯ 

การกำหนดนโยบาย 
แนวทาง 
การดำเนินงานให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ผู้เรียน เอกลักษณ์
สถานศึกษา และมีผลการ
พิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจำปีท่ีทันสมัยและ
ปฏิบัติได ้

การจัดทำแผนพัฒนา รร.จปร. 
การจัดทำแผนปฏิบตัิราชการประจำปี 

- 

ผลการพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานที่
กระทรวงศึกษาธิการ/
หน่วยงานต้นสังกัด
กำหนด 

โครงการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาระดับ
ปริญญาโท (หลักสูตรจัดการวศิวกรรม) 

สกศ.ฯ 

ร่างหลักสูตรจัดการ
วิศวกรรม 

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร 

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร 

โครงการพัฒนาหลักสตูรการศึกษาระดับ
ปริญญาโท (ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ) 

สกศ.ฯ 

ร่างหลักสูตรมีความ
สมบูรณ์ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

จัดทำหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง 2563) สกศ.ฯ 
อนุมัติหลักสูตรโดยสภา
วิชาการทหารฯ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการแลกเปลี่ยนดูงานผู้บริหารและอาจารย์
ระหว่างโรงเรียนทหารของมิตรประเทศ 

กยข.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

มีการปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหน้าที่ โดยเน้น
การกำกับติดตาม และ
สนับสนุนผู้บริหารในการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่
กำหนด 

สนับสนุนงานพิธีการ รร.จปร. ประจำปี 2562 กกพ.ฯ 

การดำเนินการด้าน
งบประมาณเรียบร้อยตาม
งบประมาณที่ได้รับ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การปฏิบัติการเกินกำลังปัจจุบัน กปช.ฯ 

สนับสนุนการดำเนินงาน
ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การติดต่อราชการและการนำสาร กปช.ฯ 

สนับสนุนการดำเนินงาน
ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การสวสัดิการ (ค่ากระแสไฟฟ้า) กปช.ฯ 

สนับสนุนการดำเนินงาน
ได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การ
ดำเนินงานของสภา
โรงเรียนนายร้อย พระ
จุลจอมเกล้า และ
คณะกรรมการบริหารฯ 
(ต่อ) 

มีการปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหน้าที่ ... (ต่อ) 

การซ่อมบำรุงและรักษาคุรภุันฑ์                                      กปช.ฯ 
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ร้องขอได้
ทันเวลา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

การซ่อมบำรุงและรักษาสิ่งก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค 

กปช.ฯ 

สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ร้องขอได้
ทันเวลา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
100 

การธุรการอื่นๆ กปช.ฯ 

สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ร้องขอได้
ทันเวลา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
100 

งานเครดิตทั่วไปของ ผบ.หน่วย กปช.ฯ 

สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ร้องขอได้
ทันเวลา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
100 

มีการบรหิารจดัการ
ประชุมที่ด ี

ประชุม นขต. และ ประชุม ฝสธ. - 

ระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศท่ีเป็น
ปัจจุบัน (Regular 
Data Monitoring) 
และตรวจสอบได ้

โครงการพัฒนาระบบการประเมิน
อิเล็กทรอนิกสส์ำหรับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 

สปค.ฯ 

การใช้แบบประเมิน
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
มาตรฐานที่ 3 ในทุก
รายวิชาตามหลักสูตร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศสนับสนุน
การปฏิบัติงานและการเรยีนการสอน 

สกศ.ฯ 

จำนวนรายการที่ได้รับ
แจ้งหรือคำแนะนำจาก
ผู้ใช้งานได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
92.71 

จำนวนกองวิชาที่เขา้ใช้
ระบบงาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

โครงการเตรยีมความพร้อมผูดู้แลระบบ
สารสนเทศ “ฐานข้อมูลสุขภาพทหารและ
ครอบครัว ทบ” ของผู้แทนหน่วยที่ทำหน้าท่ี
เครือข่าย “สุขภาพทหารและครอบครัว”  

สกศ.ฯ 

ฐานข้อมูลสุขภาพทหาร
และครอบครัว 

ร้อยละ 80 อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 การ
บริหารความเสี่ยง   

มีการจัดทำแผนจดัการ
ความเสีย่ง 

 
(ดำเนินการในระดับ สกศ.ฯ) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 การ
บริการวิชาการ/
วิชาชีพ ต่อ สถาบัน 
ชุมชน สังคม และ
กองทัพ  

 

กำหนดแผนงานการ
นำความรู้และ
ประสบการณ์ไป
บริการวิชาการเพื่อ
ประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม/กองทัพ 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “70 ปีแห่งการ
สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ค.ศ. 1949” 
และการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุกองวิชา
ประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียน  นายร้อย
พระจุลจอมเกล้าในพระราชดำริ  สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารีฯ 

สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกวา่ 
4 จาก
คะแนน  
เต็ม 5 

4.43  

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออินเทอร์เน็ต 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนขอ้เขียน 2 เร่ือง  
ต่อปี 

2 เรื่อง  

การเผยแพร่ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาพื้นที่
ชุมชน 

กกร.ฯ 

จำนวนครั้ง 24 ครั้ง กร.ทบ.ปรับ
แผนให้ กอ.
รมน.จว. 
เป็นผู้ปฏิบัต ิ

 

โครงการอบรมขยายผลการอบรมโครงการจติ
อาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ 

กกร.ฯ 

จำนวนครั้ง ไม่น้อยกว่า       
4 ครั้ง 

7 ครั้ง  

โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจ มากกว่า 
4.50จาก
คะแนน  
เต็ม 5 

4.74  

โครงการดำเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสี
ข้าวพระราชทาน รร.จปร. 

กกร.ฯ 

จำนวนผู้มาใช้บรกิาร 
ไม่น้อยกวา่ 

20 คน 
24 คน  
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 การ
บริการวิชาการ/
วิชาชีพ ต่อ สถาบัน 
ชุมชน สังคม และ
กองทัพ (ต่อ) 
 

กำหนดแผนงานการ
นำความรู้และ
ประสบการณ์ไป
บริการวิชาการเพื่อ
ประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม/กองทัพ (ต่อ) 

โครงการพระราชดำรสิวนผลไมภ้าคใต้ กกร.ฯ 

พันธุ์ไม้ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว ้

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100  

โครงการสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ รร.จปร. กกร.ฯ 
พันธุ์ไม้ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว ้

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100  

การฝึก/สาธติการยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึก
เทคโนโลยีสูง ให้แก่ นนร.ตา่งประเทศและ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศท่ีเดนิทางมา
ศึกษาดูงาน รร.จปร. 

สวท.ฯ 

จำนวนผู้ที่เข้ารับการฝึก ไม่น้อย
กว่า 100 

นาย 

111 นาย 

การส่งเสริมให้กำลังพลเป็นล่ามในการฝึกร่วม
ระหว่าง กห. ไทย และ กห. มิตรประเทศ 

กยข.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การจัดทำ/ต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย
ภายนอก 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนบันทกึความ
เข้าใจ (MOU) 

ไม่น้อย
กว่า 1 

1 MOU 

โครงการอบรมไซเบอร์ให้แก่ นักเรยีนในพื้นที่
ใกล้เคียง รร.จปร. 

สกศ.ฯ  
 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ 

ไม่น้อย
กว่า 4จาก
คะแนน  
เต็ม 5 

ไม่มีการ
ดำเนินงาน
เนื่องจาก
ไม่ไดร้ับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ /กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

สกศ.ฯ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกวา่ 
4 จาก
คะแนน  
เต็ม 5 

4.71 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 การ
บริการวิชาการ/
วิชาชีพ ต่อ สถาบัน 
ชุมชน สังคม และ
กองทัพ (ต่อ) 
 

กำหนดแผนงานการ
นำความรู้และ
ประสบการณ์ไป
บริการวิชาการเพื่อ
ประโยชน์ต่อชุมชน/
สงัคม/กองทัพ (ต่อ) 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ/ ผู้เช่ียวชาญ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนบัสนุนหน่วยงานอื่น 

สกศ.ฯ 
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกวา่ 
4  จาก
คะแนน  
เต็ม 5 

4.69 

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับ
องค์กรและสถาบันอุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนผลงาน/ 

กิจกรรมทางวิชาการ 

10 ผลงาน 
/กิจกรรม 

23 กิจกรรม 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์
การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและ
ลูกจ้างทบ. และตามที่ได้รับการร้องขอ 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนชัว่โมงการสอน
ตามที่ได้รับการร้องขอ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100  

การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรยีนใน
พระราชานุเคราะห ์

สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เรียน 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน    

เต็ม 5 

4.60 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรฐัสีมาคณุากร สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
4 จาก
คะแนน    
เตม็ 5 

4.63 

โครงการสนับสนุนการฝึกและศึกษาวิชาทหาร
ให้แก่ รร.ตท.สปท.  รร.กส.กส.ทบ. และ รร.
แผนที่ ผท.ทหาร 

สวท.ฯ 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
4 จาก
คะแนน    
เต็ม 5 

ไม่มีผลการ
ประเมิน 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 การ
บริการวิชาการ/
วิชาชีพ ต่อ สถาบัน 
ชุมชน สังคม และ
กองทัพ (ต่อ) 

 

กำหนดแผนงานการ
นำความรู้และ
ประสบการณ์ไป
บริการวิชาการเพื่อ
ประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม/กองทัพ (ต่อ) 

การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหมช้ั่นสัญญา
บัตรของ สป. รุ่นที่ 6  ประจำปีงบประมาณ 
2562 

กยข.ฯ 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
4 จาก
คะแนน    
เต็ม 5 

ไม่มีผลการ
ประเมิน 

 

การสนับสนุนการฝึกอบรมให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

กกร.ฯ 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
4 จาก
คะแนน    
เต็ม 5 

ไม่มีผลการ
ประเมิน 

 

โครงการเสาร์ประทีป กรม นนร. 
รอ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
4 จาก
คะแนน   
เต็ม 5 

4.50 

โครงการค่ายอาสามูลนิธริัฐบุรุษ กรม นนร. 
รอ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
4 จาก
คะแนน   
เต็ม 5 

4.50 

โครงการฝึกปฏิบตัิงานด้านการพฒันาชุมชน
ของนนร. ช้ันปีท่ี 3 สาขาสังคมศาสตรเ์พื่อการ
พัฒนา ปีการศึกษา 2562 

สกศ.ฯ  
 

ความพึงพอใจของ นนร. ไม่น้อยกว่า 
4 จาก
คะแนน   
เต็ม 5 

4.56 

โครงการอบรมมวลชนรอบค่าย สกศ.ฯ 

จำนวนโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกวา่      
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 การ
บริการวิชาการ/
วิชาชีพ ต่อ สถาบัน 
ชุมชน สังคม และ
กองทัพ (ต่อ) 

กำหนดแผนงานการนำ
ความรู้และ
ประสบการณ์ไปบริการ
วิชาการเพื่อประโยชน์
ต่อชุมชน/สังคม/
กองทัพ (ต่อ) 

โครงการ คาดการณ์ปรมิาณนำ้ท่าเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในลุ่มน้ำยมส่วนบน 

สกศ.ฯ 

จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

1 โครงการ อยู่ระหว่าง
การขอ
อนุมัติ
โครงการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5     
การส่งเสริมสนับสนุน
ทำนุบำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทางทหาร 

มีแผนงานเพื่อการ
ส่งเสริมสนับสนุนทำนุ
บำรุงศลิปะ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทางทหาร  

การสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล กกพ.ฯ 

จำนวนครั้งในการปฏบิัติ 24 ครั้ง/ปี 17 ครั้ง 

การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ไม่น้อย
กว่า 4 จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

4.80 

การทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม สกศ.ฯ 
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ไม่น้อยกว่า 
4 จากคะแนน 

เต็ม 5 

4.82 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร้อยละ 60 
จำนวนบุตรของกำลัง
พลที่เข้ามาร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 60 

กิจกรรมการสาธิตนาฏศลิป์และดนตรีไทย
รายวัน 

กยข.ฯ 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

ไม่น้อยกวา่
1,000 คน 

1,467 คน 

การส่งเสริมและอนรุักษ์ประวตัิศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงาน
ของ นนร. 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

ไม่น้อยกวา่
4 จาก
คะแนน 

เต็ม 5 

4.48 

พิธีกระทำสัตย์ปฏญิาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี2562 

กกพ.ฯ 

จำนวนขา้ราชการที ่
เข้าร่วมพิธ ี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5     
การส่งเสริมสนับสนุน
ทำนุบำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทางทหาร 
(ต่อ) 

มีแผนงานเพื่อการ
ส่งเสริมสนับสนุนทำนุ
บำรุงศลิปะ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนยีม
ประเพณีทางทหาร (ต่อ) 

งานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 
132 ปี 

กกพ.ฯ 

จำนวนขา้ราชการที่เข้า
ร่วมพิธ ี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

งานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส
คล้ายวันพระราชสมภพฯ และงานเลี้ยงปิดสมัย
การฝึก 

กกพ.ฯ 

จำนวน นนร.  ที่เข้า
ร่วมพิธ ี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

พิธีบรรพชาอุปสมบท นนร. ประจำปีการศึกษา 
2563 

กกพ.ฯ 

นนร. บวช ครบตาม
กำหนด 

ร้อยละ 
100 

งด 

พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัล
การศึกษาแก่ นนร. และพิธีมุทิตาจิตแด่อดตีครู  
อาจารย์ ประจำปี 2562 

กกพ.ฯ 

จำนวนขา้ราชการ 
รร.จปร. ที่เข้าร่วมพิธ ี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. และผูศ้ึกษา
จากสถาบันการศึกษาทางทหารตา่งประเทศ
ประจำปี 2563 

กกพ.ฯ 

จำนวนนายทหารใหม่ที่
เข้าร่วมพิธ ี

 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของ
ทหารช้ันนายพลโดยกองทัพบกประจำปี 2562 

กกพ.ฯ 

จำนวนผู้เกษยีนอายุ
ราชการที่เข้าร่วมพิธ ี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6     
การพัฒนาบุคลากร
สายสนบัสนุน   

การพัฒนาบุคลากร
ประจำสายสนับสนุน
วิชาการ/ธุรการ 

โครงการศึกษาดูงานการประกันคณุภาพ
การศึกษานอกสถานท่ี 

สปค.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกวา่
4 จาก
คะแนน
เต็ม 5 

4.12 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6     
การพัฒนาบุคลากร
สายสนบัสนุน  (ต่อ) 
 

การพัฒนาบุคลากร
ประจำสายสนับสนุน
วิชาการ/ธุรการ (ต่อ) 

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ 

สกศ.ฯ   

จำนวนกำลังพลที่เข้ารับ
การศึกษา 

1 นาย ไม่มีรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน 

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ 
ตามแนวทางการรับราชการ 

กกพ.ฯ 

จํานวนกําลังพลที่เข้า
รับการศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบ 

ร้อยละ 70  ไม่มีรายงาน
ผลการ

ดำเนินงาน 
การเพิ่มพูนความรู้ให้แก่กำลังพล สปค.ฯ 

จำนวน ชม. ไม่น้อยกว่า 
20 ชม./ปี 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 100 

โครงการอบรมกำลังพล “ไฟฟ้าที่ต้องรู้” สกศ.ฯ  
 ผู้เข้ารับการอบรมผ่าน

การทดสอบ 
ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่อง
ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง” 

สกศ.ฯ  
 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรม 

ไม่น้อยกวา่ 
4 จาก
คะแนน  
เต็ม 5 

4.27 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า” 

สกศ.ฯ  
 

ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

ไม่น้อยกวา่ 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.09 

โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุง
อุปกรณ ์

สกศ.ฯ  
 

จำนวนบุคลากรที่ได้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกวา่     
10 นาย 

13 นาย 

การฝึกอบรมกำลังพล ในเรื่องการใช้เครื่องช่วย
ฝึกเทคโนโลยีชัน้สูง (Milo Range ) 

สวท.ฯ 

จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่น้อยกวา่       
5 นาย 

11 นาย 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6     
การพัฒนาบุคลากร
สายสนบัสนุน  (ต่อ) 

การพัฒนาบุคลากร
ประจำสายสนับสนุน
วิชาการ/ธุรการ (ต่อ) 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

สกศ.ฯ 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรสายสนับสนุน
ที่เข้าอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงานไม่น้อยกว่า
20 ชม. / ป ี

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือ
ราชการ 

สกศ.ฯ 

จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรมที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินการใช้
ภาษาไทยในการเขียน
หนังสือราชการ 

ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ปรับปรุงวิธีการดแูลรักษาต้นไม้ในพ้ืนท่ี 
รร.จปร. ด้วยคูม่ือปฏิบัติงานรุกขกรเบื้องต้น” 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกวา่ 
4 จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

5.00 

โครงการอบรม “ประเมินออนไลนด์้วยระบบ 
E-Learning (Moodle)”สำหรับเจ้าหน้าที่

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกวา่ 
4 จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

4.44 

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft  
Excel เบื้องต้น 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกวา่ 
4 จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

4.45 

โครงการ “การอบรมการใช้งานสีภายใน
ภายนอกอาคารอยา่งถูกต้องเบื้องต้น” 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกวา่ 
4 จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

4.26 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6     
การพัฒนาบุคลากร
สายสนบัสนุน  (ต่อ) 
 

การพ ัฒนาบ ุคลากร
ประจำสายสนับสนุน
วิชาการ/ธุรการ (ต่อ) 
 

การฝึกอบรมนายทหารประทวน จ.ส.อ.(พ) 
เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบตัร ( นชง.) 

สวท.ฯ 

จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่น้อย
กว่า 

10 นาย 

ไม่มีการ
ดำเนินการ

เนื่องจากในปี 
62 ไม่มี นชง. 

การจัดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit 
School ) เพื่อพัฒนา E -Learning 

สวท.ฯ 

จำนวนผู้ผ่านการอบรม ไม่น้อย
กว่า    

15 นาย 

25 นาย 

โครงการส่งเสริมอาจารย์และครฝูกึ 
สวท.รร.จปร.เข้าสู่วิทยฐานะ 

สวท.ฯ 

จำนวนอาจารย์และครู
ฝึกที่เข้าสู่วิทยะฐานะ 

อาจารย์ 1 
นาย 

ครูฝึก 3 นาย 

- 

ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่ากำลังพล รร.จปร. 
(ม.ค. – เม.ย. 63) 

กยข. 

จำนวนผู้ผ่านการ
ทดสอบ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

โครงการสร้างเสรมิอุดมการณ์ทหาร กกพ.ฯ 
 จำนวนครั้งในการจัด ไม่น้อย

กว่า        
8 ครั้ง 

24 ครั้ง 

โครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว 

รพ.ฯ 

จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

500 คน 2,212 คน 

โครงการอบรมความรู้เรื่องเอดส์แก่ พลทหาร
กองประจำการ 

รพ.ฯ 

จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

600 คน 950 คน 

การอบรมภาษาอังกฤษให้กับกำลงัพลที่สนใจ สกศ.ฯ 
 ความพึงพอใจของผู้รับ

การอบรม 
ไม่น้อยกวา่ 

4 จาก
คะแนน    
เต็ม 5 

4.60 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคัญของเกณฑ์  

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6     
การพัฒนาบุคลากร
สายสนบัสนุน  (ต่อ) 

การพ ัฒนาบ ุคลากร
ประจำสายสนับสนุน
วิชาการ/ธุรการ (ต่อ) 

โครงการอบรม “พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

ไม่น้อย
กว่า 4จาก
คะแนน 
เต็ม 5 

4.65 

มาตรฐานที่ 5 การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   

การพัฒนาโรงเรียน
นายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าอัน
เนื่องมาจากการ
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก 

ข้อมูลใน ส่วนท่ี 2 รายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า ปีการศึกษา 
2562 

-
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