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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในระดับอุดมศึกษา 

จัดการศึกษาเพื่อผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรหลักที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจให้กับกองทัพบก 
โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางทหารที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นนำในระดับหมวด เป็นท่ี
ยอมรับของนานาชาติ” และกำหนดอัตลักษณ์ของผู้จบการศึกษา ดังนี้ “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา 
ท่ีมีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในทางปฏิบั ติโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าได้กำหนดแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเป็น
แผนยุทธศาสตร์ที ่ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร อันนำไปสู่การบรรลุ 
ผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ีกำหนดไว้ และเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติหรือการนำแผนยุทธศาสตร์มา   
สู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 โดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของนายทหารสัญญาบัตรที่จบการศึกษาจากโรงเ รียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านั้น เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580 หรือแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ท่ีมุ่งให้ผู้จบการศึกษาสามารถตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ อันก่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกทั้งยังคำนึงถึงการผลิตผู้จบการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษายุค 4.0 ให้ผู้เรียนมีความ
เข้มแข็งสามารถแข่งขันอย่างยั่งยืนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาเพื่อใช้พัฒนากองทัพได้ 
รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้
กำหนดมาตรฐานการประเมินตนเองไว้ 5 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งช้ี เพื่อแสดงถึงมาตรฐานคุณภาพภายใน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร การพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ
ของผู้จบการศึกษา พิจารณาได้ ดังนี้ 

1) ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ผลการ-
ประเมิน ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี 5 ผ่านการทดสอบด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 100 
และผลเฉล่ียสามปีย้อนหลังเท่ากับ ร้อยละ 100 

2) ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ ในปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักเรียน
นายร้อยชั ้นปีสุดท้ายที ่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน American 
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Language Course Placement Test (ALCPT) ไม่ต่ำกว่า 65 คะแนน จำนวน 109 นาย จากจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน ทั้งหมด 207 นาย คิดเป็นร้อยละ 52.66 และผลเฉลี่ย 3 ปี 
ย้อนหลังเท่ากับร้อยละ 44.36 

3) นักเรียนนายร้อยได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องที่สะท้อนความรู้ ความสามารถ ในระดับ
กองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนโยบาย
สนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยได้นำความรู้ทั ้งทางทหารและวิชาการ เข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ ท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร-ตำรวจ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยทีมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2  และได้รับมอบรางวัลจากผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อ 29 ก.ค. 63 หรือการแข่งขันฮอนด้า
ประหยัดเช้ือเพลิง ปีท่ี 23/2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าส่งแข่งขันในประเภทรถประดิษฐ์รุ่น
อุดมศึกษา จำนวน 1 ทีม สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.นายร้อย จปร. ได้ลำดับที่ 7 จากทั้งหมด 18 ทีม 
เป็นต้น 

4) อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (Success 
Rate) เนื ่องด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางมีหน้าที่ผลิต
นายทหารสัญญาบัตรเพื่อปฏิบัติภารกิจให้กับกองทัพบก ซึ่งในการศึกษาชั้นปีที่ 1 จะมีการพิจารณา    
ส่งนักเรียนนายร้อยไปศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน 10 นาย อีกทั้งในระหว่างการผลิตจะมีนักเรียน    
นายร้อยบางนายที่เห็นว่าตนเองไม่พร้อมในการศึกษาและปฏิบัติหน้าที่จะขอถอนทะเบียนจึงทำให้
อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดในปีการศึกษา 2563
เท่ากับ 85.54 และเมื่อคิดย้อนหลัง 3 ปี เท่ากับร้อยละ 88.70 

5) ผลประเมินคุณภาพผู ้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ได้รับคะแนนประเมินโดยเฉล่ียเท่ากับ 4.58
ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด และผลการประเมินรายบุคคลได้ผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป (≥ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ร้อยละ 96.82 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์   

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ สำรวจความพึงพอใจนายทหารสัญญาบัตรที่จบจาก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กองทัพบกกำหนด โดยให้
ผู ้บริหารของหน่วยใช้เป็นผู้ทำการประเมิน ปีการศึกษา 2563  ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบกโดยหน่วยใช้ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ร้อยละ 96.82 และ
สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจอยู่ท่ี 4.55 จากคะแนนเต็ม 5  

ตัวบ่งชี้ที ่1.3 ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยทำโครงงานวิจัย

พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะโดยการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการซึ่งจัดขึ้นทุกปี ณ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ในปีการศึกษา 2563 มีผลงานวิจัยท่ีนำเสนอจำนวน 30 เรื่อง และได้นำผลงานวิจัย
ของนักเรียนนายร้อยมาพัฒนาเป็นบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และนำเสนอโดยนักเรียนนายร้อย
ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 เมื่อ 15-17 ก.ค. 
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63 จำนวน 1 เรื่อง  จากจำนวนโครงงานนักเรียนนายร้อยท้ังหมด 47 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 65.96 
แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำ
ผลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก พร้อมส่งเสริม
ให้มีการจัดทำในรูปแบบของนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยและผู ้จบ

การศึกษาไว้ คือ “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนาท่ีมีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์” จึงได้กำหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 
2563 เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ท่ีกำหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติท่ี
สำคัญ คือ 1) ส่วนการศึกษาฯ ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีขีดความสามารถทางด้านวิชาการพร้อม
การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง ผ่านการทดสอบโดยส่งนักเรียนนายร้อยเข้าแข่งขันทางวิชาการ
ในเวทีต่างๆ 2) กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ รับผิดชอบในการฝึกภาวะผู้นำทางทหาร ได้
กำหนดโครงการและกิจกรรมท่ีสำคัญ เช่น การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำแก่นักเรียนนายร้อย โดย
ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยดำเนินกิจกรรมชมรมนักเรียนนายร้อย การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้าน
พลศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นักเรียนนายร้อยได้คะแนนอักษรระดับวิชาพล
ศึกษา B ขึ้นไป ร้อยละ 97.64 การฝึกเตรียมการจัดกำลัง ร้อย ร. ฝึกผสม ไทย/สหรัฐอเมริกา รหัส 
Lightning Forge ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ส่งนักเรียน
นายร้อยช้ันปีท่ี 5 จำนวน 36 นาย แทนค่าในตำแหน่งพลทหารปืนเล็ก รวมทั้งฝึกให้นักเรียนนายร้อย
มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านการฝึกปฏิบัติในโครงการฝึกอบรมการเกษตรนักเรียนนายร้อย 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก และโครงการห้องเรียนมีชีวิต รุ่นที่ 11 พร้อมขยาย
ผลความรู้แก่ผู้อื่น 3) ส่วนวิชาทหารฯ ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึกวิชาทหารขั้นพื้นฐานทาง
ยุทธวิธี รวมทั้งหลักการและเทคนิคของเหล่าต่างๆ แก่นักเรียนนายร้อย ให้สามารถเป็นผู้นำหน่วย
ทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ยังมีโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมที่จัดโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เพื่อฝึกให้นักเรียนนายร้อยเป็นผู้เสียสละ นักพัฒนา รวมทั้งเกิดภาวะผู้นำ เช่น โครงการบริจาค
โลหิต การเทิดทูนและถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ 
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมการแข่งขัน“CRMA Says. จปร.ขอพูด”เพื่อเสริมสร้างทักษะการส่ือสาร
และการพูดให้นักเรียนนายร้อย อนึ่ง เมื ่อนักเรียนนายร้อยจบการศึกษาไปปฏิบัติหน้าที ่ ใน
กองทัพบกแล้ว 1 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะสำรวจความคิดเห็นและระดับความพึง
พอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งผลการประเมินผู้จบการศึกษาจากโรงเรียน
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นายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น 67 ปีการศึกษา 2562 ตามอัตลักษณ์ของสถาบันมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.62 
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดโครงการ/กิจกรรม เพื ่อส่งเสริมทักษะ

ความสามารถทางด้านภาษาให้แก่นักเรียน เช่น 1) การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนายร้อยใน
ระบบสองภาษา 2) การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบ English Program (EP)    
3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นนร. เพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ American 
Language Course Placement Test (ALCPT) โดยมีการตั้งกรรมการสอนทบทวนภาษาอังกฤษเพื่อ
การทดสอบ ALCPT ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที ่ 1-5 ในกรณีที่ผลการสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ี
กำหนด 4) นำเสนอโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีอาจารย์ประจำท่ีสังกัด ส่วนการศึกษาฯ ส่วนวิชาทหารฯ 

และกองการพลศึกษาฯ ผลการประเมินอาจารย์ประจำสังกัดส่วนการศึกษาฯ เท่ากับ 2.38 จาก
คะแนนเต็ม 4 และผลการประเมินอาจารย์ประจำสังกัดส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ 
เท่ากับ 0.97 จากคะแนนเต็ม 1 สรุปผลการประเมินสำหรับตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 เท่ากับ 3.35 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้นำท่ี
มีคุณภาพ ประกอบด้วยอาจารย์ประจำสังกัดส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ ในปีการศึกษา 
2563 ผลการประเมินเท่ากับ 4.54 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ และ ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อาจารย์มีผลงานนำไปใช้
ประโยชน์ 

ปีการศึกษา 2563 อาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์ และ/หรือ
นวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ 13 นาย มีผลงานวิจัยที่ได้ร ับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือ
นวัตกรรมท่ีได้รับการเผยแพร่ของปีการศึกษา 2563 มีจำนวนผลงานฯ 21 ผลงาน  และมีจำนวนอาจารย์ท่ี
นำไปใช้ประโยชน์ 6 นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำ 162 นาย คิดเป็นร้อยละ 8.02 และ 3.70 ตามลำดับ 
ซึ่งยังมีจำนวนน้อย ดังนั้นจะได้มีการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำผลงานวิจัยและนำไปสู่
การใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น อีกท้ังเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาของกองทัพสังคม และประเทศชาติ จะ
ได้มีการส่งเสริมให้เกิดการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป 

ตัวบ่งชี้ที ่2.5 อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  
ในปีการศึกษา 2563 อาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการเพิ่มพูนความรู้

ความสามารถไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อปี เป็นจำนวน ร้อยละ 69.16 จากอาจารย์ท้ังหมด ซึ่งโรงเรียน
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นายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพื่อให้มีการพัฒนาอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที ่2.6 อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการกำหนดจรรยาบรรณอาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรและให้ถือปฏิบัติ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 อาจารย์ทุกส่วนผ่านการประเมินในระดับระดับดี - ดี
มาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ร้อยละ 100 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามความต้องการของกองทัพบก และนโยบายของหน่วยเหนือ และผ่านมติอนุมัติ
หลักสูตรในการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร โดยหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าใน
ปีการศึกษา 2563 มีดังนี้ 

ชื่อหลักสูตร ปี พ.ศ. 
ชั้นปี นนร. ที่

ศึกษา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล  2558 ชั้น 2-5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2558 ชั้น 2-5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2558 ชั้น 2-5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2558 ชั้น 2-5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ 2558 ชั้น 2-5 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2558 ชั้น 3-5 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558 ชั้น 2-5 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 2558 ชั้น 2-5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล  2563 ชั้น 1 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2563 ชั้น 1 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 2563 ชั้น 1 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2563 ชั้น 1 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ 2563 ชั้น 1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 ชั้น 1 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 2563 ชั้น 1 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  2562 ชั้น 1-2 
Bachelor of Science Program in Science and Technology 2018 ชั้น 1-3 

 

เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของกองทัพและประเทศชาติได้ จึงได้มีการกำหนดแผนงานและโครงการเพื่อส่งเสริม
ให้การดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น เช่น 1) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย ตลอดจนพัฒนาความคิดทักษะต่างๆ รวมถึงนักเรียนนายร้อย
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ได้มีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง 2) การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษา โดย
ส่วนการศึกษาฯ จำนวนท้ังส้ิน 30 วิชา 3) การจัดการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
ซึ่งเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนครบทุกรายวิชาเพื่อให้
นักเรียนนายร้อยได้ศึกษา ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 

เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้กำหนดแนวทาง 
การประเมินหลักสูตร ดังนี้ 1) ประเมินโดยนักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากศึกษา
ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร ผลการประเมินในปีการศึกษา 2563 ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินระดับดี
ยกเว้นหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแผนท่ีและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลการประเมินระดับ
ดีมาก 2) ประเมินโดยหน่วยงานผู้ใช้ต่อผู้สำเร็จการศึกษา ผลการประเมินนายทหารสัญญาบัตรที่จบ
การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในด้านคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะทำการประเมินเมื่อนักเรียนนายร้อยจบการศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ใน
กองทัพบกแล้ว 1 ปี ผลการประเมินผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น 67 ปี
การศึกษา 2562 พบว่า ระดับความพึงพอใจในคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ เฉล่ียเท่ากับ 4.58 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 3) การประเมินความคุณลักษณะ
ผู้นำของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที ่ 1-5 ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าลักษณะผู้นำร้อยละ 100 และ         
4) ประเมินผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีท่ี  1-5 ประจำปี
การศึกษา 2563 โดยส่วนวิชาทหารฯ ผลการประเมินนักเรียนนายร้อยได้เกรด B ขึ้นไปมากกว่าร้อย
ละ 80 ทุกช้ันปี 

ตัวบ่งชี้ที ่3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ ตัวบ่งชี้ที ่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 

ตัวบ่งชี้ที ่3.4 กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ และ ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 
ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ 

การฝึกและศึกษาของวิชาทหารและภาวะผู้นำ อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนวิชาทหารฯ 
และ กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ซึ่งในการฝึกและศึกษา เป็นไปตามหลักสูตรโรงเรียน   
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนักเรียนนายร้อยทุกนายที่ผ่านการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การศึกษาสามารถผ่านการฝึกและศึกษาทุกนาย 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.6 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ 

อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้ครบถ้วนตามความจำเป็นในการฝึกและ
ศึกษาโดยมีการวางแผนด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติ และกำหนดหน่วยรับผิดชอบ
ในการสนับสนุน เช่น กองส่งกำลังบำรุงฯ ส่วนบริการฯ และเมื่อจบการศึกษาได้ให้นักเรียนนายร้อย
ทำการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้โดยแยกเป็นสาขาวิชาตามหลักสูตร ผลการประเมินใน
ระดับดีทุกหลักสูตร ยกเว้น หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการประเมินอยูใ่นระดับดีมาก ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จะได้นำผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณากำหนดแผนในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู ้ในปี
การศึกษา 2564 ต่อไป 

มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่4.1 เอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก และเป็นสถาบันผลิต

นายทหารสัญญาบัตรหลักเพียงแห่งเดียวของกองทัพบก จึงได้กำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าไว้ว่า “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” และได้กำหนด
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 2563 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้าน
เอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยผู้บริหารกำลังพลและนักเรียนนายร้อยมีส่วน-
ร่วมในการดำเนินงาน เช่น โครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โครงการทหาร
พันธุ์ดี โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครนายก โครงการจัดการความรู้ 
(Knowledge management – KM) ประจำปี 2563 และสนับสนุนหน่วยต่างๆ ของกองทัพบกใน
การเข้าใช้พื้นท่ีเพื่อฝึกปฏิบัติการทางทหาร เป็นต้น 

 

ตัวบ่งชี้ที ่4.2 การดำเนินงานของสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะกรรมการ
บริหารฯ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีคณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
โดยมีหน้าที่สำคัญในการพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานและการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนนายร้อย   
พระจุลจอมเกล้า และผู้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งงานสำคัญท่ีต้องได้รับการอนุมัติก่อนนำเข้า
สู่การพิจารณาของสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าใช้การบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมโดยจัดให้มีการประชุมช้ีแจงและส่ังการของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อ
ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เดือนละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย และในการบริหาร
จัดการภายในจัดให้มีระบบสารสนเทศภายในเพื่อถ่ายทอดเอกสารแก่หน่วยปฏิบัติครอบคลุมทุกหน่วย
ขึ้นตรงในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 



ณ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่4.3  การบริหารความเส่ียง 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดทำแผนบริหารความเส่ียง ปีการศึกษา 2563 มีโครงการ/

กิจกรรมที่ต้องกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน 6 ความเสี่ยง ซึ่งสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ 4 
ความเสี่ยง และมี 2 ความเสี่ยง คือ กิจกรรมการส่งข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และกิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนายร้อย เพื่อ
เตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ American Language Course Placement Test (ALCPT) 

ตัวบ่งชี้ที ่4.4 การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อสถาบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดแผนงานการบริการวิชาการ/วิชาชีพไว้ใน ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
ปีการศึกษา 2563 อาทิ โครงการเสาร์ประทีป โครงการอบรมมวลชนรอบค่าย และการฝึกวิชาทหาร
ให้กับสถาบันการศึกษาภายนอก และได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที ่4.5 การส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ปีการศึกษา 2563 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหาร โดยมีหน่วยงานหลัก คือ กองฝ่ายเสนาธิการ และหน่วยขึ้นตรงของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยมีหัวหน้าหน่วยเป็นผู้กำกับดูแลรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม มีการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา อีกท้ังภายใน
โรงเร ียนนายร ้อยพระจุลจอมเกล้าย ังม ีสถานท่ีที ่แสดงถึงการทำนุบำร ุงศิลปะ ว ัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 100 ปี 
หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร และพุทธศาสนสถาน เป็นต้น 

มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดให้การการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วน

หนึ่งของการบริหารการศึกษา โดยมีการพัฒนาระบบและกลไกการประคุณภาพการศึกษาตลอดมา   
มีระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาครบทุกรายมาตรฐานและเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2552 กระท่ังปัจจุบัน การจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาจะประกอบด้วยเอกสารสำคัญท่ี
เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่งผลให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาสามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ อีกท้ังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีนโยบาย
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของ
กองทัพ รวมท้ังให้การสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
ได้นำข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก (กรมยุทธศึกษาทหารบก) มาพัฒนา 
การบริหารการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 



ด 

 

สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในมาตรฐาน ผู้เรียน
และคุณภาพบัณฑิต  คุณภาพหลักสูตร การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคุณภาพดีมากทุกมาตรฐาน ระดับคุณภาพ ดีมาก และ คุณภาพคุณภาพครูและอาจารย์ อยู่ใน
ระดับดี ซึ่งได้ข้อสรุปเกี ่ยวกับ จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน และ ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายดังนี้ 

จุดเด่นในภาพรวมของสถาบัน   
1. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560-

2564 นำสู่การปฏิบัติจริงโดยแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ส่งผลให้มีกรอบในการดำเนินงานท่ี
ชัดเจนโดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

2. กองทัพบกให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3. กำลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความสามารถเฉพาะทางสามารถที่หลากหลาย
ปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างดี 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน 
1. พัฒนาส่ือการสอนทางด้านเทคโนโลยี, อุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน ให้ทันสมัย

และมีการใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ระบบเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ เครื่องเสียง การพัฒนาระบบ
การศึกษาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

2. กำหนดมาตรการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย American Language Course Placement Test (ALCPT)  

3. ควรพัฒนาอาจารย์ประจำให้มีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น รวมท้ัง
สนับสนุนให้อาจารย์ส่วนการศึกษาฯ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และครู/อาจารย์ส่วนวิชาทหารฯ และ
กองการพลศึกษาฯ ได้เข้าสู่วิทยฐานะมากขึ้น 

4. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความชำนาญในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ อาจทำใน
ลักษณะ Unit School ท่ีครอบคลุมท้ังองค์กร 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. สร้างหลักสูตรการศึกษาที่เป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนนายร้อยเพื่อสนองตอบต่อความ

ต้องการของหน่วยใช้ในกองทัพบก 
2. สนับสนุนหรือผลักดันให้ตำแหน่งวิทยฐานะของอาจารย์ อัตราพันเอกได้รับค่าตอบแทน

ประเภทวิทยฐานะ เหมือนตำแหน่งวิทยฐานะประเภทอื่น เพื่อให้เกิดแรงจูงใจให้กับบุคลากรทาง
การศึกษาในการทำผลงานประเภทวิทยฐานะอย่างแท้จริง   
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ส่วนที่ 1   

ข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ชื่อสถาบัน   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) 

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

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

4. สัญลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯพระราชทาน “ตราแผ่นดิน หรือ ตราอาร์ม” เป็น
ตราประจ าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และให้เป็นเครื่องหมาย
เหล่าสังกัดของนักเรียนนายร้อยด้วย ตราแผ่นดิน หรือ ตราอาร์ม 
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ตราแผ่นดิน หรือเรียกว่า ตราอาร์ม เป็นพระราชลัญจกรประจ าแผ่นดินในสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ใช้ส าหรับประทับก ากับเอกสารส าคัญเกี่ยวกับ
ราชการแผ่นดิน พระราชลัญจกรประจ าแผ่นดินหรือตราแผ่นดินนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสวกเอกหม่อมเจ้าประวิชชุมสาย พระโอรสในพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม (พระองค์เจ้าชุมสาย) เป็นผู้ผูกขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2416 ความหมาย
ของสิ่งส าคัญต่างๆ นั้น สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงอธิบายความหมาย ประทานหลวง
บริบาลบุรีภัณฑ์  ดังนี้ 

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

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

พระราชอาณาจักร 
กรอบโล่ เป็นรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์ หมายถึง  นับถือ

พระพุทธศาสนา เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเท่านั้น
ที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ 

ใต้โล่ลงมา เป็นรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า หมายถึง พระบาทสมเด็จพระ
เจ้า อยู่หัวทรงบ ารุงสกุลวงศผ์ู้มีบ าเหน็จความชอบในบ้านเมือง ให้สามัคคีช่วยกันในบ้านเมือง 

พระแสงขรรค์ไชยศรี พัดวาลวิชนีอยู่ด้านขวา ธารพระกรและพระแส้จามรีอยู่ด้านซ้าย ฉลอง
พระบาทอยู่ริมฐานฉัตรเครื่องสูงข้างละองค์ 

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

เครือ่งประดับตกแต่งด้านหลังตรา คือ ฉลองพระองค์ครุยนพรัตนราชวราภรณ์เป็นพ้ืนอย่างม่าน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ           

ใช้ตราแผ่นดิน เมื่อรัตนโกสินทรศก 108 (พ.ศ. 2432) 

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

กองทัพบกได้ก าหนดนโยบายเฉพาะให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินการดังนี้ 
5.1.1 ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือส าเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ

กองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” ดังนี้ 

๐ 



3 
 

5.1.1.1 เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้น าที่ดี มีวินัย            
มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติและ
ประชาชน 

5.1.1.2 มีความรู้ความสามารถข้ันพื้นฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิค
และทางยุทธวิธี สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยก าลังรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5.1.1.3 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนา
กองทัพ ตลอดจนการอุทิศตนเพ่ือความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

5.1.1.4 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถ
พัฒนาและด ารงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่
ก าลังพลในหน่วยงานของตน รวมทั้งมีจิตส านึกและสัญชาตญาณในการรบ 

5.1.1.5 มี พ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหาร
สัญญาบัตรหลักของกองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

5.1.1.6 มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
5.1.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาส าหรับนักเรียนนายร้อยให้มีความเหมาะสม 

ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหาร รวมทั้งสอดคล้อง
กับความต้องการของกองทัพบกตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้มีผลการ
พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนายร้อยให้สามารถน ามาใช้งานได้อย่าง
แท้จริง 

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

5.2 นโยบายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อย         
พระจุลจอมเกล้าปี 2560 - 2564 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ก าหนดนโยบายและแนวความคิดการพัฒนาของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปี 2560 -2564 
เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังนี้ 

5.2.1 ด ้านการศ ึกษา 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยบูรณาการ

ร่วมกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของสภา
การศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) 
และสภาวิศวกร รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับ
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การศึกษากับการท างานราชการ 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 ส าหรับ
การรักษาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านั้น           
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การวัดผลของสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไป โดยเป็นที่ยอมรับของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร ส าหรับความรู้ด้านวิชาทหารด าเนินการให้เป็นที่ยอมรับ
ของ ทบ. และหน่วยรับการบรรจุ ทั้งนี้ให้รักษามาตรฐานผู้เข้ารับการศึกษา ทางด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ 
และสภาวะการเป็นผู้น า 

5.2.3 ด้านก าลังพล 
การบรรจุก าลังพลเข้ารับราชการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด

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

5.2.4 ด้านการส่งก าลังบ ารุง 
พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท า

ฐานข้อมูลด้านการส่งก าลังบ ารุงเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการใช้งาน          
และสามารถสนับสนุนการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ          
อย่างแท้จริง พัฒนาความรู้  ความสามารถ เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ของก าลังพล การดูแล            
รักษาบ ารุงให้สิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการควบคุม การรายงาน           
และระบบการบันทึกสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

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

น ามาประกอบการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นส่งเสริมการพัฒนาความรู้  
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เก่ียวข้องและน ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ให้ก าลังพลทุกระดับเพื่อให้สามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง 

5.2.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่งเสริมให้มีความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยก าหนดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ด าเนินการพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณ์เฉพาะทางภายใต้ปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อ
การประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ จัดท าระบบฐานข้อมูล และพัฒนากลไก
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ าทุกปี และมีการน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 

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

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

6. เป้าหมายของการพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าปี 2560-2564 

6.1 ด้านการศึกษา 
6.1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อย ให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของ

สภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(สกอ.) และสภาวิศวกร 

6.1.2 พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ให้เหมาะสมได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

6.1.3 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านการทหาร ได้แก่ การศึกษาวิชาทหาร จิตวิทยา
และการน าทหารให้สอดคล้องตามความต้องการของกองทัพบก สถานการณ์ และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป 

6.1.4 พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ให้ 
ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ และสภาวิศวกร 

6.1.5 พัฒนาและด าเนินการจัดหาเครื่องช่วยฝึก และอาวุธยุทโธปกรณ์ เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนวิชาทหารให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของคณะกรรมการอ านวยการฝึกศึกษา       
วิชาทหารของกองทัพบก 
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6.1.6 ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ก้าวหน้าจนสามารถเปิด
การศึกษาในระดับปริญญาโทให้กับข้าราชการ และบุคคลพลเรือนทั่วไปได้  

6.1.7 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการวิจัยของ ครู อาจารย์ และนักเรียนนายร้อย เพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพบก มีเวทีการแสดงผลงานวิจัย          
เช่น การจดังานแสดงผลงานทางวิชาการประจ าปี 

6.1.8 พัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สถาบันภายนอก ชุมชนใกล้เคียงสถาบัน         
และกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิผล ทันต่อสภาวการณ์อย่างต่อเนื่อง 

6.1.9 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอกที่ได้จัดท าบันทึกข้อตกลง 
(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 และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 
6.2.2 รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า 

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

6.2.3 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักเรียนนายร้อยและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มี
ผู้สมัคสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (กองทัพบก) เพ่ิมข้ึนทุกป ี

6.2.4 รักษาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อย      
พระจุลจอมเกล้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การวัดผลของสถาบันในระดับอุดมศึกษาทั่วไป โดย
เป็นที่ยอมรับของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร 

6.2.5 รักษามาตรฐานทางด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ และสภาวะการเป็นผู้น าของนักเรียน
นายร้อยในระหว่างเวลาศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมส าหรับ
การรับราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรเมื่อจบการศึกษา 

6.3 ด้านก าลังพล 
6.3.1 มุ่งพัฒนาสถานภาพครู อาจารย์ นายทหารปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา 

ให้มคุีณภาพและมาตรฐานสูง ทั้งด้านสถานภาพส่วนตัว สถานภาพทางวิชาชีพ และสถานภาพทางสังคม 
6.3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพลชั้นต่ ากว่าสัญญาบัตร ลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัว

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

ของทางราชการ ที่อยู่ในสภาพช ารุด ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
6.4.2 จัดหาสิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานความ 

เป็นอยู่และการบริการสิ่งอ านวยความสะดวก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
6.4.3 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ช ารุดไป

ตามสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
6.5 ด้านกิจการพลเรือน 

6.5.1 การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงเรียน-
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าและกองทัพบก 

6.5.2 การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดย
ยึดหลักนิยมด้านกิจการพลเรือน ได้แก่ การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และการปลูกฝัง
อุดมการณ์ทางการเมือง 

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

6.6 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6.6.1 พัฒนาระบบจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีที่ได้มี

การเปลี่ยนแปลงไปและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมทั้งขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่
ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของนักเรียนนายร้อย 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมทั้งพัฒนาก าลังพล 

6.6.2 จัดหาสิ่งอุปกรณ์ระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า             
เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์ท่ีช ารุดไปตามสภาพการใช้งาน เพ่ือที่จะได้ด ารงสภาพการใช้งานให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

6.6.3 พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้ อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป 

6.7 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.7.1 จัดท าระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ภายใต้ปรัชญา ปณ ิธาน ว ิส ัยท ัศน ์ พ ันธก ิจ และว ัตถ ุประสงค ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
6.7.2 พัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้าสู่ระบบการท างานในสายงาน

ปกต ิ และเป ็นกลไกส  าค ัญในการควบค ุม ตรวจสอบและประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานการประก ันค ุณภาพ 
เพ ื่อให ้เป ็นเคร ื่องม ือส  าค ัญ 

6.7.3 พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี ้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให ้เหมาะสมก ับองค ์กรอย ่างแท ้จร ิง 



8 
 

6.7.4 ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ      
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน 
ค ุณภาพการศ ึกษาท ั้งภายในและภายนอก 

6.7.5 ให้หน่วยงานขึ้นตรงตั้งแต่ระดับกองวิชาขึ้นไปหรือเทียบเท่าได้ร่วมกันจัดท า
ระบบการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา เพ ื่อพ ัฒนาค ุณภาพมาตรฐานการศ ึกษาของโรงเรียนนายร้อย           
พระจุลจอมเกล้า 

6.7.6 ให้ทุกหน่วยงานได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกปีเพ่ือรองรับการ
ประเม ินค ุณภาพภายในจากหน ่วยงานต ้นส ังก ัดและการประเม ินค ุณภาพภายนอก 

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

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

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

6.7.10 จัดตั้งหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับรองรับงานการ
ประก ันค ุณภาพการศ ึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย ่างเป ็นร ูปธรรม 

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

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

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

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

รวดเร ็ว และม ีประส ิทธ ิภาพ 

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

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

“...การทหารนั้น ที่จะส าเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่า
เราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหารเหล่านั้นก็
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ไม่สามารถจะไดช้ัยช านะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาศรัยนายทหารที่มีความรู้ แลมีสติปัญญาสามารถ
ที่จะไปสู่ชัยช านะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้อง
ไดม้าจากโรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้านี้เอง เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้งอุสาหะพยายามในการ
เล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะท าน่าที่ซึ่งส าคัญที่สุด ซึ่งถ้าพูดในทางท าการให้แก่เจ้า
แผ่นดินก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอ่ืน คือน่าที่ปูองกันความอิสสระภาพของ
บ้านเกดิเมืองนอนของเรา...” (ใช้ข้อความดั้งเดิม) (จากหนังสือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 100 
ปี เล่ม 2-3) 

สรุปความว่าการสร้างนายทหารที่มีความรู้และสติปัญญาให้สามารถควบคุมบังคับบัญชา
ในเวลาปกติและสงคราม เพื่อปูองกันอธิปไตยของบ้านเมือง เป็นแนวทางก าหนดปรัชญาของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังนี้คือ 

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้น าให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ความรักชาติ” 

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

7.2 ปณิธาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้น าปรัชญาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

นโยบายของหน่วยเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาก าหนดเป็นปณิธานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ดังนี้ 

“มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่กองทัพบกต้องการ 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม ”  

7.3 วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางทหารที่

ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นน าในระดับหมวด เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ” 
7.4 ภารกิจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

ตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข 4400 1 ก าหนดให้โรงเรียนนายร้อย          
พระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อยและบุคลากรอ่ืน
ตามที่กองทัพบกก าหนด มีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้บังคับบัญชา
รบัผิดชอบ 

7.5 ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ส าคัญ     
7.5.1 ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย และบุคลากรอ่ืนตามที่

กองทัพบกก าหนด 
7.5.2 ให้การศึกษา อบรม และด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหารขั้นพ้ืนฐานทาง

ยุทธวิธี หลักการและเทคนิคของเหล่าต่างๆ รวมทั้งวิชาจิตวิทยาและการน าทหารแก่นักเรียนนายร้อย 

                                                 
1 ค าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 3/63 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 ( ครั้งที่ 1) ลง 14 ม.ค. 63 
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ให้สามารถเป็นผู้น าหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้พ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในเหล่าที่เลือกรับราชการ 

7.5.3 ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย และบุคลากรอ่ืนตามที่กองทพับกก าหนด 
7.5.4 ฝึกอบรมและปลูกฝังนิสัย อุปนิสัย วิชาทหารเบื้องต้น แก่นักเรียนนายร้อย 

เพ่ือใหม้ีลักษณะเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพบก 
7.5.5 ให้การศึกษา อบรม และด าเนินการฝึกบุคลากรอื่นตามที่กองทัพบกก าหนด 

7.6 อัตลักษณ์  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ก าหนดให้นักเรียนนายร้อย          
“เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเปน็ผู้น า ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทนู ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

7.7 เอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตร
หลักของกองทัพบก” 

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

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

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

ของตนเอง ตลอดจนกองทัพและประเทศชาติ  
Responsibility: มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมที่

จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือให้ภารกิจทีไ่ดร้ับมอบหมายส าเร็จ 
Modern: มีความรู้เท่าทันโลก ทันสถานการณ์ สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน  
Allegiance: มีความจงรักภักดีพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ 
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9.  การจัดและการบริหารองค์กร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบก แบ่งส่วนราชการและ

หนา้ทีอ่อกเป็น  
9.1  กองบัญชาการ  มีหน้าที่ 1) วางแผน อ านวยการ ประสานงานและบริหารงานให้เป็นไป

ตามภารกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนโยบายที่ได้รับมอบ  2) บันทึกและรายงาน
สถิติผลงานตามหน้าที่ 

9.2 ส่วนการศึกษา มีหน้าที่ 1) ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย  
และบุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกก าหนด 2) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 

9.3 ส่วนวิชาทหาร  มีหน้าที ่1) ให้การศึกษา อบรม และด าเนินการฝึกวิชาทหารขั้นพ้ืนฐาน
ทางยุทธวิธี รวมทั้งหลักการและเทคนิคของเหล่าต่างๆ แก่นักเรียนนายร้อย ให้สามารถเป็นผู้น าหน่วย
ทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ให้การศึกษา อบรม และด าเนินการฝึก
บุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกก าหนด 3) ประเมินค่าความเหมาะสมในการเป็นทหาร ให้แก่นักเรียน
นายร้อย  4) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่ 

9.4 กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  มีหน้าที่ 1) ปกครองบังคับบัญชา ฝึกอบรม และ
ปลูกฝังนิสัย อุปนิสัย วินัย และวิชาทหารเบื้องต้นให้แก่นักเรียนนายร้อย 2) ปกครองบังคับบัญชา 
และด าเนินการฝึกบุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกก าหนด 3) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
 9.5 ส่วนบริการฯ มีหน้าที่ 1) ด าเนินการสนับสนุนหน่วยต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับพลาธิการ 
การยุทธโยธา การสรรพาวุธ การขนส่ง การสวัสดิการ การสื่อสาร การผลิตและการซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์ประจ าหน่วยและการพิมพ์ ตลอดจนการบริการแรงงานและบริการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบ 2) 
ให้การสนับสนุนการฝึกศึกษาแก่บุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกก าหนด 3) บันทึกและรายงานสถิติ
ผลงานตามหน้าที ่

9.6 โรงพยาบาลฯ มีหน้าที่ 1) ด าเนินการเกี่ยวกับเวชกรรมปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
ปูองกันการระบาดของโรคและการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนนายร้อย ข้าราชการ และบุคลากรอ่ืนๆ 
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตลอดจนบุคคลพลเรือนทั่วไปในบริ เวณใกล้ เคียง                    
2) ด าเนินการรักษาผู้ปุวยทางกายภาพบ าบัด และเวชกรรมฟ้ืนฟู 3) ด าเนินการปูองกันมิให้เกิดการ
บาดเจ็บจากการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย การฝึกของทหารกองประจ าการ และบุคลากรอ่ืน
ตามท่ีกองทัพบกก าหนด 5) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที ่ 
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แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารราชการ 
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แผนภูมิที่ 2  การบริหารราชการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

10. รายช่ือผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี         

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- พลโท จิรเดช กมลเพ็ชร            

รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1) 
- พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ 

รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2) 
- พลตรี ศุภชัย ศรีหอม  

เสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- พลตรี วิชาติ  เอ่ียมไพจิตร์  

รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1) 
- พันเอก อ านวย  แย้มผกา  

รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2) 
- พันเอก นันทยศ  บูชา  

ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พลตรี สิทธา สาริบุตรานนท์ 
ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พลตร ีองอาจ พิมพ์ทนต์ 
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ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น 
ผู้อ านวยการส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ชัยณรงค์ แก้วประสิทธิ์  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

  - พันเอก ณรงค์  ภักดีศุภผล  

11. รายช่ือคณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
คณะกรรมการสภาโดยต าแหน่ง 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
         - พลโท จิรเดช กมลเพ็ชร           
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1) 

 - พลตรี ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ 
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2) 

 - พลตรี ศุภชัย ศรีหอม 
เสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 - พลตรี วิชาติ  เอ่ียมไพจิตร์  
ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 - พลตรี สิทธา สาริบุตรานนท์ 
ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พลตรี องอาจ พิมพ์ทนต์ 
รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1)  
 - พันเอก อ านวย  แย้มผกา  
รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (2) 
 - พันเอก นันทยศ  บูชา  
ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น 
ผู้อ านวยการส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ชัยณรงค์  แก้วประสิทธิ์  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ณรงค์  ภักดีศุภผล  
ผู้อ านวยการกองก าลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ปริญญา รุ่งเรือง     
ผู้อ านวยการกองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 - พันเอก เสกสิทธิ์ ศิริพละ 
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ผู้อ านวยการกองส่งก าลังบ ารุง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก กานต์ธิพงษ์  พลตื้อธนะกูล 

 คณะกรรมการสภาโดยการแต่งตั้ง 
ผู้อ านวยการกองส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก พีรพล  สงนุ้ย   
ผู้อ านวยการกองส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก ทองค า  ชุมพล 
ผู้อ านวยการกองส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก มนัส  ธนวานนท์ 
ผู้อ านวยการกองส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก รัฏฐกรณ์  ไทยสีหราช 
ผู้อ านวยการกองส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พันเอก ชยานันท์  ทองจันทร์ 

12.  จ านวนบุคลากร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีหน่วยขึ้นตรง ประกอบด้วย กองบัญชาการฯ                  

ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนวิชาทหารฯ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ ส่วนบริการฯ และโรงพยาบาลฯ  
มีบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร  รายละเอียดดังตารางที ่ 1 

 

ตารางที่ 1  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากรของหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 

ประเภทบุคลากร อัตราเต็ม อัตราอนุมัติ บรรจุจริง 
ช่วยราชการ 
นอกหน่วย 

หมายเหตุ 

นายทหารช้ันสัญญาบัตร 936 704 553 17  

นายทหารช้ันประทวน 1,128 853 612 5  

ลูกจ้างประจ า 549 549 123 -  

ลูกจ้างช่ัวคราว 49 49 43 -  

พนักงานราชการ 373 373 183 -  

พลทหารกองประจ าการ 1,209 903 558 -  

รวม 4,244 3,413 2,072 22  
 

นอกจากนีย้ังมีก าลังพล ประกอบดว้ย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกช่วยราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ านวน  7 นาย  
- ก าลังพลนายทหารสัญญาบัตรบรรจุในต าแหน่งนายทหารปฏิบัติการ ประจ าโรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้าจ านวน 13 นาย โดยช่วยราชการหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานของโรงเรียนนาย
รอ้ยพระจุลจอมเกล้า จ านวน 7 นาย และช่วยราชการนอกหน่วย จ านวน 6 นาย  
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- ก าลังพลนายทหารสัญญาบัตรต าแหน่งประจ าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ านวน 
13 นาย โดยช่วยราชการหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ านวน 
12 นาย  ช่วยราชการนอกหน่วย จ านวน 1 นาย 

- ก าลังพลนายทหารสัญญาบัตรต าแหน่งประจ าหน่วยอ่ืนๆ ช่วยราชการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จ านวน 17 นาย 

- ก าลังพลนายทหารประทวนต าแหน่งประจ าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ านวน 10 
นาย โดยช่วยราชการหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ านวน 4 นาย 

13. ข้อมูลครู/อาจารย ์
ครู/อาจารย์ประจ าของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หมายถึง อาจารย์ของส่วนการศึกษา 

และครู/อาจารย ์ของส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ รายละเอียดดังนี้ 
13.1 ส่วนการศึกษาฯ 

13.1.1 จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 2 จ านวนอาจารย ์ส่วนการศึกษาฯ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

กองวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
จ านวน อจ.

ประจ า 

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร ์
กองวิชาฟิสิกส์ 
กองวิชาเคมี 
กองวิชาอักษรศาสตร ์
กองวิชาประวัติศาสตร ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์  
กองวชิาวทิยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
กองวชิาวิศวกรรมเครื่องกล  
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 
กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

6 
3 
4 
1 
1 
11 
3 
3 
3 
4 
3 

19 
9 
11 
17 
3 
22 
11 
7 
5 
12 
16 

3 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
2 
0 
0 
6 

28 
12 
15 
18 
4 
37 
14 
12 
8 
16 
25 

22 
11 
13 
13.5 
4 
31.5 
12 
12 
8 
15.5 
19.5 

รวม 42 132 15 189 162 

 
13.1.2 จ านวนอาจารย์ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563 

ตารางท่ี 3 จ านวนอาจารย์ ส่วนการศึกษาฯ จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563 
กองวิชา ศ. รศ. ผศ. อจ. รวม 

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร ์
กองวิชาฟสิิกส์ 
กองวิชาเคมี  
กองวชิาอกัษรศาสตร ์
กองวิชาประวัติศาสตร ์
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์  

0 
0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
0 
0 
3 

3 
2 
5 
1 
2 
6 

23 
10 
10 
17 
2 
28 

28 
12 
15 
18 
4 
37 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
กองวิชา ศ. รศ. ผศ. อจ. รวม 

กองวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟูา  
กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
0 
2 
1 

6 
3 
3 
2 
5 

7 
8 
5 
12 
19 

14 
12 
8 
16 
25 

รวม 0 10 38 141 189 

13.2 ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ 
 13.2.1 จ านวนครู/อาจารย์จ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ตารางที่ 4 จ านวนครู/อาจารย์ ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

กองวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
รวม 

ส่วนวิชาทหารฯ 
กองวิชาเหล่าก าลังรบ - 1 3 1 5 
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ - - 1 - 1 
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ - - 3 - 3 
กองวิชาฝุายอ านวยการและวิชาทั่วไป - - 3 - 3 
กองวิชาสงครามพิเศษ - 4 4 - 8 
กองวิชาจิตวิทยาและการน าทหาร 1 3 4 - 8 
กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม - - 1 - 1 
รวม 1 8 19 1 29 
กองการพลศึกษาฯ 
กองการพลศึกษาฯ - 4 6 - 10 

รวมทั้งสิ้น 1 12 25 1 39 
หมายเหตุ  กองวิชาจิตวิทยาและการน าทหารฯ ปรับย้ายเป็นหน่วยขึ้นตรง ส่วนวิชาหทารฯ และ 

กองการพลศึกษาฯ ปรับเป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ  โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  

13.2.2 จ านวนคร/ูอาจารย์ จ าแนกตามอัตราชั้นยศ 

ตารางที่ 5 จ านวน ครู/อาจารย์ ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ จ าแนกตามอัตราชั้นยศ 

กองวิชา จ านวนอัตราชั้นยศ  รวม 
พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก 

ส่วนวิชาทหารฯ 
กองวิชาเหล่าก าลังรบ 3 2 - - 5 
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ 1 - - - 1 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
กองวิชา จ านวนอัตราชั้นยศ  รวม 

พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก 
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ 2 1 - - 3 
กองวิชาฝุายอ านวยการและวิชา
ทั่วไป 

2 - 1 - 3 

กองวิชาสงครามพิเศษ 2 6 - - 8 
กองวิชาจิตวิทยาและการน าทหาร 1 2 5 - 8 
กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม - 1 - - 1 
รวม 11 12 6  29 
กองการพลศึกษาฯ 
กองการพลศึกษาฯ 3 4 - 3 10 

รวมทั้งสิ้น 14 16 6 3 39 
 
14. หลักสูตรการศึกษา  

ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี  (หลักสูตร 5 ปี ) ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  1-5 ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยมีหลักสูตรการเรียน
การสอนตามสาขาวิชาที่เปิดท าการสอนนักเรียนนายร้อย ดังนี้ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (วก.) 

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

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

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

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(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.) 
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Bachelor of Science Program in Science and Technology (Modifiled Program 2018) 
(English Program) (ST) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อย           
พระจุลจอมเกล้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) (วก.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) (วย.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาสื่อสาร โรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) (วฟ.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) (วอ.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ โรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) (วผ.) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) (สศ.) 

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

15.1 การศึกษาภาควิชาการ แต่ละสาขาวิชามีโครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตาม ตารางที่ 6 
และ ตารางที่ 7 
ตารางที่ 6  โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558)     

ล าดับ สาขาวิชา 

จ านวนหน่วยกิต 

รวม 
(หน่วย
กิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวด
วิชา

เลือกเสรี วิชาการ 

พลศึกษา
และวิชา

เสริมสร้าง
ลักษณะผู้น า 

วิชาการ 

กลุ่ม
วิชา
ทหาร 

หลักสตูร โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า (ปรบัปรุง พ.ศ. 2558)   

1 วิศวกรรมเครื่องกล 28 19 105 45 6 203 

2 วิศวกรรมโยธา 28 19 105 45 6 203 

3 สาขาวิศวกรรมไฟฟาูสื่อสาร 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 
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- การศึกษาดูงานในพ้ืนที่กองทัพภาค      ไม่ต่ ากว่า 2 สัปดาห์ 
- ความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการ   ไม่ต่ ากว่า  4 สัปดาห์ 

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 

หลักสตูร โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2563)   
11 วิศวกรรมเครื่องกล 27 18 93 32 6 176 
12 วิศวกรรมโยธา 27 18 93 32 6 176 
13 สาขาวิศวกรรมไฟฟาูสื่อสาร 27 18 93 32 6 176 
14 วิศวกรรมอตุสาหการ 27 18 93 32 6 176 
15 วิศวกรรมแผนที ่ 27 18 95 32 6 178 
16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 33 18 86 32 6 175 
17 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 27 18 84 32 6 167 

 

- การศึกษาดูงานในพ้ืนทีก่องทพัภาค  2 สัปดาห์  (ไม่นับหน่วยกิต) 

15.2  การฝึกศึกษาวิชาทหาร มุ่งให้ความรู้พ้ืนฐานทางทหารที่เพียงพอแก่การรับราชการ
เป็นนายทหารสัญญาบัตรในระดับผู้บังคับหมวดทุกเหล่าอย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปีการศึกษามี 1 
ภาคการฝึก ดังนี้ 

15.2.1 หลักสูตร โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า (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 
  รวม       54  สัปดาห์ 

15.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  

- 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 
- FT 5105 การฝึกภาคสนาม 5 (Field Training 5)   8  สัปดาห์ 
  รวม       48  สัปดาห์ 
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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 
  รวม       48  สัปดาห์ 

16. จ านวนนักเรียนนายร้อย  
ในปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1 มีจ านวนนักเรียนนายร้อย 1,168 นาย ภาคการ 

ศึกษาท่ี 2 มีจ านวนนักเรียนนายรอ้ย 1,167 นาย รายละเอียดดังตารางที ่7 และ 8 
 

ตารางท่ี 7  จ านวนนักเรียนนายร้อยแยกตามชั้นปีและสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักเรียนนายร้อย 

วก. วอ. วย. วฟ. วต. วผ. วท. สศ. ซบ. วท.(E) รวม 
1 นักเรียนนายร้อย เรยีนวิชาพืน้ฐาน ยังไม่แยกสาขา 34 253 
2 30 30 30 16 - 15 31 42 30 27 251 
3 22 30 29 10 24 15 32 35 - 30 227 
4 30 20 30 10 25 15 47 53 - - 230 
5 25 16 30 22 24 16 42 32 - - 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

รวม 1,168  

ตารางท่ี 8  จ านวนนักเรียนนายร้อยแยกตามชั้นปีและสาขาวิชา ภาคการศึกษาที ่2/2563 

ชั้นปีที ่
จ านวนนักเรียนนายร้อย 

วก. วอ. วย. วฟ. วต. วผ. วท. สศ. ซบ. วท.(E) รวม 
1 นักเรียนนายร้อย เรยีนวิชาพืน้ฐาน ยังไม่แยกสาขา 34 253 
2 30 30 30 16 - 15 31 42 30 27 251 
3 22 30 29 9 24 15 32 35 - 30 226 
4 30 20 30 10 25 15 47 53 - - 230 
5 25 16 30 22 24 16 42 32 - - 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

รวม 1,167  
หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักเรียนนายร้อยท่ีไปศึกษาต่อต่างประเทศ พกัการศึกษา และถอนทะเบียน 
  นนร.ช้ันปีท่ี 3 จ าหน่าย 1 หน่าย สาเหตุเนื่องจากเสียชีวิต 

17. คุณสมบัติผูเ้ข้ารบัการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเตรียมทหารและเป็นไปตามข้อก าหนดของกองทัพบก 
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18. สิทธิของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการบรรจุเข้ารับ

ราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในกองทพับก มียศเป็นว่าที่ร้อยตรี รับเงินเดือนตามกฎกระทรวง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและการให้ได้รับเงินเดือน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2557 ข้อ 3 (2), ข้อ 5 บัญชี 1 (2) ตามตารางแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ละดับที่ 20.3 
นักเรียนนายร้อยผู้สอบได้ชั้นปีที่ 5 ประเภทนายทหารชั้นสัญญาบัตร รับเงินเดือน ระดับ น.1 ชั้น 
20.5 (16,550 บาท) เพ่ิมเติมด้วยคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของกองทัพบกอีกจ านวน 0.5 ถึง 2 ขั้น ตามค าสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 227/2556  ลง วันที่ 
25 มีนาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ได้รับเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับ
ข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
ส านักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  

19. งบประมาณ  ได้รับงบประมาณประจ าปี 2563   485,995,295.04 บาท 
                     (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกและศึกษา)  

19.1  งบบุคลากร           194,324,144.36  บาท  
19.1.1 เงนิเดือนของนักเรียนนายร้อยและพลทหาร      94,305,866.91  บาท 
19.1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ      29,505,922.76      บาท  
19.1.3 ค่าครองชีพ       1,631,586.69  บาท 
19.1.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง      68,880,768.00  บาท 

19.2  งบด าเนินการ        161,951,405.51      บาท 
 19.3  งบลงทุน           23,653,050.00      บาท 

19.4  งบรายจา่ยอืน่ๆ                   94,510,063.67      บาท 
19.5  เงนิสนับสนุนเพื่อการศึกษา (เงนิภายนอก)  11,556,631.50 บาท 

19.5.1  กองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   11,056,631.50 บาท 
-เงินสนับสนุนด้านการวิจัย                                 442,032.00 บาท 
-เงินสนับสนุนด้านการพัฒนา    6,892,913.00 บาท 
- เงินสนับสนุนด้านการพัฒนา (เพ่ิมเติม)    3,721,686.50 บาท 

19.5.2  มูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า                 500,000.00    บาท      
20. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

20.1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
20.1.1  อาคารส านักงาน  52 หลัง 
20.1.2  อาคารเรียน  21 หลัง 
20.1.3  อาคารโรงนอน  12 หลัง 
20.1.4  อาคารคลังสิ่งอุปกรณ์    5  หลัง 
20.1.5  บ้านพักอาศัย,แฟลต 156 หลัง 
20.1.6  อาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ (ถ้ามี) 116 หลัง 
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20.2 กองพันทหารราบ 
20.2.1 อาคารส านักงาน      1  หลัง 
20.2.2 อาคารโรงนอน     7 หลัง 
20.2.3 อาคารคลังสิ่งอุปกรณ์     5 หลัง 
20.2.4 อาคารบ้านพัก   19 หลัง 
20.2.5 อาคารโรงเลี้ยง/โรงครัว    4 หลัง 
20.2.6  โรงเก็บยานยนต์ล้อจุ 10 คัน  12  หลัง 
20.2.7  โรงซ่อมรถยนต์   1 หลัง 
20.2.8  ปูอมยาม   1 หลัง 
20.2.9  ที่พักเยี่ยมญาติ   1 หลัง 
20.2.10 ลาดล้างรถ ค.ส.ล.   1  หลัง 
20.2.11  สนามยิงปืน 25 เมตร   1 หลัง 
20.2.12  อื่นๆ 22 หลัง 

21. การประกันคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 (1 พฤษภาคม 63 - 30 เมษายน 2564) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

ใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561 ซึ่ง
ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจ านวน 5 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี้  

ตารางที่  9  เกณฑม์าตรฐาน ตัวบ่งชี้และน้ าหนักคะแนน การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561  

มาตรฐาน น้ าหนัก จ านวนตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 25 5 
มาตรฐานที่ 2  คุณภาพครู อาจารย์ 30 6 

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

รวม 125 25 
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ส่วนที่ ๒ 
การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าท าการประเมินตนเองปีการศึกษา 2562 และรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. (ยศ.
ทบ.) เมื่อ 12 ธ.ค. 2563 สรุปผลการด าเนินการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จ านวน 16 ข้อ  
 ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ปีการศึกษา 2562 และ
คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. (ยศ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ด าเนินการได้ 16  ข้อ จาก 16 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 100 รายละเอียดแสดงดัง ตารางที ่10 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 25 

ตารางท่ี 10  ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อย-
พระจุลจอมเกล้า  ปีการศึกษา 2562 และคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. (ยศ.ทบ.) เมือ่ 12 ธ.ค. 63 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและ
คุณภาพบัณฑิต 

       

1 โครงงาน (Senior Project) 
ของ นนร. ควรเป็นโจทย์จาก
สภาพปัญหาจริง ที่ร่วมมือกับ
สถาบัน/สถานศึกษาของ 
ทบ.* 

กิจกรรมการตีพิมพ์/
เผยแพรห่รือน าไปใช้
ประโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร. 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 

√   มีโครงงานนักเรยีนนายร้อยที่มี
การตีพิมพ์และจัดแสดงในวัน
นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้า 2563 
จ านวน 30 เรื่อง โดยโครงการ 
วิจัยนักเรียนนายร้อยท่ีตอบโจทย์
หน่วยงานของกองทัพบก เช่น 
ระบบอ านวยการยิงปืนใหญ่ด้วย
สมารต์โฟน การศึกษาคุณสมบตัิ
ของวัสดุสร้างบังเกอร์กันกระสุน
ขนาด 7.62 มม. กรณีศึกษา ดิน
ทราย ดินร่วน และดินเหนียวเป็น
ต้น 

สกศ.ฯ/กตก.ฯ 
(สง.วิจัย) 

5.2-7 

2 การติดตามคณุภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาควรวางแผน
ร่วมกันระหว่างผู้ผลิต , 
ผู้เรยีน , ผู้ใช้ในการก าหนด
คุณลักษณะที่จะวัด วิธีการ 

ปรับปรุง
แบบสอบถาม เรื่อง 
ความพึงพอใจของ
หน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

√   ก าหนดค าถามปลายเปิดเพื่อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้
ข้อคิดเห็นได้โดยตรง 

กสป.ฯ 5.2-8 

 



 

  
 

ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

2 (ต่อ) (ต่อ) ติดตามที่เน้นความ
ต้องการในอนาคตและใช้
เทคนิคการสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก* 

(ต่อ) โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า รุ่นที ่
67 ปีการศึกษา 2562 

      

3 สร้างแบบประเมินทีไ่ด้
มาตรฐานในการน าไป
ประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผูส้ าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียน
นายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าทั้งทางด้าน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค์ คุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และอัตลักษณ์ของผู้จบ
การศึกษา รวมทั้งความ
แม่นตรงและน่าเช่ือถือ
ของผลการวิเคราะห ์

สร้างแบบประเมินทีไ่ด้
มาตรฐานเพื่อประเมิน
คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และอัตลักษณ์
ของผู้จบการศึกษา  

√   ทดสอบค่าความแม่นตรงและ
น่าเชื่อถือของแบบสอบถามและ
ได้แบบสอบถามที่มีความแม่น
ตรงและนา่เชื่อถือได ้

กสป.ฯ และ 
กกศ.ฯ 

5.2-8 

26 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4 ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนนายร้อย
เพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย ในการสอบ 
ALCPT และการ
น าไปใช้ในการปฏิบัติ
ราชการต่อไป 

การทดสอบภาษาอังกฤษ 
American Language 
Course Placement Test 
(ALCPT) แต่ละชั้นป ี

√   การตั้งกรรมการสอนทบทวน
ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบ 
ALCPT ให้กับนักเรียนนายร้อย
ช้ันปีท่ี 1-5 ในกรณีที่ผลการสอบ
ไม่ผา่นตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

สกศ.ฯ 5.2-9 
5.2-10 

ร้อยละของจ านวน นนร.แต่ละ
ช้ันปีท่ีผ่าน เกณฑ์ ALCPT ตามที่
ก าหนดร้อยละ 80 
ช้ันปีท่ี 1 ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  
สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75.29 
ช้ันปีท่ี 2 ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน  
สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 84.46 
ช้ันปีท่ี 3 ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน  
สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 68.58 
ช้ันปีท่ี 4 ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน  
สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 45.65 
ช้ันปีท่ี 5 ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน  
สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 45.89 

สกศ.ฯ/กอศ.ฯ 1.5-5 

 

 



 

  
 

ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4 
(ต่อ) 

ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนนายร้อย
เพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย ในการสอบ 
ALCPT และการ
น าไปใช้ในการปฏิบัติ
ราชการต่อไป (ต่อ) 

การจัดการเรยีนการสอนให้ 
นนร.  ในระบบ English 
Program (EP) 

√   ร้อยละของจ านวน นนร.แต่ละ
ช้ันปีท่ีผ่านเกณฑ์ ALCPT ตามที่
ก าหนด ร้อยละ 100 
ช้ันปีท่ี 1 ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน 
สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 82.35 
ช้ันปีท่ี 2 ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน 
สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ70.37 
ช้ันปีท่ี 3 ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน 
สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ73.33 

สกศ.ฯ/กฟส.ฯ
กวล.ฯ 
เคมีฯ 

1.5-2 

การพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของ นนร.          
ในวิชาการพูดภาษาอังกฤษ 
(Speaking) 

√   นนร. ได้คะแนน ไม่ต่ ากว่า B 
ร้อยละ 100 

สกศ.ฯ /กอศ.ฯ 1.5-6 

การจัดการเรยีนการสอนให้ 
นนร. ในระบบสองภาษา 

√   การเรยีนการสอนในระบบสอง
ภาษา จ านวนท้ังสิ้น 30 รายวิชา 

สกศ.ฯ 1.5-1 

การน าเสนอโครงงานวิจัย 
นนร. เป็นภาษาอังกฤษ 

√   นนร. น าเสนอโครงงานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษ จ านวน 10 
โครงงาน 

สกศ.ฯ/สภา
คณาจารย ์

1.5-8 

โครงการแลกเปลี่ยนดูงาน 
นนร. ระหว่างโรงเรียน 
ทหารของมิตรประเทศ 

  √ ไม่มีการด าเนินการเนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 

กยข.ฯ - 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

4 
(ต่อ) 

ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักเรียนนายร้อยเพื่อ
การบรรลุเปา้หมาย ใน
การสอบ ALCPT และ
การน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติราชการต่อไป 
(ต่อ) 

โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาอังกฤษ กอศ.สกศ.ฯ 

 √  อยู่ในระหว่างกรรมวิธีจัดหา กกบ.ฯ /สกศ.ฯ 5.2-15 

โครงการพัฒนาระบบ
บริการศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง 
รร.จปร. 

 √  อยู่ในระหว่างกรรมวิธีจัดหา กกบ.ฯ /สกศ.ฯ 
สวท.ฯ 

5.2-15 

 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพ
ครู อาจารย์ 

-        

5 ควรส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยรุ่น
ใหม ่และนักวิจัยพี่เลี้ยง 
ควรเพิ่มตัวช้ีวัดคณุภาพ
ระดับกอง เรื่อง 
เป้าหมายจ านวน
อาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย 
การตีพิมพ์เผยแพร่และ
การน าผลงานไปใช้
ประโยชน์* 

การสนับสนุนอาจารย์ขอ
ทุนวิจัยจาก กทพ. 
รร.จปร. และจากแหล่ง
ทุนอื่น  

√   โครงงานวิจัยท่ีได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาฯ 
และจากแหล่งทุนอื่น ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 13 โครงการ ยังต่ า
กว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ 
15 โครงการ 

สกศ.ฯ /กตก.ฯ 
(สง.วิจัย) 

5.2-16 ถึง 
5.2-18 



 

  
 

ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

5 (ต่อ) ควรส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถนะนักวิจัยรุ่น
ใหม ่และนักวิจัยพี่เลี้ยง 
ควรเพิ่มตัวช้ีวัดคณุภาพ
ระดับกอง เรื่อง 
เป้าหมายจ านวน
อาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย 
การตีพิมพ์เผยแพร่และ
การน าผลงานไปใช้
ประโยชน์* (ต่อ) 

การสนับสนุนการตีพิมพ์/
เผยแพรผ่ลงานทาง
วิชาการเพื่อการพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร. 

√   ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
จ านวน 21 ผลงาน 

สกศ.ฯ /กตก.ฯ 
(สง.วิจัย) 

5.2-21 

ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง รร.จปร.กับ
องค์กรและ
สถาบันอุดมศึกษาภายใน
และต่างประเทศ 

√   ร่วมมือกับสถาบันวิชาการและ
องค์กรต่างๆ ทั้งสิ้น 40 สถาบัน 

สกศ.ฯ/กตก.ฯ 
(3) 

5.2-22 

6 ก าหนดเป้าหมายของ
การเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์* 

โครงการสนับสนุนการ
จัดท าและรับรองผลงาน
เพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการของ อจ.สกศ.ฯ
ประจ าปีการศึกษา 2563 

√   มีอาจารยเ์ข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มเตมิ 4 นาย ซึ่งต่ า
กว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 5 
นาย  

สกศ.ฯ /สภา
คณาจารย ์

5.2-23 

การสนับสนุนการจดัท า
บทความวิชาการ 

√   มีจ านวนบทความ 21 บทความ  5.2-21 

7 การมีหนังสือรับรอง
มาตรฐานการเป็นผู้สอน 
และมีวิทยฐานะ* 

โครงการส่งเสริมอาจารย์
และครฝูึก สวท.รร.จปร. 
เข้าสู่วิทยฐานะ 

√   อาจารย์เข้าสู่วิทยฐานะ จ านวน 
อาจารย์ 4 นาย และ ครูฝึก 2 
นาย 

สวท.ฯ 5.2-24 ถึง 
5.2-26 

30 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 มาตรฐานที่ 3 คุณภาพ
หลักสูตร 

       

8 ควรน าผลการประเมิน
หลักสูตรมาวิเคราะห์หา
สาเหตุเพื่อพัฒนา หลักสูตร
ที่ไม่ได้ขอเสนอรับรองจาก
สภาวิศวกร รร.จปร. อาจใช้
การเทียบเคียงมาตรฐานใน
สาขาที่ใกล้เคียง/เกี่ยวข้อง* 

การพิจารณาหลักสูตรโดย สกอ.ฯ √   ทุกหลักสูตรได้ผ่านการ
พิจารณาจาก
คณะกรรมการอุดมศึกษา
ว่ามีความถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

สกศ.ฯ 5.2-27 

9 ควรพัฒนาระบบการ
ประเมินในการเก็บข้อมูลให้
เป็นระบบออนไลน์ ให้
ครอบคลุมทุกหน่วยงาน* 

โครงการอบรมประเมินออนไลน์
ด้วยระบบ E-Learning 
(Moodle) โดยผา่นระบบการ
จัดการเรียนรู้ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

√   การประเมินครบทุก
รายวิชา 

กกศ.ฯ 5.2-28 

10 ควรมีการด าเนินการก าหนด
วิธีการประเมินความพึง
พอใจของหน่วยงานผู้ใช้ต่อ
ผู้เสร็จการศึกษาทั้งทางด้าน 

ปรับปรุงแบบสอบถามความ
คิดเห็น เรื่อง ความพึงพอใจของ
หน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผูส้ าเร็จ
การศึกษา โรงเรียนนายร้อย 

√   ปรับปรุงแบบสอบถาม
แล้วเสร็จ 

กสป.ฯ 5.2-8 



 

  
 

ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

10 
(ต่อ) 

(ต่อ) ความแม่นตรง และ
ความน่าเช่ือถือได้ของ
สรุปผลการประเมินเพื่อให้
สามารถน าผลการประเมิน
มาพัฒนาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าได้ต่อไป 

(ต่อ) พระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 67 
ปีการศึกษา 2562 

      

น าผลการประเมินความพึง
พอใจของหน่วยงานผู้ใช้มา
พัฒนาการศึกษา รร.จปร. 

√   น าผลการประเมินฯ มา
วิเคราะหเ์พื่อบริหาร
หลักสตูรและรายงานผล
ใน มคอ. 7 เมื่อสิ้นปี
การศึกษา 

สกศ.ฯ 5.2-29 

11 ควรมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ให้ครอบคลุมทั้งส่วน
การศึกษาฯ และส่วนวิชา
ทหารฯ 

จัดท าโครงการปรนนิบัติบ ารุง
ระบบเครือข่าย รร.จปร. 

√   ติดตั้งอุปกรณ์รวมและ
กระจายข้อมลูเรียบร้อย 

กทท.ฯ 3.6-3 

การปรับข้อมลูเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ให้ทันสมัย 

√   ปรับปรุงข้อมูลฯ เว็บไซต์
ของทุกหน่วยงาน 

กทท.ฯ/ นขต. 3.6-20 

12 ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ (E-learning)  

การจัดการเรยีนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E- learning) 

√   การอบรมออนไลน์การใช้
งานระบบ E learning 

สกศ.ฯ /กคศ.ฯ 5.2-31 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

12 
(ต่อ) 

(ต่อ) แหล่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่ใช้
ในการเรียนการสอนเพื่อให้
นักเรียนนายร้อยสามารถเข้า
ศึกษาด้วยตนเองผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 √      

 มาตรฐานที่ 4 การบริหาร
จัดการ 

       

13 ควรจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงในระดับ 
สถาบัน เพื่อป้องกันและ
แก้ไขความเสี่ยงท่ีอาจส่งผล
กระทบในทางลบและ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าได ้

การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา 
2563 

√   จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
และบรหิารความเสี่ยงตาม
แผนที่ก าหนด 

กกศ.ฯ 5.2-32 

14 ควรปรับกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนใหต้รง
ตามความต้องการของหน่วย 
และ รร.จปร. และตัว
บุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้/ 

แผนงานในการพัฒนา
บุคลากรส าหรับปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ์ และแผนงาน
พัฒนาขีดความสามารถของ
ก าลังพลโดยก าหนด 

√   จัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
สายสนบัสนุน 

สกศ.ฯ 4.6-1 ถึง 
4.6-18 

 



 

  
 

ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลด าเนินการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

14 
(ต่อ) 

(ต่อ) ทักษะ/คุณลักษณะ ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ 
โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมให้
มากที่สุดทุกขั้นตอน * 

(ต่อ) โครงการ/กิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงาน 

      

 มาตรฐานที่ 5 การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

       

15 ควรจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ให้ ค รบทุ กหน่ วยขึ้ นต ร ง
เพิ่มเติมเพื่อสามารถก าหนด
มาตรฐานงานและจัดเก็บผล
ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด้ ต ล อ ด ปี
การศึกษา* 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
นขต.รร.จปร. ร่วมกันจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการ 

√   แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า
แผนปฏิบัตริาชการ โรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ปี
การศึกษา 2563  

กกศ.ฯ 5.2-35 

16 ใช้ระบบ Online ให้ครบทุก
หน่ วย  ทั้ ง ระบบเพื่ อ เพิ่ ม
ปร ะสิ ท ธิ ภ าพและกา รมี
ข้อมูลส าคัญมาใ ช้ ในการ
บริหารและพัฒนา* 

ก าหนดแนวทางในการพัฒนา
สารสนเทศด้านต่างๆ  
- แผนงานพัฒนาความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์  
- แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

√   การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

สกศ.ฯ และ
กทท.ฯ 

5.2-30 
5.2-31 
5.2-36 
5.2-37 

หมายเหตุ : * หมายถึงข้อเสนอโดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองทัพบก เมือ่ 12 ธ.ค. 63 
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ส่วนที่ 3 
ผลด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2561 จ านวน 5 มาตรฐาน  
25 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตเป็นผลผลิตของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ผู้ เรียนที่ดีต้องมี
คุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม และจริยธรรม ตามที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก าหนด            
มีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรก าหนด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
กองทัพบก และมีผลงานโครงงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่สู่สาธารณะ หรือน าไปใช้ประโยชน์  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  
ค าอธิบาย 
 นักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทัพ 

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

มาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า (1 คะแนน)   

วิธีการค านวณ 
 
 

 
 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จ านวน 206 นาย (1.1-1) จากจ านวนนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดที่ท าการทดสอบ 206 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จ านวน 215 นาย (1.1-2) จากจ านวนนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดท่ีท าการทดสอบ 215 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

 

จ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ยทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ย ท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า 

X 100 ผลร้อยละ= 
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ปีการศกึษา 2563 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จ านวน 207 นาย (1.1-3) จากจ านวนนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดท่ีท าการทดสอบ 207 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 3 ปี มีจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จ านวน 628 นาย จากจ านวน
นักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 628 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 นาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน เท่ากับ  1 คะแนน         

2. นักเรียนนายร้อยมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ (1 คะแนน)   

วิธีการค านวณ 

 
 
 

 
การด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) ไม่ต่ ากว่า 
65 คะแนน จ านวน 90 นาย (1.1-4) จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน ทั้งหมด           
206 นาย คิดเป็นร้อยละ 43.69  

ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) ไม่ต่ ากว่า 
65 คะแนน จ านวน 79 นาย (1.1-5) จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน ทั้งหมด           
215 นาย คิดเป็นร้อยละ 36.74  

ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) ไม่ต่ ากว่า 
65 คะแนน จ านวน 109 นาย (1.1-6) จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน ทั้งหมด           
207 นาย คิดเป็นร้อยละ 52.66 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ 3 ปี มีจ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) 
ไม่ต่ ากว่า 65 คะแนน จ านวน 278 นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด 628 นาย คิดเป็นร้อยละ 44.36 

X 100 

 

ผลร้อยละ = 
จ านวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

จ านวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ยทั้งหมด 
X 100 
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เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน เท่ากับ    1   คะแนน 

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

การด าเนินงาน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีนักเรียนนายร้อยที่ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องที่

สะท้อนความรู้ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก 
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางด้านวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพ ทาง
ทหาร และภาวะผู้น าแก่นักเรียนนายร้อย และกิจกรรมอ่ืนๆ ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางด้านวิชาการ  
1)  การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ในระดับโรงเรียนทหาร -ต ารวจ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อ 29 ก.ค. 63 กองวิชาคณิตศาสตร์ฯ รับผิดชอบน านักเรียนนายร้อยเข้าร่วม
แข่งขัน โดยทีมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  และได้รับมอบรางวัล
จากผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อ 29 ก.ค. 63 (1.1-7) 

2)  การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 23/2563 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ
รับผิดชอบน านักเรียนนายร้อยเข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามช้างอินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค.63 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าส่งแข่งขันในประเภทรถประดิษฐ์รุ่น
อุดมศึกษา จ านวน 1 ทีม สรุปผลการแข่งขัน ทีม รร.นายร้อย จปร. ได้ล าดับที่ 7 จากทั้งหมด 18 ทีม 
(1.1-8) 

3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางทหารและภาวะผู้น าแก่นักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา 2563 
โครงการชมรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนายร้อยทางด้านการแข่งขัน 

ประกอบด้วย 
- กิจกรรมชมรมรักบี้ฟุตบอลนักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา 2563 กรมนักเรียน          

นายร้อยรักษาพระองค์ฯ /ชมรมรักบี้ฟุตบอล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าร่วมการแข่งขัน
รักบี้ฟุตบอลชิงชนะเลิศ จังหวัดสระบุรี ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 22-23 ส.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุรินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ดิวิชั่น 1 (1.1-9)  

-  กิจกรรมชมรมกรีฑา ไตรกีฬา และจักรยาน นักเรียนนายร้อยปีการศึกษา 2563 
กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ/ชมรมกรีฑา ไตรกีฬา และจักรยานนักเรียนนายร้อยโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้าร่วมแข่งขันวิ่งรายการ “LEO RUN FOR CHILD 2020” เมื่อ 18 ต.ค. 
63 ณ สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 2, 3 และ 
4 (1.1-10) 

3.3 กิจกรรมอื่นๆ มีดังนี้ 
- ผบ.ทบ.กล.ต. ได้มอบใบประกาศนียบัตรพร้อมเหรียญเกียรติยศให้แก่นักเรียน 

นายร้อยที่จบการศกึษาและมีผลการเรียนดีเด่น จ านวน 1 นาย (1.1-11) 
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- นักเรียนนายร้อยทุนกองทัพบกได้รับหนังสือชมเชยจากโรงเรียนนายร้อย
สหรัฐอเมริกา (United States Military Academy (USMA) จากผลการศึกษาดีเยี่ยมในหลาย
สาขาวิชามีความมุ่งมั่น มีวินัยในการศึกษา จ านวน ๒ นาย (1.1-12) 

- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 จ านวน 1 นายได้รับเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับ
มอบโล่พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2564 (1.1-13) 

- นนร.ชั้นปีที่ ๔ ตอนวิศวกรรมโยธา จ านวน 1 นายได้รับรางวัลเรียนดีจากคณะ
กรรมการบริหารกองทุนเพ่ือการศึกษา และวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ -
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจ าปี 2563 โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ 22 ธ.ค. 63 ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง (1.1-14) 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน 

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

วิธีการค านวณ 
 
 
 

 

การด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด (Success Rate) จ านวน 206 นาย (1.1-15, 1.1-16) จากจ านวนนักเรียนนายร้อยแรกเข้า
ทั้งหมด จ านวน 231 นาย (1.1-17) คิดเป็นร้อยละ 89.18 

ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด (Success Rate) จ านวน 215 นาย (1.1-18) จ านวนนักเรียนนายร้อยแรกเข้าทั้งหมด จ านวน 
235 นาย (1.1-19) คิดเป็นร้อยละ 91.49 

ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด (Success Rate) จ านวน 207 นาย (1.1-20) จ านวนนักเรียนนายร้อยแรกเข้าทั้งหมด จ านวน 
242 นาย (1.1-21) คิดเป็นร้อยละ 85.54 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 3 ปี มีจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (Success Rate) จ านวน 628 นาย จากจ านวนนักเรียนนายร้อยแรก 
เข้าท้ังหมด จ านวน 708 นาย คิดเป็นร้อยละ 88.70 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

 

จ านวน นนร. แรกเข้าทั้งหมด  
 

จ านวน นนร. ทีส่ าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (Success Rate) X 100 ผลร้อยละ = 
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  ผลการประเมิน เท่ากับ  1 คะแนน        

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

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 ได้รับการประเมินคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับคะแนนประเมิน
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ระดับพึงพอใจมากที่สุด (1.1-22) และผลการประเมินรายบุคคลได้ผลการ
ประเมินในระดับดีข้ึนไป (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 124 นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 125 นาย (1.1-23) คิดเป็นร้อยละ 99.20  

ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับคะแนนประเมิน
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ระดับพึงพอใจมาก (1.1-24) และผลการประเมินรายบุคคลได้ผลการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 125 นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับ
การประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 132 นาย (1.1-25) คิดเป็นร้อยละ 94.70 

ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ได้รับคะแนนประเมิน
โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 ระดับพึงพอใจมากที่สุด (1.1-26) และผลการประเมินรายบุคคลได้ผลการ
ประเมินในระดับดีข้ึนไป (≥ 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 152 นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 157 นาย (1.1-27) คิดเป็นร้อยละ 96.82 

โดยมีสรุปผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยหน่วยใช้ดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 สรุปผลการประเมินคุณภาพนายทหารสัญญาบัตรที่จบจากโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.71 มากที่สุด 
ด้านความรู ้ 4.46 มาก 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

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

X 100 ผลร้อยละ= 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.49 มาก 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.63 มากที่สุด 

ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.51 มากที่สุด 

ด้านวิชาชีพทหาร 4.68 มากที่สุด 
ภาพรวมคณุลักษณะทั้ง 6 ด้าน 4.58 มากที่สุด 

 
เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 3 ปี มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 401นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 414 นาย คิดเป็นร้อยละ 96.86 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

  ผลการประเมิน เท่ากับ 1   คะแนน  
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 เท่ากับ  5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
1.1-1 รายงานผลการสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครั้งที่ 2) 
1.1-2 รายงานผลการสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1-3 รายงานผลการทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1-4 แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ALCPT) 
1.1-5 สรุปผลการสอบ ALCPT นนร.ชั้นปีที่ 5 โดย ยศ.ทบ. ปีการศึกษา 2562 
1.1-6 แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ALCPT) 
1.1-7 ขออนุมัติน าทีมไซเบอร์ นนร. เข้ารับรางวัลจาก  ผบ.ทสส. 
1.1-8 รายงานผลการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 23/2563 
1.1-9 รายงานผลการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลชิงชนะเลิศ จว.ส.ร. ประจ าปี 2563 
1.1-10 รายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งรายการ “LEO RUN FOR CHILD 2020” 
1.1-11 ขออนุมัติมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมเหรียญเกียรติยศของ ผบ.ทบ.กล.ต. แก่ นนร.ชั้นปีที่ 5  

  ที่มีผลการเรียนดีเด่น 
1.1-12 นนร. ทุน ทบ. ได้รับหนังสือชมเชยจากโรงเรียนนายร้อยสหรัฐอเมริกา (United States 

Military Academy (USMA)) 
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1.1-13 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นเพ่ือเข้าเยี่ยมคารวะ นรม . และรับมอบโล่พร้อมใบ
ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2564 

1.1-14 แจ้งก าหนดการเข้ารับเหรียญรางวัลดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2563 
1.1-15 บรรจุนักเรียนนายร้อยเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร 
1.1-16 ส าเนาค าสั่ง กห. ที่ 273/2562 เรื่อง บรรจุนักเรียนนายร้อยเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศ

ทหาร ลง 8 มี.ค.2562 
1.1-17 ส าเนาค าสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 336/57 เรื่อง บรรจุ นตท. เข้าเป็น นนร.ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี

การศึกษา 2557 ลง 14 มี.ค.2557 
1.1-18 ขออนุมัติเปิดต าแหน่งบรรจุ นนร. และ นรต. เข้ารับราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
1.1-19 บรรจุ นตท. เข้าเป็น นนร.ชั้นปีที่ 1 
1.1-20 บรรจุนักเรียนนายร้อยเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร 
1.1-21 บรรจุ นตท. เข้าเป็น นนร. ชั้นปืที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.1-22 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษาจาก รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 65) ประจ าปีการศึกษา 2560 
1.1-23 ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจาก รร .จปร. รุ่นที่ 65 ปี 60 

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1.1-24  รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ ส าเร็จ

การศึกษาจาก รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 66) ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.1-25 ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์รายบุคคล 
1.1-26 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษาจาก รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 67) ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.1-27 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   
ค าอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือส าเร็จเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญ
ฉลาด” ดังนี้ 

1. เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้น าที่ดี มีวินัย มีความกล้าหาญ 
เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 

2. มีความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี 
สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยก าลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการ
อุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 
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4. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและด ารง
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่ก าลังพลในหน่วยงาน
ของตน รวมทั้งมีจิตส านึกและสัญชาตญาณในการรบ 

5. มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

6. มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 

วิธีการค านวณ 
 

 

 
 
 
การด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 
2561  ที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกองทัพบกโดยหน่วยใช้ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5)  จ านวน 124 นาย (1.2-1และ 1.2-2) จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการ
ประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด 132 นาย คิดเป็นร้อยละ 93.94 

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 
2562  ที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกองทัพบกโดยหน่วยใช้ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5)  จ านวน152 นาย (1.2-3 และ 1.2-4) จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการ
ประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด 157 นาย คิดเป็นร้อยละ 96.82 

โดยมีสรุปผลการประเมินคุณสมบัติที่ พึงประสงค์ของกองทัพบกของผู้จบการศึกษา                   
ปีการศึกษา 2562 โดยหน่วยใช้ดัง ตารางที่ 12 

ตารางท่ี 12 สรุปผลการประเมินนายทหารสัญญาบัตรที่จบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
               ซึ่งมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะ
ผู้น าท่ีดี มีวินัย มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้แบบ
ธรรมเนยีมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตน
เพื่อชาติและประชาชน 

4.68 มากที่สุด 

 

 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกองทัพบก
โดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

X 100 ผลร้อยละ= 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
มีความรู้ความสามารถข้ันพ้ืนฐานในวิชาทหารเหล่า
ต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี สามารถเป็น
ผู้น าการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของ
หน่วยก าลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.46 มาก 

มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร 
และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อ
ความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

4.46 มาก 

มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจเป็นสภุาพบุรุษ 
มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและด ารงความเข้มแข็ง
ของสมรรถภาพร่างกายและจติใจ ทั้งในตนเองและ
เสรมิสร้างให้แก่ก าลังพลในหน่วยงานของตน 
รวมทั้งมีจิตส านึกและสญัชาตญาณในการรบ 

4.70 มากที่สุด 

มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอดุมศึกษาในด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
อักษรศาสตร์ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานใน
ฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก และ
มีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาต ิ

4.48 มาก 

มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบญัชา 
4.48 มาก 

ภาพรวมระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์ของผู้จบการศึกษา  4.55 มากท่ีสุด 

 
เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 2 ปี มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึง

ประสงค์ของกองทัพบกโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 
276 นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน  289 
นาย คิดเป็นร้อยละ 95.50 

  เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 

  ผลการประเมิน เท่ากับ  5  คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.2  เท่ากับ 5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
1.2-1 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

จาก รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 66) ประจ าปีการศึกษา 2561 
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จ านวนโครงงานนักเรียนนายร้อย (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่
สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

จ ำนวนโครงงำนนักเรยีนนำยร้อยทั้งหมด 
ผลร้อยละ = 

1.2-2 ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์รายบุคคล 
1.2-3 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

จาก รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 67) ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.2-4 สรุปผลการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกองทัพบกโดยหน่วยใช้ของผู้จบการศึกษา ปี

การศึกษา 2562 

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

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

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
 

 
การด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2561 มีโครงงานนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือน าไปใช้ประโยชน์จ านวน 30 เรื่อง                 
จากจ ำนวนโครงงำนนักเรียนนำยร้อยทั้งหมด 49 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 61.22 (1.3-1) 

ปีการศึกษา 2562 มีโครงงานนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์และจัดแสดงในวันนิทรรศการ
วิชาการ รร.จปร. 2562 จ านวน 30 เรื่อง (1.3-2) และได้น าโครงงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยในปี
การศึกษา 2561 จัดแสดงในงานวันภูมิปัญญานักรบไทยจ านวน 2 เรื่อง (1.3-3) รวม 32 เรื่อง โดย
แบ่งเป็นโครงงานวิจัย 28 เรื่อง และเป็นนวัตกรรม 4 เรื่อง (1.3-4) จากจ านวนโครงงานนักเรียน         
นายร้อย ทั้งหมด 47 เรื่อง (1.3-5)  คิดเป็นร้อยละ 68.09 

ปีการศึกษา 2563 มีโครงงานนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์และจัดแสดงในวันนิทรรศการ
วิชาการ รร.จปร. 2563 จ านวน 30 เรื่อง (1.3-6) และได้น าผลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยมาพัฒนา
เป็นบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์และน าเสนอโดยนักเรียนนายร้อยในงานการประชุมวิชาการ

× 100 
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เครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 เมื่อ 15-17 ก.ค. 63 จ านวน 1 เรื่อง (1.3-7) 
รวม 31 เรื่องจากจ านวนโครงงานนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 47 (1.3-8) เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 65.96 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 3 ปี มีโครงงานนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือน าไปใช้ประโยชน์
จ านวน 93 เรื่อง  จากจ ำนวนโครงงำนนักเรียนนำยร้อยทั้งหมด 143 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 65.04 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 50 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  5.00  คะแนน 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
1.3-1 โครงการ/กิจกรรม การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. 
1.3-2 วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2562  วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562  ณ  รร.จปร. 
1.3-3 ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปจัดนิทรรศการในงานวันภูมิปัญญาไทย 
1.3-4 รายชื่อโครงงาน นนร. ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ (ส าหรับตัวบ่งชี้ 1.3) 
1.3-5 ขออนุมัติด าเนินการโครงการวิจัย นนร. ประจ าปี 2562 
1.3-6 วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563 ณ รร.จปร. 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 
1.3-7 รายงานผลการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 
1.3-8 ขออนุมัติด าเนินการโครงการวิจัย นนร. ประจ าปี 2563 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน  
ค าอธิบาย 
 นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
การด าเนินงาน 
จากนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2560-2564 ก าหนดให้ โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก เพ่ือให้มีลักษณะเป็นนายทหารที่ดีของ
กองทัพ ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” เป็นแบบฉบับของนายทหาร
สัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้น าที่ดี มีวินัย มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ           
มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้
เป็นที่ยอมรับและเรียกว่าเป็น “บ้านของผู้น า” (Home of Leaders) ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของ



46 
 

นักเรียนนายร้อยและผู้ส าเร็จการศึกษาไว้ว่า “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนาที่มีความเป็นผู้น า           
ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสตร์กษัตริย์” ดังนั้น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้ก าหนด
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม   
ให้นักเรียนนายร้อยและผู้จบการศึกษามีอัตลักษณ์ตามที่ก าหนด (1.4-1)  

 

ผลการประเมิน ได้คะแนน 0.40 คะแนน 
 

1.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ปี 2561-2564 (1.4-2) และในห้วงปีการศึกษา 2563 ได้มีการน าแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติโดยก าหนด
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563 โดยก าหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัดและ          
ค่าเป้าหมายโดยก าหนดผลการบรรลุความส าเร็จระดับแผนงานไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการประเมิน ได้คะแนน 0.40 คะแนน 
 

1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ก าหนดกลไก และการขับเคลื่อน

การปฏิบัติงานเพ่ือน าสู่การสร้างนักเรียนนายร้อยและผู้จบการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรให้มี
คุณสมบัติตามอัตลักษณ์ “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนาที่มีความเป็นผู้น า ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน 
ชาติ ศาสตร์กษัตริย์” ในแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 (1.4-1) 
โดยพิจารณาตามกรอบภาระหน้าที่ส าคัญในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยขึ้นตรง อนึ่งสามารถพิจารณา
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างเสริมอัตลักษณ์ให้แก่นักเรียนนายร้อย มีดังนี้ 

1.3.1 ส่วนการศึกษาฯ  รับผิดชอบด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
1) การปฐมนิเทศนักเรียนนายร้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนนายร้อย

ชั้นปีที่ 1 มีความเข้าใจในกระบวนการศึกษาก่อนรับการศึกษาจริง (1.4-3) 
2) การปัจฉิมนิเทศนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ก่อนจบการศึกษาเพ่ือเปิดโอกาส

ให้นักเรียนนายร้อยได้แสดงมุทิตาจิตขอขมาลาโทษแด่ครูอาจารย์ และให้ครูอาจารย์แนะแนวทางการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจบการศึกษาเป็นนายทหารชั้น           
สัญญาบัตร (1.4-4) 

3) การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าด้าน
การศึกษาและการปฏิบัติตน รวมทั้งประสานงานติดตามความประพฤติและผลการศึกษาของ            
นักเรียนนายร้อยในความรับผิดชอบ (1.4-5) 

4) กองวิชาประวัติศาสตร์น านักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ จ านวน 49 นาย ทัศนศึกษา 
ณ พิพิธภัณฑ์บ้านสวนปทุม พระต าหนักบ้านสวนปทุมและบริษัทลูแมนตั้มอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศ
ไทยจ ากัด ในวันที่ 8 ต.ค. 63 (1.4-6) 
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5) กองวิชาประวัติศาสตร์น านักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 ทัศนศึกษาโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 28 พ.ย. 63 (1.4-7) 

6) โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนนายร้อย
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนามิติทางสังคมด้านต่างๆ ตาม
สภาพสังคมปัจจุบันได้ (1.4-8) 

7) การทัศนศึกษาและดูงานของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ประจ าปี 
2563 ระหว่างวันที่ 26-30 ต.ค. 63 ในพ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์และเพ่ิมความเข้าใจในสาขาที่ได้ท าการศึกษา (1.4-9) 

8) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางด้านวิชาการ เพ่ือให้นักเรียนนาย
ร้อยมีความรู้ทางด้านวิชาการพร้อมน าไปปฏิบัติจริง รวมทั้งสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพ่ือเข้าร่วมการ
แข่งขันส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขั้น  ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้
ส่งนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ดังนี้ 

8.1) การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร-ต ารวจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (1.4-10) 

8.2) การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 23/2563 (1.4-11) 
8.3) การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ 

ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2563 ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท...ช่วยชาติได้อย่างไร” ผ่านโปรแกรม 
Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ส่งผลให้นักเรียนนายร้อยได้เพ่ิมทักษะทางภาษามากขึ้น
โดยเฉพาะการพูดในที่สาธารณะ (1.4-12) 

9) การพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้แก่นักเรียนนายร้อย มี
การจัดกิจกรรมดูดาวเสาร์ใกล้โลกเมื่อ 21 ก.ค. 63 (1.4-13) และการศึกษาปรากฏการณ์ดาวพฤหัสบดี
เคียงดาวเสาร์ใกล้ที่สุดในรอบ 397 ปี เมื่อ 21 ธ.ค. 63 (1.4-14) 

10) การประกวดโครงงานวิจัยดีเด่นนักเรียนนายร้อยเพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติงานจริง (1.4-15) 

11) กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยนักเรียนนายร้อย 
(1.4-16) 

1.3.2 กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ รับผิดชอบด าเนินงานในโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้แก่นักเรียนนายร้อย ดังนี้  

1) พิธีปฏิญาณตนสวนสนามและพิธีรับประบี่สั้นของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อ 5 ส.ค. 63 เพ่ือแสดงการยอมรับถึงคุณลักษณะทางทหารที่ได้รับการ
เสริมสร้างในห้วงการเป็นนักเรียนใหม่ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 และได้รับการยอมรับจาก
นักเรียนนายร้อยรุ่นพี่และผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น (1.4-17) 
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2) โครงการฝึกอบรมการเกษตรนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าประจ าปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนการสัตว์ 
กรมการสัตว์ทหารบก (1.4-18) 

3) โครงการห้องเรียนมีชีวิต รุ่นที่ 11 (Living Classrooms Class XI) เพ่ือให้
นักเรียนนายร้อยได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติงานจริงทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางชุมชน
เขม้แข็ง (1.4-19) 

4) การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้น าแก่นักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา 2563  
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยด าเนินกิจกรรมชมรมนักเรียนนายร้อย (1.4-20) 

5) การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าด้านพลศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย  ในปี
การศึกษา 2563 นักเรียนนายร้อยได้คะแนนอักษรระดับวิชาพลศึกษา B ขึ้นไป ร้อยละ 97.64 ของ
นักเรียนทั้งหมด (1.4-21) 

6) โครงการอบรมการเตรียมการทดสอบร่างกายเ พ่ือความพร้อมรบ 
(กองทัพบก) หรือ Army Combat Readiness Physical Test (ACRPT) เพ่ือเป็นการเตรียมก าลังพล
กองพลศึกษาฯ ให้พร้อมท าการทดสอบให้แก่นักเรียนนายร้อยต่อไป (1.4-22) 

7) โครงการ Smart Cadet 4.0 ส าหรับนักเรียนผู้บังคับบัญชา ประจ าปี 2563 
ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 จ านวน 207 นาย เพ่ือพัฒนาทักษะผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า
ให้แก่นักเรยีนบังคับบัญชา (1.4-23) 

8) การฝึกเตรียมการจัดก าลัง ร้อย ร. ฝึกผสม ไทย/สหรัฐอเมริกา รหัส 
Lightning Forge ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ส่งนักเรียน
นายร้อยชั้นปีที่ 5 จ านวน 36 นาย แทนค่าในต าแหน่ง พล.ปล. (1.4-24) 

9) การฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค์/เหล่าทัพ 64 ของนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีที่ 1-3 จ านวน 732 นาย และการสอนอบรมต าราพระราชทานให้กับนักเรียนนายร้อย ระหว่าง 
26 พ.ย.-25 ธ.ค.63 โดยหน่วยทหารรักษาพระองค์ และมีการฝึกนักเรียนนายร้อยให้มีความพร้อมเพ่ือ
เข้าฝึกร่วมหน่วยรักษาพระองค์ (1.4-25) แต่ต่อมาเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรค COVID มี
ความจ าเป็นต้องงดการฝึกร่วม (1.4-26) 

10) โครงการเสาร์ประทีปประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12 ก.ย. 63-
28 พ.ย. 63 (เฉพาะวันเสาร์) เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชนในโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าและพ้ืนที่รอบๆ อีกท้ังเป็นการฝึกนักเรียนนายร้อยเกี่ยวกับการพูดและการท างาน
ร่วมกับประชาชนรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพ้ืนที่ (1.4-27) 

11) การทดสอบวิ่งระยะทาง 6 ไมล์ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 และ4 และ
นักเรียนบังคับบัญชา (1.4-28) 
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1.3.3 ส่วนวิชาทหารฯ 
ส่วนวิชาทหารฯ มีหน้าที่ 1) ให้การศึกษา อบรม และด าเนินการฝึกวิชาทหาร

ขั้นพ้ืนฐานทางยุทธวิธี รวมทั้งหลักการและเทคนิคของเหล่าต่างๆ แก่นักเรียนนายร้อย ให้สามารถเป็น
ผู้น าหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) ให้การศึกษา อบรม และ
ด าเนินการฝึกบุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกก าหนด 3) ประเมินค่าความเหมาะสมในการเป็นทหาร 
ให้แก่นักเรียนนายร้อย ซ่ึงก าหนดเป้าหมายการจัดการฝึกและศึกษาไว้ดังนี้ 

- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคล
และหัวหน้าชุดฯ 

- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ฯ 
- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวดฯ 
- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จ าเป็นส าหรับ

การเป็นผู้น าหน่วยฯ 
- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพ่ิมเติมในเรื่องที่จ าเป็นอ่ืนๆ 

กระบวนการหลักตามหน้าที่ของส่วนวิชาทหารฯ ที่จะท าให้นักเรียนนายร้อย ปรากฏอัตลักษณ์ตาม
เป้าหมายนั้นประกอบด้วย การศึกษาในภาคการศึกษาโดยจะใช้เวลาในวันราชการตามตารางการ
เรียนการสอนของส่วนวิชาทหารฯ ส่วนการฝึกศึกษาในภาคการฝึกหรือเรียกว่าการฝึกภาคสนามของ
นักเรียนนายร้อยจะใช้เวลาต่อจากการศึกษาภาควิชาการของภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม
ถึงเดือนเมษายนตามค าสั่งการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ประจ าปีการศึกษา 2563 (1.4-29) 

1.3.4 โครงการ/กิจกรรมที่ รับผิดชอบโดยภาพรวมของโรงเรียนนายร้อย                     
พระจุลจอมเกล้า และหน่วยขึ้นตรงอ่ืนๆ มีดังนี ้

1) พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่ นักเรียนนายร้อย 
และพิธีมุทิตาจิตและพระราชทานของที่ระลึกแด่อดีตครู อาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2563 เมื่อ 18  
มิ.ย. 63 เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครู อาจารย์ อันเป็นการสืบสานประเพณี
อันดีงามที่แสดงถึงมุทิตาจิต และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้  และอบรมสั่งสอนให้
นักเรียนนายร้อยเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของกองทัพบก (1.4-30) 

2) โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 ก.ค.63 โดยนักเรียนนายร้อยมีส่วนร่วม
ในการบริจาคโลหิตเพื่อปลูกจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและเพ่ือนมนุษย์ (1.4-31) 

3) นักเรียนนายร้อยเข้าร่วมในพิธีการที่แสดงถึงการเทิดทูนและถวายพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย-
ราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค. 63 (1.4-32) กิจกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 2 เม.ย. 64  (1.4-33) เป็นต้น 

4) ให้นักเรียนนายร้อยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีเพ่ือ ชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์” เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้มีลักษณะจิตอาสาและบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ อาทิ 
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กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราท าความดีเพ่ือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เมื่อ 11 พ.ย. 
63 (1.4-34) เป็นต้น 

5) นักเรียนนายร้อยกราบถวายบังคมทูลถวายรายงานโครงการตามแนว
พระราชด าริ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ แด่พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อคราวเสด็จทอดพระเนตรการหว่านข้าว ณ 
แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ 21 ก.ค. 63 (1.4-35) 

6) กิจกรรมการแข่งขัน “CRMA Says. จปร.ขอพูด” ในหัวข้อ “ความยั่งยืน
หรือโลกในอีก 20 ปีข้างหน้า” จัดโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เมื่อ 
21-22 ก.ย. 63 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยให้นักเรียนทหารประกอบด้วย นักเรียนนาย
ร้อย นักเรียนแพทย์ทหาร เพ่ือเสริมสร้างทักษะการสื่อสารและการพูดให้แก่นักเรียนนายร้อย และเปิด
โอกาสให้นักเรียนนายร้อยกล้าคิดกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และฝึกการท างานเป็นทีมเสริมสร้าง
ทักษะการบริหารจัดการ (1.4-36)  

7) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าน านักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 เดินทางไป
ชมสมรรถนะของหน่วยยานเกราะ Stryker ณ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า กองพลทหารราบที่ 11 เมื่อ 
21 ก.ย. 63 พล.ร. 11 เพื่อเพ่ิมประสบการณ์ทางทหาร (1.4-37) 

8) จัดการบรรยายพิเศษเพ่ือให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้เพ่ิมเติมจากหลักสูตร
ปกติ และทราบถึงประสบการณ์การท างานทางทหาร ดังนี้ 

8.1) การบรรยายด้านสวัสดิการและสิทธิก าลังพล เมื่อ 1 ก.ค. 63 เพ่ือให้
นักเรียนนายร้อยที่จะจบการศึกษาได้ทราบถึงสวัสดิการและสิทธิก าลังพลก่อนส าเร็จการศึกษาและ
บรรจุเข้ารับราชการ (1.4-38) 

8.2) การบรรยายพิเศษโดยแม่ทัพภาค ๔ เรื่อง ประสบการณ์และแนว
ทางการปฏิบัติงาน ในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2-4 ทุกนาย เมื่อ 24 
พ.ย. 63 (1.4-39) 

8.3) การบรรยายพิเศษโดย คณะพลเอก สพรั่ง กัลยาณมิตร เรื่อง ความไม่รู้
พระพุทธศาสนาเป็นภัยต่อประเทศชาติอย่างไร ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-2  เมื่อ 20 มิ.ย. 63 
(1.4-40) 

8.4) การบรรยายพิเศษโดยรองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง ประสบการณ์
และการแก้ปัญหาของผู้บังคับหมวดใหม่ ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3-4 เพ่ือแนะน าแนวทางให้แก่
นักเรียนนายร้อยในการปรับตัวและปลูกฝังอุดมการณ์ แนวคิดในการด าเนินชีวิต เมื่อ 3 พ.ย. 63      
(1.4-41) 
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8.5) การบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์และการปฏิบัติงานของ ร้อย.ช.ฉก.
ไทย/เซาท์ซูดาน ผลัดที่ 1 ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (UNMISS) 
เมื่อ 25 พ.ย. 63 เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้ทราบถึงภารกิจการจัดก าลังของกองทัพบก ไปสนับสนุนการ
ปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติ และประโยชน์ที่กองทัพบกได้รับ รวมถึงประสบการณ์ของ
การปฏิบัติงานร่วมกับกองก าลังของมิตรประเทศ (1.4-42) 

8.6) การบรรยายพิเศษ เรื่อง บทเรียน และประสบการณ์การเข้าร่วม
ประเมินผลที่ศูนย์ฝึกการเตรียมความพร้อมร่วม (JRTC) ณ ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา ของร้อย.ร. ฝึกผสม 
ไทย/สหรัฐฯให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 เมื่อ 7 ธ.ค. 63 (1.4-43) 

8.7) การบรรยายพิเศษโดยผู้บัญชาการทหารบก เรื่อง แนวทางในการรับ
ราชการ ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ที่จบการศึกษาเป็นนายทหารใหม่ เมื่อ 26 ธ.ค. 63 (1.4-44) 

8.8) อบรมหลักสูตรกิจการจเรส าหรับนายทหารใหม่ให้แก่นักเรียนนายร้อย
ชั้นปีที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ 2564 เมื่อ 16-18 ธ.ค. 63 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและกอง
พลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (1.4-45) 

ผลการประเมิน ได้คะแนน 0.40 คะแนน   
 

1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามุ่งเน้นการเสริมสร้างให้นักเรียนนายร้อยมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามอัตลักษณ์ที่ก าหนด ซึ่งคุณภาพผลผลิตของนักเรียนนายร้อยมา
จากการมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากรทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้บริหารของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล และติดตามประเมินผลอย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งส่วนนโยบาย ได้แก่ กองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่วนปกครอง
บังคับบัญชา ได้แก่ กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ส่วนฝึกศึกษา ได้แก่ ส่วนวิชาทหารฯและ 
ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนรักษาและฟ้ืนฟู ได้แก ่โรงพยาบาลฯ และ ส่วนสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ส่วนบริการฯ 
และกองพันทหารราบฯ ร่วมกันก ากับ ดูแล และเสริมสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยตามบริบท
และบทบาทหน้าที่ของตน  

ผลการประเมิน ได้คะแนน 0.40 คะแนน   
 

1.5 มีผลการประเมินนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามุ่งตอบสนองต่อนโยบายเฉพาะของกองทัพบก พ.ศ. 

2560 – 2564 ที่ว่า “ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อย เพ่ือส าเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลัก
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ของกองทัพบก ซึ่งมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” และตามอัตลักษณ์ของผู้
จบการศึกษา จึงได้ท าการส ารวจความคิดเห็น เรื่องความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 67 ปีการศึกษา 2562 โดยมีระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.62  จ าแนกเป็นผลการประเมินด้านความเป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 ด้านความเป็นผู้น าที่ยึดมั่นอุดมการณ์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
4.59 และด้านการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 (1.4-46) 

นอกจากนี้ยังมีการประเมินภายในหน่วยงานในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่เด่นชัดของนักเรียนนายร้อยตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน 
เช่น ในประเด็นของ การประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้น าทหาร ของนักเรียนนายร้อยและ        
ผลการฝึกศึกษาทางการทหาร ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ดังนี้ 

1.5.1 ในปีการศึกษา 2563 ส่วนวิชาทหารฯ ได้ประเมินความเหมาะสมในการเป็น
ผู้น าทหาร ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 ที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80.00 ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้น าทหารของนักเรียนนายร้อย ที่อยู่
ในเกณฑ์ ดี ดีมาก และดีเลิศ (อักษรระดับ B, B+ และ A) พบว่ามีนักเรียนนายร้อย ที่เข้ารับการ
ประเมินแล้วผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 1,148 นาย จากจ านวนนักเรียนนายร้อยที่
เข้ารับการประเมิน 1,169 นาย คิดเป็นร้อยละ 98.20  (1.4-47) 

1.5.2 ส่วนวิชาทหารประเมินผลการสอนวิชาทหารและการฝึกภาคสนาม ให้กับนักเรียน
นายร้อย ในปีการศึกษา 2563 โดยมีการประเมินผลการฝึกท่ีมุ่งเน้นผลการปฏิบัติเป็นรายบุคคลเพ่ือ
ทดสอบความสามารถของนักเรียนนายร้อยหลังจากเข้ารับการฝึก และก าหนดให้อักษรระดับ B ขึ้นไป
ถือว่านักเรียนนายร้อย ปรากฏอัตลักษณ์ เป็นนักรบที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้น าหน่วยทหาร 
ซึ่งมีผลการประเมิน (1.4-48) ดังนี้ 

1)  นนร.ชั้นปีที่ 1 มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 94.91 %  
2)  นนร.ชั้นปีที่ 2 มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 94.25 %  
3)  นนร.ชั้นปีที่ 3 มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 91.74 %  
4)  นนร.ชั้นปีที่ 4 มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 91.73 %  
5)  นนร.ชั้นปีที่ 5 มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 99.19%  

 ผลการประเมิน ได้คะแนน 0.40 คะแนน   

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

วิธีการค านวณ 
 

 
 

 

 
ผลร้อยละ = 

จ านวนนักเรียนนายร้อยท่ีปรากฎอัตลักษณต์ามที่ รร.จปร. ก าหนด 
 

จ านวนนักเรียนนายร้อยท่ีได้รับการสุ่มตรวจ 
X 100 
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การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2561 จ านวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่ก าหนด จ านวน 1,085

นาย จากจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ 1,085 นาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 (1.4-49) 
ปีการศึกษา 2562 จ านวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่ก าหนด จ านวน 1,142 

นาย จากจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ 1,142 นาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 (1.4-50) 
ปีการศึกษา 2563 จ านวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่ก าหนด จ านวน 1,169 

นาย จากจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ 1,169 นาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 (1.4-47) 
ผลด าเนินงาน 3 ปี มีจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่ก าหนด จ านวน 

3,396 นาย จากจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ 3,396 นาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน 

 

  ผลการประเมิน   เท่ากับ 3 คะแนน            

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  เท่ากับ 5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
1.4-1 แผนปฏิบัติราชการ  รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 (1 พ.ค. 63 - 30 เม.ย. 64) 
1.4-2 แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560 – 2564 
1.4-3 การเลือกสาขาวิชาของ นนร.ชั้นปีที่ 2 และปฐมนิเทศ นนร.ชั้นปีที่ 1 
1.4-4 รายงานผลการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนายร้อยชั้นปทีี่ 5 ปีการศึกษา 2563 
1.4-5 รายงานสรุปผลการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของ นนร. ประจ าเดือน มิ.ย.63 
1.4-6 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ทัศนศึกษาพระต าหนักบ้านสวนปทุม 
1.4-7 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและ 

  พระบรมมหาราชวัง 
1.4-8 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพิทักษ์รักษาและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.4-9 รายงานผลการทัศนศึกษาและดูงาน นนร. ประจ าปี 2561 
1.4-10 ขออนุมัติน าทีมไซเบอร์ นนร. เข้ารับรางวัลจาก ผบ.ทสส. 
1.4-11 รายงานผลการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 23/2563 
1.4-12 ขออนุมัติปิดโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา ปี 2563 (ด้านการพัฒนา) 
1.4-13 ขออนุมัติจัดกิจกรรมดูดาวเสาร์ใกล้โลก และขอใช้พื้นที่ลานหน้า บก.รร.จปร. 
1.4-14 ขออนุมัติจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ 
1.4-15 รายงานผลการจัดงานวันสัมมนาวิชาการสภาคณาจารย์ รร.จปร. ประจ าปี 2563 
1.4-16 การรายงานผลการด าเนินงาน การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยนักเรียนนายร้อย 
1.4-17 ขออนุมัติจัดงานพิธีปฏิญาณตนสวนสนามและพิธีกระบี่สั้นของ นนร . ชั้นปีที่ 1 ประจ าปี

การศึกษา 2563 และขอรับการสนับสนุน 
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1.4-18 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการฝึกอบรมการเกษตร นนร.รร.จปร. ปีการศึกษา 
2563 

1.4-19 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจโครงการห้องเรียนมีชีวิตรุ่น 11 ปีการศึกษา 2563 
1.4-20 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจการด าเนินกิจกรรมชมรม นนร. ปี 2563 
1.4-21 สรุปการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าด้านพลศึกษา นนร. ปีการศึกษา 2563 
1.4-22  โครงการอบรมการเตรียมการทดสอบร่างกายเพ่ือความพร้อมรบ (ทบ .) หรือ Army 

Combat Readiness Physical Test (ALCPT) 
1.4-23 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการอบรมโครงการ Smart Cadet ส าหรับนักเรียน 

 ผู้บังคับบัญชา ปีการศึกษา 2563 
1.4-24 การจัดก าลัง ร้อย ร. ฝึกผสมไทย/สหรัฐอเมริกา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
1.4-25 รายงานผลการประชุมแถลงความพร้อม และติดตามความคืบหน้าการเตรียมการฝึก 
1.4-26 ขอแจ้งงดจัดการฝึก กฝร.พตท.64 
1.4-27 ขออนุมัติด าเนินโครงการเสาร์ประทีป ประจ าปี 2563 และขอรับการสนับสนุน 
1.4-28 รายงานผลการทดสอบวิ่งระยะทาง 6 ไมล์ให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ 3, 4, นนร. ผู้บังคับบัญชาที่

สังกัด พัน.2และ พัน.3 กรม นนร.รอ.รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 2563 
1.4-29 ขออนุมัติตารางการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 1-4 ประจ าปีการศึกษา 2563 
1.4-30 ขออนุมัติออกค าสั่งจัดงานพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่ นนร. และ

พิธีมุทิตาจิตและพระราชทานของที่ระลึกแด่อดีตครู อาจารย์ ประจ าปี 2563 
1.4-31 รายงานผลการด าเนินโครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระวชิร

เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563  
ครั้งที่ 13 (ครั้งสุดท้ายของโครงการ) 

1.4-32 ขออนุมัติจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราช
นารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 

1.4-33 ขออนุมัติจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 
เม.ย.64) 

1.4-34 ขออนุมัติจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

1.4-35 สรุปผลการประชุมเตรียมการเสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วนพระองค์  ในการ
ทอดพระเนตรการหว่านข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร. 

1.4-36 รายงานผลการจัดกิจกรรมการแข่งขัน “CRMA Says. จปร.ขอพูด” 
1.4-37 อนุมัติให้ข้าราชการและ นนร. เดินทางไปชมกิจกรรม Road Show 
1.4-38 การบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิก าลังพล ณ รร.จปร. จว.นย. 
1.4-39 ขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษให้แก่ นนร. 
1.4-40 ขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ 1 และ 2 



55 
 

1.4-41 ขออนุมัติเชิญข้าราชการภายนอกเป็นผู้บรรยายพิเศษให้แก่ นนร. 
1.4-42 ขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษให้แก่ นนร. 
1.4-43 ขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษให้แก่ นนร. 
1.4-44 การบรรยายพิเศษของ ผบ.ทบ. ให้กับนายทหารใหม่ ประจ าปี 2563 
1.4-45 การบรรยายพิเศษการฝึกอบรมหลักสูตรกิจการจเรส าหรับนายทหารใหม่ 
1.4-46 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษาจาก รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 67) ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.4-47 รายงานผลการประเมินค่าคุณลักษณะผู้น าของ นนร. ประจ าปีการศึกษา 2563 
1.4-48 ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 

2563 (จปร.รุ่นที่ 72 จ านวน 253 นาย) 
1.4-49 รายงานการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้น าของ นนร. ชั้นปีที่ 1 – 5 ประจ าปี

การศึกษา 2561 
1.4-50 รายงานการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้น าของ นนร. ชั้นปีที่ 1 – 5 ประจ าปี

การศึกษา 2562 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) (5 คะแนน) 
ค าอธิบาย 

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

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม 
การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ก าหนดโครงการเพ่ือเพ่ือพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อย ดังนี้ 
1) การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษา เพ่ือพัฒนาทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย ส่วนการศึกษาฯ ได้จัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษา
จ านวนทั้งสิ้น 30 รายวิชา (1.5-1) 

2) การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบ English Program (EP) โดย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการทดสอบ ALCPT และผลการทดสอบส าหรับนักเรียนที่ศึกษาในระบบ 
English Program (EP) ดังนี้ (1.5-2) 

ร้อยละของจ านวน นนร.แต่ละชั้นปีที่ผ่านเกณฑ ์ALCPT ตามท่ีก าหนด ร้อยละ 100 
ชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 82.35 
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ชั้นปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ70.37 
ชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ73.33 

3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ นนร. เพ่ือเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ 
American Language Course Placement Test (ALCPT) โดยมีการตั้งกรรมการสอนทบทวน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ ALCPT ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 ในกรณีที่ผลการสอบไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (1.5-3 และ 1.5-4)  โดยตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการทดสอบ ALCPT และ
ผลการทดสอบ (1.5-5) ดังนี้ 

ร้อยละของจ านวน นนร.แต่ละชั้นปีที่ผ่าน เกณฑ์ ALCPT ตามท่ีก าหนดร้อยละ 80 
ชั้นปีที่ 1 ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน  สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75.29 
ชั้นปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 55 คะแนน  สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 84.46 
ชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน  สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 68.58 
ชั้นปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 70 คะแนน  สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 45.65 
ชั้นปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 80 คะแนน  สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 45.89 

4) การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ นนร. ในวิชาการพูดภาษาอังกฤษ 
(Speaking) เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนายร้อยที่สนใจ (1.5-6) 

5) โครงการจัดท าคู่มือภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับก าลังพลกองทัพบกไทยให้กับนักเรียน
นายร้อยเพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้ใช้ในการเตรียมการฝึกร่วมและเพ่ิมเติมทักษะภาษาอังกฤษ (1.5-7) 

6) การน าเสนอโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนนายร้อยไดพั้ฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (1.5-8) 

7) ส่วนการศึกษาฯ ได้ผลิตคู่มือบทสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนนายร้อยก่อน
จบการศึกษาเพ่ือให้นักเรียนนายร้อยสามารถแนะน าตัวและพูดเกี่ยวกับตัวเอง พร้อมทั้งสามารถ
สื่อสารและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ รอบตัวที่พบเห็นในชีวิตประจ าวัน (1.5-9) 

8) ส่วนการศึกษาฯได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (กรณีพิเศษ) ให้แก่นักเรียนนาย
ร้อยในระหว่างวันที่ 11-15 พ.ค. 63 โดยกองทัพบกจัดอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศจ านวน 3 คน 
มาท าการสอนนักเรียนนายร้อย 4 กลุ่ม (1.5-10) คือ 

- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกผสม ไทย/อเมริกา 
รหัส Lightning Forge ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 45 นาย 

- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 ตอน วท.1 (English Program) จ านวน 30 นาย 
- นักเรียนนายร้อยชั้นปี่ที่ 2 ตอน วท.1 (English Program) จ านวน 28 นาย 
- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ตอน ก1(English Program) จ านวน 37 นาย 

9) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้น าคะแนนความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ 
โดยก าหนดสัดส่วนร้อยละ 10 ประกอบในการคิดคะแนนในการเลือกเหล่าและต าแหน่งบรรจุของ
นักเรียนนายร้อยเพ่ือให้นักเรียนนายร้อยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง 
(1.5-11) 

ผลการประเมิน  เทา่กับ 1.25 คะแนน   
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2. มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมอย่าง
ชัดเจน 

การด าเนินงาน 
การก าหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่นักเรียนนายร้อย ได้มี

การก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จในการด าเนินงานทุกรายโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 เช่น การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับ นนร. เพ่ือเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ American Language Course 
Placement Test (ALCPT) ก าหนดตัวชี้วัด คือร้อยละของจ านวนนักเรียนนายร้อยแต่ละชั้นปีที่สอบ
ผ่านเกณฑ์ ALCPT ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทุกชั้นปี (1.5-5) เป็นต้น 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1.25 คะแนน   

3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
การด าเนินงาน 
มีการน าโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการมาสู่การปฏิบัติในทุกราย

โครงการ/กิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับ นนร. เพ่ือเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ American Language Course Placement 
Test (ALCPT) การปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากทุกกองวิชาในส่วนการศึกษาฯ รวมทั้งกรมนักเรียน
นายร้อยรักษาพระองค์ (1.5-3 และ 1.5-4)   

ผลการประเมิน เท่ากับ 1.25 คะแนน 

4. มีการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยต้องมีผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

การด าเนินงาน 
- การประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปได้ เช่น 
1) น าเสนอโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยเป็นภาษาอังกฤษ ก าหนดตัวชี้วัดคือจ านวน

ผลงานที่น าเสนอ จ านวน 10 ผลงาน สรุปผลการด าเนินงาน นักเรียนนายร้อยน าเสนอโครงงานวิจัย
เป็นภาษาอังกฤษทั้ง 10 โครงการ (1.5-8) 

2) โครงการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษาในปีการศึกษา 
2563 มีการจัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษาจ านวนทั้งสิ้น 30 วิชา ก าหนดตัวชี้วัด คือ ร้อยละ
ของจ านวนนักเรียนนายร้อยที่ได้คะแนนอักษรระดับตั้งแต่ C ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สรุปผล
การด าเนินงาน จ านวนนักเรียนนายร้อยได้คะแนนอักษรระดับตั้งแต่ C ขึ้นไป ร้อยละ 97.80 ของ
จ านวนนักเรียนนายร้อยทั้งหมดท่ีเรียนระบบสองภาษา (1.5-1) 

3)  การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ นนร. ในวิชาการพูดภาษาอังกฤษ 
(Speaking) เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนายร้อยที่สนใจ (1.5 -6) ก าหนด
ตัวชี้วัด คือ นักเรียนนายร้อยได้คะแนนไม่ต่ ากว่า B ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สรุปผลการด าเนินงาน 
นักเรียนนายร้อยได้คะแนนไม่ต่ ากว่า B ร้อยละ 100 
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ผลการประเมิน เท่ากับ 1.25 คะแนน   

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 1.5 เท่ากับ  5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
1.5-1 สรุปผลการด าเนินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา 
1.5-2 แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ นนร.โครงการ EP ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 
1.5-3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอนทบทวนภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ ALCPT ให้กับ 

นนร. ชั้นปีที่ 1 – 5 ภาคการศึกษาท่ี 1/63 
1.5-4 ขออนุมัติท าการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ALCPT ให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 1-4 
1.5-5 รายงานสรุปผลการทดสอบ ALCPT นนร.ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
1.5-6 รายงานสรุปผลการสอบ วิชา การพูดภาษาอังกฤษ รหัสวิชา LG 5114 นนร.ชั้นปีที่ 4 ปี

การศึกษา 2563 
1.5-7 รายงานภาพถ่ายการแจกจ่ายคู่มือภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ส าหรับก าลังพลกองทัพไทยให้กับ นนร. 
1.5-8 รายงานผลการจัดงานวันสัมมนาวิชาการสภาคณาจารย์ รร.จปร. ประจ าปี 2563 
1.5-9 การปรับปรุงบทสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษส าหรับ นนร. ก่อนจบการศึกษา 
1.5-10 รายงานผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (กรณีพิเศษ) ให้แก่ นนร. 
1.5-11 ขออนุมัติหลักเกณฑ์และรายวิชาส าหรับคิดคะแนนในการเลือกเหล่าและต าแหน่งบรรจุของ นนร. 
 

ตารางท่ี 13 สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ ผลด าเนินการ น้ าหนัก 
คะแนนการ
ประเมิน 

คะแนน x น้ าหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   5.00 5.00 25.00 
         1 ร้อยละ 100 (1) 1  
         2 ร้อยละ 44.36 (1) 1  
 3 จ านวน 8 รางวัล (1) 1  
 4 ร้อยละ 88.70 (1) 1  
 5 ร้อยละ 96.82 (1) 1  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  ร้อยละ 95.50 5.00 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  ร้อยละ 65.04 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 5.00 25.00 
คะแนนรวม 25.00  125.00 
คะแนนเฉลี่ย 125.00 ÷ 25.00 = 5.00 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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การวิเคราะห์มาตรฐานที่  1 
จุดเด่น 

1. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนานักเรียน
นายร้อย ทั้งทางด้านวิชาการ การฝึกทางทหาร และการสร้างภาวะผู้น าทางทหาร อีกทั้งในการปฏิบัติ
จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกอย่างเพียงพอ 

2. หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนายทหารสัญญาบัตรที่จบการศึกษา  
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนวิชาทหารฯ  และกรมนักเรียน         
นายร้อยรักษาพระองค์ฯ มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักเรียนนายร้อย 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลการสอบ ALCPT 
2. ผลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยด้านการสร้างนวัตกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็นนโยบายที่ดี แต่การพัฒนาทักษะทุกด้าน

ของภาษาอังกฤษต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นควรมีการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนายร้อยอย่าง
ต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ซึ่งน ามาสู่การสร้างนวัตกรรมในการท าโครงงานวิจัยและพัฒนา
ของนักเรยีนนายร้อยและน าเสนอในงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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มาตรฐานที่ 2 คุณภาพอาจารย์ 
คุณภาพอาจารย์ พิจารณาได้จากคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

และวิชาชีพในสาขาที่สอน อาจารย์มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ อาจารย์ ควรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาการเรียน
การสอน นอกจากนี้ อาจารย์ ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาซึง่บรรจุในต าแหน่งอาจารย์ หรือรองผู้อ านวยการ

กองวิชาฯ ท าหน้าที่สอนนักเรียนนายร้อย และ/หรือ ท างานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม การนับ
จ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงโดยมีระยะเวลาการท างานในปีการศึกษา
นั้น ซึ่งรวบรวมเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษาตามเงื่อนไขดังนี ้

- กรณีมีระยะเวลาท างาน 9 เดือน ขึ้นไป ให้นับเป็น 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลาท างาน 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
- กรณีมีระยะเวลาท างานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 
อาจารย์ประจ าที่ท างานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ให้นับเฉพาะผู้ปฏิบัติงานจริงไม่นับอาจารย์

ประจ าที่ลาศึกษาต่อ และไม่นับซ้ าแม้ว่าอาจารย์ผู้นั้นจะท างานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม หลายเรื่อง 
ในปีการศึกษานั้น 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ  
ค าอธิบาย      

อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน สามารถ
พัฒนานักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีอาจารย์ประจ าที่สังกัด ส่วนการศึกษาฯ ส่วนวิชาทหารฯ 
และกองการพลศึกษาฯ ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าสังกัดส่วนการศึกษาฯ 
เกณฑ์การประเมิน 
หลักฐานจากส่วนการศึกษา (4 คะแนน) 

 ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้ 
                    วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

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

การด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคุณภาพของ

อาจารย์ประจ าในส่วนการศึกษาฯ เท่ากับ 452 จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 149 คน  
ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคุณภาพของ

อาจารย์ประจ าในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 461.5 จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 154.5 คน  
ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคุณภาพของ

อาจารย์ประจ าในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 475.5 จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 162.0 
คน (2.1-1)  

เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 3 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับ
คุณภาพของอาจารย์ประจ าในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า1,389 จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
465.5 คน คิดเป็นดัชนีคุณภาพ 2.98 

 

ตารางที่ 14 ข้อมูลพ้ืนฐานแสดงผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจ าในส่วนการศึกษาฯ   
ปีการศึกษา 2561-63 

ชื่อข้อมูล (ระดับคุณภาพ) 
จ านวนอาจารย์ (นาย) ผลรวมจ านวน 

อจ. X น้ าหนัก 2561 2562 2563 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปริญญาตร ี
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ (0) 

4.5 8 9 0 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปริญญาตร ี
และด ารงต าแหน่ง ผศ. (1) 

0 0 0 0 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปริญญาตร ี
และด ารงต าแหน่ง รศ. (3) 

0 0 0 0 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปริญญาตร ี
และด ารงต าแหน่ง ศ. (6) 

0 0 0 0 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปริญญาโท 
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ (2) 

85.5 87 89.5 524 

6. จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปริญญาโท 
และด ารงต าแหน่ง ผศ. (3) 

20.5 20 24 193.5 

7. จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปริญญาโท 
และด ารงต าแหน่ง รศ. (5) 

4.5 5 4 67.5 

8. จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปริญญาโท 
และด ารงต าแหน่ง ศ. (8) 

0 0 0 0 

9. จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวฒุิปริญญาเอก 
และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ (5) 

17 16.5 18.5 260 

 
ดัชนีคุณภาพ = ผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
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ตารางท่ี 14 (ต่อ) 

ชื่อข้อมูล (ระดับคุณภาพ) 
จ านวนอาจารย์ (นาย) ผลรวมจ านวน 

อจ. X น้ าหนัก 2561 2562 2563 
10. จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปริญญาเอก 
และด ารงต าแหน่ง ผศ. (6) 

12 12 11 210 

11. จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปริญญาเอก 
และด ารงต าแหน่ง รศ. (8) 

5 6 6 136 

12. จ านวนอาจารย์ประจ าคณุวุฒิปริญญาเอก 
และด ารงต าแหน่ง ศ. (11) 

0 0 0 0 

13. ผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคณุภาพของอาจารย์ประจ า 452 461.5 477.5 1,391 
14. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 149 154.5 162.0 465.5 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 5 เท่ากับ 4 คะแนน 
 
ดัชนีคุณภาพ    =   ผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจ า 
                                  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

                                 =  2.99               
                                    

ผลการประเมิน คุณภาพอาจารย์ในส่วนการศึกษาฯ เท่ากับ  2.39 คะแนนจากคะแนน
เต็ม 4 คะแนน      
 

2. อาจารย์ประจ าสังกัดส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ 
เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของครู/อาจารย์ประจ า ที่ผ่านการประเมินและเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ

ส าหรับข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน โดยหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการของ
เหล่าทัพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  (1 คะแนน) 

ค่าดัชนีคุณภาพครู/อาจารย์ ค านวณดังนี้ 

 
 
 
 
การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ มีครู/อาจารย์ รวม 62 นาย 

มีครู/อาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมิน และได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะของข้าราชการที่ท าหน้าที่สอน 
จ านวน 6 นาย คิดเป็นร้อยละ 9.68 (2.1-2 ถึง 2.1-4) 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่มีวิทยฐานะ 
ของข้าราชการที่ท าหน้าที่สอน 

 จ านวนครู/อาจารย์ทั้งหมด 
 

=  100 
ค่าดัชนีคุณภาพ 

อาจารย์และครูฝึก 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2563 ส่วนวิชาทหาร ฯ และกองการพลศึกษาฯ มีครู/อาจารย์ประจ าที่ได้รับ

วิทยฐานะ ดังนี้ 
1) ส่วนวิชาทหารฯ มี ครู/อาจารย์ประจ า จ านวน 52 นาย มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้เข้ารับ

การอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ด าเนินการขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานการ
เป็นผู้สอน โดยได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน จ านวน 35 นาย และได้รับวิทยฐานะ
จ านวนทั้งสิ้น 5 นาย ดังตารางที่ 15 และ 16 

 

ตารางที่ 15  รายชื่ออาจารย์ประจ าของส่วนวิชาทหาร ฯ ที่ได้รับวิทยฐานะ  

ล าดับ ยศ – ชื่อ ต าแหน่ง 
คุณสมบัติ รอรับ

การ
อบรม 

มีหนังสือ
รับรอง หมายเหตุ ครบ ไม่ครบ 

1 พ.อ.สุดใจ  ฉ่ าศิร ิ อจ.หน.สวท.ฯ  - -   
2 พ.อ.คมกฤช เวกชาลิกานน อจ.หน.สวท.ฯ  - -   
3 พ.อ.สิริชัย  เอื้อบุณยะนันท์ อจ.หน.สวท.ฯ  - -   
4 พ.อ.อาทมาต เนต ิ อจ.หน.สวท.ฯ  -  -  
5 พ.อ.นิมิตร  ผ่องจิตร ์ อจ.หน.สวท.ฯ  - -   
6 พ.อ.พิงการ  สายจันทร ์ อจ.หน.สวท.ฯ  - -   
7 พ.อ.รณฤทธิ์  โคตะโน อจ.หน.สวท.ฯ  -  -  
8 พ.อ.ณรงค์  พุมมา อจ.หน.สวท.ฯ  -  -  
9 พ.อ.สิรภพ  แก้วชนิด อจ.หน.สวท.ฯ -  - -  
10 พ.อ.ธนันวัฒน์  ธีระกิจเสถียร อจ.หน.สวท.ฯ  - -  มีวิทยฐานะ 
11 พ.อ.นิติ  จิรัตฐิวรตุม์กุล อจ.หน.สวท.ฯ  - -   
12 พ.ท.นฤดล  รักธรรม อจ.สวท.ฯ. -  - -  
13 พ.ท.สมภาร  เสาวโร อจ.สวท.ฯ. - - -   
14 พ.ท.คมสัน ศาสตร์ประดิษฐ์ อจ.สวท.ฯ.  - -   
15 พ.ท.ไกรวุฒิ  แก้วรักษา อจ.สวท.ฯ. - - -   
16 พ.ท.วัชระ  ขุนชิต อจ.สวท.ฯ. - - -   
17 พ.ท.จักรกฤษณ์  แก้วพิลุน อจ.สวท.ฯ.  -  -  
18 พ.ท.สุภทัต  บัวชุม อจ.สวท.ฯ. --  - -  
19 พ.ท.สัมพันธ์  แทนไธสง อจ.สวท.ฯ. - - -   
20 พ.ท.สมพร  จิตตรง อจ.สวท.ฯ. --  - -  
21 พ.ท.สุรศักดิ์  กลิ่นขจร อจ.สวท.ฯ. - -  -  
22 พ.ท.ศุภกฤต  แก้วพิณ อจ.สวท.ฯ. -  - -  
23 พ.ท.ภัคดี  ทัดจันทร ์ อจ.สวท.ฯ. --  - -  
24 พ.ต.ทินภัทร  ลอยเลิศ อจ.สวท.ฯ. - - -   
25 ร.อ.กิตติ  กลิ่นหอม อจ.สวท.ฯ. - - - -  
26 ร.อ.เทพฤทธิ์  วงภูมิ อจ.สวท.ฯ.  - -  มิวิทยฐานะ 
27 ร.อ.ศรนรินทร์ กาญจนะโนพินิจ อจ.สวท.ฯ.  - -  มิวิทยฐานะ 
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ตารางที่ 15  (ต่อ)  

ล าดับ ยศ – ชื่อ ต าแหน่ง 
คุณสมบัติ รอรับ

การ
อบรม 

มี
หนังสือ
รับรอง 

หมายเหตุ ครบ ไม่ครบ 

28 ร.อ.ปวริศ  ไชยลาโภ อจ.สวท.ฯ.  - -  ขอรับการประเมิน 
29 ร.ท.ฐปนรรฆ์  มณเีชษฐา อจ.สวท.ฯ  - -  ขอรับการประเมิน 

 
ตาราง 16 รายชื่อครูฝึกของส่วนวิชาทหาร ฯ ที่ได้รับวิทยฐานะ  

ล าดับ ยศ – ชื่อ ต าแหน่ง 
คุณสมบัติ รอรับ

การ
อบรม 

มี
หนังสือ
รับรอง 

หมายเหตุ ครบ ไม่ครบ 

1 ร.ต. สกนธ์  ศุภลักษณ ์ ครูฝึก สวท.ฯ  - -   
2 จ.ส.อ. สุชาติ  ชูอาวุธ ครูฝึก สวท.ฯ  - -  มีวิทยฐานะ 
3 จ.ส.อ.กิตติกาญจน ์แสงณรงคไ์ชย ครูฝึก สวท.ฯ  - -   
4 จ.ส.อ. ธานินทร์  ธรรมภักด ี ครูฝึก สวท.ฯ  - -   
5 จ.ส.อ. ปิยรัตน ์ อ่อนปาน ครูฝึก สวท.ฯ  - -   
6 จ.ส.อ. นครินทร ์ เวียงจันทร ์ ครูฝึก สวท.ฯ  - -   
7 จ.ส.อ. ชรินทร์  รุ่งอินทร์ ครูฝึก สวท.ฯ  - -   
8 จ.ส.อ. สุภาพ มะกรดูอินทร ์ ครูฝึก สวท.ฯ  - -  มีวิทยฐานะ 
9 จ.ส.อ. จักรพรรดิ ์ โพธิ์กลิ่น ครูฝึก สวท.ฯ - - -   
10 จ.ส.อ. สมบัต ิ กร่างใกล้ ครูฝึก สวท.ฯ - - -   
11 จ.ส.อ. สุนทร  เข็มพันธ์ ครูฝึก สวท.ฯ  - -   
12 จ.ส.อ. พิสิษฐ ์ พรรณสมัย ครูฝึก สวท.ฯ - - -   
13 จ.ส.อ. สมชาต ิ จันทร์เอี่ยม ครูฝึก สวท.ฯ - - -   
14 จ.ส.อ. สุนิรันดร ์วงศ์ธนพิศุทธ์ิ ครูฝึก สวท.ฯ  - -   
15 จ.ส.อ. วิทธวัช  สัมมาเมฆ ครูฝึก สวท.ฯ - - -   
16 จ.ส.อ. ธานินทร์  ศิลอยู่ ครูฝึก สวท.ฯ - - -   
17 จ.ส.อ. นที     ปิ่นน้อย ครูฝึก สวท.ฯ  - -   
18 จ.ส.อ. สมชาย   กตัญญ ู ครูฝึก สวท.ฯ  -  -  
19 จ.ส.อ. สุภาพ    บุญทาสิน ครูฝึก สวท.ฯ - -  -  
20 จ.ส.อ. สมกิจ    บุญล้อม ครูฝึก สวท.ฯ - -  -  
21 จ.ส.อ. นครัตน ์  เวียงจันทร ์ ครูฝึก สวท.ฯ  -  -  
22 จ.ส.อ. วรวุฒ     กล่องแก้ว ครูฝึก สวท.ฯ -  - -  
23 จ.ส.อ. วีระพงษ ์ สุขบรม ครูฝึก สวท.ฯ -  - -  

 
2)  กองการพลศึกษาฯ อาจารย์ประจ า จ านวน 10 นาย มีคุณสมบัติครบถ้วน จ านวน 6 นาย 

ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ซึ่งออกโดยหน่วยรับผิดชอบงาน ด้านการศึกษาของส่วน
ราชการของกองทัพบกจ านวน จ านวน 4 นาย และได้รับวิทยฐานะจ านวน 1 ราย ดังตารางที่ 17 

 
ตารางท่ี 17 รายชื่อครู/อาจารย์ประจ าของกองการพลศึกษาฯ ที่ได้รับวิทยฐานะ 
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ล าดับ ยศ - ช่ือ - สกุล ต าแหน่ง 
คุณสมบัต ิ รอรับ

การ
อบรม 

มีหนังสือ
รับรอง 

หมายเหต ุ
ครบ ไม่ครบ 

1 พ.อ.กนก  ป้องกันทรัพย์ อจ.หน.กพศ.ฯ √ - - √  
2 พ.อ.ชยพล  ปุยพลทัน อจ.หน.กพศ.ฯ √ - - -  
3 พ.อ.น าพล  ธนะเพทย ์ อจ.หน.กพศ.ฯ √ - - √ มีวิทยฐานะ 
4 พ.ท.โภควินท์  แสงดิษฐ อจ.กพศ.ฯ √ - - √  
5 พ.ท.ชัยธวัช  เงินเง่ือนสุข อจ.กพศ.ฯ √ - - √  
6 ร.อ.สมชาย  คันโททอง อจ.กพศ.ฯ √ - - -  
7 ร.อ.เรืองสิทธ์ิ  ธนดลเกรียงเดช ครูฝึก กพศ.ฯ - √ - -  
8 ร.อ.วิทยา  น่ิมเภา ครูฝึก กพศ.ฯ - √ - -  
9 ร.อ.สมพร  พิมพ์ดีด ครูฝึก กพศ.ฯ - √ - -  
10 ร.อ.พิเศษ  เมฆเสือ ครูฝึก กพศ.ฯ - √ - -  

 
สรุปในปีการศึกษา 2563 ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ มีครู/อาจารย์ รวม 62 

นาย มีครู/อาจารย์ที่ผ่านการประเมิน และได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะของข้าราชการที่ท าหน้าที่สอน 
จ านวน 6 นาย คิดเป็นร้อยละ 9.68 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพครู/อาจารย์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 

เท่ากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมิน เท่ากับ  0.97 คะแนน  
คุณภาพอาจารย์ในส่วนวิชาทหารฯ เท่ากับ  0.97 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1 คะแนน      

 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ได้คะแนนเท่ากับ 3.35 คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
2.1-1  คุณภาพอาจารย์ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2563 
2.1-2 ค าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1185/63 ลง 15 ก.ย. 63 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการทหารให้มีวิทย

ฐานะ และรับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ 
2.1-3 ค าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 555/64 ลง 14 พ.ค. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการทหาร รับเงิน

ประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ 
2.1-4 ค าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 782/64 ลง 7 ก.ค. 64 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการทหารให้มีวิทย

ฐานะ และรับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้น าที่มี
คุณภาพ 

ค าอธิบาย  
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีครู/อาจารย์ ทางการฝึกศึกษาและอบรมด้านการทหารที่
มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางทหาร เคยเป็นผู้บังคับหน่วยทหาร หรือจบการศึกษาหลักสูตร       
ชั้นนายร้อยขึ้นไป ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน หรือมีคุณวุฒิปริญญาโท      
ทางทหารหรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร เสนาธิการเหล่าทัพขึ้นไป และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทางทหารเป็นที่ยอมรับของกองทัพ 
เกณฑ์การประเมิน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ส่วนวิชาทหาร ฯ ดังนี้ 
 

คุณวุฒิทางวิชาชีพทหาร ระดับคะแนน 
หลักสูตรชั้นนายร้อย 1 
หลักสูตรชั้นนายพัน 2 
หลักสูตรแสดงความสามารถพิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหาร 2 
หลักสูตร วทบ.,สธ., นบส.กจบ. หรือ เทียบเท่า หรือ ป.โท ขึ้นไป 2 
หลักสูตรแสดงความสามารถพิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหาร 2 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักอาจารย์ประจ า 9 
 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์   = 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีอาจารย์ประจ าทางการฝึกศึกษาและ

อบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้น า ประกอบด้วย ครู/อาจารย์ ส่วนวิชาทหารฯ และกองการ  
พลศึกษาฯ จ านวน 39 นาย มีผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน เท่ากับ 223 คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ
ด้าน ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านทางทหาร (2.2-1) แสดงดังตารางที่ 18 
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ตารางท่ี 18 รายชื่ออาจารย์ประจ าส่วนวิชาทหาร ฯ และกองการพลศึกษา จ าแนกทางคุณวุฒิ  
ปีการศึกษา 2563 

ล าดับ ยศ – ชื่อ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
ค่า 

น้ าหนัก หมายเหต ุ

   1 2 3 4 5 9  
 ส่วนวิชาทหารฯ         
1 พ.อ.สุดใจ  ฉ่ าศิร ิ อจ.หน.ฯ    -  7 สธ./ป.โท 
2 พ.อ.คมกฤช เวกชาลิกานน อจ.หน.ฯ   - -  5 นบส./ป.ตร ี
3 พ.อ.สิริชัย เอ้ือบุณยะนันท ์ อจ.หน.ฯ    -  7 สธ./ป.โท 
4 พ.อ.สิรภพ  แก้วชนิด อจ.หน.ฯ      9 สธ./ป.ตร ี
5 พ.อ.อาทมาต  เนติ อจ.หน.ฯ    -  7 สธ./ป.ตร ี
6 พ.อ.นิมิต  ผ่องจิตต์ อจ.หน.ฯ      9 วทบ./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.ณรงค ์ พุมมา อจ.หน.ฯ   - -  5 กจบ./ป.ตร ี
10 พ.อ.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร อจ.หน.ฯ   -   7 นบส./ป.ตร ี
11 พ.อ.นิติ  จิรัตฐิวรุตม์กุล อจ.สวท.ฯ   - - - 3 ป.ตร ี
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.คมสันต์ ศาสตร์ประดิษฐ์ อจ.สวท.ฯ    -  7 นบส./ป.โท 
15 พ.ท.ไกรวุฒิ  แก้วรักษา อจ.สวท.ฯ    -  7 นบส./ป.ตร ี
16 พ.ท.วัชระ  ขุนชิต อจ.สวท.ฯ   - -  5  ป.โท 
17 พ.ท.จักรกฤษณ์  แก้วพิลุน อจ.สวท.ฯ    -  7 สธ./ป.ตร ี
18 พ.ท.สุภทัต   บัวชุม อจ.สวท.ฯ    -  7 ป.โท 
19 พ.ท.สัมพันธ์   แทนไธสง อจ.สวท.ฯ   - - - 3 ป.ตร ี
20 พ.ท.สุรศักดิ์   กลิ่นขจร อจ.สวท.ฯ    - - 5 ป.ตร ี
21 พ.ท.สมพร  จิตตรง อจ.สวท.ฯ    -  7 ป.โท 
22 พ.ท.ศุภกฤต  แก้วพิณ อจ.สวท.ฯ    - - 5 ป.ตร ี
23 พ.ท.ภัคดี  ทัดจันทร ์ อจ.สวท.ฯ   - - - 3 ป.ตร ี
24 พ.ต.ทินภัทร  ลอยเลิศ อจ.สวท.ฯ    -   - 5 ป.ตร ี
25 ร.อ.กิตติ  กลิ่นหอม อจ.สวท.ฯ      - 7 ป.ตร ี

26 ร.อ.เทพฤทธิ์  วงภูมิ อจ.สวท.ฯ   - -  5 ป.เอก 
27 ร.อ.ปวริศ  ไชลาโภ อจ.สวท.ฯ   - - - 5 ป.ตร ี
28 ร.อ.ศรนรินทร์ กาญจนะโนพินิจ อจ.สวท.ฯ   - -  5 ป.โท 
29 ร.ท.ฐปนรรฆ์  มณีเชษฐา อจ.สวท.ฯ  -  -  5 ป.โท 
 รวม 169  
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 

ล าดับ ยศ – ชื่อ ต าแหน่ง คุณวุฒิ 
ค่า 

น้ าหนัก หมายเหต ุ

   1 2 3 4 5 9  
 กองการพลศึกษาฯ         
1 พ.อ.กนก  ป้องกันทรัพย์  อจ.หน.กพศ.ฯ      5  
2 พ.อ.ชยพล  ปุยพลทัน  อจ.หน.กพศ.ฯ      5  
3 พ.อ.น าพล  ธนเพทย์  อจ.หน.กพศ.ฯ      9  
4 พ.ท.โภควินท์  แสงดิษฐ ์  อจ.กพศ.ฯ      7  
5 พ.ท.ธงชัย อ านาจศิลป์เจรญิ  อจ.กพศ.ฯ      5  
6 พ.ท.ชัยธวัช  เงินเง่ือนสุข  อจ.กพศ.ฯ      7  
7 ร.อ.สมชาย   คันโททอง  ครูฝึก กพศ.ฯ      7  
8 ร.อ.วิทยา    น่ิมเภา  ครูฝึก กพศ.ฯ      3  
9 ร.อ.เรืองสิทธ์ิ ธนดลเกรยีงเดช  ครูฝึก กพศ.ฯ      3  
10 ร.อ.พิเศษ    เมฆเสือ  ครูฝึก กพศ.ฯ      3  
 รวม 54  

ผลรวมทั้งสิ้น 223  
 

1 หมายถึง ชั้นนายร้อย      2 หมายถึง ชั้นนายพัน 
3 หมายถึง ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  4 หมายถึง หลักสูตรวิชาชีพทางทหาร 
5 หมายถึง วิทยาลัยเหล่าทัพ สธ., นบส., ปริญญาโท, ปริญญาเอก       
 
 
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์  = 
 
                               = 
 
                              =  5.72 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ 9 เท่ากับร้อยละ 100 
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เท่ากับ ร้อยละ  63.56 
ก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  4.54 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ได้คะแนนเท่ากับ 4.54 คะแนน 
 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจ า 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

223 
39 
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หลักฐานอ้างอิง 
2.2-1 ตารางแสดงคุณวุฒิทางวิชาชีพทหารของอาจารย์ส่วนวิชาทหาร ฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 
ค าอธิบาย 
 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม
ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

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

หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ (2 คะแนน) 

วิธีการค านวณ 

วิธีการค านว 

 
 
 

 

 
การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที ่มีผลงานวิจัยที ่ ได้ร ับการตีพิมพ์/ งาน

สร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ 23 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
149.0 นาย คิดเป็นร้อยละ 15.44  

ปีการศึกษา 2562 ม ีจ านวนอาจารย ์ประจ าที ่ม ีผล งานว ิจ ัยที ่ไ ด ้ร ับการต ีพ ิมพ ์/              
งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ 21 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 154.5 นาย คิดเป็นร้อยละ 13.59  

ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที ่มีผลงานวิจ ัยที ่ได ้ร ับการตีพิมพ์/งาน
สร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ 13 นาย (2.3-1) จากจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 162 นาย คิดเป็นร้อยละ 8.02 ตามรหัสเอกสาร 2.3-2, 2.3-4 ถึง 2.3-11 และ 2.3-15 ถึง 
2.3-27  

สรุป ผลรวมร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ ามีผลงาน วิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และ/หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดพิจารณา 3 ปีย้อนหลัง มี
จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/ งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ 57 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 465.5 นาย คิดเป็นดัชนีคุณภาพเท่ากับร้อยละ 
12.24  

 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีม่ีผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ /              
งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมท่ีไดร้ับการเผยแพร ่

 

 

X 100 ผลร้อยละ = 
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 เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ 50 เท่ากับ 2 คะแนน 

ผลการประเมิน  เท่ากับ   0.49 

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

เกณฑ์การพิจารณา 
ผลงานวิจัย 

การตีพิมพ์งานวิจัย ค่าน้ าหนัก 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ 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 

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

1.00 
 
 

ผลงานสร้างสรรค์ และ/หรือ นวัตกรรม 
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ และ/หรือ นวัตกรรม ค่าน้ าหนัก 

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

 วิธีการค านวณ 

 

 
 

 
 

 

ผลร้อยละ = 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม 

ที่ได้รับการเผยแพร ่

 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

X 100 

http://www.scimagojr.com/
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การด าเนินงาน 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ของปี

การศึกษา 2561 มีจ านวนผลงานฯ 26 ผลงาน ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ 13.40 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 149 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 8.99   

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ของปี
การศึกษา 2562 มีจ านวนผลงานฯ 20 ผลงาน ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ 12.00 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 154.5 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 7.77  

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ของปี
การศึกษา 2563 มีจ านวนผลงานฯ 21 ผลงาน ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ 13.00 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 162 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 8.02 ใช้หลักฐานอ้างอิงใน
ระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ส่วนการศึกษาของปี 2563 ตามรหัส
เอกสารตั้งแต ่2.3-2, 2.3-4 – 2.3-11, 2.3-15-2.3-27 

สรุป ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่พิจารณา 3 
ปีย้อนหลัง มีจ านวนผลงานฯ 67 ผลงาน ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ 38.40 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 465.5 ร้อยละของจ านวนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 8.25  

ตารางที่ 19 ข้อมูลพ้ืนฐานผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยที่ตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือ
นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่   

ชื่อขอ้มูล (ค่าน้ าหนัก) 
จ านวนผลงาน 
(ปีการศึกษา) 

ผลรวมจ านวน
ผลงานXน้ าหนัก 

2561 2562 2563 
1. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับกองทัพ/ชาติ (0.20)  

8 3 3 2.8 

2. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ(0.40) 

7 4 2 5.2 

3. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏ
อยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Centre (TCI) กลุ่ม 2 หรือเทียบเท่า 
(0.60) 

3 4 9 9.6 

4. งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ ชาติที่มชีื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Centre (TCI) กลุ่ม 1 
หรือมีการตพีิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอ้มูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank: 
www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ 
Scopus Q3,Q4  หรือเทียบเท่า 
– ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (0.80) 

4 8 4 12.8 
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ตารางท่ี 19 (ต่อ)   

ชื่อข้อมูล (ค่าน้ าหนัก) 
จ านวนผลงาน 
(ปกีารศึกษา) 

ผลรวมจ านวน
ผลงานXน้ าหนัก 

2561 2562 2563 
5. งานวิจัยทีม่ีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลการจดัอันดับวารสาร SJR (SCImago 
Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากลISI หรือ Scopus Q1,Q2 หรือเทียบเท่า 
– ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร (1.00) 

4 1 3 8 

6. งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
(0.20) 

0 0 0 0 

7. งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับ
สถาบัน(0.40) 

0 0 0 0 

8. งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับ
กองทัพ/ชาติ (0.60) 

0 0 0 0 

9. งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 

0 0 0 0 

10. งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

0 0 0 0 

11. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

13.40 12.00 13.00 38.40 

12. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

149.00 154.5
0 

162 465.5 

13. ร้อยละของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 8.99 7.77 8.02 

 = 38.4 x 100 
465.5 

     = 8.25 

            เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 3 

ผลการประเมิน     เท่ากับ  2.48 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 เท่ากับ 2.97 
 
หลักฐานอ้างอิง 
2.3-1 ตารางรายชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค/์นวัตกรรมของอาจารย์ประจ า ของ สกศ.รร.จปร.  

ประจ าปี 2563 (ส าหรับตัวบ่งชี้ 2.3 ข้อ 1 และข้อ 2) 
2.3-2 บทความชื่อ Iteration improvement of Taylor-series estimation using hyperbolic 

systems for FM-radio source localization in Bangkok ตีพิมพ์ในSignal, Image and Video 

http://www.scimagojr.com/
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Processing, Vol. 15 (2021) หน้า 247-254 Web of Science Q2) ตอบรับ 13 ก.ค.63 (ตีพิมพ์ 
23 ก.ค.63) โดย พ.อ.รศ.ดร.นราเทพ พฤกษหิรัญ และ พ.อ.ดร.จรรยา มิชานันท์  

2.3-4 บทความชื่อ สงครามเกาหลีกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยจนถึงก่อน
สงครามเวียดนามจากจดหมายเหตุสหรัฐอเมริกา (ค.ศ.1945-1965) น าเสนอในการประชุม
ทางวิชาการ 70 ปี ไทยกับสงครามเกาหลี: มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุต่างประเทศ 
เกาหลี จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย น าเสนอ 21 ก.ค.63 โดย พ.ต.ผศ.สมโชติ 
วีรภัทรเวธ  

2.3-5 บทความชื่อ การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการพัฒนาเพ่ือ
ศวามมั่นคง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตีพิมพ์ใน วารสารสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 75-89 (TCI1) ตอบรับ 10 มี.ค.63 (ตีพิมพ์ ม.ค.-เม.ย.63) 
โดย พ.อ.หญิง ผศ.ดร.อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์ 

2.3-6 บทความชื่อ นิวนอร์มัลในโรงเรียนนายร้อย ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 126-141 (TCI2) 
ตอบรับ 21 มิ.ย. 63 โดย พ.อ.หญิง ผศ.ดร.อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์ 

2.3-7 บทความชื่อ ความสามารถในการบริหารเวลาของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 51-63 (TCI2) ตอบรับ 7 พ.ค. 63 โดย พ.อ.หญิง 
ผศ.ดร.รุ่งอรุณ วัฒยากร 

2.3-8 บทความชื่อ Trade Relations between the Soviet Union and Thailand: Documentary 
Evidence from the National Archives and Records Administration (NARA) from the 
1940S - 1960S ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย          
พระจุลจอมเกล้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 1-20 (TCI2) ตอบรับ 29 เม.ย. 63 โดย พ.อ.หญิง รศ.ดร.
ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล 

2.3-9   บทความชื่อ ขบวนการต่อต้านรัฐในภาคใต้: วิกฤติหรือโอกาสด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  ของชุมชน ตีพิมพ์ใน Journal of Social Development, Vol. 22(1) (2020) หน้า 123- 
  141 (TCI2) ตอบรับ 19 ส.ค.62 (ตีพิมพ์ 2563) โดย พ.ท.หญิง ดร.เบญจวรรณ อุปัชฌาย์  

2.3-10   บทความชื่อ การศึกษาและออกแบบเครื่องสูบน้าโดยใช้หลักการเกรียวอาร์คีมีดีสร่วมกับ 
  เซลล์แสงอาทิตย์ ตีพิมพ์ใน การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่    
  34 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น าเสนอ 15-17 ก.ค.63 โดย พ.อ.หญิง รศ.ดร.สุวิมล เสนีวงศ์ 
ณ อยุธยา  

2.3-11  บทความชื่อ Influence of the Jet Air Flow with Inclined Plate under Corona  
 Discharge ตีพิมพ์ใน Science & Technology Asia, Vol. 25 (2020) หน้า 47-62 (Web   
 of Science Q3) ตอบรับ 18 ธ.ค.62 (ตีพิมพ์ 29 มิ.ย.63) โดย พ.อ.หญิง รศ.ดร.สุวิมล  
 เสนีวงศ์ ณ อยุธยา  
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2.3-12 บทความชื่อ The effect of number of tube rows on optimal design of crimped 
     spiral fin-and-tube heat exchangers ตีพิมพ์ใน SAU JOURNAL OF SCIENCE & 
  TECHNOLOGY, Vol.5, No.2 , July –December 2019 โดย พ.อ. อโนทัย สุขแสงพนมรุ้ง 
2.3-13 บทความชื่อ  ผลกระทบต่อการลดเสียงและความเร็วต้นกระสุนของผนังห้องรูปกรวยใน

เครื่องเก็บเสียง  ตีพิมพ์ใน SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, Vol.5, No.2 , 
July –December 2019 โดย พ.อ. บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์ 

2.3-14 บทความชื่อ Curvature Surface Magnetic Wheel Climbing Robot with Adaptive 
Electromagnetic Adhesive Force ตีพิมพ์ใน  Proceedings of the 2020 International 
Conference on Artificial Life and Robotics, January 13-16, 2020โดย พ.อ. อาศิส  บุญญประภัสร  

2.3-15 บทความชื่อ Iteration improvement of Taylor-series estimation using Hyperbolic  
systems for FM-radio source localization in Bangkok ตีพิมพ์ใน  Springer Nature, 
July 2020 โดย พ.อ. นราเทพ พฤกษหิรัญ และ พ.อ. จรรยา มิฉานัน 

2.3-16 บทความชื่อ Potential performance of polarimetric reference function of SAR 
 data processing by coherent target decomposition ตีพิมพ์ใน Signal, Image and 
 Video Processing, Vol. xx (2021) (Web of Science Q2) ตอบรับ 23 พ.ย.63  
           (ตีพิมพ์ 1 ม.ค.64) โดย พ.อ.รศ.ดร.นราเทพ พฤกษหิรัญ  
2.3-17 บทความชื่อ Assessment of Drought Impacts on Urban Green Areas with the Climatic 
 Drought Index in Nakhonratchasima City, Thailand ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียน            
 นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 18 (2563) หน้า 15-22 (TCI2) ตอบรับ 3 ก.พ. 63 (ตีพิมพ์            
 พ.ย. 63) โดย พ.อ.ผศ.ดร.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต 
2.3-18 บทความชื่อ Application of Geographic Information System for Monitoring Land 
 Use Changes in Nakhonratchasima City Municipality ตีพิมพ์ใน The 5" regional 
 Conference on Graduate research, Thailand น าเสนอ 18 ม.ค. 63 โดย พ.อ.ผศ.ดร.
 พงศ์พันธุ์ จันทะคัต  
2.3-19 บทความชื่อ Web Information System for Promoting Cultural Tourism in The Old  
 Moat of Nakhonratchasima City Municipality ตีพิมพ์ใน International Journal of 

Building Urban, Interior and Landscape Technology หน้า 15 (2563) หน้า 65-75  
(TCI2) ตอบรับ 13 พ.ค. 63 โดย พ.อ.ผศ.ดร.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต 

2.3-20 บทความชื่อ Teacher Education for Geospatial Technology: Guideline for Using R  
ตีพิมพ์ใน Hawaii International Conference on Education น าเสนอ 4-7 ม.ค.64 
โดย พ.อ.ผศ.ดร.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต 

2.3-21 บทความชื่อ Assessing Green City based Tree Cover Change in Nakhonratchasima 
city Municipality ตีพิมพ์ใน International Journal of Building Urban, Interior and 
Landscape Technology หน้า 16 (2563) หน้า 33-45 (TCI2) ตอบรับ 13 ก.ค. 63 โดย 
พ.อ.ผศ.ดร.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต 
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2.3-22 บทความชื่อ Source apportionment of polycyclic aromatic hydrocarbons in 
terrestrial soils of King George Island, Antarctica ตีพิมพ์ใน Journal of South 
American Earth Science, Vol. 104 (2020), pp.247-254 (Web of Science Q2) 
ตอบรับ 19 ส.ค.63 (ตีพิมพ์ 27 ส.ค.63) โดย พ.ท.ผศ.ดร.กิตติภพ พรหมดี  

2.3-23 บทความชื่อ Latitudunal Transects and Quantitative Ecological Risk Assessments of 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Terrestrial Soil of Pakistan and King George 
Island, Antarctica ตีพิมพ์ใน Polycyclic Aromatic Compounds, (2020), pp.1-20 (Web 
of Science Q3) ตอบรับ 31 มี.ค.63 (ตีพิมพ์ 16 เม.ย.63) โดย พ.ท.ผศ.ดร.กิตติภพ พรหมดี  

2.3-24 บทความชื่อ องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดถั่งเช่ าสีทอง
(Cordyceps miliaris) ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเพาะเหลวและอาหารเพาะแข็งธัญพืชลูกเดือย  
ตีพิมพ์ใน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 39(6) (2563) 
หน้า 621-632 (TCI2) ตอบรับ 2 ก.ค. 63 (ตีพิมพ์ พ.ย. 63) โดย พ.อ.ผศ.เยาวภา ทองอร่าม 

2.3-25 บทความชื่อ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร กรณีศึกษา กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 15 (2563) หน้า 48-57 (TCI2) 
ตอบรับ 1 มิ.ย. 63 (ตีพิมพ์ ม.ค.-มิ.ย. 63) โดย พ.ท.ผศ.ดร.การุณย์ ชัยวณิชย์  

2.3-26 บทความชื่อ การลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 
สาขาป่า ไม้ กรณีศึกษา สถานีบริการน้ ามันห้างหุ้นส่วนจากัดปรีดาปิโตรเลียม ตีพิมพ์ใน 
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1 (2563) หน้า 1-14 ตีพิมพ์ ม.ค.-มิ.ย. 63 โดย พ.ท.
ผศ.ดร.การุณย์ ชัยวณิชย์  

2.3-27 บทความชื่อ The Study of Citrus's Fiber Production for Power Bar and the Effect on 
Consumer's Acceptance ตีพิมพ์ในJournal of Food Health and Bioenvironmental 
Science Vol.13(3) (2020), pp.1-8 (TCI1) ตอบรับ 12 ต.ค. 63 (ตีพิมพ์ ก.ย.-ต.ค. 63) โดย 
พ.ท.หญิง ผศ.ณัฐมณฑน์ สมราชลี้จินดา  

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.4 อาจารย์มีผลงานน าไปใช้ประโยชน์ 
ค าอธิบาย 

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

เกณฑ์การประเมิน  
หลักฐานจากส่วนการศึกษา (5 คะแนน) 

 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม ที่ได้
น าไปใช้ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (5 คะแนน) 
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วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม

ที่น าไปใช้ประโยชน์ 8 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 149 นาย คิดเป็นร้อยละ 5.37   
ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม

ที่น าไปใช้ประโยชน์ 8 นาย (2.4-1) จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 154.5 นาย คิดเป็นร้อยละ 
5.18   

ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 6 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 162 นาย (2.4-1) คิดเป็นร้อยละ 3.70   

เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 3 ปี มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/
หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 22 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 465.5  นาย คิดเป็นร้อยละ 
4.73 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
ผลการประเมิน      เท่ากับ    2.37                                       

สรุปผลการประเมนิตัวบ่งช้ีที่ 2.4 เท่ากับ 2.37 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
2.4-1  รายชื่อผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมของอาจารย์ประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์  
  ของ สกศ.รร.จปร. ประจ าปี 2563 
2.4-2  บทความวิจัยเรื่อง ขบวนการต่อต้านโครงการรัฐในภาคใต้: วิกฤติหรือโอกาสด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของชุมชน เจ้าของผลงาน พ.ท.หญิง ดร.เบญจวรรณ อุปัชฌาย์ ใช้ประโยชน์เมื่อ 
23 ธ.ค. 63 โดย กองยุทธศาสตร์ข่าวกรอง ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 

2.4-3  บทความวิจัยเรื่อง ความสามารถในการบริหารเวลาของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เจ้าของผลงาน พ.อ.หญิง ผศ.ดร.รุ่งอรุณ วัฒยากร ใช้ประโยชน์เมื่อ 17 
ก.พ. 64 โดย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)  

2.4-4  โครงการวิจัยเรื่อง บทบาททหารไทยที่มีผลต่อความมั่นคงไทยมาเลเซีย ตั้งแต่ 2547 ถึง 
2562 (ทุนวิจัยส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.)) เจ้าของผลงาน พ.ท.หญิง ดร.
พรรณพงา จุฬานนท์ ใช้ประโยชน์เมื่อ 29 ม.ค. 64 โดย กรมข่าวทหารบก  

 

ผลร้อยละ = 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีงานวจิัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน ์

 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

X 100 
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2.4-5  บทความวิจัยเรื่อง Source apportionment of polycyclic aromatic hydrocarbons in 
terrestrial soils of King George Island, Antarctica เจ้าของผลงาน พ.ท.ผศ.ดร.กิตติภพ 
พรหมดี ใช้ประโยชน์เมื่อ 31 ส.ค. 63 โดย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.4-6  บทความวิจัยเรื่อง องค์ประกอบทางเคมี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดถังเช่าสีทอง 
(Cordyceps militaris) ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเพาะเหลว และอาหารเพาะแข็งธัญพืชลูกเดือย
เจ้าของผลงาน พ.อ.หญิง ผศ.เยาวภา ทองอร่าม ใช้ประโยชน์เมื่อ 20 ธ.ค. 63 โดย วิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2.4-7  โครงการวิจัย การตรวจวัดการเกิดสีของยูเรียไนเตรตและแอมโมเนียไนเตรตที่ใช้วัตถุระเบิด
แสวงเครื่อง เจ้าของผลงาน พ.ท.หญิง ผศ.ดร.พนมวรรณ ปานสีทา ใช้ประโยชน์เมื่อ 13 
เม.ย. 63 โดย กรมรบพิเศษที่ 1 กองพลรบพิเศษท่ี 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
ค าอธิบาย 
 อาจารย์ประจ าที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/
อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในและ/หรือต่างประเทศ และได้น าความรู้
กลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

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

น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้นี้จ านวน 2 

หน่วยงานได้แก่ ส่วนการศึกษาฯ และส่วนวิชาทหารฯ 
ปีการศึกษา 2561 ส่วนการศึกษาฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม

วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน 143 นาย จากจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 149 นาย ส่วนวิชาทหารฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม

 

ผลร้อยละ 
= 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีไ่ดร้ับการเพิ่มพูนความรูฯ้ ไม่น้อยกว่า 30 ชม./ปี 
และมีการขยายผล และ/หรือ พัฒนาการเรยีนการสอน 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
X 100 
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วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน 24 นาย จากจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 24 นาย รวมทั้งสองหน่วยงาน มีจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 
จ านวน 167 นาย จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 173 คิดเป็นร้อยละ 96.53 

ปีการศึกษา 2562 ส่วนการศึกษาฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน 141.5 นาย จากจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 154.5 นาย ส่วนวิชาทหารฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ ปี/คน 21 นาย จากจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 21 นาย รวมทั้งสองหน่วยงาน มีจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 
จ านวน 162.5 นาย จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 175.5 คิดเป็นร้อยละ 92.59 

ปีการศึกษา 2563 ส่วนการศึกษาฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน 112 นาย จากจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 162 นาย ส่วนวิชาทหารฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ ปี/คน 36 นาย จากจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 52 นาย รวมทั้งสองหน่วยงาน มีจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 
จ านวน 148 นาย จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 214 คิดเป็นร้อยละ 69.16 (2.5-1 ถึง 2.5-5) 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 3 ปี มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน 477.5 นาย จากจ านวน
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 562.5 นาย คิดเป็นร้อยละ 84.89  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
ผลการประเมิน  เท่ากับ  5.31            
 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
2.5-1 รายชื่ออาจารย์ สกศ.ฯ ที่ได้รับการพัฒนา ปีการศึกษา 2563 
2.5-2 รายชื่ออาจารย์ สวท.ฯ ที่เข้ารับการอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู รุ่นที่ 2 
  ปี 63 
2.5-3  รายชื่ออาจารย์ สวท.ฯ ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

การฝึกศึกษาสถานศึกษา กห. 
2.5-4  รายชื่ออาจารย์ สวท.ฯ ที่เข้ารับการอบรมผู้ประเมินวิทยฐานะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
2.5-5 รายชื่ออาจารย์ สวท.ฯ ที่เข้ารับการอบรมครูทหารบกชั้นสูงประจ าปีงบประมาณ 2563 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
ค าอธิบาย 
 รร.จปร. มีการก าหนดจรรยาบรรณอาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีกระบวนการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการก ากับ ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีการด าเนินการกับผู ้ที ่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการด าเนินการวางแผน  
ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน  

หลักฐานจากส่วนการศึกษา (5 คะแนน) 
1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร           

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (2 คะแนน) 
 

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 

การด าเนินงาน 
  ปีการศึกษา 2561 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียม
ทหาร 173 นายจากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 173 นายคิดเป็นร้อยละ 100  
  ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียม
ทหาร 175.5 นายจากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 175.5 นายคิดเป็นร้อยละ 100  
  ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียม
ทหาร 214 นายจากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 214 นายคิดเป็นร้อยละ 100 (2.6-1) 
  เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 3 ปี มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ
แบบธรรมเนียมทหาร 562.5 นายจากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 562.5 นายคิดเป็นร้อยละ 100 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 2 คะแนน 

  ผลการประเมิน เท่ากับ   2              
 

2. มีคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ (1 คะแนน)  
การด าเนินงาน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีคู่มือจรรยาบรรณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการด าเนินการก าหนดจรรยาบรรณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(2.6-2)  

 
ผลร้อยละ = จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
X 100 
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นอกจากนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ได้จัดท าคู่มือบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (2.6-3) คู่มือนี้ประกอบไปด้วยระเบียบค าสั่งและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ประจ าวัน  

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน 
 

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

ส่วนการศึกษาฯ และ ส่วนวิชาทหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ เพ่ือ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของอาจารย์วางแผนป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณ 
และประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ซึ่งคณะกรรมการได้ด าเนินการประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ประเมินและสรุปผลการประเมินผล (2.6-4) 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน  
 

    4. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับดี - 
ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (1 คะแนน)  

 

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2561 ส่วนการศึกษาฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณ

อาจารย์อยู่ในระดับดี ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 149 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
149 นาย ส่วนวิชาทหาร มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์อยู่ใน ระดับดี 
ดีมาก 24 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 24 นาย รวมทั้งสองหน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์อยู่ใน ระดับดี ดีมาก 173 
นายจากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 173 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 2562 ส่วนการศึกษาฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมิน
จรรยาบรรณอาจารย์อยู่ในระดับดี ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 154.5 นายจากจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 154.5 นาย ส่วนวิชาทหารฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณ
อาจารย์ อยู่ในระดับดี ดีมาก 21 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 21 นาย รวมทั้งสอง
หน่วยงาน รร.จปร. มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับดี ดี
มาก 175.5 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 175.5 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 2563 ส่วนการศึกษาฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมิน
จรรยาบรรณอาจารย์อยู่ในระดับดี ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 162 นาย จากจ านวนอาจารย์

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 
 

 

X 100 ผลร้อยละ = 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

จ านวนอาจารย์ประจ าทีผ่่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับด-ีดีมาก       
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ประจ าทั้งหมด 162 นาย ส่วนวิชาทหารฯ มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณ
อาจารย์ อยู่ในระดับดี ดีมาก 52 นายจากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 52 นาย รวมทั้งสอง
หน่วยงาน รร.จปร. มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับดี ดี
มาก 214 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 214 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 (2.6-5 ถึง 2.6-6) 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 3 ปี มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณ
อาจารย์อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 562.5 นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 562.5 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

             ผลการประเมิน เท่ากับ  1.25          
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.6  เท่ากับ  5  คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
2.6-1 รายงานผลการตรวจวินัยทหาร 
2.6-2 คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ 
2.6-3 คู่มือบุคลากรทางการศึกษาส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพ.ศ. 2559 
2.6-4 แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ สวท.รร.จปร. 
2.6-5 ผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ สกศ.ฯ 2563 
2.6-6 ผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ สวท.ฯ 2563 
 
ตารางท่ี 20 สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 คุณภาพอาจารย์ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลด าเนินการ น้ าหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ าหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1   5 3.36 16.80 
 1 2.99 4 2.39  
 2 ร้อยละ 9.68 1 0.97  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ร้อยละ 63.56 5 4.54 22.70 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   5 2.97 14.85 
 1 ร้อยละ 12.24 (2) 0.49  
 2 ร้อยละ 8.25 (3) 2.48  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ร้อยละ 4.73 5 2.37 11.85 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  ร้อยละ 84.89 5 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6   5 5.00 25.00 
 1 ร้อยละ 100 (2) 2  
 2 มีการปฏิบัติ (1) 1  
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ตารางท่ี 20 (ต่อ) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลด าเนินการ น้ าหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ าหนัก 

 3 มีการปฏิบัติ (1) 1  
 4 ร้อยละ 100 (1) 1  

คะแนนรวม 30 - 116.20 
คะแนนเฉลี่ย 116.20 ÷ 30.00 = 3.87 
ระดับคุณภาพ ด ี

 
การวิเคราะห์มาตรฐานที่ 2  
 

จุดเด่น 
    อาจารย์ประจ าได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ เพ่ือพัฒนาตนเองเป็นประจ า
สม่ าเสมอ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1) ควรมีการพัฒนางานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ให้สามารถน ามาใช้

ประโยชน์ต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/กองทัพ/สังคมชุมชนโดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานนั้นมีคุณค่า และช่วยให้สังคมโดยรอบมีหนทางปฏิบัติเพ่ือแก้ไข
ปัญหา หรือท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

2) วิทยฐานะของอาจารย์ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1) จัดท าโครงการบรรยายความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเขียนหัวข้อวิจัยที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ และจะส่งผลให้เป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่า  ซึ่งจะน าไปเสนอเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการในอนาคตต่อไปได้ 

2) ควรส่งเสริมให้ ครู/อาจารย์ ของส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ ให้ได้รับวิทย
ฐานะโดยหน่วยสร้างแรงจูงใจในการให้ ครู/อาจารย์พยายามในการท าผลงานเพ่ือให้ได้รับวิทยฐานะ 
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มาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 

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

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
ค าอธิบาย    

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความต้องการของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกการเปิด - ปิดหลักสูตร           
ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดทุกหลักสูตร มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร          
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความร่วมมือ
ในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตร
ตามกรอบเวลาที่ก าหนด มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา            
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

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

สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามความต้องการของกองทัพบก และนโยบายของหน่วยเหนือ โดยหลักสูตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปีการศึกษา 2563 แสดงดังตารางที ่21 

ตารางท่ี 21 หลักสูตรในปีการศึกษา 2563 และชั้นปีนักเรียนนายร้อยที่ศึกษา 

ชื่อหลักสูตร ปี พ.ศ. 
ชั้นปี นนร. ที่

ศึกษา 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  2558 ช้ัน 2-5 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2558 ช้ัน 2-5 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาสื่อสาร 2558 ช้ัน 2-5 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2558 ช้ัน 2-5 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที ่ 2558 ช้ัน 2-5 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 2558 ช้ัน 3-5 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2558 ช้ัน 2-5 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 2558 ช้ัน 2-5 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 

ชื่อหลักสูตร ปี พ.ศ. 
ชั้นปี นนร. ที่

ศึกษา 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  2563 ช้ัน 1 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2563 ช้ัน 1 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาสื่อสาร 2563 ช้ัน 1 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2563 ช้ัน 1 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที ่ 2563 ช้ัน 1 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563 ช้ัน 1 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 2563 ช้ัน 1 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  2562 ช้ัน 1-2 
Bachelor of Science Program in Science and Technology 2018 ช้ัน 1-3 

หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปรับปรุง 2558 ทุกหลักสูตร (3.1-1) เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการ ทหาร (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 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ว่าเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานทางวิชาการ (3.1-6)  สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (3.1-7) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552          
ของกระทรวงศึกษาธิการ (3.1-8) นอกจากนี้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 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) จะด าเนินการ
ปรับปรุงเมื่อด าเนินการครบรอบ 5 ปี ในปีการศึกษา 2562 ดังนั้นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จึงได้จัดท าหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)  ซึ่งผ่านมติอนุมัติ
หลักสูตรในการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ 19 มิ.ย. 62 แล้ว   (3.1-12) 
อีกทั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (พ.ศ. 2562) ซึ่งผ่านมติอนุมัติหลักสูตร
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ในการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหารครั้งที่ 1/2562 เมื่อ 1 ก.พ. 62 และขณะนี้ได้เสนอให้
คณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับทราบหลักสูตร (3.1-13)  

ผลการประเมิน เท่ากับ    1 คะแนน 

2. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี       
การด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ จึงได้มีการ

ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)             
โดยมีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ด าเนินการและก ากับดูแล การปรับปรุงหลักสูตร
โรงเรียนนายร้อยให้ส าเร็จเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก และจัดการประชุมเพ่ือ
วางแผน ก าหนดแนวทาง ก ากับดูแลปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชา (3.1-14 และ 
3.1-15) และได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
เพ่ือสรุปผลการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 (3.1-16) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1 คะแนน  
 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน  

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดให้มีการด าเนินการจัดท าหลักสูตรตามนโยบาย

กองทัพบกได้แก่ 1) หลักสูตร Bachelor of Science Program in Science and Technology 
(English Program) ซึ่งเป็นการปรับเนื้อหาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีภาคภาษาไทยให้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร มุ่งส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนายร้อย 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านไซเบอร์และ
การปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบก (3.1-17)  

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1 คะแนน    

4. มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 -  6 ปี  
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดให้มีการประเมินหลักสูตรโดยพิจารณาจาก        

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่เกิดจากหลักสูตร คือ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ผู้ใช้นักเรียนนายร้อย            
และผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้น าทางทหารของนักเรียนนายร้อย และผลการฝึก         
และศึกษาในวิชาทหาร รวมทั้งผลการศึกษาทางวิชาการโดยผ่าน มคอ.7 ผลการประเมินมีดังนี้ 

1) ผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 
5 นักเรียนนายร้อยมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรการศึกษา (3.1-18) ดังตารางที่ 22 
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ตารางท่ี 22 ผลการประเมินหลักสูตรโดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 
หลักสูตร ระดับความคิดเห็น ระดับคุณภาพ 

หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4.12 ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูาสื่อสาร 4.21 ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4.44 ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4.35 ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ 4.56 ดมีาก 

หลักสตูรวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.93 ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.76 ดมีาก 

หลักสตูรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพือ่การพัฒนา 4.10 ด ี

2) ผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น 67 ปีการศึกษา 2562 ความพึงพอใจในคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (3.1-19) ดังตารางที่ 23 

ตารางท่ี 23 ผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้ใช้ที่มตี่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตร ระดับความคิดเห็น ระดับคุณภาพ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.71 มากที่สุด 

ด้านความรู ้ 4.46 มาก 

ด้านทักษะทางปัญญา 4.49 มาก 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

4.63 มากที่สุด 

ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.51 มากที่สุด 

ทักษะทางวิชาชีพทหาร 4.68 มากที่สุด 

รวม 4.58 มากที่สุด 

 

3) ผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้น าทางทหารของนักเรียนนายร้อย             
กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองคฯ์ ได้ประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้น าของนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้เกณฑ์ ดีมาก ดี ปานกลาง และควรปรับปรุง สรุปผลการ
ประเมิน (3.1-20) ดังตารางที่ 24 
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ตารางท่ี 24  ผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้น าทางทหารของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1-5  
  ปีการศึกษา 2563 

นนร. 
จ านวนนักเรียนนายร้อยท่ีได้ระดับความเหมาะสมในการเป็นผู้น าทางทหาร (นาย) 

ดีเลิศ ดีมาก ดี สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 

ช้ันปีท่ี 5 12 (5.80%) 139 (67.15%) 50 (24.157%) 6 (2.90%) 

ช้ันปีท่ี 4 105 (45.65%) 125 (54.35%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

ช้ันปีท่ี 3 122 (53.99%) 58 (25.66%) 31 (13.71%) 15 (6.64%) 

ช้ันปีท่ี 2 138 (54.99%) 113 (45.016%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

ช้ันปีท่ี 1 123 (48.24%) 129 (50.58%) 3 (1.18%) 0 (0.00%) 

สรุป ช้ันปีท่ี 1--5 500 (42.37%) 564 (48.25%) 84 (7.19%) 21 (1.79%) 

4) ผลการฝึกและศึกษาในวิชาทหาร ส่วนวิชาทหารประเมินผลการเรียนวิชาทหารและ
การฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 ประจ าปีการศึกษา 2563 (3.1-21) ดังตารางที่ 25 

ตารางที่ 25 ผลการฝึกและศึกษาในวิชาทหารของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 -5 ประจ าปีการศึกษา  
2563 

นนร. 
นนร.ท่ีสอบได้เกรด B ขึ้นไป 

วิชาทหาร การฝึกภาคสนาม เฉลี่ยรวม 
ช้ันปีท่ี 1 90.23 99.10 94.91 

ช้ันปีท่ี 2 88.51 100.00 94.25 

ช้ันปีท่ี 3 83.49 100.00 91.74 

ช้ันปีท่ี 4 83.47 100.00 91.73 

ช้ันปีท่ี 5 98.38 100.00 99.19 

 
5) ผลการศึกษาทางวิชาการโดยผ่าน มคอ. 7 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร  

ส่วนการศึกษาฯ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นประจ าทุกปีการศึกษาเพ่ือควบคุม 
ติดตาม ประเมินและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา (3.1-22) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1 คะแนน    
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5. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษามาปรับปรุง
หลักสูตร 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้น าผลการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มี

ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจ าปี 2561 (จปร.รุ่นที่ 66) (3.1 -23) 
มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร อาทิ 

1) ควรให้ผู้จบการศึกษามีความรู้ในแต่ละเหล่าเพ่ือเป็นพ้ืนฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน
ก่อนจบการศึกษา ส่วนวิชาทหารฯ ได้มีการจัดการศึกษาในวิชา วิชาทหาร 10 (MS 5010) การศึกษา
ความรู้ของเหล่าหทาร และ วิชาทหาร 11 (MS 5011) การศึกษาดูงานในพ้ืนที่กองทัพภาค (3.1-24)   

2) พัฒนาด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถมีการฝึกร่วมกับมิตรประเทศได้ดีขึ้น 
ส่วนการศึกษาฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนายร้อยและท าการทดสอบ 
ALCPT พร้อมสอนทบทวนให้แก่นักเรียนนายร้อยที่ผลการสอบ ALCPT ไม่ผ่านเกณฑ์ (3.1-25) 

3) ผู้จบการศึกษาฯ บางรายยังขาดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถปฏิบัติตาม
ค าสั่งได้แต่ในการคิดเพ่ือด าเนินการเองยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าส่งเสริมให้มีการสอนโดยวิธีการแบบ Active Learning ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มี
รายวิชาที่สอนด้วยวิธีการ Active Learning จ านวน 98 รายวิชา (3.1-26) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1 คะแนน    
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.1 เท่ากับ 5  คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
3.1-1 หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง 2558) 
3.1-2 พระราชบัญญัติ ก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558  
3.1-3 ประกาศสภาการศึกษาวิชาการทหาร เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุงพุทธศักราช 

2558) 
3.1-4 ข้อบังคับสภาวิชาการทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของโรงเรียนทหาร 

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 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
3.1-9 สภาวิศวกรรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รร.จปร. ในการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2555 
- ปีการศึกษา 2557 

3.1-10 รายงานความคืบหน้าการด าเนินการจัดท าหลักสูตรฯ ของ รร.จปร. 
3.1-11 สรุปผลการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ 1/2563 
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3.1-12 รายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ 2/2562 
3.1-13 การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม รร.จปร. 
3.1-14 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมไฟฟูาสื่อสาร และสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ และขอบรรจุในวาระการประชุมสภา 
รร.จปร. 

3.1-15 การจัดท าแบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) เพื่อน าเข้าสู่ระบบ CHECO 
3.1-16 รายงานการประชุมประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 
3.1-17 รายงานความคืบหน้าการด าเนินการจัดท าหลักสูตรฯ ของ รร.จปร. 
3.1-18 ขอส่งสรุปผลการประเมินหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และผลการประเมิน

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ รร.จปร. 
3.1-19 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 67) ประจ าปีการศึกษา 2562 
3.1-20 รายงานผลการประเมินค่าคุณลักษณะผู้น าของ นนร. ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.1-21 ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563  

(จปร.รุ่นที่ 72 จ านวน 253 นาย) 
3.1-22 มคอ. 7 ปีการศึกษา 2563 
3.1-23 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 66) ประจ าปีการศึกษา 2561 
3.1-24 หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
3.1-25 ขออนุมัติท าการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ALCPT ให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 1 - 4 
3.1-26 ขอรายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบาย    

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินการให้อาจารย์จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้น
สมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

 1. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของจ านวนรายวิชาทั้งหมด (1 คะแนน) 
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การด าเนินงาน 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนการสอนรายวิชาครบ          

ทุกรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ   
และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์โดยก าหนดเป็นแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1) ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3,4)  (3.2-1) และ
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 ,6) (3.2-2) ครบทุกรายวิชาและมีการตรวจสอบ         
โดยคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อสรุปผลการด าเนินงานทุกปีการศึกษา  

2) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนนายร้อย ตลอดจนพัฒนาความคิดทักษะต่างๆ รวมถึงนักเรียนนายร้อยได้มีการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริง ซึ่งในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning จ านวน 98 วิชา (3.2-3) 

3) การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษา โดยส่วนการศึกษาฯ 
จ านวนทั้งสิ้น 30 วิชา (3.2-4) 

4) การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ซึ่งเป็นการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนครบทุกรายวิชาเพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้
ศึกษา ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (3.2-5) 

5) กองวิชาประวัติศาสตร์ได้น านักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 จ านวน 251 นาย  ซึ่งศึกษา
วิชาไทยศึกษา (HI 2001) ทัศนศึกษา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง 
เมื่อ 28 พ.ย. 63 (3.2-6) 

6) กองวิชาประวัติศาสตร์ได้น านักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 จ านวน 30 นาย ซึ่งศึกษาวิชา
ประวัติศาสตร์อเมริกา (HI 5106) เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์บ้านสวนปทุม พระต าหนักบ้าน
สวนปทุม และบริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จ ากัด (3.2-7) 

7) ส่วนการศึกษาฯ น านักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 และ 3 ทัศนศึกษาในพ้ืนที่ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือ 1) เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชา 2) เพ่ิม
วิสัยทัศน์ให้นักเรียนนายร้อยในด้านการพัฒนาความรู้เทคโนโลยี 3) ศึกษากระบวนการศึกษาของ
สถาบันภายนอก  และ 4) ให้นักเรียนนายร้อยได้ศึกษาสภาพสังคมจิตวิทยาในพื้นที่ดูงาน (3.2-8)  

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1 คะแนน    

 2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ก าหนด (1 คะแนน)   
การด าเนินงาน 

  ตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ 4  มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของ ส่วนการศึกษาฯ และ
ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ พบว่ามีการจัดการเรียนการสอนตามท่ีก าหนด (3.2-2) 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน 
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 3. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี - ดีมาก  
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนรายวิชาทั้งหมด (1 คะแนน)  

วิธีการค านวณ 

 
 
 

การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนรายวิชาที่มีผลประเมิน

การเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับดี - ดีมาก 339 วิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด 348 วิชา          
คิดเป็นร้อยละ 97.43 (3.2-9) เนื่องจากกองการพลศึกษาฯ  จ านวน 9 วิชา ไม่ได้ท าการประเมินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 

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

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 

 
การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจ านวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผล

การประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 218 นาย จากจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด 228 นาย คิดเป็นร้อยละ 95.61 (3.2-10) เนื่องจากกองการพลศึกษาฯ  จ านวน 9 
วิชาไม่ได้ท าการประเมินแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

 

ผลการประเมิน เท่ากับ  1 คะแนน             
 

 
ผลร้อยละ = 

จ านวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรยีนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ด-ีดีมาก  
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
 จ านวนรายวิชาทั้งหมด 

X 100 

 

ผลร้อยละ = 
จ านวนอาจารยผ์ู้สอนที่มผีลประเมินอยู่ในระดับ ด-ีดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเตม็ 5) 

 
 

จ านวนอาจารยผ์ู้สอนทั้งหมด 
 

X 100 
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5. มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน            
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
ทุกรายวิชาในส่วนการศึกษาฯ ที่ได้ท าการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่

แสดงใน มคอ. 5 ปีการศึกษา 2562 มาปรับปรุงแผนการสอนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) ปี
การศึกษา 2563 (3.2-1) 

ผลการประเมิน ได้คะแนน 1 คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.2 เท่ากับ  5 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
3.2-1 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 และ มคอ. 4 
3.2-2 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ. 5 และ มคอ. 6 
3.2-3 ขอรายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.2-4 สรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา 
3.2-5 ระบบการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 (http://e-learning.crma.ac.th/moodle/) 
3.2-6 ขออนุมัติน าข้าราชการและ นนร. เดินทางไปทัศนศึกษา 
3.2-7 ขออนุมัติยกเลิกค าสั่งและแก้ไขรายชื่อข้าราชการเดินทางไปทัศนศึกษา 
3.2-8 ขอส่งแผนการด าเนินงานการทัศนศึกษาและดูงาน นนร. ประจ าปี 2563 และขออนุมัติ

หลักการในการเดินทางไปประสานงานในการทัศนศึกษาและดูงานฯ 
3.2-9 ผลการประเมินรายวิชาโดย นนร. ปีการศึกษา 2563 
3.2-10 ผลการประเมินอาจารย์โดย นนร. ปีการศึกษา 2563 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบาย    

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินการให้อาจารย์ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ
วัด และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมและหลากหลาย ตลอดจนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

 1. มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลและอาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามระเบียบ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย    
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พ.ศ.2563 (3.3-1) และอาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอนในแบบ ปคศ.1 (3.3-2) ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ในทุกรายวิชา (3.3-3) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน    
 

 2. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/
แผนการสอน (1 คะแนน) 

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

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน    
 

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

การด าเนินงาน 
  กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดส่งผลการศึกษาของ
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 ปีการศึกษา 2563 ให้ผู้ปกครองนักเรียนนายร้อยทราบ (3.3-5) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 0.5 คะแนน   
 

4. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียนนายร้อยเพ่ือความ
โปร่งใส และยุติธรรม (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของนักเรียนนายร้อยเพ่ือความโปร่งใส และยุติธรรม โดยแต่ละกองวิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับมาตรฐานการศึกษา (3.3-6) ท าหน้าที่ในการตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนนายร้อย เพ่ือความโปร่งใสและยุติธรรม  

ผลการประเมิน ได้คะแนน 1 คะแนน    
 

 5. มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
ทุกรายวิชาที่ท าการสอน มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียนและ

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

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน  
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 6. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ (0.5 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
ส่วนการศึกษาฯ ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ

มาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นต่อคุณภาพของข้อสอบ การ
ประเมินผล และวิธีการประเมินผลการศึกษาของนักเรียนนายร้อย ทั้งการสอบระหว่างภาค และการ
สอบประจ าภาคการศึกษา (3.3-6) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 0.5 คะแนน 
   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ได้คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
3.3-1 ขออนุมัติใช้ระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย 

พ.ศ. 2563 
3.3-2 แบบประกันคุณภาพการศึกษา 1 ก าหนดการสอน 
3.3-3 มคอ.3 และ 4 รายละเอียดของรายวิชา 

(http://kmlo.crma.ac.th/qaedu_crma/?page_id=2473) 
3.3-4 มคอ.5 และ 6 การรายงานผลการด าเนินของรายวิชา 

(http://kmlo.crma.ac.th/qaedu_crma/?page_id=2658) 
3.3-5 ขออนุมัติจัดซื้อ สป. บันทึกผลการศึกษาของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 5 ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.3-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า  
ค าอธิบาย 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าเป็นไปตาม
หลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างผู้น าทางทหารให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของกองทัพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ด้านวิทยาการทหาร 
รวมทั้งมีการประเมินผลและน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

 1. มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าในหลักสูตร (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกศึกษา         
วิชาทหารและภาวะผู้น าในหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1) การจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก
ก าหนดวิธีการสอบคัดเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก (3.4-1) 
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2) การฝึกวิชาทหารเบื้องต้น เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 (ใหม่) มีความรู้ ในเรื่อง 
การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกแถวชิด การฝึกสวนสนาม  (3.4-2) 

3) โครงการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกวิชาแผนที่  เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานในการอ่านรายละเอียดขอบระวางที่ปรากฏบนแผนที่ได้อย่างถูกต้องตาม
เกณฑ์ก าหนด (3.4-3) 

4) การฝึกเดินทางไกลและพักแรมนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 5 เพ่ือฝึกความ
อดทนและพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร การฝึกการด ารงชีพในปุา การเดินทางในภูมิประเทศทั้ง
เวลากลางวันและกลางคืน รวมทั้งสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนนายร้อย (3.4-4) 

5) การฝึกยิงปืนประจ าปีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 เป็นการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง
เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้รับความคุ้นเคยในการยิงปืนด้วยกระสุนจริง และพัฒนาทักษะการใช้อาวุธ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (3.4-5) 

6) การจัดการฝึกเพ่ิมเติมทางด้านวิชาทหารให้แก่นักเรียนนายร้อยหลังเลิกการศึกษา 
(3.4-6) 

7) การจัดการฝึกภาคสนามให้กับนักเรียนนายร้อย ประจ าปีการศึกษา 2563 (3.4-7) 
8) การฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศให้กับนักเรียนนาย

ร้อยชั้นปีที่ 3 ส่งผลให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 70 สามารถเข้ารับการศึกษาหลักสูตรส่งทาง
อากาศ ได้จ านวน 223 นาย จากนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 226 นาย เป็นร้อยละ 98.67 ของนักเรียน
นายร้อยชั้นปีที่ 3 (3.4-8) 

9) การฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการฝึกหลักสูตรจู่โจมให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปี
ที่ 4 ส่งผลให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 69 สามารถเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม 
ได้จ านวน 227 นาย จากนักเรียนนายร้อยทั้งหมด 230 นาย เป็นร้อยละ 98.70 ของนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีที่ 4 (3.4-9) 

10) การจัดการฝึกให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ในวิชาการฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้
ระยะประชิดและการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ (3.4-10)  

11) การศึกษาและดูงานกองทัพภาคของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 
2563 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในด้านกิจการทหารและเสิรมสร้างประสบการณ์ก่อนที่นักเรียนนาย
ร้อยจะส าเร็จการศึกษาออกไปรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก (3.4-11) 

12) การจัดการฝึกให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ในวิชาการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเป็นทหารอาชีพ พร้อมรบได้ทุกสถานการณ์ให้กับนักเรียนนายร้อย เพ่ิมอ านาจ
ก าลังรบที่ไม่มีตัวตนเกิดความมั่นใจในการเป็นผู้น าหน่วย และมีจิตใจรุกรบ เป็นการเสริมสร้างทักษะ
ในการใช้อาวุธให้เกิดความแม่นย า ปลอดภัย และมีความคล่องตัวโดยการใช้กระสุนจริง (3.4-12) 

13) การฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหารของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา 
2563 เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บังคับหน่วยระดับหมวด 
ระบบการปกครองบังคับบัญชา ระบบฝุายอ านวยการ งานตามวงรอบประจ าปีทั้งในที่ตั้งปกติและ
หน่วยในสนามของหน่วยตามเหล่าที่เลือกรับราชการ (3.4-13) 
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14) การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ในการศึกษาความรู้ของเหล่าที่
สามารถเลือกเข้ารับราชการ เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้
บังคับหน่วยระดับหมวด ระบบการปกครองบังคับบัญชา ระบบฝุายอ านวยการ งานตามวงรอบ
ประจ าปีทั้งในที่ตั้งปกติและหน่วยสนามของหน่วยตามเหล่าที่เลือกรับราชการ (3.4-14) 

15) การจัดก าลัง ร้อย.ร.ฝึกผสมไทย/สหรัฐอเมริกา รหัส Lightning Forge ณ รัฐฮาวาย 
โดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 จ านวน 36 นาย แทนค่าในต าแหน่งพลปืนเล็ก เป็นการสร้างเสริม
ประสบการณ์ทางทหารให้กับนักเรียนนายร้อย (3.4-15) 

16) นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ท าการฝึกสอนนักเรียนนายสิบกองทัพบก รุ่นที่ 24 
จ านวน 1,985 นาย ในห้วง 29 ส.ค.-3 ก.ย. 63 ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก (3.4-16) 

ผลการประเมิน ได้คะแนน 1 คะแนน   
  

 2. มีหน่วยงานรับผิดชอบและด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าตามหลักสูตร                     
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
ในการด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหาร แผนกฝึกศึกษา กองบังคับการเตรียมการ 

ส่วนวิชาทหาร ฯ เป็นส่วนด าเนินการ โดยในภาคการศึกษาได้ออกตารางการศึกษาวิชาทหาร ทั้งภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ให้หน่วยขึ้นตรงของส่วนวิชาทหาร ฯ ด าเนินการ โดยก าหนดให้กองวิชา
รับผิดชอบการฝึกศึกษาในรายวิชา ฯ และในการฝึกภาคสนามของ นนร. ได้ขออนุมัติค าสั่ง                 
ฝึกภาคสนามของ นนร. ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งมอบให้แต่ละกองวิชารับผิดชอบควบคุม 
อ านวยการฝึก และจัด ผบ.หน่วยฝึก เพ่ือควบคุมการฝึกให้เป็นไปตามหลักสูตรด้านวิชาทหารฯ           
ที่ก าหนด (3.4-7) และมีกองจิตวิทยาและการน าทหารรับผิดชอบท าการสอนและสร้างเสริมด้านภาวะ
ผู้น าให้แก่นักเรียนนายร้อย 

ผลการประเมิน ได้คะแนน 1 คะแนน    
 

 3. จ านวนหน่วยกิตรวมของการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
(0.5 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
  ปีการศึกษา 2563 ส่วนวิชาทหารฯ ได้ขออนุมัติใช้หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. 2563 ด้านวิชาทหารและด้านการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า ซึ่งมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 10 หน่วย
กิต (3.4-17) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน 0.5 คะแนน  

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

การด าเนินงาน 
 ส่วนวิชาทหาร ฯ ด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามการจัดการศึกษาหลักสูตร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563) ด้านวิชาทหาร ในภาคการฝึก/
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การฝึกภาคสนาม มี 5 ภาคการฝึก มีการฝึกภาคสนามทั้งสิ้น 18 วิชา ใช้เวลาในภาคการฝึกภาคสนาม 2,865 
ชม. รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึกตามหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 
2558 และ พ.ศ. 2563 ) ทั้งสิ้น 3,937 ชม. (3.4-17)  

ผลการประเมิน ได้คะแนน 0.5 คะแนน  

5. มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
ในการฝึกภาคสนาม ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการประเมินผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ท าการฝึก

ภาคสนาม หลังจบการฝึกมีการสรุปผลการฝึกให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทราบทุกครั้ง (3.4-18) 
ผลการประเมิน  ได้คะแนน 1 คะแนน    

 

 6. มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาวิชาทหารส่วนวิชาทหารฯ และด้านภาวะผู้น า ส่วนวิชาทหารฯ 

จะรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงานและพิจารณาพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานในมคอ. 5 ของรายวิชา ในส่วนการฝึกภาคสนามจะมีการร่วมพิจารณาในที่
ประชุมมีการน าเสนอปัญหาข้อขัดข้องในปีการฝึกท่ีผ่านมาเสนอต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนการฝึกภาคสนามในปีต่อไป (3.4-18)  

ผลการประเมิน เทา่กบั  0.5 คะแนน   
สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ได้คะแนนเท่ากับ 5  คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
3.4-1 ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.4-2 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นของ นนร.ชั้นปีที่ 1 (ใหม่)

ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.4-3 ขอส่งผลการด าเนินโครงการประกอบแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 
3.4-4 รายงานผลการฝึกเดินทางไกลและพักแรมให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 1, 2 และ นนร.ผู้บังคับบัญชา 

สังกัด พัน.1และ พัน.4 กรม นนร.รอ.รร.จปร. 
3.4-5 ขออนุมัติฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 1 – 5 (เวรเตรียมพร้อม) และขอรับ

การสนับสนุน 
3.4-6 ขออนุมัติออกค าสั่งการฝึกในตอนเย็นของ นนร. ชั้นปีที่ 1 - 5 
3.4-7 ขออนุมัติออกค าสั่งฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.4-8 รายงานผลการฝึกภาคสนาม หลักสูตรส่งทางอากาศ นนร.ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 70 ประจ าปี

การศึกษา 2563 
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3.4-9 รายงานผลการปฏิบัติในการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 1 - 4 
3.4-10 ขออนุมัติออกค าสั่งการฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด และการฝึกการปฏิบัติงาน

ของหน่วยเฉพาะกิจของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.4-11 ขออนุมัติออกค าสั่งการศึกษาดูงาน ทภ. ของ นนร.ชั้นปีที่ 5 
3.4-12 ขออนุมัติออกค าสั่งการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 

2563 
3.4-13 ขออนุมัติออกค าสั่งการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกรับราชการของ นนร.ชั้นปี  

      ที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.4-14 ขออนุมัติออกค าสั่งการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกรับราชการของ นนร.ชั้นปี

ที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.4-15 การจัดก าลัง ร้อย ร. ฝึกผสม ไทย/สหรัฐอเมริกา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3.4-16 แนวทางจัด นนร.ชั้นปีที่ 5 ฝึกอบรมให้แก่ นนส.ทบ. 
3.4-17 ขออนุมัติใช้หลักสูตร รร.จปร. พ.ศ. 2563 ด้านวิชาทหารและด้านการเสริมสร้างคุณลักษณะ

ผู้น า (ปรับปรุง ต.ค. 63) 
3.4-18 รายงานผลการปฏิบัติในการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 1 - 4 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า  
ค าอธิบาย  
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า มีหน่วยงานรับผิดชอบ ก ากับดูแลการฝึกศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด มีการวัดและ
ประเมินผลการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า รวมทั้งมีการน าผลการประเมินน ามา
ปรับปรุง พัฒนาการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า ตลอดจนมีการประดิษฐ์ คิดค้น 
หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือใช้สนับสนุนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

 1. มีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดท าแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น าให้แก่นักเรียนนายร้อย โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ปีการศึกษา 2563 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่
พึงประสงค์ของกองทัพบก (3.5-1)  อาท ิ

1) การฝึกยิงปืนประจ าปีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 (3.5-2) 
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2) การจัดการฝึกเพ่ิมเติมทางด้านวิชาทหารให้แก่นักเรียนนายร้อยหลังเลิกการศึกษา 
(3.5-3) 

3) การจัดการฝึกภาคสนามให้กับนักเรียนนายร้อย ประจ าปีการศึกษา 2563 (3.5-4) 
4) การจัดการฝึกให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ในวิชาการฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะ

ประชิดและการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ  (3.5-5) 
5) การศึกษาและดูงานกองทัพภาคของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2563 

(3.5-6) 
6) การจัดการฝึกให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ในวิชาการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก 

(3.5-7) 
ผลการประเมิน เท่ากับ  1 คะแนน   
 

 2. มีการฝึกตามแผนที่ก าหนด (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 

  ในภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม มี 5 ภาคการฝึก มีการฝึกภาคสนามทั้งสิ้น 18 วิชา ใช้
เวลาในภาคการฝึกภาคสนาม 2,865 ชม. รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึก ทั้งสิ้น 3,937 ชม. การ
จัดการฝึกภาคสนาม ส่วนวิชาทหาร ฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค.63 ถึง 29 มี.ค.63  
ได้ด าเนินการติดต่อประสานงานกับเหล่าสายวิทยาการที่จะด าเนินการฝึกในแต่ละวิชา  จัดท าความ
ต้องการงบประมาณและ สป.3 ตารางก าหนดการฝึก มีการจัดการฝึกตามตารางการฝึกที่ก าหนด โดย
หน่วยฝึกประจ าวิชาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบการฝึกจะรายงานการฝึกประจ าวันให้ กองอ านวยการฝึกฯ 
ทราบ และรายงาน กองอ านวยการฝึกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทราบตามขั้นตอนทุกวัน 
รวมถึงผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้ก าลังใจ
นักเรียนนายร้อย ในการท าการฝึกให้มีประสิทธิภาพบรรลุความมุ่งหมายของการฝึก (3.5-8) 

 ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน    
 

 3. มีการประเมินผลการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการประเมินผลที่แสดงถึงประสิทธิผลของการฝึก
วิชาทหารและการสร้างเสริมคุณลักษณะผู้น า ดังนี้ 

1) การฝึกวิชาทหารเบื้องต้น ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ใหม่ มีจ านวนนักเรียนนาย
ร้อยที่ผ่านเกณฑ์ ดี-ดีมาก ร้อยละ 82.7 (3.5-9) 

2) โครงการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกวิชาแผนที่ ของนักเรียนนายร้อยชั้น
ปีที่  1 รุ่นที่  72 มีนักเรียนนายร้อยที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ พ้ืนฐานในการอ่าน
รายละเอียดขอบระวางที่ปรากฏบนแผนที่ ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ถึงร้อยละ 98.36 (3.5-10) 

3) โครงการให้รางวัลการฝึกศึกษาทางวิชาทหาร นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 มีนักเรียน
นายร้อยที่มีผลการศึกษา ดีเลิศ ดีมาก และดี จ านวน 107 นายจากนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ทั้งสิ้น 
207 นาย (3.5-11) 
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4) การฝึกยิงปืนประจ าปีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 ประจ าปี 2563 โดยมีการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเปูาหมายคือ จ านวนนักเรียนนายร้อยได้ผลการยิงปืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
จ านวนร้อยละ80 ของนักเรียนนายร้อยแต่ละชั้นปี  ผลประเมินการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง แยกเป็น
ชั้นปีมี ดังนี้ (3.5-12) 

- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1บรรลุเปูาหมาย ร้อยละ 42.05 
- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 บรรลุเปูาหมาย ร้อยละ 44.58 
- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 บรรลุเปูาหมาย ร้อยละ 77.83 
- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 บรรลุเปูาหมาย ร้อยละ 47.83 
- นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 บรรลุเปูาหมาย ร้อยละ 86.42 

5) การจัดการฝึกภาคสนามให้กับนักเรียนนายร้อยประจ าปีการศึกษา 2563 สรุปผลการ
ประเมินการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยที่ได้รับคะแนนอักษรระดับ B ขึ้นไป คือ นักเรียนนาย
ร้อยชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 99.10 และ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 ถึง 5 ร้อยละ 100 ทุกชั้นปี  (3.5-13)  

6) การจัดการฝึกให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ในวิชาการฝึกการใช้อาวุ ธในการต่อสู้
ระยะประชิดและการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ ผลการประเมินนักเรียนนายร้อยสามารถสอบ
ผ่านคะแนนอักษรระดับ B ขึ้นไปร้อยละ 100 (3.5-14) 

7) การสอบประมวลความรู้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 (ระดับหมู่) ผลการประเมิน
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 รุ่น 71 สามารถสอบผ่านทุกนาย (3.5-15) 

8) การจัดการฝึกให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ในวิชาการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก ผล
การประเมินนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 สามารถสอบผ่านอักษรระดับ B ขึ้นไป ร้อยละ 100 (3.5-16) 

9) การจัดการศึกษาให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 5 ในการศึกษาความรู้ของเหล่าที่สามารถเลือก
เข้ารับราชการ ผลการประเมินนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 สามารถสอบผ่านอักษรระดับ B ขึ้นไป ร้อยละ 
100 (3.5-17) 

10) การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า ด้านจิตวิทยาและการน าทหารของนักเรียนนายร้อย 
ผลการประเมินนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึง 5 ได้คะแนนประเมินค่าคุณลักษณะผู้น าด้านจิตวิทยา
และการน าทหาร มีดังนี้ (3.5-18) 

นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึง 5 อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ (อักษรระดับ A )จ านวน 500 
นาย จากยอดทั้งหมด 1,169 นาย คิดเป็นร้อยละ 42.77 

นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึง 5 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก (อักษรระดับ B+ )จ านวน 564 
นาย จากยอดทั้งหมด 1,169 นาย คิดเป็นร้อยละ 48.25 

นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึง 5 อยู่ในเกณฑ์ ดี (อักษรระดับ B )จ านวน 84 นาย 
จากยอดทั้งหมด 1,169 นาย คิดเป็นร้อยละ 7.19  

สรุปนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 ถึง 5 ผ่านวิชาจิตวิทยาและการน าทหาร ระดับ ดี 
ถึง ดีเลิศ ร้อยละ 98.21 

ผลการประเมิน เท่ากับ 0.5 คะแนน   
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4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
  เมื่อมีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น ามาใช้ใน
การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทาง
อากาศให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 3 และหลักสูตรจู่โจมส าหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 เป็นต้น 
(3.5-19) 

ผลการประเมิน เท่ากับ  0.5 คะแนน    
 

 5. มีนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนในการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
ส่วนวิชาทหาร มีการน านวัตกรรมมาใช้สนับสนุนในการฝึกวิชาทหารและเสริมสร้าง

คุณลักษณะผู้น า อาทิ 
1) เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์และกระสุนจริง แบบ RANGE 3000 เป็นการสร้าง

ความเชื่อมั่นและมั่นใจให้แก่นักเรียนนายร้อยในการใช้อาวุธประจ ากาย และเมื่อส าเร็จการศึกษาไป
แล้วจะได้น าความสามารถที่มีอยู่ไปใช้ในการฝึกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป (3.5-19) 

2) การใช้สื่อการสอนโต๊ะทรายดิจิตอลและการจัดหาฝุุนพราง เพ่ือใช้ประกอบการเรียน
การสอน/การฝึกนักเรียนนายร้อยในรายวิชาที่เก่ียวข้อง (3.5-20) 

ผลการประเมิน เทา่กบั  1 คะแนน    

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.5 เท่ากับ 5 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
3.5-1 แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 
3.5-2 ขออนุมัติฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 5 (เวรเตรียมพร้อม) และขอรับ

การสนับสนุน 
3.5-3 ขออนุมัติออกค าสั่งการฝึกในตอนเย็นของ นนร. ชั้นปีที่ 1 – 5 
3.5-4 ขออนุมัติออกค าสั่งการฝึกภาคสนาม นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.5-5 ขออนุมัติออกค าสั่งการฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด และการฝึกการปฏิบัติงาน

ของหน่วยเฉพาะกิจของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.5-6 ขออนุมัติออกค าสั่งการศึกษาดูงาน ทภ. ของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.5-7 ขออนุมัติออกค าสั่งการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กของ นนร.ชั้นปีที่ 5  ประจ าปีการศึกษา 

2563 
3.5-8 รายงานผลการตรวจเยี่ยมการฝึก หน่วยฝึกประจ าวิชาการฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับ

หมวดของนนร.ชั้นปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.5-9 รายงานผลตรวจสอบและประเมินผลการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นของ นนร. ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
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3.5-10 ขอส่งผลการด าเนินโครงการประกอบแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 
3.5-11 ส่งรายชื่อ นนร.ชั้นปีที่ 5 (จปร.รุ่นที่ 68) ประจ าปีการศึกษา 2563 รับรางวัลการศึกษา 
3.5-12 ผลประเมินการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของ นนร.ชั้นปีที่ 1 - 5 ปีการศึกษา 2563 กรม นนร.รอ. 

รร.จปร. 
3.5-13 ตารางผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร. ปีการศึกษา 2563 
3.5-14 ขออนุมัติออกค าสั่งการฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิด และการฝึกการปฏิบัติ งาน

ของหน่วยเฉพาะกิจของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.5-15 รายงานผลการฝึกภาคสนามของหน่วยฝึกประจ าวิชาการฝึกทางยุทธวิธีทหารระดับหมู่ 

นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 71 ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.5-16 รายงานผลการฝึกภาคสนาม วิชาการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กของ นนร.ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 68 
3.5-17 รายงานผลคะแนนการศึกษาความรู้ของเหล่าทหารที่รับเลือกราชการของ นนร.ชั้นปีที่ 5 
3.5-18 รายงานผลการประเมินค่าคุณลักษณะผู้น าของ นนร. ประจ าปีการศึกษา 2563 
3.5-19 รายงานผลการปฏิบัติในการฝึกภาคสนามของ นนร. ชั้นปีที่ 1-4 
3.5-20 เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์และกระสุนจริงแบบ RANG 3000 
3.5-21 ขออนุมัติจัดอบรมก าลังพลเรื่องการใช้สื่อการสอนด้วยโต๊ะทรายดิจิตอล 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
ค าอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนนายร้อยอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผล
การประเมินที่ได้ไปพัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

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

รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้าน

กายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็น
ผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก แผนงานด้านการส่งก าลังบ ารุงและแผนงานให้การ
สนับสนุนการฝึกศึกษานักเรียนนายร้อย 

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ
รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
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1) โครงการจัดหาสื่อการสอนให้กับนักเรียนนายร้อย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน  
การสอน ของส่วนการศึกษาฯ (3.6-1) 

2) โครงการจัดหาชุดแม่ข่ายอุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) (3.6-2) 
3) โครงการจัดจ่างติดตั้งอุปกรณ์รวมและกระจายข้อมูล (Load Balance) (3.6-3) 
4) โครงการจัดท าหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับ ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย (3.6-4) 
5) การจัดหาสิ่งอุปกรณ์ตามสิทธินักเรียนนายร้อย (3.6-5) 
6) การจัดหาหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ์สาขาวิชาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อย (3.6-6) 
7) โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ กองอักษรศาสตร์ฯ (3.6-7) 
8) โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า (3.6-7) 
9) โครงการก่อสร้างหน้าผาจ าลองในร่ม (Rock Climbing) (3.6-8) 
10) โครงการจัดท าคู่มือนักเรียนนายร้อยประจ าปี 2563 (3.6-9) 
11) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1 เตรียมการไปศึกษาต่อ

ต่างประเทศ (3.6-10) 
12) โครงการบริการทางการแพทย์เพ่ือการผลิตนักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา 2563 

(3.6-11) 
13) การตรวจสุขภาพประจ าปีและคัดกรองสุขภาพนักเรียนนายร้อย ประจ าปี 2563 

(3.6-12) 
14) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า (น้ าประปา,น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัด) ในโรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีละ 2 ครั้ง (3.6-13) 
15) โครงการพัฒนาส านักงานกองทุนพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (3.6-

14) 
16) โครงการผลิตกระแสไฟฟูาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (3.6-15) 
17) การตรวจสุขภาพประจ าปีและคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มเมตาบอลิคใน

ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี 2563 (3.6-16) 
18) การตรวจที่พักอาศัยของก าลังพล (3.6-17) 
19) กิจกรรม 5 ส. ในปีการศึกษา 2563 จะด าเนินการในรูปของจิตอาสา (3.6-18) 
20) โครงการปรนนิบัติบ ารุงระบบเครือข่ายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (3.6-19) 
21) การปรับข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ทันสมัย (3.6-20) 
22) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และการวาง

ระบบเครือข่ายส ารอง (3.6-21) 
23)  โครงการซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์ หอฝึกโดดร่มโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

(3.6-22) 
24) การวิเคราะห์คุณภาพอาหาร (3.6-23) 
ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน  
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2. มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
การด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต้องด าเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองส่งก าลังบ ารุง และ
ส่วนบริการฯ 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน    
 

3. มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน  
ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน  

   

4. มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี               
การให้บริการรวมทัง้แหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อย

ต่อความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 โดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 
ของแต่ละสาขาวิชา สรุปผลการประเมิน (3.6-24) ดังนี้  

ตารางท่ี 26 ผลการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
หลักสตูรสาขาวิชา คะแนนประเมิน ระดับการประเมิน 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4.22 ด ี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟูา 4.40 ด ี

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 4.54 ดมีาก 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 4.56 ดมีาก 

สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที ่ 4.13 ด ี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 3.86 ด ี

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 4.64 ดมีาก 

สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 4.06 ด ี

 ผลการประเมิน เท่ากับ  1 คะแนน   
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5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น               
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการน าผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการโดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน โดยมี          
การประชุมงานด้านส่งก าลังบ ารุงประจ าทุกเดือน เพ่ือน าเสนอความก้าวหน้าการปฏิบัติ ปัญหา                 
การแก้ไขปัญหา และการพิจารณาน าผลการประเมินการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้มาใช้เป็นข้อมูล              
ในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไปต่อไป (3.6-24) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1 คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 3.6 ได้คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
3.6-1 ค าสั่ง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 24/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ              

ลง 20 เม.ย. 64 
3.6-2 ขออนุมัติปิดโครงการด้านการพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจาก กทพ.รร.จปร.  ประจ าปี 

2563 (เพ่ิมเติม) 
3.6-3 รายงานสรุปผลการด าเนินงานติดตั้งอุปกรณ์รวมและกระจายข้อมูล (Load Balance) 
3.6-4 ขอรับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้กับ นนร. 
3.6-5 รายการจัดหา สป. ตามสิทธิ นนร. ปีการศึกษา 2563 
3.6-6 เอกสารที่ 2 บัญชีรายการจัดการหนังสือวิชาการ งบประมาณประจ าปี 2563 (งวดที่ 2) 
3.6-7 สรุปผลการประชุมงานด้านการส่งก าลังบ ารุงของ รร.จปร. ครั้งที่ 5/2563 (ประจ าเดือน 

เม.ย. 63) 
3.6-8 การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
3.6-9 ขออนุมัติแจกจ่ายคู่มือ นนร. 
3.6-10 รายงานปิดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย นนร. ชั้นปีที่ 1 เตรียมการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
3.6-11 สรุปผลตามแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปี 2563 
3.6-12 รายงานผลการตรวจสุขภาพ นนร.ชั้นปีที่ 1/72 ประจ าปี 2567 (ฉบับแก้ไข) 
3.6-13 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า และแจ้งค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
3.6-14 บัญชีควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2563 
3.6-15 รายงานผลการผลิตไฟฟูา และสถานภาพสิ่งอุปกรณ์ภายในโครงการผลิตไฟฟูาด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์ ประจ าเดือน มี.ค. 64 
3.6-16 สรุปผลการด าเนินการตรวจสุขภาพข้าราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3.6-17 ขออนุมัติปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ห้องพักอาศัย สนามเด็กเล่นและพัฒนาเขตสุขาภิบาล

เป็นกรณีเร่งด่วน 
3.6-18 การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเ พ่ือน้อมร าลึกและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 
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3.6-19 ขออนุมัติด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ รร.จปร. 
3.6-20 ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลฯ เว็บไซต์ 
3.6-21 ขออนุมัติด าเนินการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ รร.จปร. 
3.6-22 โครงการซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์ หอฝึกโดดร่ม รร.จปร. 
3.6-23 แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์อาหาร ห้วงเดือน ก.พ. 64 
3.6-24 ขอส่งสรุปผลการประเมินหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และผลการประเมิน

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ รร.จปร. 

 ตารางท่ี 27 สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ผลด าเนินการ น้ าหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ าหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ปฏิบัติได้ 5ข้อ 5 5.00 25.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2   5 5.00 25.00 

         1 มีการปฏิบัติ (1) 1.00  

         2 มีการปฏิบัติ (1) 1.00  

 3 ร้อยละ 97.43 (1) 1.00  

 4 ร้อยละ 95.61 (1) 1.00  

 5  มีการปฏิบัติ (1) 1.00  

ตวับ่งชี้ท่ี 3.3  ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 5 5.00 25.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 5 5.00 25.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5.00 25.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5.00 25.00 

คะแนนรวม 30 -  

คะแนนเฉลี่ย 150.00 ÷ 30.00 = 5.00 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  3 
จุดเด่น 
 1. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนโยบายในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของกองทัพบกท่ีชัดเจน อีกท้ังสามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีได้เป็นอย่างดี 

2. หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ.2563) ด้านวิชาทหารนั้น ได้
ด าเนินการให้มีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้น ได้ปรับรหัสรายวิชา เป็น MS ซึ่งประกอบด้วยหลายวิชา
รวมกัน โดยเมื่อหน่วยพิจารณาว่า หากขอบเขตเนื้อหาที่ท าการเรียนการสอนมีความล้าสมัย เช่น 
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อาวุธยุทโธปกรณ์หรือระบบการฝึกที่กองทัพบกยกเลิกไปแล้ว หน่วยสามารถปรับปรุงเนื้อหาภายใน
กรอบรายวิชาให้มีความทันสมัยได้ทันที รวมถึงสามารถเปลี่ยนแปลงบางรายวิชาที่หมดความจ าเป็น
หรือล้าสมัย ทดแทนด้วยวิชาอ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่า หรือเป็นไปตามนโยบายของ
กองทัพบก ท าให้หน่วยสามารถปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนนักเรียนนายร้อยให้มี
ประสิทธิภาพและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

3. ด้านการจัดการศึกษาก าหนดให้มีการสอนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ Active 
Learning โดยให้นักเรียนนายร้อยสามารถเรียนรู้โดยผ่านการปฏิบัติจริงเป็นการสร้างเสริมระบบวิธี
คิดให้แก่นักเรียนนายร้อยได้เป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
 1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
 2. ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหาร (Management Information System) 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 1. ควรมีการพัฒนาระบบ E-learning ให้สามารถรองรับข้อมูลที่สมบูรณ์ของทุกรายวิชา เพ่ือ
นักเรียนนายร้อยสามารถเข้าศึกษาด้วยตนเองได้ 
 2. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมทั้งส่วนการศึกษาฯ         
ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ 

3. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าควรมีการพัฒนาการใช้โปรแกรมการเรียนการสอนผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสามารถรองรับความต้องการของคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยได้ 
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มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 
           โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีคณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/
คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ซึ่งก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ/ระเบียบ/ค าสั่ง/พระราชบัญญัติของสถานศึกษา ภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการ
ก าหนดนโยบาย วางแผนปฏิบัติราชการ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน และสนับสนุนการด าเนินงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการด าเนินงานสามารถตรวจสอบได้ 
พร้อมส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างยั่งยืน 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 เอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ค าอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีเอกลักษณ์ที่สะท้อนความโดดเด่น/ความช านาญ/ความ
เชี่ยวชาญ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง และบริบทของ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 

1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
1.1 มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เหมาะสมและ

ปฏิบัติได ้
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก และเป็นสถาบันผลิต

นายทหารสัญญาบัตรหลักเพียงแห่งเดียวของกองทัพบก จึงได้ก าหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้าไว้ว่า “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” โดยมุ่งผลิตนักเรียน
นายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดีของกองทัพ ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ความเป็นนักรบที่
ชาญฉลาด เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร และเป็นผู้มีคุณลักษณะผู้น าที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก (4.1-1) จึงได้ก าหนดหน้าที่ส าคัญของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไว้ในแผนพัฒนา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560-2564 ว่า มีหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย 
ด าเนินการฝึกอบรมและปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยาและการน าทหาร พลศึกษา วิชาทหารเบื้องต้นแก่
นักเรียนนายร้อยเพ่ือให้มีลักษณะเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ นอกจากนี้ยังอ านวยการประสานงานกับ
เหล่าต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการฝึกสอนวิชาทหารขั้นพ้ืนฐานทางยุทธวิธีและเทคนิค
ของเหล่าต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในเหล่านั้นๆ ได้ รวมทั้งให้การศึกษาภาค
วิชาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย (4.1-2) นอกจากนี้ตามตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) 
หมายเลข 44001 ยังก าหนดให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และ
ด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อยและบุคลากรอื่นตามที่กองทัพบกก าหนดอีกด้วย 

                                                           
1 ค าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 3/63 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 ( ครั้งที่ 1) ลง 14 ม.ค. 63 
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ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

1.2 มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ก าหนดแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้าปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563
ได้ก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเปูาหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ในทุกค่าเปาูหมาย (4.1-3) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

1.3  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ

ต่อเนื่องในการสร้างเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าผ่านโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 (4.1-3) ดังนี้ 

1)  โครงการจิตอาสา “เราท าความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในปีการศึกษา 2563 มี
การปฏิบัติ 5 รายการ (4.1-4) คือ 

-กิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี เมื่อ 3 มิ.ย. 63 

-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเ พ่ือน้อมร าลึกและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 63 

-กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราท าความดีเพ่ือ ชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์” เมื่อ 11 พ.ย. 63   

-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางเสด็จพระราชด าเนินตามโครงการถนนสาย
จงรักภักดี เมื่อ 10 ก.พ. 64 

-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 

2)  โครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซ่ึงด าเนินการในพ้ืนที่ของ
กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นโครงการศึกษาด้านการเกษตร ทั้งพันธุ์ข้าว   
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ประกอบด้วยโครงการย่อยคือ โครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินดี โครงการทางนี้มีผล 
ผู้คนรักกัน โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ โครงการเลี้ยงเป็ดเพ่ือลดรายจ่าย และ โครงการเลี้ยงปลา
พระราชทาน และยังให้นักเรียนนายร้อยทุกนายได้มีโอกาสศึกษาวิถีชีวิตทางการเกษตร เพ่ือน าความรู้ไป
ใช้ภายหลังจบการศึกษา (4.1-5) 

3)  โครงการแก้มลิงวัดพระฉาย (4.1-6) 
4)  ร่วมมือกับศูนย์บัญชาการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุา จังหวัดนครนายก (4.1-7) 
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5)  โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้
ประชาชนจังหวัดนครนายก” โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดนครนายก ในการ
พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนครนายก อาทิ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าร่วมโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัด
นครนายก (4.1-8) นอกจากนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
บริหารศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่ วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่างๆ (4.1-9) ร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิธรรมิกชน
เพ่ือคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาจังหวัดนครนายก (4.1-10) 

6)  การจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับกองอ านวยการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จังหวัดนครนายก ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปูองกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง จังหวัด
นครนายก พ.ศ. 2564 (4.1-11) รวมทั้งได้มีการตั้งศูนย์บรรเทาสาธาณภัยด าเนินการช่วยเหลือประชาชน
ในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น (4.1-12) 

7)  ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก 
ประจ าเดือน (4.1-13) นอกจากนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับทาง
จังหวัดนครนายก อาทิ การประชุมคณะกรรมการอ านวยการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หมู่บ้าน (4.1-14) การประชุมสัมมนาการสร้างการรับรู้งานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
สร้างเครือข่ายบุคลากรเพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (4.1-15) 

8)  การร่วมงานรัฐพิธีของจังหวัดนครนายก (4.1-16) 
9)  โครงการจัดการความรู้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี 2563 (4.1-17) 

10) โครงการตามพระราชด าริ ประจ าปี 2563 ภายในพ้ืนที่โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (4.1-18) อาท ิ

-การพัฒนาระบบน้ าโครงการพระราชด าริในพื้นท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โดยส านักงานส่งน้ าและบ ารุงรักษาขุนด่านปราการชล 

- โครงการสวนผลไม้ภาคใต้ และสวนพฤษพรรณเทพรัตน์  
-  โรงสีข้าวพระราชทานโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- โครงการตามแนวพระราชด าริโดยกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ (การเพาะ

เห็ดฟาง) 
- โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนโครงการ

พระราชด าริสวนผลไม้ภาคใต ้
11) โครงการสร้างฝายชะลอน้ าเพ่ือความสมดุลของธรรมชาติในโรงเรียนนายร้อย           

พระจุลจอมเกล้า บริเวณพ้ืนที่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ าของล าธารต้นก าเนิดแหล่งน้ าในพ้ืนที่โรงเรียน          
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.1-19) 
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12) โครงการซ่อมจักรยานเพ่ือน้อง โดยขอรับจักรยานเก่าที่ช ารุดของก าลังพลใน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพ่ือน ามาซ่อมแซมและบริจาคให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาสในโรงเรียน
โครงการตามพระราชด าริในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก (4.1-19) 

13) การขอใช้พื้นที่ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพ่ือใช้ในการฝึกให้แก่หน่วย
ต่างๆ อาท ิโรงเรียนเตรียมทหารฯ ขอรับการสนับสนุนพ้ืนที่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพ่ือท า
การฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรใหม่ของกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 2 (4.1-19) เป็นต้น 

14) ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน 

1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร 
การด าเนินงาน 
ทุกภาคส่วนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าล้วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมทั้งตระหนักถึงพันธกิจในการผลิตนายทหารสัญญาบัตร
หลักของกองทัพบก เช่น 

1) โครงการจัดการความรู้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี 2563 เพ่ือให้เกิด                                 
การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ของหน่วยงานในทุกหน่วยขึ้นตรงเพื่อสร้างองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน (4.1-17) 

2) การเข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนครนายก (สภากาแฟ) และงานร่วมรัฐพิธี 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนครนายกและร่วมงานรัฐพิธีตลอด
ห้วงปีการศึกษา 2563 (4.1-16) เพ่ือแสดงถึงความเป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบกจึงได้มีการจัดให้ผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

1.5 มีผลประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ที่สะท้อนเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

การด าเนินงาน 
ในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้าที่สะท้อนเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
และค่าเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 อาทิ โครงการจัดการความรู้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จคือ จ านวน
เรื่องในการจัดการความรู้ โดยก าหนดค่าเปูาหมายเท่ากับ 18 ซึ่งสรุปผลองค์ความรู้ที่สะสมได้เท่ากับ 18 
เรื่อง เท่ากับร้อยละ 100 (4.1-17) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า น าเสนอหลักฐาน ในประเด็นต่อไปนี้  
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2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
1) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ซึ่งเป็นสถานีด้านความมั่นคงเห็นว่าโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นหน่วยงานที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความรอบรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และ
วิชาทหารให้กับกองทัพบก จึงได้ขอถ่ายท าการฝึกและสัมภาษณ์เพ่ือออกอากาศในรายการ Smart 
Soldiers ในห้วงการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยและการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อย (4.1-
21) 

2) พิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ อาคารโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 100 ปี เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้
พระราชทานก าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเป็นที่จัดแสดงเกียรติประวัติศิษย์เก่าที่ได้สร้าง
คุณงามความดีและเสียสละเพ่ือราชบัลลังก์ ณ สถานที่นี้จะมีหน่วยงานขอเข้าเยี่ยมชมตลอดทั้งปี เช่น 
วิทยาลัยการทัพบกได้น าคณาจารย์และนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมเมื่อ 17 พ.ย. 63 (4.1 -22) สถาบันจิตวิทยา
ความมั่นคง สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ น าคณาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
จิตวิทยาความมั่นคง ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รุ่นที่ 8 
เข้าเยี่ยมชมเมื่อ 23 ก.พ. 64 (4.1-23) เป็นต้น 

3) หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร ตั้งอยู่ที่กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาฯ มีการจัดแสดง
ถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หรือทูลกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อย เช่น การทรงสอนและการบริหารงาน รวมทั้งแสดง
สิ่งของที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่กองวิชาประวัติศาสตร์ ณ สถานที่นี้มีหน่วยงานภายนอกขอเข้าเยี่ยม
ชมตลอดปีการศึกษา (4.1-24) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

2.2 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/การยกย่องในมิติต่างๆ (1 คะแนน) 
ปีการศึกษา 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) ได้ประเมินกิจกรรมคัดแยกขยะครัวเรือนเพ่ือการรีไซเคิลของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้จ านวน 533 กิ โลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(4.1-25)   

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน  
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2.3 มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ หรือมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน
กระบวนการสู่สถาบันอ่ืน เช่น (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบในฐานะหน่วยที่ให้การฝึก

ทางวิชาทหารให้กับหลักสูตรต่าง ๆ นอกเหนือจากฝึกสอนให้กับนักเรียนนายร้อย ดังนี้ 
1) การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของส านักงานปลัดกระทรวง รุ่นที่ 7 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 (4.1-26) 
2) การฝึกวิชาทหารให้กับนักศึกษาแพทย์ทหารบก นักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์

พระมงกุฎเกล้า ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 45 ประจ าปีการศึกษา 2563 (4.1-27) 
3) สนับสนุนชุดครูฝึกและพ้ืนที่ฝึกภาคสนามให้แก่ นักเรียนดุริยางค์กองทัพบกประจ าปี

การศึกษา 2563 (4.1-28) 
 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 2563 (1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย.64)  
4.1-4 ขออนุมัติจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
4.1-5 ขออนุมัติจัดพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักจาก พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
4.1-6 แจ้งระดับน้ าอ่างเก็บน้ าวัดพระฉาย 

4.1-7 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกปุา และปูองกันไฟปุา จว.นย. 
4.1-8 โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน 

จว.นย. 
4.1-9 การจัดตั้งศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจ พอเพียง (ศพจ.) ในระดับจังหวัดและระดับต่างๆ 

4.1-10 ขอเรียนเชิญเป็นกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขา จว.นย. 

4.1-11 การเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2564 

4.1-12 การจัดตั้งจุดบริการประชาชนเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 

4.1-13 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจ าเดือน ก.พ. 64 

4.1-14 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ทสม. ระดับจังหวัด จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/63 
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4.1-15 รายงานผลการประชุมสัมมนาการสร้างการรับรู้งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 และสร้างเครือข่ายบุคลากรเพื่อการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 

4.1-16 ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ประจ าปี 2564 จว.นย. 
4.1-17 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ และขออนุมัติแผนงานการจัดการความรู้ 

รร.จปร. ประจ าปี 2563 

4.1-18 ขออนุมัติจัดประชุมเตรียมการรับเสด็จพระราชด าเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพ่ือทรงด านา 
ประจ าปี 2563 

4.1-19 ขอรับการสนับสนุนสถานที่ในการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารสัญญาบัตรใหม่ของ บก.ทท. รุ่นที่ 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

4.1-20 ขออนุมัติจัดท าโครงการสร้างฝายชะลอน้ าเพ่ือความสมดุลของธรรมชาติใน รร.จปร. และ
โครงการซ่อมจักรยานเพื่อน้อง 

4.1-21 ขออนุญาตถ่ายท าการฝึก และสัมภาษณ์เพ่ือออกอากาศในรายการ Smart Soldiers 

4.1-22 ขอรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมสถานที่ 
4.1-23 ขอรับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมกิจการ 

4.1-24 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมการบริการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร ปีการศึกษา 2563 

4.1-25 ประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

4.1-26 ขออนุมัติออกค าสั่งหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป. รุ่นที่ 7 
ประจ าป ีงบประมาณ 2563 

4.1-27 ขออนุมัติออกค าสั่งการฝึกวิชาทหารให้กับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 45 

4.1-28 ขอรับการสนับสนุนชุดครูฝึกและพ้ืนที่ฝึกภาคสนาม นดย.ทบ. ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 การด าเนินงานของสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะกรรมการบริหารฯ 
  
ค าอธิบาย 

คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ซึ่ง
ก าหนดไว้ในค าสั่ง/พระราชบัญญัติของสถาบันภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการก าหนดนโยบาย 
ก ากับ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1.1 มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์

สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีการศึกษา 

2563 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า                 
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ปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของทุกหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า           
เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติราชการเพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องกับการสร้างเสริมอัตลักษณ์ของผู้เรียน   
และเอกลักษณ์ของสถาบัน (4.2-1) อีกทั้งยังได้มีการจัดท าปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563            
โดยให้ส่วนการศึกษาฯ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานตารางการปฏิบัติของ ส่วนวิชาทหารฯ                 
กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ และกองฝุายอ านวยการ เพ่ือให้การบริหารการศึกษาภายใน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล (4.2-2) 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน 

1.2 มีผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ/
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

การด าเนินการด้านการพิจารณาหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประกอบด้วย 2 ระดับ ได้แก่ การพิจารณาโดยสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วจึงน าเสนอ
ให้กับสภาการศึกษาวิชาการทหาร พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตาม
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของโรงเรียนทหาร 
พ.ศ. 2562 (4.2-3) รวมทั้งจากการประชุมสภาวิชาการทหาร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อ 19 มิ.ย. 62 (4.2-4) ได้
อนุมัติให้สภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด าเนินการในนามสภาการศึกษาวิชาการทหารในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ดังนี้ 

1)  การปรับปรุงระดับรายวิชา เช่น การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การ
เพ่ิม/ลดรายวิชาที่เลือก และการปรับค าอธิบายรายวิชาที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร 

2)  การปรับแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร 

3)  การปรับล าดับรายวิชาที่ท าการสอนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคยขออนุมัติ 
ซี่งในปีการศึกษา 2563 สภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับ

หลักสูตร ดังนี้ 
1)  การพิจารณาขอเปิดรายวิชาใหม่เพ่ิมเติมในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) (4.2-5) 
2)  การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
และหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. 2563) (4.2-6) 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน 

1.3 มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเน้นการก ากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด 
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สภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการติดตามและสนับสนุนในการปฏิบัติของหน่วยขึ้น
ตรง เช่น การพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การพิจารณาและรับรองผลงานทางวิชาการ ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การประเมินผลการสอน ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติต่อไป (4.2-7) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มี
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (4.2-1 และ 4.2-2) เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้การปฏิบัติงาน  
ตามบทบาทหน้าที่บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย โดยเน้นการก ากับติดตามและสนับสนุนของผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เช่น ในการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าต่อผู้บังคบัหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.2-8)  

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน  

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

การด าเนินงาน 
การประชุมสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสามารถจัดการประชุมได้ตลอดห้วง           

ปีการศึกษาเมื่อมีเรื่องส าคัญในการพิจารณา และในการประชุมจะมีการก าหนดเรื่องวาระการประชุม           
โดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบข้อมูลก่อนการประชุมเพ่ือเตรียมข้อมูลและข้อคิดเห็นในการประชุม             
(4.2-9) และยังได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตลอดปีการศึกษา อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่           
การประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.2-10) โดยได้มีการจัดส่งประเด็นการพิจารณาล่วงหน้าและ
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนครั้งที่จัดประชุม 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน  

1.5 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน  (Regular 

Data Monitoring) และตรวจสอบได้ ได้แก่ ฐานข้อมูลงานวิจัย (4.2-11) ระบบจัดเก็บหลักฐานประกัน
คุณภาพการศึกษา (4.2-12) ระบบฐานข้อมูลเอกสารแจกจ่ายแผนกธุรการ บก.รร.จปร. (4.2-13) ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (4.2- 14) เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.2-15) เป็น
ต้น ทั้งนี้ส่วนการศึกษาฯ ได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงานสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการเรียนการสอนพบว่ามีระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 (4.2-16) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  1 คะแนน  

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 เท่ากับ 5.00 คะแนน 
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หลักฐานอ้างอิง 
4.2.-1 แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 (1 พ.ค. 63 – 30 

เม.ย. 64) 
4.2.-2 การจัดท าปฏิทินการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
4.2.-3 ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของโรงเรียน

ทหาร พ.ศ.2562 
4.2.-4 รายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ 2/2562 
4.2.-5 สรุปผลการประชุมสภา รร.จปร. ครั้งที่ 1/2563 
4.2.-6 รายงานผลการประชุมสภา รร.จปร. ครั้งที่ 2/2563 
4.2.-7 การด าเนินงานตามมติการประชุมสภา รร.จปร. ครั้งที่ 1/2563 ในการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์

การพิจารณาและรับรองผลงานทางวิชาการ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการสอน สกศ.รร.จปร. พ.ศ.2563 

4.2.-8 รายงานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.รร.จปร. ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร. 
4.2.-9 ขออนุมัติจัดการประชุมสภา รร.จปร. ครั้งที่ 1/2563 
4.2.-10 การประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ 6/2563 (วาระปกติ) และ

ก าหนดประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.รร.จปร.ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ 6/2563 
4.2.-11 ฐานข้อมูลงานวิจัย http://veel.crma.ac.th/RSS/Project/ShowProjectTable.aspx 
4.2.-12 ระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา 

(http://veel.crma.ac.th/RSS/QADocView/ShowQADocViewTable.aspx) 
4.2.-13 ระบบฐานข้อมูลเอกสารแจกจ่ายแผนกธุรการ บก.รร.จปร. 

(http://10.134.64.240/DocOperation/index.asp) 
4.2.-14 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (http://10.134.0.61/login.aspx) 
4.2.-15 เว็บไซต์ (http://www.crma.ac.th/index.html) 
4.2.-16 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ

เรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  การบริหารความเสี่ยง  
ค าอธิบาย   

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมิน
สถานการณ์จัดล าดับความส าคัญ จัดการ ควบคุม ติดตามเฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไขความเสี่ยงส่งผลให้
ลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 

http://veel.crma.ac.th/RSS/Project/ShowProjectTable.aspx
http://veel.crma.ac.th/RSS/QADocView/ShowQADocViewTable.aspx
http://10.134.64.240/DocOperation/index.asp
http://10.134.0.61/login.aspx
http://www.crma.ac.th/index.html
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1.1 มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอกทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยขึ้นตรง มีหน้าที่ก าหนด
นโยบายและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก ากับติดตามและประเมินผล
การบริหารความเสี่ยง พร้อมก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีการศึกษาต่อไป (4.3-1)  
และจัดให้มีการประชุมโดยให้หน่วยขึ้นตรงพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการบรรลุผลส าเร็จของ
โครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีการศึกษา 2563 (4.3-2) 

  ผลการประเมิน    เท่ากับ 0.40 คะแนน 

1.2 มีการก าหนดกลยุทธ์และเปูาหมายในการบริหารความเสี่ยง (0.40 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีการก าหนดกลยุทธ์และเปูาหมายในการบริหารความ

เสี่ยงโดยพิจารณาความเสี่ยงในระดับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พิจารณาแนวโน้มของความส าเร็จ
ของการบรรลุเปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าและความเสี่ยงในระดับหน่วยขึ้นตรง โดยให้หน่วยขึ้นตรงพิจารณาถึงความเสี่ยงของโครงการ
และกิจกรรมที่หน่วยรับผิดชอบในแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 
2563 และก าหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง เป็น 6 ขั้นตอน คือ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์  2) ระบุ
ปัจจัยเสี่ยง 3) ประเมินความเสี่ยง 4) จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 5) ติดตาม ควบคุม ประเมินผล และ 
6)รายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งจะพิจารณาได้จาก แผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 (4.3-3) 

ผลการประเมิน    เท่ากับ 0.40 คะแนน 

1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึน (0.40 คะแนน) 

   การด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีการประเมินความเสี่ยงโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้าปีการศึกษา 2563 ที่ต้องก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง คือ 

1) โครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
2) กิจกรรมการส่งข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
3) กิจกรรมการจัดท า มคอ. 3 และ 4  มคอ. 5 และ 6 
4) กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนนายร้อย เพ่ือเตรียมการทดสอบ

ภาษาอังกฤษ American Language Course Placement Test (ALCPT) 
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5) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
6) กิจกรรมการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ ส านักงานปลัด รุ่นที่ ๗ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ผลการประเมิน    เท่ากับ 0.40 คะแนน 

1.4 มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเสี่ยงให้น้อยลง  
(0.40 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้

เกิด และลดความเสี่ยงให้น้อยลง เช่น 
- โครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กลยุทธ์ที่ใช้จัดการความเสี่ยง

คือ การยอมรับความเสี่ยง แนวทางจัดการความเสี่ยงคือ รายงานผลการด าเนินงานในโครงการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตลอดระยะเวลาโครงการ 

(อ่านรายละเอียดใน แผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 
2563 (4.3-3) 

ผลการประเมิน    เท่ากับ 0.40 คะแนน 

1.5  มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง (0.40 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

และรายงานต่อผู้อ านวยการ ส่วนการศึกษาฯ และผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตาม
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 
(4.3-4) 

ผลการประเมิน    เท่ากับ 0.40 คะแนน 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
ผู้ประเมินตรวจหลักฐานที่แสดงผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
2.1 สามารถควบคุมความเสี่ยงล าดับที่ 1 - 6 จากที่ก าหนด (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
ตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี

การศึกษา 2563 (4.3-4) ส าหรับความเสี่ยงล าดับที่ 1 – 6 จากทั้งหมด 6 ความเสี่ยง สามารถควบคุมความ
เสี่ยงได้ 4 ความเสี่ยง (ล าดับที่ 1 3 5 และ 6) และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 2 ความเสี่ยง (ล าดับที่ 2 และ 4) 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได ้6 ข้อ เท่ากับ 1 คะแนน 
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ผลการประเมิน    เท่ากับ 0.67 คะแนน 
 

2.2 สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามที่ก าหนด (1 คะแนน) 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ปฏิบัติได้ทุกเรื่อง เท่ากับ 1 คะแนน 
การด าเนินงาน 
ตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี

การศึกษา 2563 (4.3-4) จากทั้งหมด 6 ความเสี่ยง สามารถลดความเสี่ยงได้ 5 ความเสี่ยง (กิจกรรมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนนายร้อย เพ่ือเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ American Language 
Course Placement Test (ALCPT) ถึงแม้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ แต่ผลการด าเนินงานดีขึ้นกว่าปี
การศึกษา 2562) 

ผลการประเมิน    เท่ากับ 0.83 คะแนน 
 

2.3 ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่ก าหนด (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
ตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ปีการศึกษา 2563 (4.3-4) ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่ก าหนด 
 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 1 คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ได้คะแนนเท่ากับ 4.50 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
4.3-1 ขอยกเลิกค าสั่งและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา 

2563 
4.3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 
4.3-3 แผนบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 (1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64) 
4.3-4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา  

2563 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.4 การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อ สถาบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ  
ค าอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสนับสนุนให้ ครู/อาจารย์/ก าลังพล/นักเรียนนายร้อย น า
ความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งได้น าความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ/
วิชาชีพจากการพัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวิชาการ
ลักษณะต่าง ๆ เช่น งานวิจัย ต ารา รายวิชาและ/หรือหลักสูตร 
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เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน  
1. หลักฐานจากสถานศึกษา(2 คะแนน) 

1.1 มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์ไปบริการวิชาการเพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการก าหนดแผนงานการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ และมีโครงการและ
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการวิชาการและวิชาชีพในยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและช่วยเหลือประชาชนในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 
2563 (4.4-1) โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้ 

1) โครงการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “40 ปีแห่งการทรงสอนของทูลกระหม่อมอาจารย์” 
(4.4-2) ประกอบด้วย 

-  โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “70 ปี สงครามเกาหลีจากมุมมองเอกสาร
ต่างประเทศ” (4.4-3) 

-  จัดท าบอร์ดเผยแพร่พระราชกรณียกิจทูลกระหม่อมอาจารย์ในงานนิทรรศการ
วิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ 23-24 พ.ย. 63 และครบรอบ 40 ปี แห่งการทรงสอน ณ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.4-4) 

2) การจัดท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติทูลกระหม่อมอาจารย์ (4.4-5) 
3) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญของ

สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต (4.4-6) 
4) โครงการด าเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ 35 ราย (4.4-7) 
5) โครงการในพระราชด าริ เพ่ือเป็นสถานที่รวบรวมพืชพันธุ์ไม้หายากในประเทศไทย

ตามภูมิภาคต่างๆ ให้นักเรียนนายร้อย นักศึกษา ข้าราชการ ครอบครัวและประชาชนได้เข้ามาศึกษาหา
ความรู้ ได้แก่ โครงการสวนผลไม้ภาคใต้ (4.4-8) โครงการสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า (4.4-9) และโครงการสวนพิพิธพฤกษ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.4-10) 
โครงการศูนย์สาธิตการปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.4-11) 

6) การส่งเสริมให้ก าลังพลเป็นล่ามในการฝึกร่วมระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยและ
กระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ (4.4-12) 

7) การจัดท า/ต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการ
วิจัยภายนอก ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลง
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ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ลูเมนตั้มอินเตอร์เนชั่นเนล ประเทศไทย จ ากัด และ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (4.4-13 และ 4.4-14) 

8) โครงการอบรมความตระหนักรู้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ กองวิชาคณิตศาสตร์ ส่วน
การศึกษาฯ ได้น านักเรียนนายร้อยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 และสาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ ชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตระหนักรู้ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ณ มณฑลทหารบกที่ 24 เมื่อ 29 ต.ค. 63 (4.4-15) 

9) การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการ
วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (4.4-16) 

10)  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น (4.4-17) 

11) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับองค์กรและ
สถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2563 มีการด าเนินการดังนี้ 

- มูลนิธิคลังสมอง วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร เพ่ือสังคม ร่วมกับกองบัญชาการ
กองทัพไทย น านักศึกษาและคณาจารย์เยี่ยมชมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและฟังบรรยายสรุป 
เรื่อง แนวความคิดในการสร้างภาวะผู้น าทางทหาร เมื่อ 17 ก.ค. 63 (4.4-18) 

- ส่วนการศึกษาฯ น าคณะเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาดูงานระบบ AFAPS Cashless 
Society ของโรงเรียนเตรียมทหารฯ เมื่อ 24 ก.ย. 63 (4.4-19) 

-  ส่วนการศึกษาฯ ได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารทหารไทยในโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ทางการเงินเพ่ือนักเรียนนายร้อยและก าลังพลของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า (4.4-20) 

-  สนับสนุนการฝึกประสบการณ์ทางทหารส าหรับ นรช. รุ่นที่ 39 ประจ าปีการศึกษา 
2563 (4.4-21) 

-  การด าเนินงานศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอกหญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2563 -2564 การ
สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเพ่ือศึกษาวิจัยด้านโบราณคดีและวัฒนธรรมในพ้ืนที่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (4.4-22) 

- กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาฯ ด าเนินโครงการวิจัยเอกสารส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศ โดยด าเนินการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (4.4-23) 

-  การร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทยสมัยที่ 42 (4.4-24) 

- ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย (4.4-25) 
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- ศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เมื่อ 1 -5 มี.ค. 64 
(4.4-26) 

- งานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี 2563 ร่วมมือ
กับสถาบันวิชาการและองค์กรต่างๆ ทั้งสิ้น 40 สถาบัน (4.4-27) 

12) การฝึ กอบรมข้ า ร าชการบรรจุ ใหม่ ชั้ น สัญญาบั ต รของ  ส านั ก ง านปลั ด 
กระทรวงกลาโหม รุ่นที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ 2563 (4.4-28) 

13) การบริการวิชาการวิชาชีพให้แก่ วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยพยาบาล 
และ โรงเรียนการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก (4.4-29) 

14) การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร (4.4-30) 
15) การบริการทางวิชาแก่โรงเรียนเตรียมทหารตามที่ได้รับการร้องขอ ในปีการศึกษา 

2563 เช่น ส่งอาจารย์ส่วนการศึกษาฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในกิจกรรมชมรมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (กิจกรรมดาราศาสตร์) (4.4-31) โครงการอบรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก (4.4-32) โครงการ
อบรมฟิสิกส์โอลิมปิก (4.4-33) ให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร 

16) โครงการเสาร์ประทีป พ่ีอาสาสอน น้องอาสาท า โดยมีนักเรียนทุกระดับชั้น ใน
จังหวัดนครนายกเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งได้มีการประสานงานวิทยากรประกอบด้วย นักเรียนนายร้อย 
นักเรียนพยาบาลสี่เหล่าทัพ และนิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมโครงการ (4.4-34) 

17)  โครงการอบรมมวลชนรอบค่าย เพ่ือเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ พร้อมทั้ง
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนบริเวณข้างเคียงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยโครงการนี้ประกอบด้วยโครงการย่อยดังนี้ 

-  โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดสันตยารามเมื่อ 21 
ธ.ค.63 ด าเนินการโดยกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษาฯ (4.4-35) 

-  โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังปลาจีด เมื่อ 1 
ต.ค. 63 ด าเนินการโดยกองวิชาเคมี ส่วนการศึกษาฯ (4.4-36) 

-  โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ด าเนินกิจกรรมร่วมรณรงค์ปูองกันแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ า และปลูกฝังจิตส านึกการทิ้งขยะให้ถูกที่ ด าเนินการโดยกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วน
การศึกษาฯ (4.4-37) 

18) โครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส าหรับปูองกันการชะล้าง
พังทลายของดินและปริมาณตะกอนในลุ่มน้ าน่านส่วนบน ระยะที่ 2 (4.4-38) 

19) การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย จัดโดยกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาฯ 
เป็นการบรรยายประกอบการสาธิตดนตรี-นาฏศิลป์ไทย โดยคณะจากกรมศิลปากร วิชา ไทยศึกษา (HI 
2001) ในครั้งนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เชิญสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดนครนายกเข้าร่วม
ชมจ านวนทั้งสิ้น 1,051 คน (4.4-39) 

20) ส่วนวิชาทหารฯ สนับสนุนด้านการฝึกวิชาทหารให้แก่สถาบันต่างๆ เช่น 
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- การฝึกวิชาทหารให้กับนักศึกษาแพทย์วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า ชั้นปีที่ 2 รุ่น
ที่ 45 (4.4-40) 

- ฝึกวิชาทหารให้กับนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 รุ่น 57 (4.4-41) 
- สนับสนุนชุดครูฝึกและพ้ืนที่ฝึกภาคสนามแก่นักเรียนดุริยางค์กองทัพบก ประจ าปี

การศึกษา 2563 (4.4-42) 
- สนับสนุนชุดครูฝึกและพ้ืนที่การฝึกภาคสนามแก่นักเรียนช่างฝีมือทหาร ชั้นปีที่ 1 

ประจ าปีการศึกษา 2563 (4.4-43) 
21) จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะให้กับบุตรหลานก าลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ก่อนเปิดภาคการศึกษาเพ่ือฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเพ่ิมทักษะ และความรู้ส าหรับ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (4.4-44) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.40  คะแนน 

1.2 มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเปูาหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายใน

แผนงานและโครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จของเปูาหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 (4.4-1)  

ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.40  คะแนน 
 

1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
การด าเนินงาน 
เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานตามแผนงานบริการทางวิชาการ/วิชาชีพต่อสถาบัน ชุมชน 

สังคมและกองทัพ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นรูปธรรม จึงได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามผลการ
ด าเนินงานได ้(4.4-1) โดยได้ก าหนดให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าระดับหน่วยขึ้นตรงมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2563 
(4.4-45) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน 
 

1.4 มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานการบริการ

ทางวิชาการ/วิชาชีพต่อสถาบัน ชุมชน สังคมและกองทัพในโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ โดยมีผล
ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเปูาหมายได้คะแนนผลการประเมินตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “70 ปี สงครามเกาหลีจากมุมมองเอกสาร
ต่างประเทศ” ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนาเท่ากับ 4.90 จากคะแนนเต็ม 5 (4.4-3) 

2) โครงการอบรมความตระหนักรู้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 
4.37 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (4.4-15) 

3) การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/
กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบันคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (4.4-16) 

4) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น ความพึงพอใจเท่ากับ 4.65 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (4.4-17) 

5) การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร ความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่ากับ 
4.61 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (4.4-30) 

6) โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน ความพึงพอใจเท่ากับ 4.12 จาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน (4.4-35) 

7) โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน ความพึงพอใจเท่ากับ 4.82 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
(4.4-36) 

8) โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนความพึงพอใจเท่ากับ 5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (4.4-
36) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

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

การด าเนินงาน 
ในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เมื่อผู้รับผิดชอบหลักด าเนินโครงการแล้วเสร็จจะมี

การรายงานผลการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับจากการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ซึ่ง
ในปีการศึกษา 2563 มีโครงการ/กิจกรรมที่น ามาพัฒนาการเรียนการสอน/เอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา 
และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่างๆ ดังนี้ 

1) โครงการอบรมความตระหนักรู้ความปลอดภัยทางไซเบอร์  (4.4-15) กองวิชา
คณิตศาสตร์ ส่วนการศึกษาฯ ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นโดยน านักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ร่วมด าเนิน
โครงการเพื่อเป็นการสั่งสมองค์ความรู้ทางการปฏิบัติในสาขาวิชาที่ศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อย 
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2) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน (4.4-17) อาจารย์ผู้สอนสามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับจากการ
บริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา เคมีทั่วไป CH 1001 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป CH 1002  

3) โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดสันตยารามเมื่อ 21 
ธ.ค.63 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษาฯ ได้ด าเนินการโครงการนี้โดยให้นักเรียนนายร้อยมี
ส่วนร่วมเป็นผู้ช่วยสาธิตในการล้างเครื่องปรับอากาศและอาจารย์ผู้สอนสามารถน าประสบการณ์ดังกล่าว
มาพัฒนาการสอนวิชา ME 5306 เครื่องท าความเย็น (4.4-35) 

4) โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังปลาจีด เมื่อ 1 
ต.ค. 63 กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษาฯ ด าเนินการโครงการโดยให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 4 เข้ามีส่วนร่วม 
และได้น าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการดังกล่าวมาพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา CH 
5604 เคมีในชีวิตประจ าวัน (4.4-36) 

5) โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ด าเนินการโดยกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วน
การศึกษาฯ และได้น าประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาการศึกษาในวิชา ES 2102 
ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน (4.4-37) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน 
   

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความส าเร็จอย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็น

ต่อไปนี้  
2.1 มีความต่อเนื่อง ในการด าเนินการตั้งแต่ 3 ปี และ/หรือ มีความยั่งยืน พ่ึงพาตัวเองได้โดย

ไม่ใช้งบประมาณของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1.5 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
โครงการเสาร์ประทีปของชมรมพัฒนาสังคม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้

ให้บริการวิชาการฝึกอบรมการเป็นผู้น าและให้การเรียนการสอนภาควิชาการแก่นักเรียน ในทุกระดับชั้น
พ้ืนที่รอบ ๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน  

โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน เริ่มด าเนินการในปี 2558 ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้ท า
กิจกรรมรณรงค์ปูองกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า และปลูกจิตส านึกในการทิ้งขยะให้ถูกที่และได้รับความ
สนใจจากกลุ่มเปูาหมายเป็นอย่างมาก (4.4-37) 

โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน เริ่มด าเนินการในปี 2559 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคน ชุมชนบน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพของชุมชน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีประชาชนและนักเรียน
สนใจกิจกรรมในโครงการเป็นอย่างมากและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน (4.4-36) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1.50 คะแนน 
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2.2 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (1.5 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสนับสนุนให้ คณาจารย์ ข้าราชการ รวมทั้งนักเรียน

นายร้อย บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับ
จากประชาชนกลุ่มเปูาหมายเป็นอย่างดี โดยพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า โครงการ
โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ได้คะแนนความพึงพอใจ 5.00 และโครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน ได้รับ
คะแนนความพึงพอใจ 4.82 ซึ่งแสดงถึงการได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นอย่างมาก (4.4-36 และ          
4.4-37) 

ส าหรับโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่สถาบันภายนอก เป็นโครงการสนับสนุนให้
ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมให้หน่วยงานอ่ืนภายนอกสถาบัน เช่น นักเรียนแพทย์ วิทยาลัยแพทย์
พระมงกุฎเกล้า  นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก นักเรียนช่างฝีมือทหาร และเป็นโครงการ
ที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันดังกล่าวและขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ตลอดมา 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1.50 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 4.4 ได้คะแนน เท่ากับ 5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
4.4-1 แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 (1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64) 
4.4-2 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “40 ปี แห่งการทรงสอนของทูลกระหม่อมอาจารย์” 
4.4-3  สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 

2563 
4.4-4 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 

2563 
4.4-5  ขอยกเลิกค าสั่งและขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ (ชุดใหม่) 
4.4-6  สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 

2563 
4.4-7  สรุปการให้บริการแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โดยรอบ 
4.4-8  รายงานผลการด าเนนิงานโครงการพระราชด าริฯ สวนผลไม้ภาคใต้ ประจ าเดือน เม.ย. 60 และขอเชิญ

ประชุมฯ 
4.4-9  โครงการสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ รร.จปร. 
4.4-10 โครงการสวนพิพิธพฤกษ์ รร.จปร. 
4.4-11 โครงการศูนย์สาธิตการปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝก รร.จปร. 
4.4-12 สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติหน้าที่ล่ามกองทัพไทย 
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4.4-13 ขออนุมัติด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง รร.จปร. กับ บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์
เนชั่นแนล ประเทศไทย จ ากัด 

4.4-14 ขออนุมัติด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ทบ. โดย 
รร.จปร. กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 

4.4-15 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการอบรมความตระหนักรู้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
4.4-16 รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษา /กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ /กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

4.4-17 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 
2563 

4.4-18 ขอรับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการของ รร.จปร. 
4.4-19 รายงานผลการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ และศึกษาดูงานระบบ AFAPS Cashless Society  
4.4-20 ขอส่งร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง รร.จปร. กับ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
4.4-21 ขอรับการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ทางทหาร ส าหรับ นรช.รุ่นที่ 39 ประจ าปีการศึกษา 2563 
4.4-22 ขออนุมัติด าเนินโครงการ “การด าเนินงานศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พลเอก

หญิง สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.
2563 – 2564 การสร้าง ความร่วมมือด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเพ่ือศึกษาวิจัยด้านโบราณคดีและ
วัฒนธรรมในพ้ืนที่เอเชียตะวันออก เฉียงใต้” 

4.4-23 แจ้งอนุมัติให้ด าเนินการโครงการวิจัยฯ 
4.4-24 รายงานผลการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

สมัยที่ 42 
4.4-25 รายงานผลการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 
4.4-26 รายงานผลการศึกษาดูงานสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
4.4-27 ขอแต่งตั้งนายทหารประสานงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ประจ าปี 2563 
4.4-28 ส่งผลคะแนนหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ สป. รุ่นที่ 7 
4.4-29 รายงานผลการฝึกวิชาทหารให้กับ นรพ.วพบ. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 57 ปีการศึกษา 2563 
4.4-30 สรุปผลการด าเนินโครงการบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร (ประกอบแผนปฏิบัติราชการ

กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2563)  
4.4-31 ยืนยันให้ข้าราชการเป็นวิทยากร 
4.4-32 ยืนยันให้ข้าราชการเป็นวิทยากร 
4.4-33 ยืนยันให้ข้าราชการเป็นวิทยากร 
4.4-34 ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการเสาร์ประทีป พ่ีอาสาสอน น้องอาสาท า และขอรับการสนับสนุน 
4.4-35 รายงานผลการด าเนินการโครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม 
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4.4-36 สรุปผลการด าเนินโครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน 
4.4-37 สรุปผลการด าเนินโครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน  กิจกรรมร่วมรณรงค์ปูองกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า

และปลูกฝัง จิตส านึกการทิ้งขยะให้ถูกที่ 
4.4-38 แนวทางการประยุกต์ใช้กูเกิลเอิร์ธเอนจินเพ่ือการเฝูาติดตามและประเมินผลความเสียหายจากภัย

ธรรมชาติ 
4.4-39 สรุปผลการด าเนินโครงการการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย (ประกอบแผนปฏิบัติราชการ  

  กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2563)  
4.4-40 ขออนุมัติออกค าสั่งการฝึกวิชาทหารให้กับ นพท./นศพ.วพม.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 45 
4.4-41 ขอรับการสนับสนุนการจัดการฝึกภาคสนาม วิชา วทฉท 101 การฝึกวิชาทหารเบื้องต้นส าหรับ นรพ.       

ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 57 
4.4-42 ขอรับการสนับสนุนชุดครูฝึกและพ้ืนที่ฝึกภาคสนาม นดย.ทบ. ประจ าปีการศึกษา 2563 
4.4-43 ขอรับการสนับสนุนชุดครูฝึก และพ้ืนที่ฝึกภาคสนาม นชท.ชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 
4.4-44 สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะให้กับบุตรหลานก าลังพล รร.จปร. ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
4.4-45 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5 การส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
ค าอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณจากภายในและ/หรือได้รับงบประมาณจาก
ภายนอกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส าหรับการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด มีการจัด
พ้ืนที่เพ่ือการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยและบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมินและผลการด าเนินงาน  
1. หลักฐานจากสถานศึกษา(2 คะแนน) 

1.1 มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ (4.5-1) จ านวน 8 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สนับสนุนท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ดังนี้ 

1) งานร าลึกวันคล้ายวันที่เสด็จฯ ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม 
2) พิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 
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3) พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ พล.อ.หญิงสมเด็ จ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

4) พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา 
5) พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า 
6) พิธีสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์ 
7) งานวันพระราชทานก าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8) พิธีอ าลาชีวิตราชการทหาร 
ผลการประเมิน   เท่ากับ  0.40 คะแนน  

1.2 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 (4.5-2) ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแลงานด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทหาร โดยมีหน่วยงานหลัก คือ กองฝุายเสนาธิการ และ
หน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  
 

1.3 มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก าหนด แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

สภาพแวดล้อม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร แผนปฏิบัติ
ราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  
  

1.4 มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   
ปีการศึกษา 2563 โดยมอบหมายให้กองฝุายเสนาธิการและหน่วยขึ้นตรง มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนั้น หน่วยจะน าไปด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายโดยการจัดบุคลากรและนักเรียน
นายร้อยเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันตามวันเวลาที่ก าหนด จนบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดย
มีการจัดหมวดหมู่โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1) ด้านสืบสานประเพณีไทย อาทิ 
- ประเพณีวันลอยกระทง (4.5-3) 
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- พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย และพิธี
มุทิตาจิต และพระราชทานของที่ระลึกแด่อดีต ครู อาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (4.5-4) 

- เทศกาลประเพณีสงกรานต์  (4.5-5) 
2) ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ  

- พิธีบ าเพ็ญกุศล สวดพระปริตร อธิษฐานจิตเพื่อความเป็นมงคลแก่แผ่นดินและเพ่ือ
อุทิศบุญแก่บรรพชน (4.5-6) 

- การร่วมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ (4.5-7) 
- พิธีทอดกฐินสามัคคี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.5-8) 

3) ด้านเทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ  
- พิธีท าบุญถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (4.5-9)  
-น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 (4.5-10)  
- กิจกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (4.5-11)  
- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 (4.5-12) 
- พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (4.5-13) 

4) ด้านส่งเสริมความรู้และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร อาทิ  
- พิธีสดุดีและเทิดเกียรติ อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ

ก าลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เกษียณอายุราชการและผู้ที่ปรับย้ายเป็นประจ าหน่วยภูมิภาค
เพ่ือรอเกษียณอายุราชการประจ าปี 2563 (4.5-14) 

- พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม่แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 5 ประจ าปี
การศึกษา 2563 (4.5-15) 

- พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าและผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจ าปี 2563 (4.5-
16) 

- งานวันพระราชทานก าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ 113 ป ี
(4.5-17) 

- งานร าลึกวันเสด็จฯ ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ครบรอบ 111 ปี ประจ าปี 
2563 (4.5-18) 
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5) ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย อาทิ  
- การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย (4.5-19) 
- การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยของนักเรียนนายร้อย 

(4.5-20) 
- การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง (4.5-21) 
- การทัศนศึกษาพระต าหนักบ้านสวนปทุม  (4.5-22) 
- บริการการเยี่ยมชมหอรัฐสีมาคุณากร (4.5-23) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน  

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

การด าเนินงาน 
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม

โครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
1) การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง  ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เท่ากับ 5.00 (4.5-21) 
2) การทัศนศึกษาพระต าหนักบ้านสวนปทุม  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม เท่ากับ 4.84 (4.5-22) 
3) การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เท่ากับ 4.61 (4.5-23) 
ผลการประเมิน   เท่ากับ 0.40 คะแนน 
 

2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
2.1 มีการจัดพ้ืนที่เพ่ือการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีพ้ืนที่ส าหรับจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างสม่ าเสมอ เช่น หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและประเพณีของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เช่น 
เป็นสถานที่จัดพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย (4.5-4), พิธี
พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรฯ ประจ าปี 2563 (4.5-15) พิธีสงฆ์และถวายสังฆทานในพิธีต่างๆ เช่น 
พิธีท าบุญเนื่องในวันพระราชทานก าเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (4.5-17)  
  ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
มีอาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 100 ปี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พล.อ.หญิง สมเด็จพระ
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กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ
พระราชด าเนิน มาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2530 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปี แห่งการ
สถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเสด็จพระราชด าเนินมาทรงเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม 2533  วัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า100 ปี  
สร้างข้ึนเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานก าเนิด
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติของศิษย์เก่าโรงเรียน  นายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าที่ได้สร้างคุณงามความดีและเสียสละเพ่ือชาติราชบัลลังก์ อันจะเป็นตัวอย่างและแบบอย่างที่ดี
แก่อนุชนรุ่นหลังประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป 

ด้านสืบสานประเพณีทางทหาร มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่หน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านหน้าจะเป็นลานกว้าง
ส าหรับใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เราเรียกว่า “ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” 
ลานนี้มีไว้ส าหรับพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น) พิธีสดุดีและเทิดเกียรติ อดีตผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และก าลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เกษียณอายุราชการ
และผู้ที่ปรับย้ายเป็นประจ าหน่วยภูมิภาคเพ่ือรอเกษียณอายุราชการประจ าปี 2563 (4.5-14)  กิจกรรม
ท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (4.5-11)  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการและห้องสมุด ของกอง
วิชาต่างๆ สะอาด มีระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะอาคารกองประวัติศาสตร์ฯ มีหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร (4.5-
23) เป็นห้องจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสทรงพระ
เจริญพระชนมพรรษา 48 พรรษา เมื่อ 2 เมษายน 2546 และเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2545 พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน
ทรงเปิดหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรแห่งนี้ 
  ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพุทธศาสนสถาน  
ส าหรับท ากิจกรรมพิธีทางศาสนา เช่นการร่วมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ (4.5-7) พิธีท าบุญถวายเป็นพระ
ราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร (4.5-9) และยังใช้เป็นสถานที่ ให้นักเรียนนายร้อยฝึกนั่งสมาธิ สวดมนต์ นอกจากนี้ภายในโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยังมีวัดสุตธรรมารามและวัดพระฉาย (วัดเขาชะโงก) ให้พุทธศาสนิกชนไปร่วม
ท ากิจกรรมทางศาสนา ทอดกฐินสามัคคี (4.5-8) มีสถานที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ
ของบุคลากรและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปนิยม  มาสักการะบูชาและขอพร ได้แก่ พระบรมรูป
รัชกาลที่ 5 ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาวงกลม ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน และศาลเจ้าพ่อขุนผาเมือง เป็นต้น 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1 คะแนน  
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2.2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการจัดท าแผนงาน/โครงการและกิจกรรม โดยให้

นักเรียนนายร้อยและบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรมและพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ศิลปวัฒนธรรม เช่น พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย และพิธี
มุทิตาจิต และพระราชทานของที่ระลึกแด่อดีต ครู อาจารย์  (4.5 -4) กิจกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (4.5-11)  พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม (4.5-13) วัน
พระราชทานก าเนิด โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าครบรอบ 133 ปี (4.5-17) งานร าลึก วันเสด็จฯ 
ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม (26 ธ.ค. 2452) (4.5-18) เป็นต้น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ได้ก าหนดใหห้น่วยขึ้นตรงจัดบุคลากรและนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมงานดังกล่าว และได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี ท าให้ทุกโครงการ/กิจกรรม สามารถด าเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

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

หน่วยงานภายนอก (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจาก

หน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หน่วยงานภายนอก ในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม
เกี่ยวกับส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร คือ หนังสือขอบคุณการเยี่ยมชม
หอรัฐสีมาคุณากร อาทิ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม (4.5-23) เป็น
ต้น 

ผลการประเมิน  เท่ากับ 1 คะแนน 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4.5 เท่ากับ 5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
4.5.-1 การพิจารณาแบ่งมอบงบประมาณฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 กลุ่มงบงานบริการและ

สวัสดิการ 
4.5.-2 แผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 (1 พ.ค. 63 – 30 เม.ย. 64) 
4.5.-3 ขออนุมัติจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2563 
4.5.-4 ขออนุมัติออกค าสั่งจัดงานพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่ นนร. และพิธี

มุทิตาจิตและพระราชทานของที่ระลึกแด่อดีต ครู อาจารย์ 2563 
4.5.-5 ขออนุมัติจัดกิจกรรมสรงน้ าพระพุทธรูป เพ่ือสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจ าปี 2564 
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4.5.-6 การจัดงานบ าเพ็ญกุศล สวดพระปริตร อธิษฐานจิต เพ่ือความเป็นมงคลแก่แผ่นดินและเพ่ืออุทิศแก่
บรรพชน 

4.5.-7 แจ้งรายรับ - รายจ่าย เงินสวดมนต์ประจ าเดือน พ.ค.63 - ส.ค.63 
4.5.-8 การทอดกฐินสามัคคี รร.จปร. ประจ าปี 2563 
4.5.-9 การประกอบพิธีท าบุญถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 4 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ -

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
4.5.-10 ขอเรียนเชิญร่วมงานพิธีจุดเทียนมหามงคลเพ่ือสดุดีพระเกียรติและน้อมร าลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 
ธันวาคม 2563 

4.5.-11 ขออนุมัติจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เม.ย.64) 

4.5.-12 ขออนุมัติจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 

4.5.-13 การจัดพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (23 ต.ค.63) 
4.5.-14 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีสดุดีและเทิดเกียรติ อดีต ผบ.รร.จปร. และก าลังพล รร.จปร.  

  ที่เกษียณอายุราชการและผู้ที่ปรับย้ายเป็นประจ าหน่วยภูมิภาค เพ่ือรอเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 
2563 

4.5.-15 ขออนุมัติออกค าสั่งแบ่งมอบหน้าที่ในการด าเนินการประกอบพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญา
บัตรฯ ประจ าปี 2563 

4.5.-16 รายงานผลการทบทวนภายหลังการปฏิบัติ (AAR) ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

4.5.-17 ขออนุมัติออกค าสั่งการแบ่งมอบหน้าที่การจัดงานวันพระราชทานก าเนิด รร.จปร.  ครบรอบ 
133 ปี (5 ส.ค. 63) 

4.5.-18 รายงานการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติงานร าลึกวันเสด็จฯ ทรงเปิด รร.นายร้อยชั้นมัธยม  
  ครบรอบ 111 ปี ประจ าปี 2563 

4.5.-19 ขอเชิญชมการบรรยายประกอบการสาธิตดนตรี - นาฏศิลป์ไทย 
4.5.-20 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

ไทยของ นนร. (ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2563) 
4.5.-21 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและ 

  พระบรมมหาราชวัง (ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2563) 
4.5.-22 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมทัศนศึกษาพระต าหนักบ้านสวนปทุม (ประกอบแผนปฏิบัติ

ราชการกปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2563) 
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4.5.-23 สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร (ประกอบแผนปฏิบัติ
ราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2563) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ค าอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาบุคลากรประจ าสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ 
เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงาน
ธุรการ เป็นต้นให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในและ
ต่างประเทศ (ไม่นับรวมทหารกองประจ าการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจ้าหน้าที่ประกอบ
อาหาร) 

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

ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/นาย ต่อจ านวนบุคลากรประจ า
สายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 

วิธีค านวณ 
 
 
 
 
 
การด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2561 มีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จ านวน 288 นาย  
จากจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 288 นาย คิดเป็นร้อยละ 100  

ปีการศึกษา 2562 มีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จ านวน 311 นาย  
จากจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 311 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 2563 มีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จ านวน 315 นาย  
จากจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 315 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ผลร้อยละ = 

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

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธรุการทั้งหมด 
X 100 
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เมื่อพิจารณาผลด าเนินงาน 3 ปี มีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จ านวน  854 
นาย จากจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 854 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 

ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมทั้งหมดในการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

1) ฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าก าลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในทุกวันพฤหัสบดี
ห้วง 6 ก.พ.- 26 มี.ค. 63 (4.6-1)   

2) น าก าลังพลเดินทางไปทัศนศึกษา จ านวน 2 วัน เพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (4.6-2) 
นอกจากนี้หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา

ก าลังพลภายในหน่วย คือ 
ส่วนการศึกษาฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ดังนี้ 
1) การทัศนศึกษาและดูงานของนักเรียนนายร้อย ประจ าปี 2563 (4.6-3) 
2) การอบรมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือการปฏิบัติงานกองฟิสิกส์ (4.6-4) 
3) โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ (4.6-5) 
4) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท าคลิปวิดีโอ หัวข้อการสอน (4.6-6) 
5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคุมสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียน

เตรียมทหาร (4.6-7) 
6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า (4.6-8) 
กองการพลศึกษาฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ดังนี้ 
1) โครงการฝึกเทคนิคการปีนหน้าผาในแบบต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ปีนหน้าผาจ าลอง (4.6-9) 
2) โครงการอบรมการเตรียมการทดสอบร่างกายรูปแบบใหม่ของกองทัพสหรัฐ (ACFT) (4.6-10) 
โรงพยาบาลฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ดังนี้ 
1) โครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว (4.6-11) 
2) ให้ความรู้เรื่อง โรคเอดส์แก่ทหารกองประจ าการ (4.6-12) 
3) โครงการอบรมความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติดในพลทหารใหม่ และโครงการบ าบัดรักษาและ

ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดด้วยจิตบ าบัด (4.6-13) 
นอกจากนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังได้ส่งเสริมก าลังพลศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและ

การศึกษาตามแนวทางรับราชการเพ่ือความเจริญก้าวหน้าและประโยชน์ในการพัฒนาการท างานต่อไป 
(4.6-14) 
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เมื่อพิจารณาจากผลด าเนินการ 3 ปี มีบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จ านวน 914
นาย  จากจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 914 นาย คิดเป็นร้อยละ 100  

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 

ผลการประเมิน เท่ากับ  5 คะแนน 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 4.6  เท่ากับ 5.00 คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
4.6.-1 ขออนุมัติการฝึกทบทวนก าลังพล รร.จปร. 
4.6.-2 ขออนุมัติน าก าลังพลเดินทางไปทัศนศึกษา 
4.6.-3 รายงานผลการทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. ประจ าปี 2563 
4.6.-4 รายงานผลการศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
4.6.-5 ขออนุมัติจัดอบรม “โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ” และขอรับการสนับสนุน 
4.6.-6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การท าคลิปวิดีโอ หัวข้อการสอน และขอรับการสนับสนุน 
4.6.-7 ขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การคุมสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. ใน

ส่วนของ ทบ. ประจ าปี 2563 
4.6.-8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่ รร.จปร. ด้วยคู่มือการ 

  ปฏิบัติงาน “รุกขกรเบื้องต้น” 
4.6.-9 รายงานผลโครงการ “ฝึกเทคนิคการปีนหน้าผาในแบบต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ปีนหน้าผาจ าลอง” 
4.6.-10 รายงานผลโครงการ “การอบรมเตรียมการทดสอบร่างกายเพ่ือความพร้อมรบ” (ALCPT) 
4.6.-11 แจ้งหน่วย นขต.ฯ เรื่องปรับการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้าง และ

ครอบครัว รร.จปร. ปี 2564 เป็นระบบ Zoom 
4.6.-12 ขอรายงานแผน/ผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
4.6.-13 รายงานผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของทหารกองประจ าการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 
4.6.-14 ก าลังพลศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ตามแนวทางรับราชการ 
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ตารางท่ี 28  สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลด าเนินการ น้ าหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ าหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ปฏิบัติได้ 8 ข้อ 5 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ปฏิบัติได้ 8 ข้อ 5 4.50 22.50 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.4  ปฏิบัติได้ 7 ข้อ 5 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.5  ปฏิบัติได้ 8 ข้อ 5 5.00 25.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.6  ร้อยละ 100 5 5.00 25.00 

คะแนนรวม 30 - 147.50 
คะแนนเฉลี่ย 147.50  ÷ 30.00 = 4.92 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  4 
จุดเด่น 

1. มีการวางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 2560-64 รวมทั้งมีการก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ 

2. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ทั้งด้าน
วิชาการและวิชาทหาร พร้อมให้ความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 
รวมทั้งชุมชนรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

3. โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการสั่งสมทางวัฒนธรรมที่ดีงามในสถาบัน 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. รูปแบบการบริการวิชาการในสถานการณ์โรคระบาด 
2. การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  ในปีการศึกษา 2564 ควรต้องพิจารณาเพิ่มเติมรูปแบบการบริการวิชาการเพ่ือน าองค์ความรู้สู่

การพัฒนาสังคมและชุมชนภายนอก 
2. ควรปรับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงตามความต้องการของหน่วยและตัว

บุคลากร เพ่ือพัฒนาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
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มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยต้นสังกัด  และ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศก าหนด มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด มีการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพัฒนาผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
ค าอธิบาย   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของ
เหล่าทัพ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศก าหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี  

วิธีการค านวณ 
 

 
 
 

การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด คือ  

ปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินงาน 10 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.73 (5.1-1) 

ปีการศึกษา 2561 มีการด าเนินงาน 5 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.61 (5.1-2) 

ปีการศึกษา 2562 มีการด าเนินงาน 5 มาตรฐาน 25 ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ากับ 4.57 (5.1-3) 

รวมผลการด าเนินงาน 3 ปี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ 

คะแนนประเมินตนเอง   เท่ากับ  4.64  คะแนน 

 
ผลคะแนน = 

จ านวนป ี

ผลรวมคะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
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หลักฐานอ้างอิง 
5.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดย

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. 
5.1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดย 

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.  
5.1-3 รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปีการศึกษา 2562 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ค าอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา รวมทั้งมีการน าข้อเสนอแนะ
ที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงาน
ของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม 
ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

เกณฑ์การประเมิน  
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1. มีรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประจ าทุกปี (1 

คะแนน) 
การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษาทุกปี

การศึกษา (5.2-1) 
ผลการประเมิน   เท่ากับ  1  คะแนน 
 

2. มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้น าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในมาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อย -   
พระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 (5.2-2) 

ผลการประเมิน    เท่ากับ 1 คะแนน 
 

3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอกไปสู่การปฏิบัติ (1 คะแนน) 
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การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
1) คณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า ประจ าปีการศึกษา 2563 (5.2-3) มีรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (2) เป็นประธาน มีหน้าที่ส าคัญคือ 1) ด าเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของหน่วยเหนือและคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2) วางแผน ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการด าเนินการตรวจสอบ 
ควบคุม ก ากับดูแล และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
หน่วยต้นสังกัดและการประเมินภายนอกตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2) คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประจ าปีการศึกษา 2563 (5.2-4) มีรองเสนาธิการ (1) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธาน มี
หน้าที่วางแผนตรวจสอบ ควบคุม ประสานงาน ก ากับดูแลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินการรวบรวมข้อมูลหลักฐานตามตัวบ่งชี้ (มาตรฐานที่ 1- 5)  

3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ปีการศึกษา 2563 (5.2-5) โดยแบ่งเป็น 1) คณะกรรมการประเมินฯ ระดับโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า มีหน้าที่สรุปผลการประเมินตนเองภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลเกล้า จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเร่งด่วน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทิศทางในอนาคต เพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างต่อเนื่องพร้อมน าเรียนผู้บังคับบัญชา
ทราบ 2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยขึ้นตรง โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ประจ าปีการศึกษา 2563 มีหน้าที่ส าคัญคือ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. 2563 และสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยขึ้นตรง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ผลการประเมิน  เท่ากับ  1  คะแนน 
 

4. มีการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการพัฒนาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2563 เมื่อ 12 
ธ.ค. 62 (5.2-6) สรุปผลการด าเนินการมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ตามรายมาตรฐาน* ดังนี้ 

                                                           
* ข้อเสนอที่ มีเครื่องหมาย * หมายถึงข้อเสนอของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีการศึกษา 2562 
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มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
1) โครงงาน (Senior Project) ของนักเรียนนายร้อย ควรเป็นโจทย์จากสภาพปัญหาจริง 

ที่ร่วมมือกับสถาบัน/สถานศึกษาของกองทัพบก* 
2) การติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาควรวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ผลิต ผู้เรียน ผู้ใช้ใน

การก าหนดคุณลักษณะที่จะวัด วิธีการติดตามที่เน้นความต้องการในอนาคตและใช้เทคนิคการ
สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก* 

3) สร้างแบบประเมินที่ได้มาตรฐานในการน าไปประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งทางด้านคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์
ของผู้จบการศึกษา รวมทั้งความแม่นตรงและน่าเชื่อถือของผลการวิเคราะห์ 

4) ก าหนดแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย ในการสอบ ALCPT และการน าไปใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไป 

ผลการปฏิบัติ  
1) ปีการศึกษา 2563 มีโครงงานนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์และจัดแสดงในวัน

นิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563 จ านวน 30 เรื่อง (5.2-7) โดย
โครงการวิจัยนักเรียนนายร้อยที่ตอบโจทย์หน่วยงานของกองทัพบก เช่น ระบบอ านวยการยิงปืนใหญ่
ด้วยสมาร์ตโฟน การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุสร้างบังเกอร์กันกระสุนขนาด 7.62 มม. กรณีศึกษา ดิน
ทราย ดินร่วน และดินเหนียวเป็นต้น 

2) กองสถิติฯ ปรับปรุงแบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 67 ปีการศึกษา 2562 ก าหนดค าถาม
ปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ข้อคิดเห็นได้โดยตรง (5.2-8) 

3) กองสถิติฯ และกองคุณภาพการศึกษาฯ ได้สร้างสร้างแบบประเมินที่ได้มาตรฐาน          
เพ่ือประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ          
อัตลักษณ์ของผู้จบการศึกษา ใส่ในแบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมได้ทดสอบค่าความแม่นตรงและน่าเชื่อถือของ
แบบสอบถาม (5.2-8) 

4) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยส่วนการศึกษาฯ ได้ก าหนดแผนการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนนายร้อย ดังนี้ 

- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับ นนร. เพ่ือเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ 
American Language Course Placement Test (ALCPT) โดยมีการตั้งกรรมการสอนทบทวน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ ALCPT ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-5 ในกรณีที่ผลการสอบไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด (5.2-9 และ 5.2-10)  
                                                                                                                                                                      
เมื่อ 12 ธ.ค. 62 ในกรณีที่ไม่มีเครืองหมาย * หมายถึงข้อเสนอของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562 
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- การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบ English Program (EP) โดย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการทดสอบ ALCPT และผลการทดสอบส าหรับนักเรียนที่ศึกษาในระบบ 
English Program (EP) (5.2-11) 

- การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อยในวิชาการพูด
ภาษาอังกฤษ (Speaking) (5.2-12) 

-  การจดัการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษา (5.2-13) 
-  การน าเสนอโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยเป็นภาษาอังกฤษ (5.2-14) 
-  โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษกองวิชาอักษรศาสตร์ฯ และ 

โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(5.2-15)  

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพครูอาจารย ์
ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
1) ควรส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ควรเพ่ิมตัวชี้วัด

คุณภาพระดับกอง เรื่อง เป้าหมายจ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานวิจัย การตีพิมพ์
เผยแพร่และการน าผลงานไปใช้ประโยชน์* 

2) ก าหนดเป้าหมายของการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์* 
3) การมีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน และมีวิทยฐานะ*  
ผลการปฏิบัติ 
1) การส่งเสริมให้มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยรุ่นใหม่ กระท าโดย 

- ก าหนดแผนการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุน
อาจารย์ขอทุนวิจัยจากกองทุนพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและจากแหล่งทุนอื่น       
ปีการศึกษา 2563  ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่า 15 โครงการ ซึ่งผลการด าเนินงานมีโครงงานวิจัยที่
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาฯ และจากแหล่งทุนอื่น ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 3 
โครงการ (5.2-16 ถึง 5.2-18) ซึ ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีวารสารทางวิชาการเพื่อ
รองรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์โรงเร ียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ 
วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (5.2-19) วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (5.2-20) 

- การสนับสนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพ่ือการพัฒนานักวิจัย 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 
21 ผลงาน (5.2-21) 

- สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับองค์กร
และสถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ อาทิ การจัดงานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ประจ าปี 2563 ร่วมมือกับสถาบันวิชาการและองค์กรต่างๆ ทั้งสิ้น 40 สถาบัน (5.2-
22) 
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2) ก าหนดโครงการสนับสนุนการจัดท าและรับรองผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ส่วนการศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมเติม 
4 นาย  (5.2-23) 

3) ก าหนดแผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพลโครงการส่งเสริม
อาจารย์และครูฝึกส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์เข้าสู่วิทย
ฐานะ จ านวน อาจารย์ 4 นาย และ ครูฝึก 2 นาย (5.2-24 ถึง 5.2-26) 

มาตรฐานที่ 3 หลักสูตรและการเรียนการสอน  
ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
1) ควรน าผลการประเมินหลักสูตรมาวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือพัฒนา หลักสูตรที่ไม่ได้ขอ

เสนอรับรองจากสภาวิศวกร รร.จปร. อาจใช้การเทียบเคียงมาตรฐานในสาขาที่ใกล้เคียง/เกี่ยวข้อง* 
2) ควรพัฒนาระบบการประเมินในการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบออนไลน์ ให้ครอบคลุมทุก

หน่วยงาน* 
3) ควรมีการด าเนินการก าหนดวิธีการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งทางด้านความแม่นตรง และความน่าเชื่อถือได้ของสรุปผลการประเมินเพ่ือให้
สามารถน าผลการประเมินมาพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ต่อไป 

4) ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ครอบคลุมทั้งส่วนการศึกษาฯ 
และส่วนวิชาทหาร 

5) ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) แหล่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ที่ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้นักเรียนนายร้อยสามารถเข้าศึกษาด้วย
ตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผลการปฏิบัติ  
1) หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทุกหลักสูตรได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการอุดมศึกษาว่ามีความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (5.2-27) 

2) ก าหนดแผนงานพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยจัดท าวิธีการประเมิน
ออนไลน์ด้วยระบบ E-Learning (Moodle) ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(http://e-learning.crma.ac.th/moodle/) (5.2-28)  

3) กองสถิติฯ ติดตามแบบส ารวจความคิดเห็น เรื่อง ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 67 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงแบบวัดให้มีความแม่นตรงและน่าเชื่อถือได้ (5.2-8) และคณะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
น าผลการประเมินดังกล่าวไปวิเคราะห์เพ่ือบริหารหลักสูตรในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ. 7) เมื่อสิ้นปีการศึกษา (5.2-29) 

4) ก าหนดแผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศโดยจัดท าโครงการปรนนิบัติบ ารุงระบบ
เครือข่ายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (5.2-30) ท าให้สามารถให้บริการครอบคลุมทุกหน่วยงาน 

5) ก าหนดแผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือที่ใช้ในการเรียนการสอนการจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- learning)  (5.2-31) 

http://e-learning.crma.ac.th/moodle/
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มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ  
1) ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงในระดับสถาบัน เพ่ือป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่

อาจส่งผลกระทบในทางลบและก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ 
2) ควรปรับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงตามความต้องการของหน่วย 

และ รร.จปร. และตัวบุคลากร เพ่ือพัฒนาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุดทุกข้ันตอน *  

ผลการปฏิบัติ 
1) มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 

2563 (5.2-32) 
2) ก าหนดแผนงานในการพัฒนาบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ และแผนงาน

พัฒนาขีดความสามารถของก าลังพลโดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงาน อาทิ โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ (5.2-33)  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (5.2-34) 
เป็นต้น 

มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
1) ควรจัดท าแผนปฏิบัติราชการให้ครบทุกหน่วยขึ้นตรงเพ่ิมเติมเพ่ือสามารถก าหนด

มาตรฐานงานและจัดเก็บผลปฏิบัติงานได้ตลอดปีการศึกษา* 
2) ใช้ระบบ Online ให้ครบทุกส่วนทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการมีข้อมูล

ส าคัญมาใช้ในการบริหารและพัฒนา* 
ผลการปฏิบัติ 
1) ปีการศึกษา 2563 หน่วยขึ้นตรง ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการโดยมีหัวหน้าหน่วย

ขึ้นตรงร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (5.2-35) 
2) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

(5.2-30 และ 5.2-31) ส่งผลให้ระบบเอกสารเวียนทราบ (5.2-36) และระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ (5.2-37) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาทางการ
บริหาร 

 

5. หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าในส่วนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้เอง (1 
คะแนน) 

การด าเนินงาน 
กองทัพบกได้สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในส่วนที่โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้โดยตัวเอง อาทิ 
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1) การพัฒนาหลักสูตร Bachelor of Science Program in Science and Technology 
(English Program) โดยกองทัพบกได้แต่งตั้งคณะท างานปรับระบบการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าเพ่ือก ากับดูแล ติดตามให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการของหลักสูตร (5.2-38) 

2) การปรับปรุงพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกองทัพบกโดยประสานความ
ร่วมมือกับจัสแม็กไทย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการพัฒนาระบบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของกองทัพบก ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือผู้แทนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ (5.2-39) 

ผลการประเมิน เท่ากับ 1 คะแนน    
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 5.2 เท่ากับ 5.00  คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
5.2-1 รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
5.2-2 แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 
5.2-3 ขออนุมัติยกเลิกค าสั่งฯ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 
5.2-4 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 
5.2-5 ขออนุมัติออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปี

การศึกษา 2563 
5.2-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจ าปีงบประมาณ 2563 
5.2-7 วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2563 23-24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า 
5.2-8 แบบสอบถามเรื่อง ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า จปร.รุ่นที่ 67 (ตท. 56)ส าเร็จการศึกษาเม่ือปี พ.ศ. 2562 รับราชการ
เมื่อ 25 ธ.ค.62 

5.2-9 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอนทบทวนภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ ALCPT ให้กับ 
นนร. ชั้นปีที่ 1 – 5 ภาคการศึกษาที่ 1/63 

5.2-10 ขออนุมัติท าการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ALCPT ให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 1-4 
5.2-11 แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษของ นนร.โครงการ EP ชั้นปีที่ 1,2 และ 3 
5.2-12 รายงานสรุปผลการสอบ วิชา การพูดภาษาอังกฤษ รหัสวิชา LG 5114 นนร.ชั้นปีที่ 4 ปี

การศึกษา 2563 
5.2-13 สรุปผลการด าเนินโครงการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา 
5.2-14 รายงานผลการจัดงานวันสัมมนาวิชาการสภาคณาจารย์ รร.จปร. ประจ าปี 2563  
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5.2-15 สรุปผลการประชุมงานด้านการส่งก าลังบ ารุงของ รร.จปร. ครั้งที่ 5/2563 (ประจ าเดือน 

เม.ย. 63) 
5.2-16 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร กทพ.รร.จปร. ประจ าปี 2563 
5.2-17 ขออนุมัติด าเนินโครงการ “การด าเนินงานศูนย์วิจัยสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ พล

เอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ.2563 – 2564 การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเพ่ือศึกษาวิจัยด้าน
โบราณคดีและวัฒนธรรมในพ้ืนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 

5.2-18 แจ้งอนุมัติให้ด าเนินการโครงการวิจัยฯ 
5.2-19 วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 18 (2563)  
5.2-20 วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 7 

(2563) 
5.2-21 บัญชีบทความและงานวิจัยของกองวิชาฯ พร้อมคะแนน 
5.2-22 ขอแต่งตั้งนายทหารประสานงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ประจ าปี 2563 
5.2-23 คุณภาพอาจารย์ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2563 
5.2-24 ค าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1185/63 ลง 15 ก.ย. 63 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการทหารให้มี

วิทยฐานะ และรับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ 
5.2-25 ค าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 555/64 ลง 14 พ.ค. 64 เรื่อง ให้ข้าราชการทหาร รับเงิน

ประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ 
5.2-26 ค าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 782/64 ลง 7 ก.ค. 64 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการทหารให้มีวิทย

ฐานะ และรับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะ 
5.2-27 หนังสือส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ที่ ศธ. 0506(2) /11100 ลง 8 ตุลาคม 2558 

เรื่อง หลักสูตรโรงเรียนเหล่าทัพ 
5.2-28 ระบบการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

(http://e-learning.crma.ac.th/moodle/) 
5.2-29  รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

(http://kmlo.crma.ac.th/qaedu_crma/?page_id=2811) 
5.2-30 รายงานสรุปผลการด าเนินงานติดตั้งอุปกรณ์รวมและกระจายข้อมูล (Load Balance) 
5.2-31  รายงานผลการอบรมออนไลน์การใช้งานระบบ E – learning 
5.2-32  แผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2563 (1 พ.ค. 63-30 

เม.ย. 64) 
5.2-33 ขออนุมัติจัดอบรม “โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือราชการ” และขอรับการ

สนับสนุน 
5.2-34 รายงานการอบรม “การใช้งานสีภายในภายนอกอาคารอย่างถูกต้องเบื้องต้น” 
5.2-35 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 

http://e-learning.crma.ac.th/moodle/
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5.2-36 ระบบฐานข้อมูลเอกสารแจกจ่ายแผนกธุรการ บก.รร.จปร. 
(http://10.134.64.240/DocOperation/index.asp) 

5.2-37 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (http://10.134.0.61/login.aspx) 
5.2-38 รายงานความคืบหน้าหลักสูตร Bachelor of Science Program in Science and 

Technology (English Program) และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ นนร. 
ประจ าเดือน พ.ค. 63 

5.2-39 ขออนุมัติแนวทางการปรับปรุงพัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ ทบ. และการ
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 

 ตารางท่ี 29 สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

ผลด าเนินการ น้ าหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ าหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1   5.00 4.64 23.20 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  ปฏิบัติได้  5 ข้อ 5.00 5.00 25.00 

คะแนนรวม 10.00 - 48.20 
คะแนนเฉลี่ย 48.20 ÷ 10.00 = 4.82 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  5 

จุดเด่น 
1. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปี 2560-

2564 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของกองทัพ อีกทั้งมีการถ่ายทอดแผนพัฒนามาสู่การปฏิบัติ
โดยแผนปฏิบัติราชการประจ าปีส่งผลให้ทุกหน่วยในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความเข้าใจใน
ภารกิจที่ต้องปฏิบัติและมีเป้าหมายในการปฏิบัติตาม แผนงาน โครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีระบบจัดเก็บ
เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของการพัฒนาเชิงคุณภาพ และง่าย
ในทางปฏิบัติ 

จุดที่ควรพัฒนา 
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้ครอบคลุม

ภารกิจและการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ รวมทั้งพิจารณาปรับเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

http://10.134.64.240/DocOperation/index.asp
http://10.134.0.61/login.aspx
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน น ้าหนัก คะแนนเฉลี่ย X
น ้าหนัก 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1 ผู้เรียน และคุณภาพบัณฑิต 25 125.00 5.00 ดีมาก 
2 คุณภาพครู อาจารย์ 30 116.10 3.87 ดี 
3 คุณภาพหลักสูตร 30 150 5.00 ดีมาก 
4 การบริหารจัดการ 30 147.60 4.92 ดีมาก 
5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 10 48.20 4.82 ดีมาก 
 รวม 125 586.90 - - 

 คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ 1– 5 586.90 ÷125 = 4.70 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเด่นในภาพรวมของสถาบัน   
1. มีแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2560-2564 น าสู่การปฏิบัติจริงโดย

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา ส่งผลให้มีกรอบในการด าเนินงานที่ชัดเจนโดยเฉพาะการ
พัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

2. กองทัพบกให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

3. ก าลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความสามารถเฉพาะทางที่หลากหลายปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน 
1. พัฒนาสื่อการสอนทางด้านเทคโนโลยี, อุปกรณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน ให้ทันสมัย

และมีการใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ระบบเครื่องฉายโปรเจกเตอร์ เครื่องเสียง การพัฒนาระบบ
การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ 

2. ก าหนดมาตรการเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย American Language Course Placement Test (ALCPT)  

3. พัฒนาอาจารย์ประจ าให้มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์ส่วนการศึกษาฯ เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ส่วนวิชาทหารฯ และกอง
พลศึกษาฯ ได้เข้าสู่วิทยฐานะมากขึ้น 

4. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความช านาญในต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ อาจท าใน
ลักษณะ Unit School ที่ครอบคลุมทั้งองค์กร 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. สร้างหลักสูตรการศึกษาที่เป็นทางเลือกส าหรับนักเรียนนายร้อยเพ่ือสนองตอบต่อความ

ต้องการของหน่วยใช้ในกองทัพบก 
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2. สนับสนุนหรือผลักดันให้ต าแหน่งวิทยฐานะของอาจารย์ อัตราพันเอกได้รับค่าตอบแทน
ประเภทวิทยฐานะ เหมือนต าแหน่งวิทยฐานะประเภทอ่ืน เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจให้กับบุคลากรทาง
การศึกษาในการท าผลงานประเภทวิทยฐานะอย่างแท้จริง   
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ส่วนที่ 4 
ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

กับแผนปฏบิัติราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของเกณฑ์

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

มาตรฐานที่ 1 
ผู้เรียน และ
คุณภาพบัณฑิต 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 
ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตร 
 

นักเรียนนายร้อยชั้นปี
สุดท้าย มี
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน 
ICT หรือเทียบเท่า 

การประเมินความสามารถในการใช้ระบบ
สารสนเทศของ นนร. ชั้นปีที่ 5 

สกศ.ฯ 

จำนวน นนร.ที่
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ITC ไม่
น้อยกว่าระดับ 1 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

นักเรียนนายร้อยมี
ความสามารถและทักษะ
การสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สามารถสื่อสารและ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
นานาประเทศ 

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

กกพ.ฯ 

จำนวน นนร. ชั้น
ปีที่ 5 ที่สอบได้
คะแนนไม่น้อย
กว่า 80 คะแนน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 22.33 

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

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทาง
วิชาการ 

สกศ.ฯ 

จำนวนรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติ
คุณ 

ไม่น้อยกว่า 5 
รางวัล (จาก 7 
การแข่งขัน 

ร้อยละ 71.43) 

2 รางวัล จาก
การแข่งขัน  
2 รายการ) 

โครงการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำแก่ 
นนร. ปีการศึกษา 2563 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวนกิจกรรม
ชมรมที่บรรลุค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90.91 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของเกณฑ์

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียน
มีความรู้
ความสามารถตาม
หลักสูตร (ต่อ) 

 

ประเมินคุณภาพ
ผู้สำเร็จการศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

การสำรวจความคิดเห็น เรื่อง ความพึงพอใจ
ของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 
จปร. รุ่นที่ 67 ปีการศึกษา 2562 

กสป.ฯ 
 

ระดับความพึง
พอใจของ
หน่วยงานผู้ใช ้

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนนเต็ม 5  

4.58 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์   
 

การประเมินคุณสมบัติ
ที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบกโดยผู้ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษา 
 

 

การสำรวจความคิดเห็น เรื่อง ความพึงพอใจ
ของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 
จปร. รุ่นที่ 67 ปีการศึกษา 2563 

กสป.ฯ 
 

ระดับความพึง
พอใจของ
หน่วยงานผู้ใช ้

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนนเต็ม 5 

4.60 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  
ผู้เรียนมีผลงาน
ตีพิมพ์/เผยแพร่หรือ
นำไปใช้ประโยชน์   

 

โครงงานนักเรียนนาย
ร้อย (Senior Project) 
ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่
สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online หรือนำไปใช้
ประโยชน์ 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร. 

สกศ.ฯ 

จำนวนโครงงานที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่
หรือนำไปใช้
ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

65.96 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. ปี
การศึกษา 2563 

สกศ.ฯ  
 

จำนวนผลงานที่
ได้รับรางวัล 

10 ผลงาน 10 ผลงาน 

โครงการสนับสนุน นนร. เข้าร่วมประชุมและ
กิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 

สกศ.ฯ  
 

จำนวนโครงการ/
ผลงาน 

4 ผลงาน 1 ผลงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
อัตลักษณ์ผู้เรียน   

 

โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการสร้างอัต
ลักษณ์แก่ผู้เรียน 

การถวายพระเกียรติ และถวายความปลอดภัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรม
วงศานุวงศ์ 

กยข.ฯ 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ในเขต
พระราชฐาน 

กยข.ฯ 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของเกณฑ์

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
อัตลักษณ์ผู้เรียน (ต่อ) 

 

โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการสร้างอัต
ลักษณ์แก่ผู้เรียน (ต่อ) 

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

กยข.ฯ 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

กกร.ฯ 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

กกร.ฯ 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การเทิดทูนพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

กกร.ฯ 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณพระบรมราชินี 

กกร.ฯ 

การดำเนินงาน
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

จัดคณะรับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

กกพ.ฯ 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 ก.ค. 63 

กกร.ฯ 

ปริมาณโลหิต 1,048 ยูนิต 1,331 ยูนิต 
โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์” 

กกร.ฯ 

จำนวนคร้ัง ไม่น้อยกว่า  
4 คร้ัง 

5 คร้ัง 

โครงการขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดำริ 

กกร.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) จำนวนคร้ัง ไม่น้อยกว่า  

2 คร้ัง 
- 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของเกณฑ์

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
อัตลักษณ์ผู้เรียน (ต่อ) 

 

โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการสร้างอัต
ลักษณ์แก่ผู้เรียน (ต่อ) 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระ
ราชดำเนินทรงดำนา ณ แปลงสาธิตการเกษตร 
รร.จปร. 

กกร.ฯ 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจ มากกว่า 4.5  
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.75 

การส่งข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

กยข.ฯ 

ข้อความ 12,000 3,998 
การตรวจสอบเว็บไซต์/สื่อออนไลน์ที่บ่อน
ทำลายสถาบันฯ 

กยข.ฯ 

ปริมาณแจ้งลบ
เว็บไซต์ 
 

ไม่น้อยกว่า 
1,200 เว็บไซต์ 

1,730 เว็บไซต์ 

การจัดการสอบคัดเลือกบคุคลเข้าเป็น นตท. 
ในส่วนของ ทบ. 

กยข.ฯ 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

โครงการฝึกอบรมการเกษตร นนร. ประจำปี
การศึกษา 2563 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับ     การ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า 4 จาก
คะแนนเต็ม 5 

4.63 

โครงการห้องเรียนมีชีวิต รุ่นที่ 11 (Living 
Classrooms Class) 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึก 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนนเต็ม 5 

4.28 

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. กกศ.ฯ 
รายงานข้อมูล 
นนร. ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ให้ ผบช. ทราบ 

ไม่น้อยกว่า 2 
คร้ัง/ภาค
การศึกษา 

4 คร้ัง 

การปฐมนิเทศ นนร. กยข.ฯ 
 ดำเนินการ

เรียบร้อย 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของเกณฑ์

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
อัตลักษณ์ผู้เรียน (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการสร้างอัต
ลักษณ์แก่ผู้เรียน (ต่อ) 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. สกศ.ฯ 
 จำนวนกองวิชาฯ  

ที่มีสาขาวิชา 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

กองวิชาประวัติศาสตร์นำ นนร. ไปทัศนศึกษา สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

การรายงานผล
การทัศนศึกษา
ของ นนร. อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
 

- 

ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองคส์วนจิตรลดา
และพระบรมมหาราชวัง 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนนเต็ม 5 

5.00 

ทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม สกศ.ฯ 
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนนเต็ม 5 

4.85 

การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. สกศ.ฯ 
ความพึงพอใจของ 
นนร. และ
อาจารย์ 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.44 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทาง
วิชาการ 

สกศ.ฯ 

จำนวนรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติ
คุณ 

ไม่น้อยกว่า 5 
รางวัล (จาก 7 
การแข่งขัน 

ร้อยละ 71.43) 

2 รางวัล จาก
การแข่งขัน 2 
รายการ) 

โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และ
เทคโนโลยีอวกาศให้แก่ นนร. 

สกศ.ฯ 

จำนวนวิชา
ทางด้านดารา 
ศาสตร์ที่เปิดสอน 

ไม่น้อยกว่า     
1 วิชา 

เปิดสอน     1 
วิชา 

จำนวนกิจกรรม
ทางด้านดารา
ศาสตร์ 

ไม่น้อยกว่า 1 
กิจกรรม 

1 กิจกรรม 

โครงการ “เรารู้รักสามคัคี เพราะเราคือพ่ีน้อง
กัน” 

กกร.ฯ 
 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 - 
โครงการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำแก่ 
นนร. ปีการศึกษา 2563 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

 จำนวนกิจกรรม
ชมรมที่บรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90.91 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของเกณฑ์

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
อัตลักษณ์ผู้เรียน (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการสร้างอัต
ลักษณ์แก่ผู้เรียน (ต่อ) 

การบรรยายด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพล
ให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 5 

กกพ.ฯ 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย นนร. 

สกศ.ฯ 

รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1 คร้ัง/เดือน 1 คร้ัง/เดือน 

การฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค ์ กยข.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

ร้อยละของ
จำนวน นนร. ที่
ผ่านการฝึก  

ร้อยละ 95 - 

การฝึกเตรียมการจัดกำลัง ร้อย ร. ฝึกผสม 
ไทย/สหรัฐอเมริกา รหัส Lightning Forge 
ประจำปีงบประมาณ 2563 

กยข.ฯ 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้านจิตวิทยา
และการนำทหาร นนร. 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่
ผ่านวิชาจิตวิทยา
และการนำทหาร 
ระดับ ดี -   ดีมาก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.21 

การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้านพลศึกษา 
นนร. 

กพศ.ฯ 

จำนวน นนร. ที่
ผ่านวิชาพลศึกษา
คะแนนอักษร
ระดับ B ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.64 

การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้าน 
การปกครองบังคับบัญชา นนร. 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวน นนร. ที่
ผ่านมาตรฐานการ
ฝึกในการฝึก
ทบทวนประจำ
สัปดาห์ 

ร้อยละ 80 - 

จำนวน นนร. ที่
ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ร่างกายตาม
มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของเกณฑ์

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 
อัตลักษณ์ผู้เรียน (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการสร้างอัต
ลักษณ์แก่ผู้เรียน (ต่อ) 

การทดสอบร่างกายเพ่ือความพร้อมรบ (ทบ.) 
หรือ Army Combat Readiness Physical 
Test (ACRPT) 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) จำนวน นนร. ที่

เข้ารับการทดสอบ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 - 

โครงการ Smart Cadet 4.0 สำหรับ นนร. 
ผู้บังคับบัญชา ประจำปี 2563 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน 

เต็ม 5 

4.02 

โครงการเสาร์ประทีป กรม นนร. 
รอ.ฯ 

(ไม่มีการ
รายงานผล) 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน  

เต็ม 5 

- 

ตัวบ่งชี้ 1.5 
มาตรการส่งเสริม 
(ภายในสถาบัน) 

โครงการ/กิจกรรมใน
การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ 

โครงการสนับสนุนการเดินทางไปประชุม 
สัมมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะ
ผู้บังคับบัญชา และ นนร. ชั้นปีที่ 5 และการ
ต้อนรับคณะ นนร. มิตรประเทศ 

กยข.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 - 

โครงการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ใน
ระบบสองภาษา 

สกศ.ฯ 

จำนวนวิชาที่ทำ
การสอน 

ไม่น้อยกว่า 
21 วิชา 

30 รายวิชา 

ร้อยละของ
จำนวน นนร.ที่มี
ผลการเรียนต้ังแต่ 
C ขึ้นไป 

ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 97.8 

การจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ในระบบ 
English Program (EP) 

สกศ.ฯ 

ร้อยละของ
จำนวน นนร. แต่
ละชั้นปีที่ผ่าน
เกณฑ์ ALCPT 
ดังน้ี 
นนร. ชั้นปีที่ 1 ไม่
น้อยกว่า 55 
คะแนน 
 

ร้อยละ 100 -ชั้นปีที่ 1  
ร้อยละ 82.35 
-ชั้นปีที่ 2  
ร้อยละ 70.37 
-ชั้นปีที่ 3  
ร้อยละ73.33 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 1.5 
มาตรการส่งเสริม 
(ภายในสถาบัน) (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรมใน
การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ (ต่อ) 

(ต่อ)  
ชั้นปีที่ 2 ที่ ไม่น้อย
กว่า 60 คะแนน 
ชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 
65 คะแนน 

  

 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นนร. เพ่ือ
เตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ American 
Language Course Placement Test 
(ALCPT) 

สกศ.ฯ 

ร้อยละของจำนวน 
นนร.แต่ละชั้นปีที่ผ่าน
เกณฑ์ ALCPT ดังน้ี 
ชั้นปีที่ 1  ไม่น้อยกว่า   
50 คะแนน 
ชั้นปีที่ 2 ไม่น้อยกว่า 
55 คะแนน 
ชั้นปีที่ 3 ไม่น้อยกว่า 
60 คะแนน 
ชั้นปีที่ 4 ไม่น้อยกว่า 
70 คะแนน 
ชั้นปีที่ 5 ไม่น้อยกว่า 
80 คะแนน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ทุกชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1  
ร้อยละ 
75.29 
-ชั้นปีที่ 2 
ร้อยละ 
84.46 
-ชั้นปีที่ 3 
ร้อยละ 
68.58 
-ชั้นปีที่ 4 
ร้อยละ 
45.65 
-ชั้นปีที่ 5 
ร้อยละ 
45.89 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ นนร. 
ในวิชาการพูดภาษาอังกฤษ (Speaking) 

สกศ.ฯ 

นนร. ได้คะแนนไม่ต่ำ
กว่า B 

ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 

โครงการจัดทำคู่มือภาษาอังกฤษพ้ืนฐานสำหรับ
กำลังพลกองทัพบกไทยให้กับ นนร. 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวน นนร. ได้รับ
คู่มือภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การนำเสนอโครงงานวิจัย นนร. เป็น
ภาษาอังกฤษ 

สกศ.ฯ 

จำนวนผลงานที่
นำเสนอ 

10 ผลงาน 10 ผลงาน 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 1.5 
มาตรการส่งเสริม 
(ภายในสถาบัน) (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรมใน
การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ (ต่อ) 

โครงการแลกเปลี่ยนดูงาน นนร. ระหว่าง
โรงเรียนทหารของมิตรประเทศ 

กยข.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 100 - 

มาตรฐานที่ 2 
คุณภาพครู อาจารย ์ 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
อาจารย์มีความรู้
ความสามารถ 
 

คุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาการ/วิชาชีพใน
สาขาท่ีสอนของ
อาจารย์ 

โครงการสนับสนุนการจัดทำและรับรองผลงาน
เพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการ 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนผลงานที่ผ่าน
การรับรอง 
จากสภา รร.จปร. 

ไม่น้อยกว่า 
5 ผลงาน 

4 ผลงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครู/
อาจารย์ทางการฝึก
ศึกษาและอบรม
ทางด้านวิชาทาง
ทหารและภาวะผู้นำท่ี
มีคุณภาพ 

 

ครู/อาจารย์ทางด้าน
วิชาทหาร/ภาวะผู้นำ
ที่มีคุณภาพ ดังน้ี 
- มีประสบการณ์เปน็ 

ผู้บังคับหน่วยทหาร
หรือจบการศึกษาชั้น
นายร้อย 
- มีประสบการณ์ใน

การปฏิบัติงานทาง
ทหาร 
- ผ่านการฝึกอบรม

ในหลักสูตรวิชาชีพ
ทหารเฉพาะด้าน 
- มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านทางทหาร  
เปน็ที่ยอมรับของ
กองทัพ 
- มีคุณวุฒิปริญญาโท

ทางทหารหรือสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตร
เสนาธิการเหล่าทัพ
หรือวิทยาลัยการทัพ
ข้ึนไป 

-  - 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
อาจารย์มีผลงาน
ตีพิมพ์/เผยแพร่  

 

จำนวนอาจารย์
ประจำท่ีมีผลงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์/
งานสร้างสรรค์ และ/
หรือนวัตกรรมที่ได้รับ
การเผยแพร่ 

โครงการจัดงานวันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 
ประจำปีการศึกษา 2563 

กยข.ฯ 
 

จำนวนสถาบันที่เข้า
ร่วม 

ไม่น้อยกว่า   
30 สถาบัน 

36 สถาบัน 

การสนับสนุนการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการเพ่ือการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนผลงานวิจัย/
งานนวัตกรรมที่ได้รับ
การตีพิมพ์และ/หรือ
เผยแพร่ 

ไม่น้อยกว่า 
26 ผลงาน 

21 ผลงาน 

ผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์/งาน
สร้างสรรค์และ/หรือ
นวัตกรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ 

การสนับสนุนอาจารย์ให้ทำงานวิจัยโดยขอทุน
วิจัยจาก กทพ.รร.จปร. และจากแหล่งทุนอื่น ปี
การศึกษา 2563 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจาก กทพ.ฯ 
และจากแหล่งทุนอ่ืน 

ไม่น้อยกว่า   
15 โครงการ 

13 โครงการ 

การดำรงสภาพวารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ใน Thai Journal Citation Index 
Center: (TCI) 

สกศ.ฯ 
 

สัดส่วนจำนวน
บทความจากผู้เขยีน
ภายนอก รร.จปร. ต่อ
ผู้เขียนภายใน รร.จปร. 

มากกว่า      
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 70 

การดำรงสภาพวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อย            
พระจุลจอมเกล้า ใน Thai Journal Citation 
Index Center: (TCI) 

สกศ.ฯ 
 

สัดส่วนจำนวน
บทความจากผู้เขยีน
ภายนอก รร.จปร. ต่อ
ผู้เขียนภายใน รร.จปร. 

มากกว่า      
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 
66.67 

การสนับสนุนการจัดทำบทความวิชาการ สกศ.ฯ 
 จำนวนบทความทาง

วิชาการ 
11 บทความ 21 บทความ 

การปรับปรงุระเบียบ สกศ.รร.จปร. ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาภาระงานของกำลังพล 
สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 2560 

สกศ.ฯ 

ผ่านการอนุมัติจาก 
สภา รร.จปร. 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
อาจารย์มีผลงาน
นำไปใช้ประโยชน์  

อาจารย์ประจำท่ีมี
งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ และ/หรือ
นวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ 

การสนับสนุนอาจารย์นำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

สกศ.ฯ 

จำนวนอาจารย์ที่นำ
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่า  
10 คน 

6 คน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ครู/
อาจารย์ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์  
 

ครู/อาจารย์ประจำท่ี
เพ่ิมพูนความรู้ฯไม่
น้อยกว่า 30 ชม./ปี 
และมีการขยายผล 
และ/หรือ พัฒนาการ
เรียนการสอน  
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “40 ปี แห่งการทรง
สอนของทูลกระหม่อมอาจารย์” สกศ.ฯ 

สกศ.ฯ 

จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “70 ปี สงคราม
เกาหลีจากมุมมองเอกสารต่างประเทศ” 

สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า  
4 จากคะแนน

เต็ม 5 

4.90 

การจัดบอร์ดเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
ทูลกระหม่อมอาจารย์ ในงานนิทรรศการวิชาการ 
รร.จปร. 

สกศ.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติทูลกระหม่อม
อาจารย์ 

สกศ.ฯ 
 

ความสำเร็จของการ
จัดทำ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

กยข.ฯ 

จำนวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนา 

40 นาย 148 นาย 

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

กกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.60 

โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ
การศึกษานอกสถานที่ 

กกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

- 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ครู/
อาจารย์ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์ (ต่อ) 
 

ครู/อาจารย์ประจำท่ี
เพ่ิมพูนความรู้ฯไม่
น้อยกว่า 30 ชม./ปี 
และมีการขยายผล 
และ/หรือ พัฒนาการ
เรียนการสอน (ต่อ) 
 

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

กกพ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

 
จำนวนกำลังพลที่เข้า
รับการศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบ 

ร้อยละ 70 - 

การส่งกำลงัพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ 

กยข.ฯ 

จำนวนกำลังพลที่เข้า
รับการศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบ 

เอก 1 นาย 
โท 1 นาย 

เอก 2 นาย 
โท 4 นาย 

การส่งกำลงัพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 

กยข.ฯ 

จำนวนบุคลากรที่
ได้รับการศึกษา
สูงขึ้น 

เอก 1 นาย 
โท 2 นาย 

เอก 1 นาย 
โท 2 นาย 

การส่งกำลงัพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร  ต่างๆ 
ตามแนวทางการรับราชการ 

กกพ.ฯ 

จำนวนกำลังพลที่เข้า
รับการศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบ 

ร้อยละ 70  ร้อยละ 70 

โครงการอบรมอาจารย์และนายทหารใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

สกศ.ฯ  
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ)  ความพึงพอใจของผู้

เข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

- 

การสนับสนุนการประชุมและการเข้าร่วม
กิจกรรม การสมัคร/ต่ออายุสมาชิกของสภาและ
สมาคมทางด้านวิชาชีพและวิชาการ 

สกศ.ฯ 

จำนวนคร้ังในการ
เข้าร่วมประชุม 

อย่างน้อย  
4 คร้ัง 

4 ครั้ง 

การอบรมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพ่ือการปฏิบัติงาน กฟส.ฯ 

สกศ.ฯ 

การเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า      
20 ชั่วโมง 

20 ชั่วโมง 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน กฟส.ฯ 

สกศ.ฯ 

การเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า      
30 ชั่วโมง 

30 ชั่วโมง 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ครู/
อาจารย์ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์ (ต่อ) 
 

ครู/อาจารย์ประจำท่ี
เพ่ิมพูนความรู้ฯไม่
น้อยกว่า 30 ชม./ปี 
และมีการขยายผล 
และ/หรือ พัฒนาการ
เรียนการสอน (ต่อ) 
 

โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือ
ราชการ 

สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) จำนวนผู้เข้ารับการ

อบรมที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินการใช้
ภาษาไทยในการเขียน
หนังสือราชการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- 

โครงการอบรม “กฎหมายในสถานการณ์
ฉุกเฉิน” 

สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) ความพึงพอใจของผู้

เข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 4  

จากคะแนน
เต็ม 5 

- 

โครงการสัมมนาทางวิชาการสภาคณาจารย์ 
รร.จปร. ประจำปีการศึกษา 2563 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้
เข้าสัมมนา 

ไม่น้อยกว่า 4  
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.28 

โครงการบรรยายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 
2563 

สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) ความพึงพอใจของผู้

เข้ารับฟัง 
ไม่น้อยกว่า 4  
จากคะแนน

เต็ม 5  

- 

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

กยข.ฯ 
(ไม่มีการ

ประเมินผล) จำนวนผู้ผ่านการ
ทดสอบ 

ร้อยละ 100 - 

โครงการอบรมการฝึกเทคนิคการ   ปีนหน้าผา
ในแบบต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ปีนหน้าผา
จำลอง 

กพศ.ฯ. 

จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

30 นาย 39 นาย 

การอบรมภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลที่สนใจ สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

ความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรม 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

- 

โครงการอบรม TOEIC ให้กับกำลังพลทีส่นใจ สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

ผู้เรียนได้คะแนนสอบ 
TOEIC 250 คะแนน
ขึ้นไป 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ครู/
อาจารย์ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์ (ต่อ) 
 

ครู/อาจารย์ประจำท่ี
เพ่ิมพูนความรู้ฯไม่
น้อยกว่า 30 ชม./ปี 
และมีการขยายผล 
และ/หรือ พัฒนาการ
เรียนการสอน (ต่อ) 
 

โครงการอบรมประเมินออนไลน์ด้วยระบบ E - 
Learning (Moodle) 

สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) ความพึงพอใจของผู้

เข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 4 

จากคะแนน
เต็ม 5 

- 

โครงการอบรมการใชง้านโปรแกรม Microsoft 
Excel 

สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) ความพึงพอใจของผู้

เข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

- 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ครู/
อาจารย์ปฏิบัติตาม
ระเบียบ วินัยทหาร 
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร 

ครู/อาจารย์ประจำท่ี
ปฏิบัติตามระเบียบ
วินัยและแบบธรรม
เนียมทหาร 

-   

การดำเนินงานด้าน
จรรยาบรรณ ครู/
อาจารย์ 

การประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ สกศ.ฯ 
จำนวนอาจารย์ที่มีผล
การประเมินระดับดีขึ้น
ไป 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 

มาตรฐานที่ 3 
คุณภาพหลักสูตร 

   

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การ
บริหารและพัฒนา
หลักสูตร  
 

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของ
หน่วยงานต้นสังกัด/
กระทรวงศึกษาธิการ/
สภาวิชาชีพ/องค์กร
วิชาชีพหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม) 

สกศ.ฯ 

สกอ.ฯ รับทราบ
หลักสูตร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 0 

การปรับปรงุหลักสูตร
ให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับความต้องการของ
กองทัพ/หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง หรือ
ประชาคมอาเซียน 

การจัดทำหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรงุ พ.ศ. 
2563) 

สกศ.ฯ 

สกอ.ฯ รับทราบ
หลักสูตร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
28.57 

การประเมินหลักสูตร
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.
2558) โดย นนร. ชั้นปีที่ 5 

กกศ.ฯ 

จำนวนหลักสูตรที่
ประเมิน 

8 หลักสูตร 8 หลักสูตร 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน   

 

การจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้
รายวิชา/แผนการ
สอนรายวิชา โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ด้วยเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย 
มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ และบูรณาการ 
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  

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

กกศ.ฯ 

การจัดทำ มคอ. ของ
วิชาตามหลักสูตร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ปีการศึกษา 2563 

กกศ.ฯ 

จำนวนวิชาที่ทำการ
สอน 

83 วิชา 98 วิชา 

ร้อยละของจำนวน 
นนร. ที่มีผลการ
เรียนต้ังแต่ C ขึ้นไป 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ60 

ร้อยละ98.78 

การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(E- learning) 

กกศ.ฯ 

จำนวนรายวิชาที่เปิด
สอนทั้งหมด 

ร้อยละ 100  ร้อยละ 100 

กองวิชาประวัติศาสตร์นำ นนร. ไปทัศนศึกษา สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

 

การรายงานผลการ
ทัศนศึกษาของ นนร. 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 80 
 

- 

ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
และพระบรมมหาราชวัง 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน   

เต็ม 5 

5.00 

การทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม สกศ.ฯ 
 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ไม่น้อยกว่า 4  
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.85 

การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. สกศ.ฯ 
ความพึงพอใจของ 
นนร. และอาจารย์ 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.44 

โครงการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ในระบบ
สองภาษา 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนวิชาที่ทำการ
สอน 

21 วิชา 30 รายวิชา 

ร้อยละของจำนวน 
นนร. ที่มีผลการเรียน
ไม่ต่ำกว่า C 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.8 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การวัด
และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน  

 

มีหลักเกณฑ์การวัด
และประเมินผลและ
อาจารย์แจ้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการวัด 
และประเมินผล ให้
ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอน 

การจัดทำ มคอ.3 และ 4  มคอ.5 และ 6 กกศ.ฯ 
การจัดทำ มคอ. ของ
วิชาตามหลักสูตร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การวัดและ
ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไป
ตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชา/
แผนการสอน 

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

การจัดทำ มคอ. ของ
วิชาตามหลักสูตร 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การแจ้งผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ให้ผู้ปกครอง
ทราบอย่างน้อย 1 - 2 
ครั้ง/ปีการศึกษา 

การแจ้งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนให้
ผู้ปกครองทราบ 

กสป.ฯ 

จำนวนการแจ้งผล
การศึกษา 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

กำหนดระบบ
ตรวจสอบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
ของนักเรียนนายร้อย
เพ่ือความโปร่งใส 
และยุติธรรม 

-  - 

การนำผลจากการวัด
และประเมินผลไป
พัฒนาผู้เรียน 

-  - 

การปรับปรุงและ
พัฒนาข้อสอบ แบบวัด 
แบบประเมิน ให้มี
คุณภาพ 

-  - 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
กระบวนการ
พัฒนาการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำ  
 

กิจกรรมการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำในหลักสูตร 

การฝึกวิชาทหารเบื้องต้น กรม นนร. 
รอ. ฯ จำนวน นนร. ที่

ผ่านเกณฑ์ ดี-ดี
มาก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.7 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
กระบวนการ
พัฒนาการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำ (ต่อ)  
 

กิจกรรมการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำในหลักสูตร (ต่อ) 

โครงการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึก
วิชาแผนที่ 

สวท.ฯ 

นนร.มีความรู้ความ
เข้าใจได้ถูกต้องตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.36 

โครงการพัฒนาศักยภาพทางทหารและภาวะ
ผู้นำแก่ นนร. ปีการศึกษา 2563 

กรม นนร. 
รอ.ฯ 

จำนวนกิจกรรม
ชมรมที่บรรลุค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90.91 

การจัดการศึกษาให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 5  
ในการศึกษาความรู้ของเหล่าที่สามารถเลือกเข้ารับ
ราชการ 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
อักษรระดับ B 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

การฝึกร่วมหน่วยทหารรักษาพระองค ์ กยข.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

ร้อยละของจำนวน 
นนร.  
ที่ผ่านการฝึก  

ร้อยละ 95 - 

การฝึกเตรียมการจัดกำลัง ร้อย ร. ฝึกผสม ไทย/
สหรัฐอเมริกา รหสั Lightning Forge ประจำปี
งบประมาณ 2563 

กยข.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
การฝึกเดินทางไกลและพักแรม นนร. ชั้นปีที่ 
1 - 5 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวน นนร. ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการ
ฝึก 

ร้อยละ 80 ผ่านร้อยละ 
100 

การฝึกยิงปืนประจำปี นนร. ชั้นปีที่ 1-5 กรม นนร.
รอ.ฯ จำนวน นนร. ได้ผล

การยิงปืนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 59.74 

การจัดการฝึกเพ่ิมเติมให้แก่ นนร. หลังเลิก
การศึกษา 

สวท.ฯ 

จำนวนวิชาที่ทำการ
ฝึก 

ไม่น้อยกว่า  
7 วิชา 

8 วิชา 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
กระบวนการ
พัฒนาการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำ (ต่อ)  
 

กิจกรรมการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำในหลักสูตร (ต่อ) 

การจัดการฝึกภาคสนามให้กับ นนร. ประจำปี
การศึกษา 2563 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
คะแนนอักษรระดับ B 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

การฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการฝึก
หลักสูตรสง่ทางอากาศให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 3 

สวท.ฯ 

ร้อยละของจำนวน 
นนร. ที่ผ่านเข้ารับการ
ฝึก 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 98.67 

การฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการฝึก
หลักสูตรจูโ่จมให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 4 

สวท.ฯ 

ร้อยละของจำนวน 
นนร. ที่ผ่านเข้ารับ
การฝึก 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

การจัดการฝึกให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 5 ในวิชาการ
ฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิดและการ
ฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ 

สวท.ฯ 
 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
คะแนนอักษรระดับ B 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

การศึกษาและดูงาน ทภ. ของ นนร.ชั้นปีที่ 5 
ประจำปีการศึกษา 2563 

สวท.ฯ 
 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
การศึกษา 
และดูงาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การฝึกปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยทหารของ นนร. ชั้น
ปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ผ่าน
การฝึกปฏิบัติหน้าที ่

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้านจิตวิทยาและ
การนำทหาร นนร. 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
วิชาจิตวิทยาและการ
นำทหาร ระดับ ดี -   
ดีมาก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 98.21 

การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้านพลศึกษา 
นนร. 

กพศ.ฯ 

จำนวน นนร.ที่ผ่าน
วิชาพลศึกษาคะแนน
อักษรระดับ B ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 97.64 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 
กระบวนการ
พัฒนาการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำ (ต่อ)  
 

กิจกรรมการฝึกศึกษา
วิชาทหารและภาวะ
ผู้นำในหลักสูตร (ต่อ) 

การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้านการปกครอง
บังคับบัญชา นนร. 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
มาตรฐานการฝึกใน
การฝึกทบทวน
ประจำสัปดาห์ 

ร้อยละ 80  

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
เกณฑ์ทดสอบ
ร่างกายตาม
มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การทดสอบร่างกายเพ่ือความพร้อมรบ (ทบ.) 
หรือ Army Combat Readiness Physical 
Test (ACRPT) 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) จำนวน นนร. ที่เข้า

รับการทดสอบผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 - 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 
ประสิทธิผลของการ
ฝึกศึกษาวิชาทหาร
และการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นำ  
 

- แผนการฝึกวิชาทหาร
และการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นำ 
- การฝึกตามแผนที่
กำหนด 
- การประเมินผลการ
ฝึกวิชาทหารและการ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นำและนำมาพัฒนา 
- มีนวัตกรรมที่ใช้
สนับสนุนในการฝึกวิชา
ทหารและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นำ 

การฝึกยิงปืนประจำปี นนร. ชั้นปีที่ 1-5 สวท.ฯ 
จำนวน นนร. ได้ผล
การยิงปืนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 59.74 

การจัดการศึกษาให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 5 ใน
การศึกษาความรู้ของเหล่าที่สามารถเลือกเข้ารับ
ราชการ 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
อักษรระดับ B 

ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

โครงการใหร้างวัลการฝึกศึกษาแก่ นนร. ของ 
สวท.รร.จปร. 

สวท.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย  ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
การสอบประมวลความรู้ นนร. ชั้นปีที่ 2 (ระดับ
หมู่) และ นนร. ชั้นปีที่ 3 (ระดับหมวด) 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร.ที่ผ่าน
การสอบ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการฝึก
หลักสูตรส่งทางอากาศให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 3 

สวท.ฯ 

ร้อยละของจำนวน 
นนร. ที่ผ่านเข้ารับการ
ฝึก 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 98.67 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 
ประสิทธิผลของการฝึก
ศึกษาวิชาทหารและการ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นำ (ต่อ) 
 
 

- แผนการฝึกวิชา
ทหารและการ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นำ 
- การฝึกตามแผนที่
กำหนด 
- การประเมินผลการ
ฝึกวิชาทหารและการ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นำและนำมาพัฒนามี
นวัตกรรมที่ใช้
สนับสนุนในการฝึก
วิชาทหารและการ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นำ (ต่อ) 

การฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการฝึก
หลักสูตรจูโ่จมให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 4 

สวท.ฯ 

ร้อยละของจำนวน นนร. 
ที่ผ่านเข้ารับการฝึก 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

การจัดการฝึกให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 5 ในวิชาการ
ฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิดและการ
ฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจ 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
คะแนนอักษรระดับ B 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

การจัดการฝึกให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 5 ในวิชาการฝึก
หน่วยทหารขนาดเล็ก 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
อักษรระดับ B 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้านจิตวิทยาและ
การนำทหาร นนร. 

สวท.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่านวิชา
จิตวิทยาและการนำทหาร 
ระดับ ดี -   ดีมาก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
98.21 

การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้านพลศึกษา 
นนร. 

กพศ.ฯ 

จำนวน นนร.ที่ผ่านวิชา
พลศึกษาคะแนนอักษร
ระดับ B ขึ้นไป 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 
97.64 

การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้านการปกครอง
บังคับบัญชา นนร. 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
มาตรฐานการฝึก  
ในการฝึกทบทวนประจำ
สัปดาห์ 

ร้อยละ 80 - 

จำนวน นนร. ที่ผ่าน
เกณฑ์ทดสอบร่างกาย
ตามมาตรฐาน  

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การทดสอบร่างกายเพ่ือความพร้อมรบ (ทบ.) 
หรือ Army Combat Readiness Physical 
Test (ACRPT) 

กรม นนร.
รอ.ฯ 

(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

 

จำนวน นนร. ที่เข้ารับ
การทดสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 - 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 
ทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้   
 

แผนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
การให้บริการรวมทั้ง
แหล่งฝึกปฏิบัติ 

โครงการจัดหาสื่อการสอนให้กับ นนร. เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

สกศ.ฯ 

จำนวนกองวิชาฯที่ได้รับ 
สื่อการสอน 

11 กองวิชา 11 กองวิชา 

โครงการจัดหาชุดแม่ข่ายอุปกรณ์ระบบการ
ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) 

 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
โครงการจัดจ้างติดต้ังอุปกรณ์รวมและกระจาย
ข้อมูล (Load Balance) 

 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  
โครงการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับ 
ข้าราชการ และ นนร. 

กกร.ฯ 

จำนวนหน้ากากอนามัย
แบบผ้า 

3,800 ชิ้น 7,800 ชิ้น 

การจัดหา สป.ตามสิทธิ นนร. กกบ.ฯ 
๑.  จัดหาได้ครบตาม
จำนวน 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

๒.  คุณภาพผ่าน
มาตรฐานทันเวลาใน
ปีงบประมาณ 
การจัดหาหนังสือเอกสารสิง่พิมพ์สาขาวิชาต่างๆ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อย 

ผหพ.ฯ 

จำนวนหนังสือ 705 
รายการ 1,296 เล่ม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

โครงการปรับปรงุห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ 
กอศ.สกศ.ฯ 

กกบ.ฯ 
(ระหว่างการ
ดำเนินการ
ของ ทบ.) 

ผ่านมาตรฐานการ
ตรวจสอบจากคณะ
กรรมการฯ 

ร้อยละ 100 - 

โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง รร.จปร. 

กกบ.ฯ 
(รอการอนุมัติ

แผนจาก 
ทบ.) 

ผ่านมาตรฐานการ
ตรวจสอบจากคณะ
กรรมการฯ 

ร้อยละ 100 - 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 
ทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้  (ต่อ) 

 

แผนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ ทางด้าน
กายภาพ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี การ
ให้บริการรวมทั้ง
แหล่งฝึกปฏิบัติ 
(ต่อ) 

โครงการก่อสร้างหน้าผาจำลองในร่ม (Rock 
Climbing) 

กกบ.ฯ 

ผ่านมาตรฐานการ
ตรวจสอบจากคณะ
กรรมการฯ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

โครงการจัดทำคู่มือ นนร.ประจำปี 2563 กรม นนร. 
รอ.ฯ จำนวน นนร. ได้รับคู่มือ 

นนร.ปี 63 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 1 
เตรียมการไปศึกษาต่อต่างประเทศ 

กรม นนร. 
รอ.ฯ 

จำนวน นนร. ได้รับเงิน
ค่าใช้จ่ายฯ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

โครงการบริการทางการแพทย์เพ่ือการผลิต
นักเรียนนายร้อย  
ปีการศึกษา 2563 

รพ.ฯ  

นนร.ได้รับการรักษา ส่ง
ต่อ สร้างเสริมสุขภาพ
ตามมาตรฐานทาง
การแพทย ์

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การตรวจสุขภาพประจำปีและคัดกรองสุขภาพ 
นนร. ประจำปี 2563 

รพ.ฯ 

จำนวน นนร. เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน
ประเทศและต่างประเทศ 

สกศ.ฯ 

จำนวนกิจกรรมทำ
ร่วมกัน 

ไม่น้อยกว่า 
2 กิจกรรม 

3 กิจกรรม 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำประปา, น้ำเสีย
ที่ผ่านการบำบัด) ใน รร.จปร. ปีละ 2 ครั้ง 

รพ.ฯ 

ส่งตรวจปีละ 2 คร้ัง ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

กกบ.ฯ 

ปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่
ผลิตได้/เดือน 

1.2 เมกะ
วัตต์/เดือน 

- 

โครงการพัฒนาสำนักงานกองทุนพัฒนา รร.จปร. กยข.ฯ 
ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของเกณฑ์

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้  (ต่อ) 

แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ทางด้าน
กายภาพ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี  
การให้บริการรวมทั้ง
แหล่งฝึกปฏิบัติ (ต่อ) 

การตรวจสุขภาพประจำปีและคัดกรองความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มเมตาบอลิคใน
ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง 
รร.จปร. ประจำปี 2563 

รพ.ฯ 

จำนวนผู้เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
97.13 

การตรวจที่พักอาศัยของกำลังพล กกพ.ฯ 
จำนวนคร้ัง 1 คร้ัง/

เดือน 
1 คร้ัง/
เดือน 

กิจกรรม 5 ส. กกพ.ฯ 
จำนวนคร้ัง ไม่น้อยกว่า        

2 คร้ัง/ป ี
มากกว่า        
2 คร้ัง/ป ี

โครงการปรนนิบัติบำรุงระบบเครือข่าย 
รร.จปร. 

กทท.ฯ 

จำนวนงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

การจัดทำฐานข้อมูลจดหมายเหตุจาก
หลักฐานต่างประเทศ 

สกศ.ฯ 

จำนวนสำเนาเอกสาร
ในฐานข้อมูล 

ไม่น้อยกว่า 
400 เร่ือง/
ป ี

30 เรื่อง 

โครงการปรับปรงุระบบสารสนเทศ รร.จปร. สกศ.ฯ 
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน 

ไม่น้อยกว่า 
4 จาก
คะแนน
เต็ม 5 

อยู่ระหว่าง
การยืนยัน
การตอบรับ
ของ กสทช. 

มาตรฐานที่ 4  
การบริหารจัดการ    

    

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
เอกลักษณ์โรงเรียน 
นายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ที่สะท้อนเอกลักษณ์
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพ่ือชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์” 

กกร.ฯ 

จำนวนคร้ัง ไม่น้อยกว่า  
4 คร้ัง 

5 คร้ัง 

โครงการขยายผลการอบรมโครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดำริ 

กกร.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) จำนวนคร้ัง ไม่น้อยกว่า  

2 คร้ัง 
- 

โครงการทหารพันธ์ุดี โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

กกร.ฯ 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของเกณฑ์

การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
เอกลักษณ์โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(ต่อ) 
 
 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรมของโรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ที่สะท้อนเอกลักษณ์
โรงเรียนนายร้อย    
พระจุลจอมเกล้า (ต่อ) 

โครงการแก้มลิงวัดพระฉาย กกบ.ฯ 
ระดับน้ำคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 
ร้อยละ 60 

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิจิตติน ตันธุวนิตย์ 
สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและทางบ้าน
มีฐานะยากจน รอบๆ พ้ืนที่ รร.จปร. ปี
การศึกษา 2563 

กกร.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

การดำเนินงาน
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 - 

ร่วมมือกับศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า จว.นย. 

กกร.ฯ 

การดำเนินงาน
เรียบร้อย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

การจัดทำแผนเผชิญเหตุของ รร.จปร. เมื่อเกิด
ภัยพิบัติ 

กกร.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) มีการทดสอบแผน 1 คร้ัง - 

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง
รอยย้ิมและความปรองดองสมานฉันท์ให้
ประชาชนจงัหวัดนครนายก 

กกร.ฯ 

จำนวนคร้ัง 6 คร้ัง 2 คร้ัง 
การจัดต้ังศูนย์บรรเทาสาธารณภัย รร.จปร. กกร.ฯ 
การเข้าปฏิบัติใน
พื้นที่ 

ภายใน 6 ชม. ภายใน 6 ชม. 

ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้า
ส่วนราชการ จว.นย. ประจำเดือน 

กกร.ฯ 

จำนวนคร้ัง 6 คร้ัง 6 คร้ัง 
การร่วมงานรัฐพิธีของ จว.นย. กกร.ฯ 
จำนวนคร้ัง 6 คร้ัง 6 คร้ัง 
โครงการจัดการความรู้ รร.จปร. ประจำปี 
2563 

 

จำนวนเร่ือง 18 เร่ือง 18 เร่ือง  
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพ่ือความสมดุล
ของธรรมชาติในโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

กกร.ฯ 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

โครงการซ่อมจักรยานเพ่ือน้อง กกร.ฯ 
จำนวนจักรยาน 200 คัน 200 คัน 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
เอกลักษณ์โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(ต่อ) 
 

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

พบปะสังสรรค์เพ่ือปรึกษาหารือข้าราชการ 
จว.นย. (สภากาแฟ ณ ศาลากลาง จว.นย.) 

กกร.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) จำนวนคร้ัง 6 คร้ัง - 

งานสานสัมพันธ์ย่ังยืนให้กับ นนร.รร.จปร., 
นพท.วพม. และ นรพ.วพบ. ท่ีจะสำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2563 

กกร.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

ความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมงาน 

ร้อยละ 80 - 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 การ
ดำเนินงานของสภา
โรงเรียนนายร้อย พระ
จุลจอมเกล้า และ
คณะกรรมการบริหารฯ 

ผลการพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบหลักสูตรที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่กระทรวงศึกษาธิการ/
หน่วยงานต้นสังกัด
กำหนด 

โครงการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม) 

สกศ.ฯ 

สกอ.ฯ รับทราบ
หลักสูตร 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 0 

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

สกอ.ฯ รับทราบ
หลักสูตร 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
28.57 

มีการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ โดย
เน้นการกำกับ
ติดตาม และ
สนับสนุนผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตาม
แผนที่กำหนด 

โครงการแลกเปลี่ยนดูงานผู้บริหารและ
อาจารย์ระหว่างโรงเรียนทหารของมิตร
ประเทศ 

กยข.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 
100 

- 

สนับสนุนงานพิธีการ รร.จปร. ประจำปี 2563 กกพ.ฯ 
การดำเนินการด้าน
งบประมาณเรียบร้อย
ตามงบประมาณที่ได้รับ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การปฏิบัติการเกินกำลังปัจจุบัน กปช.ฯ 

สนับสนุนการ
ดำเนินงานได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การติดต่อราชการและการนำสาร กปช.ฯ 

สนับสนุนการ
ดำเนินงานได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การสวัสดิการ (ค่ากระแสไฟฟ้า) กปช.ฯ 
สนับสนุนการ
ดำเนินงานได้ครบถ้วน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

การซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์                                      กปช.ฯ 
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ร้องขอได้
ทันเวลา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 



177 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

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

มีการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่ 
โดยเน้นการกำกับ
ติดตาม และ
สนับสนุนผู้บริหาร
ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่กำหนด 
(ต่อ) 

การซ่อมบำรุงและรักษาสิง่ก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค 

กปช.ฯ 

สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ร้องขอได้
ทันเวลา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

การธุรการอื่นๆ กปช.ฯ 
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ร้องขอได้
ทันเวลา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

งานเครดิตทั่วไปของ ผบ.หน่วย กปช.ฯ 
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ร้องขอได้
ทันเวลา 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน (Regular 
Data Monitoring) 
และตรวจสอบได้ 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
การปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

สกศ.ฯ 

จำนวนกองวิชาฯ 
ที่เข้าใช้ระบบงาน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 

ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบงาน 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.26  

โครงการปรนนิบัติบำรุงระบบเครือข่าย 
รร.จปร. 

กทท.ฯ 

จำนวนงานที่บรรลุ 
วัตถุประสงค์ 

กทท.ฯ ร้อยละ 80 

การปรับข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้
ทันสมัย 

กทท.ฯ 

จำนวนเว็บไซต์ที่มี 
การปรับ 

กทท.ฯ ร้อยละ 100 

การวางระบบเครือข่ายสำรอง กทท.ฯ 

ดำเนินการเรียบร้อย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 การ
บริหารความเสี่ยง   

มีการจัดทำแผนจัดการ
ความเสี่ยง 

มีการจัดทำแผนจัดการความเสี่ยง 
รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 

 กกศ.ฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 การบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ ต่อ 
สถาบัน ชุมชน สังคม 
และกองทัพ  

 

กำหนดแผนงานการ
นำความรู้และ
ประสบการณ์ไป
บริการวิชาการเพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม/กองทัพ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “40 ปีแห่งการ
ทรงสอนของทูลกระหม่อมอาจารย์” 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

มากกว่า 
หรือเท่ากับ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 การบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ ต่อ 
สถาบัน ชุมชน สังคม 
และกองทัพ (ต่อ) 
 

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

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “70 ปี 
สงครามเกาหลีจากมุมมองเอกสาร
ต่างประเทศ” 

สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.90 

การจัดบอร์ดเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
ทูลกระหม่อมอาจารย์ในงานนิทรรศการวิชาการ 
รร.จปร. 

สกศ.ฯ 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติทูลกระหม่อม
อาจารย์ 

สกศ.ฯ 

ความสำเร็จของ
การจัดทำ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การเสริมสร้างความรูค้วามเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับบทบาทและความสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
และสื่ออินเทอร์เน็ต 

สกศ.ฯ 

จำนวนข้อเขียน 2 เร่ือง/ปี 3 เร่ือง 
โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจ มากกว่า 4.5 
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.75 

โครงการดำเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสี
ข้าวพระราชทาน รร.จปร. 

กกร.ฯ 

จำนวนผู้มาใช้
บริการ 

ไม่น้อยกว่า  
20 คน 

35 คน 

โครงการพระราชดำริสวนผลไม้ภาคใต้ กกร.ฯ 
พันธุ์ไม้ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

โครงการสวนพฤกษพรรณเทพรัตน์ รร.จปร. กกร.ฯ 
พันธุ์ไม้ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

โครงการสวนพิพิธพฤกษ์ รร.จปร. กกร.ฯ 

พันธุ์ไม้ที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

 

 



179 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

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

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

โครงการศูนย์สาธิตการปลูกและขยายพันธ์ุ
หญ้าแฝก รร.จปร. 

กกร.ฯ 

จำนวนที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 

การส่งเสริมให้กำลังพลเป็นล่ามในการฝึกร่วม
ระหว่าง กห. ไทย และ กห. มิตรประเทศ 

สกศ.ฯ 
 

ดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การฝึก/สาธิตการยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึก
เทคโนโลยีสูง ให้แก่ นนร. ต่างประเทศและ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศที่เดินทางมา
ศึกษาดูงาน รร.จปร. ปีการศึกษา 2563 

สวท.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

จำนวนผู้ที่เข้ารับ
การฝึก 

ไม่น้อยกว่า 
100 นาย 

- 

การจัดทำ/ต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย
ภายนอก 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) 

ไม่น้อยกว่า 1 2 กิจกรรม 

โครงการอบรมความตระหนักรู้ความปลอดภัย
ทางไซเบอร์ 

สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.37 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/
กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

สกศ.ฯ 
 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า 4  
จากคะแนน

เต็ม 5 

5.00 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

สกศ.ฯ 
 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า 4    
จากคะแนน
เต็ม 5 

4.65 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

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

 

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

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร.กับ
องค์กรและสถาบันอุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ 

สกศ.ฯ 
 

จำนวนผลงาน/
กิจกรรมทาง
วิชาการ 

10 ผลงาน/
กิจกรรม 

10 ผลงาน/
กิจกรรม 

การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญา
บัตรของ สป.รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 
2563 

กยข.ฯ 

การดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การบริการวิชาการวิชาชีพให้แก่ วพม.,วพบ. 
และ รร.กส.กส.ทบ. 

กยข.ฯ 

การดำเนินการ
เรียบร้อย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

การบริการการเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมา
คุณากร 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 4   
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.61 

การบริการทางวิชาแก่โรงเรียนเตรียมทหาร
ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

สกศ.ฯ 

จำนวนกิจกรรม ไม่น้อยกว่า   
1 กิจกรรม 

3 กิจกรรม 

การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห ์

สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) ความพึงพอใจของ

ผู้เรียน 
ไม่น้อยกว่า 4    
จากคะแนน

เต็ม 5 

- 

โครงการเสาร์ประทีป กรม นนร. 
รอ.ฯ 

(ไม่มีการ
รายงานผล) 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน 

เต็ม 5 

- 

โครงการอบรมมวลชนรอบค่าย สกศ.ฯ 

จำนวนโครงการที่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

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

 

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

โครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศสำหรับป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินและปริมาณตะกอนในลุ่มน้ำ
น่านส่วนบน ระยะที่ 2 

สกศ.ฯ 

จำนวนบทความ
ทางวิชาการที่นำไป
เผยแพร่ 

1 บทความ 
ทางวิชาการ 

1 บทความ
ทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 การ
ส่งเสริมสนับสนุนทำนุ
บำรุงศลิปะ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร 

มีแผนงานเพ่ือการ
ส่งเสริมสนับสนุนทำนุ
บำรุงศลิปะ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร  

 

การสวดมนต์เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล กกพ.ฯ 
จำนวนคร้ังในการ
ปฏิบัติ 

24 คร้ัง/ป ี 28 คร้ัง 

การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง 

สกศ.ฯ 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

5.00 

การทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม สกศ.ฯ 
 ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

4.85 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 กกพ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

จำนวนบุตรของ
กำลังพลที่เข้า
มาร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 60 - 

กิจกรรมการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย
รายวัน 

สกศ.ฯ 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า 
1,000 คน 

1,051 คน 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงาน
ของ นนร. 

สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า4 
จากคะแนน 

เต็ม 5 

4.48 

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
เน่ืองในวันกองทัพไทยประจำปี 2564 

กกพ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) จำนวนข้าราชการที่ 

เข้าร่วมพิธี 
ร้อยละ 80 - 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  
การส่งเสริมสนับสนุน
ทำนุบำรุงศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร (ต่อ) 

มีแผนงานเพ่ือการ
ส่งเสริมสนับสนุนทำนุ
บำรุงศลิปะ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร 
(ต่อ) 

 

งานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 
133 ปี 

กกพ.ฯ 
 

จำนวน
ข้าราชการที่เข้า
ร่วมพิธี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

งานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาส
คล้ายวันพระราชสมภพฯ และงานเลี้ยงปิด
สมัยการฝึก 

กกพ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

 จำนวน นนร.  
ที่เข้าร่วมพิธี 

ร้อยละ 80 - 

พิธีบรรพชาอุปสมบท นนร. ประจำปี
การศึกษา 2564 

กกพ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

 
นนร. บวชครบ
ตามกำหนด 

ร้อยละ 100 - 

พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัล
การศึกษาแก่ นนร. และพิธีมุทิตาจิตแด่อดีต
ครู  อาจารย์ ประจำปี 2563 

กกพ.ฯ 

จำนวน
ข้าราชการ 
รร.จปร. ที่เข้า
ร่วมพิธี 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. และผู้ศึกษา
จากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ
ประจำปี 2563 

กกพ.ฯ 

จำนวน
นายทหารใหม่ที่
เข้าร่วมพิธี 

 ร้อยละ 90 ร้อยละ 
100 

พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารของ
ทหารชั้นนายพลโดยกองทัพบกประจำปี 2563 

กกพ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) จำนวนผู้

เกษียณอายุ
ราชการที่เข้า
ร่วมพิธี 

ร้อยละ 80 - 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6  
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน   
 

การพัฒนาบุคลากร
ประจำสายสนับสนุน
วิชาการ/ธุรการ 

โครงการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพ
การศึกษานอกสถานที่ 

กกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) ความพึงพอใจ

ของผู้ร่วม
โครงการ 

ไม่น้อยกว่า4 จาก
คะแนนเต็ม 5 

- 

 



183 
 

มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6  
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน (ต่อ)  
 

การพัฒนาบุคลากร
ประจำสายสนับสนุน
วิชาการ/ธุรการ (ต่อ) 

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

กกพ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) จำนวนกำลังพล

ที่เข้ารับ
การศึกษา 

1 นาย - 

การส่งเสริมกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ 

กกพ.ฯ 

จำนวนกำลังพลที่
เข้ารับการศึกษา 

1 นาย 14 นาย 

การส่งก าลงัพลเขา้รบัการศึกษาหลกัสตูร  
ต่าง ๆ ตามแนวทางการรบัราชการ 

กกพ.ฯ 

จํานวนกําลังพลที่
เข้ารับการศึกษาที่
มีคุณสมบัติครบ 

ร้อยละ 70  ร้อยละ 70 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่อง
ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง” 

สกศ.ฯ  
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

 
ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

- 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า” 

สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ)  

 
ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า 4  
จากคะแนนเต็ม 5 

- 

โครงการอบรมอาจารย์และนายทหารใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

 
ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน 

เต็ม 5 

- 

การส่งบคุลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

สกศ.ฯ 

ร้อยละของจำนวน
บุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้า
อบรม/ทัศนศึกษา/
ดูงานไม่น้อยกว่า20 
ชม. / ป ี

ร้อยละ 100 ร้อยละ 
100 

การอบรมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพ่ือการปฏิบัติงาน กฟส.ฯ 

สกศ.ฯ 

การเข้ารับการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า  
20 ชั่วโมง 

20 ชั่วโมง 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6  
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน (ต่อ)  
 

การพัฒนาบุคลากร
ประจำสายสนับสนุน
วิชาการ/ธุรการ (ต่อ) 

โครงการพัฒนาภาษาไทยในการเขียนหนังสือ
ราชการ 

สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) จำนวนผู้เข้ารับ

การอบรมที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินการ
ใช้ภาษาไทยใน
การเขียนหนังสือ
ราชการ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- 

โครงการ “การอบรมการซ่อมปรับปรงุงาน
ด้านวิศวกรรมโยธา เบื้องต้น” 

สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) ความพึงพอใจของ 

ผู้รับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า  

คะแนนเต็ม 4 
- 

โครงการอบรม “กฎหมายในสถานการณ์
ฉุกเฉิน” 

สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) ความพึงพอใจของ

ผู้เข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 4 จาก

คะแนนเต็ม 5 
- 

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

กยข.ฯ 
(ไม่มีการ

รายงานผล) จำนวนผู้ผ่านการ
ทดสอบ 

ร้อยละ 100 - 

โครงการการอบรมการเตรียมการทดสอบ
ร่างกายรูปแบบใหม่ของกองทัพสหรัฐ (ACFT ) 

กพศ.ฯ 

จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

30 นาย 45 นาย 

โครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่
ข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว 

รพ.ฯ 

จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

500 คน/ป ี 840 คน 

โครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่พล
ทหารใหม ่

รพ.ฯ 

จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

โครงการอบรมความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพ
ติดในพลทหารใหม่ 

รพ.ฯ 

จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 
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มาตรฐานการศึกษา 
สาระสำคญัของ

เกณฑ์การประเมิน 

โครงการ/กิจกรรม รับผิดชอบ
หลัก ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6  
การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน (ต่อ)  
 

การพัฒนาบุคลากร
ประจำสายสนับสนุน
วิชาการ/ธุรการ (ต่อ) 

โครงการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
ด้วยจิตบำบัด Metrix Program 

รพ.ฯ 

จำนวนผู้เสพยา
เสพติดเลิกเสพ
หลังการบำบัด
ฟื้นฟู 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

การอบรมภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลที่สนใจ สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับการอบรม 

ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

- 

โครงการอบรม TOEIC ให้กับกำลังพลทีส่นใจ สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) 

ผู้เรียนได้คะแนน
สอบ TOEIC 
250 คะแนนขึ้น
ไป 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

- 

โครงการอบรมประเมินออนไลน์ด้วยระบบ  
E-Learning (Moodle) 

สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) ความพึงพอใจของ

ผู้เข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

- 

โครงการอบรมการใชง้านโปรแกรม 
Microsoft Excel 

สกศ.ฯ 
(ไม่มีการ
ปฏิบัติ) ความพึงพอใจของ

ผู้เข้ารับการอบรม 
ไม่น้อยกว่า 4 
จากคะแนน

เต็ม 5 

- 

มาตรฐานที่ 5  
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   
 

การพัฒนาโรงเรียน
นายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าอัน
เน่ืองมาจากการ
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและ
ภายนอก 

ข้อมูลในส่วนที่ 2 - 
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ภาคผนวก 
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