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ค 

 

สารบัญ 

 หน้า 

คำนำ ข 

สารบัญ ค 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร ฌ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 
๑. ชื่อสถาบัน   ๑ 

๒. ที่ตั้งหน่วย     ๑ 

๓. ประวัติความเป็นมา     ๑ 

๔. สัญลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑ 

๕. นโยบาย ๒ 

๖. เป้าหมายของการพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามแผนพัฒนา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๕ 

๗. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ๘ 

๘. ค่านิยมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑๐ 

๙. การจัดและการบริหารองค์กร ๑๑ 

๑๐. รายชื่อผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑๓ 

๑๑. รายชื่อคณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑๔ 

๑๒. จำนวนบุคลากร ๑๕ 

๑๓. ข้อมูลครู/อาจารย์ ๑๖ 

๑๔. หลักสูตรการศึกษา ๑๙ 

๑๕. โครงสร้างการจัดการศึกษา   ๒๐ 

๑๖. จำนวนนักเรียนนายร้อย ๒๒ 

๑๗. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ๒๒ 

๑๘. สิทธิของผู้สำเร็จการศึกษา ๒๒ 

๑๙. งบประมาณ ๒๓ 

๒๐. อาคารและสิ่งก่อสร้าง ๒๓ 

๒๑. การประกันคุณภาพการศึกษา ๒๔ 

ส่วนที่ ๒  การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕ 

ส่วนที่ ๓  ผลดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓๓ 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต ๓๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  ๓๓ 



ง 

 

    หน้า 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   ๓๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ ๔๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ อัตลักษณ์ผู้เรียน ๔๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน)            ๕๓ 

มาตรฐานที ่๒ คุณภาพอาจารย์ ๕๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  อาจารย์มีความรู้ความสามารถ ๕๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้าน 

วิชาทางทหารและภาวะผู้นำที่มีคุณภาพ ๖๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ ๖๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ อาจารย์มีผลงานนำไปใช้ประโยชน์ ๗๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ๗๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๖ อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ๘๐ 

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพหลักสูตร ๘๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  ๘๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๙๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ๙๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ ๙๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและ                                                       

การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ ๙๙ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ๑๐๒ 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการ ๑๐๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ เอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑๐๗ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ การดำเนินงานของสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

และคณะกรรมการบริหารฯ ๑๑๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ การบริหารความเสี่ยง ๑๑๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อ สถาบัน ชุมชน สังคม  

และกองทัพ ๑๑๘ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ การส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะ  

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ๑๒๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ๑๓๐ 

มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๓๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยหน่วยงานต้นสังกัด ๑๓๔ 
 



จ 

 

                                                                                          หน้า 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายใน ๑๓๕ 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ๑๔๒ 

ภาคผนวก  ๑๔๕ 
คำสั่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เฉพาะ) ที่ ๘๙๖/๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๑๔๖ 
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สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 

๑ จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากรของหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อย- 
พระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                     ๑๖ 

๒ จำนวนอาจารย์ ส่วนการศึกษาฯ จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑๖ 
๓ จำนวนอาจารย์ ส่วนการศึกษาฯ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑๗ 
๔ ข้อมูลครู-อาจารย์ ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ จำแนกตามระดับการศึกษา ๑๘ 
๕ ข้อมูลครู-อาจารย์ ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ จำแนกตามอัตราชั้นยศ ๑๘ 
๖ โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)   ๒๐ 
๗ จำนวนนักเรียนนายร้อยแยกตามชั้นปีและสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ๒๒ 
๘ จำนวนนักเรียนนายร้อยแยกตามชั้นปีและสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๔ ๒๒ 
๙ เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และน้ำหนักคะแนน การประกันคุณภาพการศึกษาของ       

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ         
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๔ 

๑๐ ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า           
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๖ 

๑๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพนายทหารสัญญาบัตรที่จบจากโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ๓๗ 

๑๒ สรุปผลการประเมินนายทหารสัญญาบัตรที่จบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๔๐ 

๑๓ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต ๕๖ 
๑๔ ข้อมูลพ้ืนฐานแสดงผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจำ 

ในส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ๕๙ 
๑๕ รายชื่ออาจารย์ประจำของส่วนวิชาทหาร ฯ ที่ได้รับวิทยฐานะ ๖๑ 
๑๖ รายชื่อครูฝึกของส่วนวิชาทหาร ฯ ที่ได้รับวิทยฐานะ ๖๒ 
๑๗ รายชื่อครู/อาจารย์ประจำของกองการพลศึกษาฯ ที่ได้รับวิทยฐานะ ๖๓ 
๑๘ รายชื่ออาจารย์ประจำส่วนวิชาทหาร ฯ และกองการพลศึกษา จำแนกทางคุณวุฒิ  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๖๕ 
๑๙ ข้อมูลพ้ืนฐานผลรวมถ่วงน้ำหนักของงานวิจัยที่ตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/ 

หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ๖๙ 
๒๐ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู อาจารย์ ๘๓ 
๒๑ หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และชั้นปีนักเรียนนายร้อยที่ศึกษา ๘๔ 
๒๒ ผลการประเมินหลักสูตรโดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๘๗ 



ช 

 

ตารางท่ี                                                                                              หน้า   
                                                          

๒๓ ผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้ใช้ต่อผู้สำเร็จการศึกษา ๘๗ 
๒๔ ผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำทางทหารของนักเรียนนายร้อย  

ชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๘๘ 
๒๕ ผลการฝึกและศึกษาในวิชาทหารของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑-๕  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๘๘ 
๒๖ ผลการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑๐๔ 
๒๗ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพหลักสูตร ๑๐๕ 
๒๘ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการ ๑๓๒ 
๒๙ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ซ

สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิที่ หน้า 

๑ โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารราชการ ๑๒ 
๒ การบริหารราชการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑๓ 



ฌ 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางในระดับอุดมศึกษา 

จัดการศึกษาเพื่อผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรหลักที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจให้กับกองทัพบก 
โดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางทหารที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นนำในระดับหมวด เป็นที่
ยอมรับของนานาชาติ” และกำหนดอัตลักษณ์ของผู้จบการศึกษา ดังนี้ “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา 
ที่มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในทางปฏิบัติโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าได้กำหนดแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งเป็น
แผนยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานที ่สอดคล้องกันทั้งองค์กร อันนำไปสู่การบรรลุ 
ผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติหรือการนำแผนยุทธศาสตร์มา   
สู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของนายทหารสัญญาบัตรที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 

การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านั้น เพื่อให้มี
ความสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐ หรือแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ที่มุ่งให้ผู้จบการศึกษาสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ อัน
ก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังคำนึงถึงการผลิตผู้จบการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษายุค ๔.๐ ให้
ผู้เรียนมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันอย่างยั่งยืนสามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาเพ่ือใช้พัฒนา
กองทัพได้ รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าจึงได้กำหนดมาตรฐานการประเมินตนเองไว้ ๕ มาตรฐาน ๒๕ ตัวบ่งชี้ เพื่อแสดงถึง
มาตรฐานคุณภาพภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร การพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ
ของผู้จบการศึกษา พิจารณาได ้ดังนี้ 

๑) ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า ผลการ-
ประเมิน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ ผ่านการทดสอบด้านเทคโนโลยี ร้อยละ 
๔๓.๑๐ และผลเฉลี่ยสามปีย้อนหลังเท่ากับ ร้อยละ ๗๙.๘๒ 

๒) ความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวนนักเรียน
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นายร้อยชั ้นปีสุดท้ายที ่ผ ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน American 
Language Course Placement Test (ALCPT) ไม่ต่ำกว่า ๖๕ คะแนน ร้อยละ ๗๑.๕๕ และผลเฉลี่ย 
๓ ปี ย้อนหลังเท่ากับร้อยละ ๕๔.๑๓ 

๓) นักเรียนนายร้อยได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องที่สะท้อนความรู้ ความสามารถ ในระดับ
กองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนโยบาย
สนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยได้นำความรู ้ทั ้งทางทหารและวิชาการ เข้าแข่งขันในเวทีต่างๆ ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย 
Thailand Cyber Top Talent 2021 (แบบออนไลน์) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับ บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สรุปผลการ
แข่งขัน นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๓ ทีม D4RK4RMY ได้ลำดับที่ ๑ การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 
ปีที่ ๒๔/๒๕๖๔ ทีม “รร.นายร้อย  จปร. (Army Cadet)” ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ ๙ จากทั้งหมด ๑๕ 
ทีม เป็นต้น 

๔) อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (Success 
Rate) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เท่ากับ ๙๖.๒๗ และเมื่อคิดย้อนหลัง ๓ ปี เท่ากับร้อยละ ๙๑.๒๗ 

๕) ผลประเมินคุณภาพผู ้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติโดยผู้ใช้ผู ้สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับคะแนนประเมินโดยเฉลี่ยเท่ากับ 
๔.๖๖ ระดับพึงพอใจมากที่สุด และผลการประเมินรายบุคคลได้ผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป (≥ 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ร้อยละ ๙๘.๘๒ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์   
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้  สำรวจความพึงพอใจนายทหารสัญญาบัตรที่จบจาก

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กองทัพบกกำหนด ปี
การศึกษา ๒๕๖๔  ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกองทัพบกโดยหน่วยใช้ในระดับดีขึ้นไป 
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ร้อยละ ๙๘.๘๒ และสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 
๔.๖๓ จากคะแนนเต็ม ๕  

ตัวบ่งช้ีที ่๑.๓ ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยทำโครงงานวิจัย

พร้อมเผยแพร่สู่สาธารณะโดยการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการซึ่งจัดขึ้นทุกปี ณ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผลงานวิจัยที ่นำเสนอจำนวน ๑๐ เรื ่อง จากจำนวน
โครงงานนักเรียนนายร้อยทั้งหมด ๔๑ เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๐ แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยไปสู่
การใช้ประโยชน์จริงในหน่วยต่างๆ ของกองทัพบก พร้อมส่งเสริมให้มีการจัดทำในรูปแบบของ
นวัตกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ อัตลักษณ์ผู้เรียน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยและผู ้จบ

การศึกษาไว้ คือ “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนาที่มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์” จึงได้กำหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ที่กำหนด โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ที่สำคัญ คือ ๑) ส่วนการศึกษาฯ ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีขีดความสามารถทางด้านวิชาการพร้อม
การนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง ผ่านการทดสอบโดยส่งนักเรียนนายร้อยเข้าแข่งขันทางวิชาการ
ในเวทีต่างๆ ๒) กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ รับผิดชอบในการฝึกภาวะผู้นำทางทหาร ได้
กำหนดโครงการและกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำแก่นักเรียนนายร้อย ปี
การศึกษา ๒๕๖๔  เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยดำเนินกิจกรรมชมรมนักเรียนนายร้อย การ
เสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้านพลศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนนาย
ร้อยได้คะแนนอักษรระดับวิชาพลศึกษา B ขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.๔๐ ๒) โครงการฝึกอบรมการเกษตร
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก ๓) ส่วนวิชาทหารฯ ให้การศึกษา อบรม 
และดำเนินการฝึกวิชาทหารขั้นพื้นฐานทางยุทธวิธี รวมทั้งหลักการและเทคนิคของเหล่าต่างๆ แก่
นักเรียนนายร้อย ให้สามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ยังมีโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมที่จัดโดยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เพื่อฝึกให้นักเรียนนายร้อยเป็นผู้เสียสละ นักพัฒนา รวมทั้งเกิดภาวะผู้นำ เช่น โครงการบริจาค
โลหิต การเทิดทูนและถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๒ 
นาย เข้าร่วมการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ (Strategic Airborne Operations : SAO) ภายใต้การฝึก
ผสม รหัส Hanuman Guardian 22 เข้าบรรจุกำลังพลแทนค่าในหมวดปืนเล็ก  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
รับราชการของนักเรียนนายร้อยที่เข้าร่วมการฝึก อนึ่ง เมื่อนักเรียนนายร้อยจบการศึกษาไปปฏิบัติ
หน้าที่ในกองทัพบกแล้ว ๑ ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะสำรวจความคิดเห็นและระดับ
ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งผลการประเมินผู้จบการศึกษาจาก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามอัตลักษณ์ของสถาบันมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๔.๗๓ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕ มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดโครงการ /กิจกรรม เพื ่อส่งเสริมทักษะ

ความสามารถทางด้านภาษาให้แก่นักเรียน เช่น ๑) การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนายร้อยใน
ระบบสองภาษา ๒) การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบ English Program (EP)    
๓) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นนร. เพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ American 
Language Course Placement Test (ALCPT) โดยมีการตั้งกรรมการสอนทบทวนภาษาอังกฤษเพ่ือ
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การทดสอบ ALCPT ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑-๕ ในกรณีที่ผลการสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่
กำหนด ๔) นำเสนอโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

มาตรฐานที ่๒ คุณภาพอาจารย์ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่วนการศึกษาฯ มีดัชนีคุณภาพอาจารย์เท่ากับ ๒.๙๘ คุณภาพอาจารย์

เท่ากับ ๒.๓๘ จากคะแนนเต็ม ๔ เมื่อคิดย้อนหลังสองปี ส่วนการศึกษา มีดัชนีคุณภาพอาจารย์ ๒.๙๘ 
ได้คะแนนการประเมิน ๒.๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๔  ในส่วนของส่วนวิชาทหารฯ และกองการพล
ศึกษาฯ มีครู/อาจารย์ประจำที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ จำนวน ๗ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๕ 
คะแนนประเมินเท่ากับ ๑ และเมื่อคิดย้อนหลัง ๒ ปี ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ มี
จำนวนครู/อาจารย์ที่ได้รับวิทยฐานะร้อยละ ๑๐.๐๘ ได้คะแนนประเมินเท่ากับ ๑ สรุปผลการประเมิน
สำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ เท่ากับ ๓.๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้นำ
ที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยอาจารย์ประจำสังกัดส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ผลการประเมินเท่ากับ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที ่ ๒.๓ อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ และ ตัวบ่งชี้ที ่ ๒.๔ อาจารย์มีผลงาน
นำไปใช้ประโยชน์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีดังนี้ 

- อาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม ร้อยละ 
๑๔.๕๖ จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด และเมื่อคิดย้อนหลัง ๓ ปี เท่ากับร้อยละ ๑๓.๒๘  

- มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ร้อย
ละ ๑๒.๖๖ (ผลงาน ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อ 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด) และเมื่อคิดย้อนหลัง ๓ ปี เท่ากับร้อยละ ๑๐.๐๗ 

-  และมีจำนวนอาจารย์ที่นำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙.๔๙ จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด และ
เมื่อคิดย้อนหลัง ๓ ปี เท่ากับร้อยละ ๖.๙๕  

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๕ อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  
- ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ อาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการเพิ่มพูน

ความรู้ความสามารถไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อปี เป็นจำนวน ร้อยละ ๗๙.๕๓ จากอาจารย์ทั้งหมด 
และเมื่อคิดย้อนหลัง ๓ ปี เท่ากับร้อยละ ๗๙.๖๖ 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๖ อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการกำหนดจรรยาบรรณอาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรและให้ถือปฏิบัติ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ อาจารย์ทุกส่วนผ่านการประเมินในระดับระดับดี - ดี
มาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ร้อยละ ๑๐๐ 
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มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ีที ่๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามความต้องการของกองทัพบก และนโยบายของหน่วยเหนือ และผ่านมติอนมุัติ
หลักสูตรในการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร โดยหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีดังนี ้

ชื่อหลักสูตร ปี พ.ศ. 
ชั้นปี นนร. ที่

ศึกษา 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ๒๕๕๘ ช้ัน ๓-๕ 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๒๕๕๘ ช้ัน ๓-๕ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ๒๕๕๘ ช้ัน ๓-๕ 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๒๕๕๘ ช้ัน ๓-๕ 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที ่ ๒๕๕๘ ช้ัน ๓-๕ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๒๕๕๘ ช้ัน ๔-๕ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๕๘ ช้ัน ๓-๕ 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ๒๕๕๘ ช้ัน ๓-๕ 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ๒๕๖๓ ช้ัน ๑-๒ 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๒๕๖๓ ช้ัน ๑-๒ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ๒๕๖๓ ช้ัน ๑-๒ 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๒๕๖๓ ช้ัน ๑-๒ 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที ่ ๒๕๖๓ ช้ัน ๑-๒ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๖๓ ช้ัน ๑-๒ 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ๒๕๖๓ ช้ัน ๑-๒ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  ๒๕๖๒ ช้ัน ๑-๓ 
Bachelor of Science Program in Science and Technology ๒๐๑๘ ช้ัน ๑-๔ 

 

เพ่ือให้การดำเนินการเรียนการสอนของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของกองทัพและประเทศชาติได้ จึงได้มีการกำหนดแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริม
ให้การดำเนินงานมีผลสัมฤทธิ์มากขึ้น เช่น ๑) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย ตลอดจนพัฒนาความคิดทักษะต่างๆ รวมถึงนักเรียนนายร้อย
ได้มีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ๒) การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษา 
โดยส่วนการศึกษาฯ จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ วิชา ๓) การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
Learning) ซึ่งเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนครบทุก
รายวิชาเพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้ศึกษา ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง เป็นต้น 

เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้กำหนดแนวทาง 
การประเมินหลักสูตร ดังนี้ ๑) ประเมินโดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจาก
ศึกษาครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร ผลการประเมินในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือ
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การพัฒนา ผลการประเมินระดับดีมาก นอกนั้นผลการประเมินอยู่ในระดับดี ๒) ประเมินโดยหน่วยงาน
ผู้ใช้ต่อผู้สำเร็จการศึกษา ผลการประเมินนายทหารสัญญาบัตรที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ในด้านคุณสมบัติของผู้จบการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะทำ
การประเมินเมื่อนักเรียนนายร้อยจบการศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพบกแล้ว ๑ ปี ผลการประเมิน
ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า ระดับความ
พึงพอใจในคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๖ 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ๓) การประเมินความคุณลักษณะผู้นำของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑-๕ 
ผ่านเกณฑ์การประเมินค่าลักษณะผู้นำร้อยละ ๑๐๐ และ ๔) ประเมินผลการเรียนวิชาทหารและการ
ฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  ๑-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยส่วนวิชาทหารฯ ผล
การประเมินนักเรียนนายร้อยได้เกรด B ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๘๐ ทุกชั้นปี 

ตัวบ่งช้ีที ่๓.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอน และ ตัวบ่งช้ีที ่๓.๓ การวัดและประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดให้มีการเรียนการสอนโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การฝึกปฏิบัติจริง การศึกษาโดยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียน
นายร้อย การจัดทำ e-learning ทุกรายวิชาเพื่อให้นักเรียนนายร้อยสามารถศึกษาและทบทวนด้วย
ตนเอง การศึกษาดูงาน มีการจัดทำแผนการสอนและการรายงานผลการสอนรายวิชาทุกรายวิชา 
(มคอ. ๓, ๔ และ มคอ. ๕,๖) อีกทั้งยังจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนและอาจารย์ทำการสอน
ประเมินผ่านระบบออนไลน์ครบทุกรายวิชา 

ตัวบ่งช้ีที ่๓.๔ กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ และ ตัวบ่งช้ีที ่๓.๕ 
ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ 

การฝึกและศึกษาของวิชาทหารและภาวะผู้นำ อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนวิชาทหารฯ 
กองการพละศึกษาฯ และ กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ซึ่งในการฝึกและศึกษา เป็นไปตาม
หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนักเรียนนายร้อยทุกนายที่ผ่านการทดสอบเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการศึกษาสามารถผ่านการฝึกและศึกษาทุกนาย 

ตัวบ่งช้ีที ่๓.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ 

อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้ครบถ้วนตามความจำเป็นในการฝึกและ
ศึกษาโดยมีการวางแผนด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื ่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติ และกำหนดหน่วย
รับผิดชอบในการสนับสนุน เช่น กองส่งกำลังบำรุงฯ ส่วนบริการฯ และเม่ือจบการศึกษาได้ให้นักเรียน
นายร้อยทำการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้โดยแยกเป็นสาขาวิชาตามหลักสูตร ผลการ
ประเมิน หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิชา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก นอกนั้นผลการประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่ง



ฒ 

 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะได้นำผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณากำหนดแผนในการ
สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๑ เอกลักษณ ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก และเป็นสถาบันผลิต

นายทหารสัญญาบัตรหลักเพียงแห่งเดียวของกองทัพบก จึงได้กำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าไว้ว่า “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” และได้กำหนด
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมด้าน
เอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยผู้บริหารกำลังพลและนักเรียนนายร้อยมีส่วน -
ร่วมในการดำเนินงาน เช่น ร่วมกับโครงการกองทัพบก “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” เนื่องใน
โอกาสวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี ๒๕๖๔ โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก การจัดการความรู้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ 
และโครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นต้น 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๒ การดำเนินงานของสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะกรรมการ
บริหารฯ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีคณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
โดยมีหน้าที่สำคัญในการพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานและการจัดทำหลักสูตรโรงเรียนนายร้อย   
พระจุลจอมเกล้า และผู้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งงานสำคัญที่ต้องได้รับการอนุมัติก่อนนำเข้า
สู่การพิจารณาของสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าใช้การบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมโดยจัดให้มีการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อ
ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เดือนละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย และในการบริหาร
จัดการภายในจัดให้มีระบบสารสนเทศภายในเพื่อถ่ายทอดเอกสารแก่หน่วยปฏิบัติครอบคลุมทุกหน่วย
ขึ้นตรงในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๓  การบริหารความเสี่ยง 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีโครงการ/

กิจกรรมที่ต้องกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง จำนวน ๑๙ ความเสี่ยง ซึ่งสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ ๑๓ 
ความเสี่ยง และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ๖ ความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้ ๑๕ ความเสี่ยง  

ตัวบ่งช้ีที ่๔.๔ การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อสถาบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดแผนงานการบริการวิชาการ/วิชาชีพไว้ใน ประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อาทิ โครงการอาจารย์เป็นอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อ



ณ 

 

บุตรข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ โครงการเสาร์ประทีป และการฝึกวิชาทหาร
ให้กับสถาบันการศึกษาภายนอก และได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี ้ที่ ๔.๕ การส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีทหาร โดยมีหน่วยงานหลัก คือ กองฝ่ายเสนาธิการ และหน่วยขึ้นตรง
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นหน่วยรับผิดชอบ โดยมีหัวหน้าหน่วยเป็นผู้กำกับดูแล
รับผิดชอบในการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม มีการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
อีกทั้งภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีสถานที่ที่แสดงถึงการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร เช่น อาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑๐๐ ปี 
หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร และพุทธศาสนสถาน เป็นต้น 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๖ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยคู่มือการปฏิบัติงาน “รุกขกรเบื้องต้น”  การจัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องถ่ายภาพ หรือ โครงการฝึกเทคนิค
การปีนหน้าผาในแบบต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ปีนหน้าผาจำลอง เป็นต้น 

มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่ง

ของการบริหารการศึกษา โดยมีการพัฒนาระบบและกลไกการประคุณภาพการศึกษาตลอดมา   มี
ระบบจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาครบทุกรายมาตรฐานและเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๒ กระทั่งปัจจุบัน การจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาจะประกอบด้วยเอกสารสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ส่งผลให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาสามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีนโยบาย
ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของ
กองทัพ รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
ได้นำข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก (กรมยุทธศึกษาทหารบก) มาพัฒนา 
การบริหารการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 

สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในมาตรฐาน 
ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต  คุณภาพหลักสูตร การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึ กษา



ด 

 

ภายใน ระดับคุณภาพดีมากทุกมาตรฐาน ส่วนคุณภาพครูและอาจารย์ อยู่ในระดับดี ซึ่งได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับ จุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเร่งด่วน และ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังนี้ 

จุดเด่นในภาพรวมของสถาบัน   
๑. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดอัตลักษณ์ของผู้จบการศึกษาที่ชัดเจน คือ 

“เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยใช้และกองทัพบก นำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติราชการ 
วิธีการบริหารจัดการทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

๒. กองทัพบกให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๓. กำลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความสามารถเฉพาะทางที่หลากหลายปฏิบัติ
ภารกจิที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน 
๑. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าควรทบทวนวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจนในเรื่องของการ

กำหนดทิศทาง ระยะเวลา และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ เพ่ือความชัดเจนในการ
กำหนดแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไป 

๒. ควรทบทวนกระบวนการประเมินโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ ให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อาทิ โครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการ
วิชาการ เป็นต้น 

๓. การวิเคราะห์ความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุน และควรกำหนดแผนการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลที่ชัดเจน ในแผนปฏิบัติราชการฯ รวมทั้งการประเมินผล
ความสำเร็จในการพัฒนา เพื่อช่วยให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีทรัพยากรบุคคลที่พร้อม
ตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

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

๕. พัฒนาอาจารย์ประจำให้มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์ส่วนการศึกษาฯ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ส่วนวิชาทหารฯ และกอง
พลศึกษาฯ ได้เข้าสู่วิทยฐานะมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. สนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการ

พัฒนาของกองทัพ สังคม และประเทศชาติ 
๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องรองรับกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา เป็นต้น 

  



 

ส่วนที่ ๑   

ข้อมูลพื้นฐาน 

๑.  ชื่อสถาบัน   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) 

๒.  ที่ตั้งหน่วย    เลขที่ ๙๙ ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๑  
                     โทร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๑ - ๕ 
                     โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๙๑ - ๔ , ๐ ๓๗๓๙ ๓๐๑๐ - ๔ ต่อ ๖๒๖๘๘  

www.crma.ac.th 

๓.  ประวัติความเป็นมา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้กรมยุทธนาธิการจัดการศึกษาของนายทหารบกเป็นแบบตะวันตก โดยรวมโรงเรียน
คะเด็ตทหารมหาดเล็กและโรงเรียนคะเด็ตทหารหน้าเข้าด้วยกัน ใช้พ้ืนที่บริเวณหลังพระราชวังสราญรมย์ 
เรียกว่า “คะเด็ตสกูล” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๔๓๐ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนทหารสราญรมย์” และ “โรงเรียนทหารบก”ตามลำดับ เมื่อจำนวน
นักเรียนนายร้อยเพ่ิมมากขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมบริเวณ
ริมถนนราชดำเนินนอกและเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ 
สำหรับโรงเรียนทหารบกเดิมให้เป็นโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ต่อมา พ.ศ. ๒๔๖๘ กระทรวงกลาโหมได้
รวมโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐมกับโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนนายร้อยทหารบก” 
และจัดตั้ง “โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก” ในพ้ืนที่เดียวกันเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ จากนั้นมีการปรับปรุงหลักสูตร
ให้คล้ายกับหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยสหรัฐอเมริกา (United State Military Academy) เมื่อ พ.ศ. 
๒๔๙๐ เวลาการศึกษา ๕ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่อ “โรงเรียน
นายร้อย พระจุลจอมเกล้า” (Chulachomklao Royal Military Academy) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ และ
พระราชทานตราแผ่นดินหรือตราอาร์มเป็นตราประจำโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ต่อมามีการก่อสร้าง
โรงเรียนแห่งใหม่ในที ่ดินของกองทัพบกจำนวน ๑๙,๒๙๐ ไร่ บริเวณเขาชะโงก ตำบลพรหมณี 
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งใหม่ในวันครบรอบพระราชทานกำเนิด ๙๙ ปี ของ
สถาบันนี้ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๔. สัญลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล้าฯพระราชทาน “ตราแผ่นดิน หรือ ตราอาร์ม” เป็น
ตราประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และให้เป็นเครื่องหมาย
เหล่าสังกดัของนักเรียนนายร้อยด้วย ตราแผ่นดิน หรือ ตราอาร์ม 
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ตราแผ่นดิน หรือเรียกว่า ตราอาร์ม เป็นพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินในสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ใช้สำหรับประทับกำกับเอกสารสำคัญเกี่ยวกับ
ราชการแผ่นดิน พระราชลัญจกรประจำแผ่นดินหรือตราแผ่นดินนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสวกเอกหม่อมเจ้าประวิชชุมสาย พระโอรสในพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม (พระองค์เจ้าชุมสาย) เป็นผู้ผูกขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๖ ความหมาย
ของสิ่งสำคัญต่างๆ นั้น สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายความหมาย ประทานหลวง
บริบาลบุรีภัณฑ์  ดังนี้ 

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

รวมกันเป็นประเทศสยาม  
รูปช้างยืนแท่น หมายถึง ประเทศราชลาว   
รูปกริชคดและกริชตรงไขว้กัน หมายถึง ประเทศราชมลายู 
รูปราชสีหก์ับคชสีห์ประคองฉัตรสองข้าง ราชสีห์ หมายถึง มหาดไทย ซึ่งเป็นใหญ่ฝ่ายพลเรือน  
คชสีห์ หมายถึง กลาโหม ซึ่งเป็นใหญ่ฝ่ายทหาร ทั้งสองฝ่ายต่างเป็นพนักงานป้องกันรักษา

พระราชอาณาจักร 
กรอบโล่ เป็นรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตน์ราชวราภรณ์  หมายถึง นับถือ

พระพุทธศาสนา เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเท่านั้น
ที่จะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้ 

ใต้โล่ลงมา เป็นรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า หมายถึง พระบาทสมเด็จพระ-
เจ้าอยู่หัวทรงบำรุงสกุลวงศผ์ู้มีบำเหน็จความชอบในบ้านเมือง ให้สามัคคีช่วยกันในบ้านเมือง 

พระแสงขรรค์ไชยศรี พัดวาลวิชนีอยู่ด้านขวา ธารพระกรและพระแส้จามรีอยู่ด้านซ้าย ฉลอง
พระบาทอยู่ริมฐานฉัตรเครื่องสูงข้างละองค ์

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

เครือ่งประดับตกแต่งด้านหลังตรา คือ ฉลองพระองค์ครุยนพรัตนราชวราภรณ์เป็นพ้ืนอย่างม่าน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ           

ใช้ตราแผ่นดิน เมื่อรัตนโกสินทรศก ๑๐๘ (พ.ศ. ๒๔๓๒) 

๕. นโยบาย 
๕.๑ นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นอกจากนโยบายทั่วไปที่

กองทัพบกได้กำหนดนโยบายเฉพาะให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินการดังนี้ 
๕.๑.๑  ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือสำเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ

กองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” ดังนี้ 
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๕.๑.๑.๑ เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้นำที่ดี มีวินัย            
มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติและ
ประชาชน 

๕.๑.๑.๒ มีความรู้ความสามารถข้ันพื้นฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิค
และทางยุทธวิธี สามารถเป็นผู้นำการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกำลังรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕.๑.๑.๓ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนา
กองทัพ ตลอดจนการอุทิศตนเพ่ือความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

๕.๑.๑.๔ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถ
พัฒนาและดำรงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่
กำลังพลในหน่วยงานของตน รวมทั้งมีจิตสำนึกและสัญชาตญาณในการรบ 

๕.๑.๑.๕ มี พ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับ อุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหาร
สัญญาบัตรหลักของกองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

๕.๑.๑.๖ มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
๕.๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยให้มีความเหมาะสม 

ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหาร รวมทั้งสอดคล้อง
กับความต้องการของกองทัพบกตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้มีผลการ
พัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนายร้อยให้สามารถนำมาใช้งานได้อย่าง
แท้จริง 

๕.๑.๓ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือ
เครือข่ายทางวิชาการต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งให้พิจารณาเปิดการศึกษาหลักสูตรเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตภาคพลเรือนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนมีคุณธรรม 
และมีคุณลักษณะผู้นำ ทั้งนี้ จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายทหารและพลเรือน เพ่ือจะได้เป็น
ทรพัยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติสืบไป  

๕.๒ นโยบายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อย         
พระจุลจอมเกล้าปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้กำหนดนโยบายและแนวความคิดการพัฒนาของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปี ๒๕๖๐-
๒๕๖๔ เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังนี้ 

๕.๒.๑  ด้านการศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยบูรณาการ

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

๕.๒.๒ ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ และ

ยุติธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมที่จะศึกษา ตามหลักสูตร
การศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การ
คัดเลือกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ อัตราส่วนระหว่างผู้สมัครกับผู้ที่เข้ารับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๗๕ : ๑ และ
เพ่ิมสัดส่วนของผู้ที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป) จากผู้สมัครทั้งหมดให้สูงขึ้นด้วย สําหรับ
การรักษาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านั้น           
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การวัดผลของสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไป โดยเป็นที่ยอมรับของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร สำหรับความรู้ด้านวิชาทหารดำเนินการให้เป็นที่ยอมรับ
ของ ทบ. และหน่วยรับการบรรจุ ทั้งนี้ให้รักษามาตรฐานผู้เข้ารับการศึกษา ทางด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ 
และสภาวะการเป็นผู้นํา 

๕.๒.๓ ด้านกำลังพล 
การบรรจุกำลังพลเข้ารับราชการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

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

๕.๒.๔  ด้านการส่งกำลังบำรุง 
 พัฒนาระบบการส่งกําลังบํารุงให้ทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทํา

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

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

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



๕ 
 

๕.๒.๖  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สนับสนุนการใช้สิ่งอุปกรณ์ที่ เป็นผลมาจากวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

นํามาประกอบการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นส่งเสริมการพัฒนาความรู้  
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องและนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ให้กําลังพลทุกระดับเพื่อให้สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริง 

๕.๒.๗  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มี

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

๕.๒.๘  ด้านการบริหารจัดการ 
 พัฒนาการจัดโครงสร้างของหน่วยให้สามารถรองรับกับปริมาณงานที่มีอยู่และ

เตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยให้การปฏิบัติงานมี
ความคล่องตัว โดยการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขคู่มือ กฎ ระเบียบ คําส่ัง และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 

๖. เป้าหมายของการพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

๖.๑ ด้านการศึกษา 
๖.๑.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อย ให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของ

สภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(สกอ.) และสภาวิศวกร 

๖.๑.๒ พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ให้เหมาะสมได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

๖.๑.๓ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านการทหาร ได้แก่ การศึกษาวิชาทหาร จิตวิทยา
และการนําทหารให้สอดคล้องตามความต้องการของกองทัพบก สถานการณ์ และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป 

๖.๑.๔ พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ให้ 
ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ และสภาวิศวกร 

๖.๑.๕ พัฒนาและดําเนินการจัดหาเครื่องช่วยฝึก และอาวุธยุทโธปกรณ์ เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนวิชาทหารให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของคณะกรรมการอำนวยการฝึกศึกษา       
วิชาทหารของกองทัพบก 
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๖.๑.๖ ดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ก้าวหน้าจนสามารถเปิด
การศึกษาในระดับปริญญาโทให้กับข้าราชการ และบุคคลพลเรือนทั่วไปได้  

๖.๑.๗ ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการวิจัยของ ครู อาจารย์ และนักเรียนนายร้อย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพบก มีเวทีการแสดงผลงานวิจัย          
เช่น การจดังานแสดงผลงานทางวิชาการประจําปี 

๖.๑.๘ พัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สถาบันภายนอก ชุมชนใกล้เคียงสถาบัน         
และกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิผล ทันต่อสภาวการณ์อย่างต่อเนื่อง 

๖.๑.๙ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอกที่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ไว้แล้วให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รวมถึงการขยายเครือข่ายออกไปตามความ
เหมาะสม 

๖.๑.๑๐ ปรับปรุงอัตราเฉพาะกิจ ๔๔๐๐ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยการขอแก้ไขโครงสร้างและอัตราการจัดที่ล้าสมัย ให้สอดคล้องกับความ
รับผิดชอบ และปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

๖.๒ ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
๖.๒.๑ รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียม

ทหาร (กองทัพบก) ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 
๖.๒.๒ รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า 

เป็นนักเรียนเตรียมทหาร (กองทัพบก) ให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งในด้านการศึกษา (ผลการศึกษาดี 
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไปและมีจำนวนเพ่ิมขึ้น) ด้านสุขภาพอนามัย (โดยผ่านการทดสอบและ
ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กําหนด) และด้านจิตใจ (ภาวะทางจิตใจและความเป็นผู้นํา) 

๖.๒.๓ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของนักเรียนนายร้อยและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มี
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (กองทัพบก) เพ่ิมข้ึนทุกป ี

๖.๒.๔ รักษาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนนายร้อย      
พระจุลจอมเกล้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การวัดผลของสถาบันในระดับอุดมศึกษาทั่วไป โดย
เป็นที่ยอมรับของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร 

๖.๒.๕ รักษามาตรฐานทางด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ และสภาวะการเป็นผู้นําของนักเรียน
นายร้อยในระหว่างเวลาศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสําหรับ
การรับราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรเมื่อจบการศึกษา 

๖.๓ ด้านกำลังพล 
๖.๓.๑ มุ่งพัฒนาสถานภาพครู อาจารย์ นายทหารปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา 

ให้มคุีณภาพและมาตรฐานสูง ทั้งด้านสถานภาพส่วนตัว สถานภาพทางวิชาชีพ และสถานภาพทางสังคม 
๖.๓.๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลชั้นต่ำกว่าสัญญาบัตร ลูกจ้าง ตลอดจน

ครอบครัวให้ดํารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  อย่าง
รวดเร็ว 
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๖.๔ ด้านการส่งกำลงับำรุง 
๖.๔.๑ ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารที่พักนักเรียนนายร้อย และ

บ้านพักของทางราชการ ที่อยู่ในสภาพชํารุด ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
๖.๔.๒ จัดหาสิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือให้ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานความ 

เป็นอยู่และการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๖.๔.๓ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ชํารุดไป

ตามสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
๖.๕ ด้านกิจการพลเรือน 

๖.๕.๑ การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ ดีต่อ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและกองทัพบก 

๖.๕.๒ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า โดย
ยึดหลักนิยมด้านกิจการพลเรือน ได้แก่ การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ์ และการปลูกฝัง
อุดมการณ์ทางการเมือง 

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

๖.๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖.๖.๑ พัฒนาระบบจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีที่ได้

มีการเปลี่ยนแปลงไปและเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมทั้งขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของนักเรียนนายร้อย 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมทั้งพัฒนากำลังพล 

๖.๖.๒ จัดหาสิ่งอุปกรณ์ระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า             
เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่ชํารุดไปตามสภาพการใช้งาน เพ่ือทีจ่ะได้ดํารงสภาพการใช้งานให้สามารถใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ 

๖.๖.๓ พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้ อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป 

๖.๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๖.๗.๑ จัดทําระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ภายใต้ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

๖.๗.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้าสู่ระบบการทาํงานในสายงาน
ปกติ และเป็นกลไกสําคัญในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 
เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือสําคัญ 
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๖.๗.๓ พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้เหมาะสมกับองค์กรอย่างแท้จริง 

๖.๗.๔ ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ      
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

๖.๗.๕ ให้หน่วยงานขึ้นตรงตั้งแต่ระดับกองวิชาขึ้นไปหรือเทียบเท่าได้ร่วมกันจัดทํา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย           
พระจุลจอมเกล้า 

๖.๗.๖ ให้ทุกหน่วยงานได้ดํา เนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกปีเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก 

๖.๗.๗ ให ้ทุกหน่วยงานมีการนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
นำมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๖.๗.๘ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ 

๖.๗.๙ จัดทําระบบฐานข้อมูล เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้เป็นระบบ ถูกต้อง และทันสมัย เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

๖.๗.๑๐ จัดตั้งหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับรองรับงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างเป็นรูปธรรม 

๖.๗.๑๑ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีความร่วมมือในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษากับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

๖.๗.๑๒ ให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
๖.๘ ด้านการบริหารจัดการ 

๖.๘.๑ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงสร้างของหน่วยให้รองรับกับปริมาณงานท่ีมีอยู่ 
๖.๘.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวโดย

การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคู่มือ กฎ ระเบียบ คําส่ัง ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง 
๖.๘.๓ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีความถูกต้อง  สะดวก 

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๗. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
๗.๑ ปรัชญา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ยึดถือตามมติการประชุมสภาโรงเรียนนายร้อย  
พระจุลจอมเกล้า ครั้งที่  ๖/๕๔ เมื่อวันที่  ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ โดยโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าได้น้อมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ได้พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.
๒๔๕๒ ไว้ขึ้นเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ความว่า 
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“...การทหารนั้น ที่จะสำเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่า
เราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหารเหล่านั้นก็
ไม่สามารถจะได้ชัยชำนะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาศรัยนายทหารที่มีความรู้ แลมีสติปัญญาสามารถ
ที่จะไปสู่ชัยชำนะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้อง
ไดม้าจากโรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้านี้เอง เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้งอุสาหะพยายามในการ
เล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะทำน่าที่ซึ่งสำคัญที่สุด ซึ่งถ้าพูดในทางทำการให้แก่เจ้า
แผ่นดินก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอ่ืน คือน่าที่ป้องกันความอิสสระภาพของ
บ้านเกิดเมืองนอนของเรา...” (ใช้ข้อความดั้งเดิม) (จากหนังสือโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๑๐๐ ปี เล่ม ๒-๓) 

สรุปความว่าการสร้างนายทหารที่มีความรู้และสติปัญญาให้สามารถควบคุมบังคับบัญชา
ในเวลาปกติและสงคราม เพ่ือป้องกันอธิปไตยของบ้านเมือง เป็นแนวทางกำหนดปรัชญาของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังนี้คือ 

“เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นำให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ความรักชาติ” 

ซึ่งกำลังพลทุกคนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ยอมรับหลักการ และความเชื่อ
ในปรัชญาที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความราบรื่นในการทำงานร่วมกัน และนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน ์ภารกิจ และพันธกิจที่กำหนดไว้  

๗.๒ ปณิธาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า     
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้นำปรัชญาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

นโยบายของหน่วยเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำหนดเป็นปณิธานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ดังนี้ 

“มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรทีมี่คุณลักษณะและขีดความสามารถท่ีกองทัพบกต้องการ 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม ”  

๗.๓  วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางทหารที่

ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นนำในระดับหมวด เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ” 
๗.๔ ภารกิจ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

ตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข ๔๔๐๐1 กำหนดให้โรงเรียนนายร้อย          
พระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อยและบุคลากรอ่ืน
ตามที่กองทัพบกกำหนด มีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นผู้บังคับบัญชา
รบัผิดชอบ 

๗.๕ ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ     
๗.๕.๑ ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย และบุคลากรอ่ืนตามที่

กองทัพบกกำหนด 

 
1 คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๓/๖๓ เรื่อง แกอั้ตรากองทัพบก ๒๕๐๖ ( ครั้งที่ ๑) ลง ๑๔ ม.ค. ๖๓ 



๑๐ 
 

๗.๕.๒ ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหารขั้นพ้ืนฐานทาง
ยุทธวิธี หลักการและเทคนิคของเหล่าต่างๆ รวมทั้งวิชาจิตวิทยาและการนำทหารแก่นักเรียนนายร้อย 
ให้สามารถเป็นผู้นำหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรู้พ้ืนฐาน
ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในเหล่าที่เลือกรับราชการ 

๗.๕.๓ ปกครองบังคบับัญชานักเรียนนายร้อย และบุคลากรอ่ืนตามที่กองทพับกกำหนด 
๗.๕.๔ ฝึกอบรมและปลูกฝังนิสัย อุปนิสัย วิชาทหารเบื้องต้น แก่นักเรียนนายร้อย 

เพ่ือใหม้ีลักษณะเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพบก 
๗.๕.๕ ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึกบุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกกำหนด 

๗.๖  อัตลักษณ์   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  กำหนดให้นักเรียนนายร้อย          
“เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเปน็ผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทนู ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

๗.๗ เอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตร
หลักของกองทัพบก” 

๘. ค่านิยมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ค่านิยมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  (CRMA) 
Commanders: เป็นผู้นำทหารที่คุณลักษณะผู้นำ ๑๔ ประการได้แก่ 

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

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

ของตนเอง ตลอดจนกองทัพและประเทศชาติ  
Responsibility: มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมที่

จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือให้ภารกิจทีไ่ดร้ับมอบหมายสำเร็จ 
Modern: มีความรู้เท่าทันโลก ทันสถานการณ์ สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน  



๑๑ 
 

Allegiance: มีความจงรักภักดีพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

๙.  การจัดและการบริหารองค์กร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบก แบ่งส่วนราชการและ

หนา้ทีอ่อกเป็น  
๙.๑ กองบัญชาการ  มีหน้าที่ ๑) วางแผน อำนวยการ ประสานงานและบริหารงานให้เป็นไป

ตามภารกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และนโยบายที่ได้รับมอบ  ๒) บันทึกและรายงาน
สถิติผลงานตามหน้าที่ 

๙.๒ ส่วนการศึกษา มีหน้าที่ ๑) ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย  
และบุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกกำหนด ๒) บันทึกและรายงานสถิตผิลงานตามหน้าที่ 

๙.๓ ส่วนวิชาทหาร  มีหน้าที่ ๑) ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึกวิชาทหารขั้น
พ้ืนฐานทางยุทธวิธี รวมทั้งหลักการและเทคนิคของเหล่าต่างๆ แก่นักเรียนนายร้อย ให้สามารถเป็น
ผู้นำหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) ให้การศึกษา อบรม และ
ดำเนินการฝึกบุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกกำหนด ๓) ประเมินค่าความเหมาะสมในการเป็นทหาร 
ให้แก่นักเรียนนายร้อย  ๔) บันทึกและรายงานสถิตผิลงานตามหน้าที่ 

๙.๔ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  มีหน้าที่ ๑) ปกครองบังคับบัญชา ฝึกอบรม และ
ปลูกฝังนิสัย อุปนิสัย วินัย และวิชาทหารเบื้องต้นให้แก่นักเรียนนายร้อย ๒) ปกครองบังคับบัญชา 
และดำเนินการฝึกบุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกกำหนด ๓) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
 ๙.๕ ส่วนบริการฯ มีหน้าที่ ๑) ดำเนินการสนับสนุนหน่วยต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับพลาธิการ 
การยุทธโยธา การสรรพาวุธ การขนส่ง การสวัสดิการ การสื่อสาร การผลิตและการซ่อมสร้างสิ่ง
อุปกรณ์ประจำหน่วยและการพิมพ์ ตลอดจนการบริการแรงงานและบริการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบ ๒) 
ให้การสนับสนุนการฝึกศึกษาแก่บุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกกำหนด ๓) บันทึกและรายงานสถิติ
ผลงานตามหน้าที ่

๙.๖ โรงพยาบาลฯ มีหน้าที่ ๑) ดำเนินการเกี่ยวกับเวชกรรมป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ 
ป้องกันการระบาดของโรคและการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนนายร้อย ข้าราชการ และบุคลากรอ่ืนๆ 
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตลอดจนบุคคลพลเรือนทั่ วไปในบริ เวณใกล้ เคียง                    
๒) ดำเนินการรักษาผู้ป่วยทางกายภาพบำบัด และเวชกรรมฟ้ืนฟู ๓) ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดการ
บาดเจ็บจากการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย การฝึกของทหารกองประจำการ และบุคลากรอ่ืน
ตามท่ีกองทัพบกกำหนด ๕) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที ่ 

 
 
 

 



๑๒ 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ ๑ โครงสร้างการจัดองค์กร และการบริหารราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 

แผนภูมิที่ ๒  การบริหารราชการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๑๐. รายช่ือผู้บังคับบัญชา / ผู้บริหาร  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

- พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี         

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ 

รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๑) 
- พลตรี ศุภชัย ศรีหอม 

รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๒) 
- พลตรี อุดม แก้วมหา  

เสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
- พลตรี นันทยศ บูชา  

รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๑) 
- พันเอก คำศักดิ์ นิภานันท์  

รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๒) 
- พันเอก กรีฑา ศรีลัด  

ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พลตรี สิทธา สาริบุตรานนท ์
ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พลตรี องอาจ พิมพ์ทนต์ 
 



๑๔ 
 

ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก โสฬส รัตนผ่องใส 
ผู้อำนวยการส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 - พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

  - พันเอก วิเชียร วิริยะธรรมกุล  

๑๑. รายช่ือคณะกรรมการสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
คณะกรรมการสภาโดยตำแหน่ง 
ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธาน  
         - พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ 
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๑) เป็นรองประธาน (๑) 

 - พลตรี ศุภชัย ศรีหอม 
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๒) เป็นรองประธาน (๒) 

 - พลตรี อุดม แก้วมหา 
ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 

 - พลตรี สิทธา สาริบุตรานนท์ 
ผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 
 - พลตรี องอาจ พิมพ์ทนต์ 
รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษา (๑) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 
 - พันเอก ชวน  จันทวาลย์ 
รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษา (๒) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 
 - พันเอก มนัส  ธนวานนท์ 
รองผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร (๑) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 
 - พันเอก อนันต์  ปัจวิทย์ 
รองผู้อำนวยการส่วนวิชาทหาร (๒) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 
 - พันเอก ชุมพล  พิมพาภรณ์ 
ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 
 - พันเอก โสฬส รัตนผ่องใส 
ผู้อำนวยการส่วนบริการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 
 - พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 
 - พันเอก วิเชียร วิริยะธรรมกุล  
ผู้อำนวยการกองกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 
 - พันเอก ปริญญา รุ่งเรือง  
    



๑๕ 
 

ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 
 - พันเอก กานต์ธิพงษ์  พลตื้อธนะกูล 

 ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 
  - พันเอก ตรีบดินท ์ จิตรีศรีอร่าม 
 ผู้อำนวยการกองการพลศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 
  - พันเอก กิตติพงษ์  ระมาศ 
 เสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  - พลตรี นันทยศ  บูชา  

รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๑) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๑)
 - พันเอก คำศักดิ์ นิภานันท์ 

รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๒) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (๒) 
 - พันเอก กรีฑา ศรีลัด 
ผู้อำนวยการกองยุทธการและการข่าว โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปน็กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ (๓) 
 - พันเอก เสกสิทธิ์ ศิริพละ 

 คณะกรรมการสภาโดยการแต่งตั้ง 
ผู้อำนวยการกองส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 

- พันเอก ธนาวัฒน์  แสงสุวรรณ   
ผู้อำนวยการกองส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 

- พันเอก ทองคำ  ชุมพล 
ผู้อำนวยการกองส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 

- พันเอก เกรียงไกร  นิตยสุทธิ 
ผู้อำนวยการกองส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 

- พันเอก สัญญา  ยอดพรมทอง 
ผู้อำนวยการกองส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 

- พันเอก ชัยณรงค์  แก้วประสิทธิ์ 
ผู้อำนวยการกองส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นกรรมการ 

- พันเอก ฐานันตรีย์  เปาวรัตน์ 
 
๑๒.  จำนวนบุคลากร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน่วยขึ้นตรง ประกอบด้วย กองบัญชาการฯ                  
ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนวิชาทหารฯ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองคฯ์ ส่วนบริการฯ และโรงพยาบาลฯ  
มีบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร  รายละเอียดดังตารางที ่ ๑ 

 

 
 



๑๖ 
 

ตารางที่ ๑  จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากรของหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภทบุคลากร อัตราเต็ม อัตราอนุมัติ บรรจุจริง 
ช่วยราชการ 
นอกหน่วย 

หมายเหตุ 

นายทหารช้ันสัญญาบัตร ๙๓๖ ๗๐๔ ๕๕๙ ๑๒  

นายทหารช้ันประทวน ๑,๑๒๘ ๘๕๓ ๖๑๙ ๒  

ลูกจ้างประจำ ๕๔๙ ๕๔๙ ๑๐๙ -  

ลูกจ้างช่ัวคราว ๕๔ ๕๔ ๔๒ -  

พนักงานราชการ ๓๗๓ ๓๗๓ ๒๓๒ -  

พลทหารกองประจำการ ๑,๒๐๙ ๙๐๓ ๖๘๗ -  

รวม ๔,๒๔๙ ๓,๔๓๖ ๒,๒๔๘ ๑๔  
 

นอกจากนีย้ังมีกำลังพล ประกอบดว้ย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกช่วยราชการโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน  ๘ นาย  
- กำลังพลนายทหารสัญญาบัตรบรรจุในตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการ ประจำโรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้าจำนวน ๑๐ นาย โดยช่วยราชการหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานของโรงเรียนนาย
รอ้ยพระจุลจอมเกล้า จำนวน ๙ นาย และช่วยราชการนอกหน่วย จำนวน ๑ นาย  

- กำลังพลนายทหารสัญญาบัตรตำแหน่งประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 
๑๘ นาย โดยช่วยราชการหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน 
๑๘ นาย  ช่วยราชการนอกหน่วย จำนวน - นาย 

- กำลังพลนายทหารสัญญาบัตรตำแหน่งประจำหน่วยอ่ืนๆ ช่วยราชการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จำนวน ๑๕ นาย 

- กำลังพลนายทหารประทวนตำแหน่งประจำโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน ๑๑ 
นาย โดยช่วยราชการหน่วยขึ้นตรงและหน่วยงานของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน ๑๑ นาย 

๑๓. ข้อมูลครู/อาจารย์ 
ครู/อาจารย์ประจำของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หมายถึง อาจารย์ของส่วนการศึกษา 

และครู/อาจารย ์ของส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ รายละเอียดดังนี้ 
๑๓.๑ ส่วนการศึกษาฯ 

๑๓.๑.๑ จำนวนอาจารย์ จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ตารางท่ี ๒ จำนวนอาจารย ์ส่วนการศึกษาฯ จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กองวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
จำนวน อจ.

ประจำ 

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร ์ ๖ ๑๘ ๓ ๒๗ ๒๑.๕ 
กองวิชาฟิสิกส์ ๓ ๘ ๐ ๑๑  ๙.๐ 



๑๗ 
 

ตารางท่ี ๒ (ต่อ) 

กองวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 
จำนวน อจ.

ประจำ 

กองวิชาเคมี ๓ ๑๐ ๐ ๑๓ ๑๒.๕ 
กองวิชาอักษรศาสตร ์ ๒ ๑๗ ๐ ๑๙ ๑๖.๐ 
กองวิชาประวัติศาสตร ์ ๑ ๕ ๐ ๖   ๕.๐ 
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์  ๑๑ ๑๘ ๔ ๓๓ ๒๗.๕ 
กองวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ๕ ๑๐ ๐ ๑๕ ๑๓.๕ 
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ๓ ๗ ๒ ๑๒     ๙.๕ 
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ ๓ ๘ ๐ ๑๑  ๙.๕ 
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ๔ ๑๑ ๐ ๑๕ ๑๕.๐ 
กองวชิาวิศวกรรมโยธา ๔ ๑๖ ๗ ๒๗ ๑๙.๕ 

รวม ๔๕ ๑๒๘ ๑๖ ๑๘๙   ๑๕๘.๐ 
 

๑๓.๑.๒ จำนวนอาจารย์ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ตารางท่ี ๓ จำนวนอาจารย์ ส่วนการศึกษาฯ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
กองวิชา ศ. รศ. ผศ. อจ. รวม 

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร ์ ๐ ๒ ๓ ๒๒ ๒๗ 
กองวิชาฟิสิกส์ ๐ ๐ ๑ ๑๐ ๑๑ 
กองวิชาเคมี  ๐ ๐ ๔ ๙ ๑๓ 
กองวิชาอักษรศาสตร ์ ๐ ๐ ๑ ๑๘ ๑๙ 
กองวิชาประวัติศาสตร ์ ๐ ๐ ๒ ๔ ๖ 
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์  ๐ ๓ ๖ ๒๔ ๓๓ 
กองวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม ๐ ๒ ๕ ๘ ๑๕ 
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ๐ ๑ ๓ ๘ ๑๒ 
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ  ๐ ๑ ๓ ๗ ๑๑ 
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  ๐ ๒ ๒ ๑๑ ๑๕ 
กองวิชาวิศวกรรมโยธา ๐ ๑ ๕ ๒๑ ๒๗ 

รวม ๐ ๑๒ ๓๕ ๑๔๒ ๑๘๙ 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

๑๓.๒ ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ 
๑๓.๒.๑ จำนวนครู/อาจารย์จำแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ตารางที่ ๔ จำนวนคร/ูอาจารย์ ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ จำแนกตามระดับการศึกษา 

กองวิชา 
ระดับการศึกษา 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี 
ต่ำกว่า

ปริญญาตรี 
รวม 

ส่วนวิชาทหารฯ 
กองวิชาเหล่ากำลังรบ - ๑ ๗ - ๘ 
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ - - ๒ - ๒ 
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ - - ๔ - ๔ 
กองวิชาฝ่ายอำนวยการและวิชาทั่วไป - - ๒ - ๒ 
กองวิชาสงครามพิเศษ - ๔ ๔ - ๘ 
กองวิชาจิตวิทยาและการนำทหาร ๑ ๔ ๓ - ๓ 
กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม - ๑ ๒ - ๓ 
รวม ๑ ๑๐ ๒๔ - ๓๕ 
กองการพลศึกษาฯ 
กองการพลศึกษาฯ - ๕ ๖ - ๑๑ 

รวมทั้งสิ้น ๑ ๑๕ ๓๐  ๔๖ 
หมายเหตุ  กองวิชาจิตวิทยาและการนำทหารฯ ปรับย้ายเป็นหน่วยขึ้นตรง ส่วนวิชาหทารฯ และ 

กองการพลศึกษาฯ ปรับเป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ  โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  
๑๓.๒.๒ จำนวนคร/ูอาจารย์ จำแนกตามอัตราชั้นยศ 
 

ตารางที่ ๕ จำนวน คร/ูอาจารย์ ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ จำแนกตามอัตราชั้นยศ 

กองวิชา จำนวนอัตราชั้นยศ รวม 
พันเอก พันโท พันตรี ร้อยเอก 

ส่วนวิชาทหารฯ 
กองวิชาเหล่ากำลังรบ ๓ ๕ - - ๘ 
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ ๒ - - - ๒ 
กองวิชาเหล่าสนับสนุนการช่วยรบ ๓ ๑ - - ๔ 
กองวิชาฝ่ายอำนวยการและวิชา
ทั่วไป 

๑ - ๑ - ๒ 

กองวิชาสงครามพิเศษ ๒ ๕ ๑ - ๘ 
กองวิชาจิตวิทยาและการนำทหาร ๑ ๒ ๕ - ๘ 
กองวิชาประวัติศาสตร์การสงคราม ๑ ๑ ๑ - ๓ 

รวม ๑๓ ๑๔ ๘ - ๓๕ 
กองการพลศึกษาฯ 
กองการพลศึกษาฯ ๓ ๓ ๑ ๔ ๑๑ 

รวมทั้งสิ้น ๑๖ ๑๗ ๙ ๔ ๔๖ 



๑๙ 
 

๑๔. หลักสูตรการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี (หลักสูตร ๕ ปี ) ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  ๑-๕ ประกอบด้วยกลุ่มสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยมีหลักสูตรการเรียน
การสอนตามสาขาวิชาที่เปิดทำการสอนนักเรียนนายร้อย ดังนี้ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (วก.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (วย.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (วฟ.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (วอ.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (วผ.) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (วต.) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (วท.) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) (สศ.) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒) (ซบ.) 

Bachelor of Science Program in Science and Technology (Modifiled Program ๒๐๑๘) 
(English Program) (ST) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  โรงเรียนนายร้อย           
พระจุลจอมเกล้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (วก.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (วย.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร โรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (วฟ.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (วอ.) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่  โรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (วผ.) 



๒๐ 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (สศ.) 

๑๕.  โครงสร้างการจัดการศึกษา  มีองค์ประกอบสำคัญ ๓ ประการได้แก่ การศึกษาภาควิชาการ  
ภาควิชาการทหาร และการเสริมสร้างลักษณะผู้นำ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ 

๑๕.๑ การศึกษาภาควิชาการ แต่ละสาขาวิชามีโครงสร้างของหลักสูตรเป็นไปตาม ตารางที่ ๖ 
และ ตารางที่ ๗ 
ตารางที่ ๖  โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)     

ลำดับ สาขาวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

รวม 
(หน่วย
กิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวด
วิชา

เลือกเสรี วิชาการ 

พลศึกษา
และวิชา

เสริมสร้าง
ลักษณะผู้นำ 

วิชาการ 

กลุ่ม
วิชา
ทหาร 

หลักสตูร โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า (ปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)   

๑ วิศวกรรมเครื่องกล ๒๘ ๑๙ ๑๐๕ ๔๕ ๖ ๒๐๓ 

๒ วิศวกรรมโยธา ๒๘ ๑๙ ๑๐๕ ๔๕ ๖ ๒๐๓ 

๓ สาขาวิศวกรรมไฟฟา้สื่อสาร ๒๘ ๑๙ ๑๐๕ ๔๕ ๖ ๒๐๓ 

๔ วิศวกรรมอตุสาหการ ๒๘ ๑๙ ๑๐๒ ๔๕ ๖ ๒๐๐ 

๕ วิศวกรรมแผนที ่ ๒๘ ๑๙ ๑๐๒ ๔๕ ๖ ๒๐๐ 
๖ วิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๒๘ ๑๙ ๙๙ ๔๕ ๖ ๑๙๗ 
๗ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๕ ๑๙ ๘๖ ๔๕ ๖ ๑๙๑ 
๘ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ๒๘ ๑๙ ๑๐๒ ๔๕ ๖ ๒๐๐ 

- การศึกษาดูงานในพ้ืนที่กองทัพภาค      ไม่ต่ำกว่า ๒ สัปดาห์ 
- ความรู้พื้นฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการ   ไม่ตำ่กว่า  ๔ สัปดาห์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๙ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ 

๒๗ ๑๘ ๙๑ ๓๒ ๖ ๑๗๔ 

Bachelor of Science Program in Science and Technology (Modifiled Program ๒๐๑๘) (English Program) 
๑๐ Science and Technology ๓๓ ๑๘ ๘๖ ๓๒ ๖ ๑๗๕ 

หลักสตูร โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า (หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)   
๑๑ วิศวกรรมเครื่องกล ๒๗ ๑๘ ๙๓ ๓๒ ๖ ๑๗๖ 
๑๒ วิศวกรรมโยธา ๒๗ ๑๘ ๙๓ ๓๒ ๖ ๑๗๖ 
๑๓ สาขาวิศวกรรมไฟฟา้สื่อสาร ๒๗ ๑๘ ๙๓ ๓๒ ๖ ๑๗๖ 
๑๔ วิศวกรรมอตุสาหการ ๒๗ ๑๘ ๙๓ ๓๒ ๖ ๑๗๖ 
๑๕ วิศวกรรมแผนที ่ ๒๗ ๑๘ ๙๕ ๓๒ ๖ ๑๗๘ 



๒๑ 
 

ตารางที่ ๖  (ต่อ) 

ลำดับ สาขาวิชา 

จำนวนหน่วยกิต 

รวม 
(หน่วย
กิต) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวด
วิชา

เลือกเสรี วิชาการ 

พลศึกษา
และวิชา

เสริมสร้าง
ลักษณะผู้นำ 

วิชาการ 

กลุ่ม
วิชา
ทหาร 

๑๖ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๓๓ ๑๘ ๘๖ ๓๒ ๖ ๑๗๕ 
๑๗ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ๒๗ ๑๘ ๘๔ ๓๒ ๖ ๑๖๗ 

 

- การศึกษาดูงานในพ้ืนทีก่องทพัภาค  ๒ สัปดาห ์ (ไม่นับหน่วยกิต) 
๑๕.๒  การฝึกศึกษาวิชาทหาร มุ่งให้ความรู้พ้ืนฐานทางทหารที่เพียงพอแก่การรับราชการ

เป็นนายทหารสัญญาบัตรในระดับผู้บังคับหมวดทุกเหล่าอย่างมีประสิทธิภาพ ในแต่ละปีการศึกษามี 
๑ ภาคการฝึก ดังนี้ 

๑๕.๒.๑ หลักสูตร โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)   
- FT ๑๑๐๑ การฝึกภาคสนาม ๑ (Field Training ๑) ๑๒  สัปดาห์ 
- FT ๒๑๐๒ การฝึกภาคสนาม ๒ (Field Training ๒) ๑๐  สัปดาห์ 
- FT ๓๑๐๓ การฝึกภาคสนาม ๓ (Field Training ๓) ๑๐  สัปดาห์ 
- FT ๔๑๐๔ การฝึกภาคสนาม ๔ (Field Training ๔) ๑๐  สัปดาห์ 
- FT ๕๑๐๕ การฝึกภาคสนาม ๕ (Field Training ๕) ๑๒  สัปดาห์ 
  รวม       ๕๔  สัปดาห์ 

๑๕ .๒ .๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  

- FT ๑๑๐๑ การฝึกภาคสนาม ๑ (Field Training ๑) ๑๐  สัปดาห ์
- FT ๒๑๐๒ การฝึกภาคสนาม ๒ (Field Training ๒) ๑๐  สัปดาห์ 
- FT ๓๑๐๓ การฝึกภาคสนาม ๓ (Field Training ๓) ๑๐  สัปดาห์ 
- FT ๔๑๐๔ การฝึกภาคสนาม ๔ (Field Training ๔) ๑๐  สัปดาห์ 
- FT ๕๑๐๕ การฝึกภาคสนาม ๕ (Field Training ๕)  ๘  สัปดาห์ 
  รวม       ๔๘  สัปดาห์ 

 

๑๕.๒.๓ Bachelor of Science Program in Science and Technology (Modifiled 
Program ๒๐๑๘) (English Program) 

- FT ๑๑๐๑E Field Training ๑    ๑๐  weeks 
- FT ๒๑๐๒E Field Training ๒    ๑๐  weeks 
- FT ๓๑๐๓E Field Training ๓    ๑๐  weeks 
- FT ๔๑๐๔E Field Training ๔    ๑๐  weeks 
- FT ๕๑๐๕E Field Training ๕       ๘  weeks 
  รวม       ๔๘  สัปดาห ์



๒๒ 
 

๑๖. จำนวนนักเรียนนายร้อย  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ มีจำนวนนักเรียนนายร้อย ๑,๒๔๓ นาย ภาคการ 

ศึกษาท่ี ๒ มีจำนวนนักเรียนนายรอ้ย ๑,๒๓๘ นาย รายละเอียดดังตารางที ่๗ และ ๘ 
 

ตารางท่ี ๗  จำนวนนักเรียนนายร้อยแยกตามชั้นปีและสาขาวิชา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 

ชั้นปีที ่
จำนวนนักเรียนนายร้อย 

วก. วอ. วย. วฟ. วต. วผ. วท. สศ. ซบ. วท.(E) รวม 
๑ นักเรียนนายร้อย เรยีนวิชาพืน้ฐาน ยังไม่แยกสาขา (๒๔๗) ๓๕ ๒๘๒ 
๒ ๒๓ ๓๐ ๓๐ ๑๕ - ๑๕ ๓๐ ๔๙ ๓๐ ๓๐ ๒๕๒ 
๓ ๒๙ ๓๐ ๓๐ ๑๖ - ๑๕ ๓๑ ๔๒ ๓๐ ๒๗ ๒๕๐ 
๔ ๒๒ ๓๐ ๒๙ ๙ ๒๔ ๑๕ ๓๒ ๓๖ - ๓๐ ๒๒๗ 
๕ ๓๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๒๕ ๑๕ ๔๗ ๕๕ - - ๒๓๒ 

รวม ๑,๒๔๓ 

ตารางท่ี ๘  จำนวนนักเรียนนายร้อยแยกตามชั้นปีและสาขาวิชา ภาคการศึกษาที ่๒/๒๕๖๔ 

ชั้นปีที ่
จำนวนนักเรียนนายร้อย 

วก. วอ. วย. วฟ. วต. วผ. วท. สศ. ซบ. วท.(E) รวม 
๑ นักเรียนนายร้อย เรยีนวิชาพืน้ฐาน ยังไม่แยกสาขา (๒๔๗) ๓๔ ๒๘๑ 
๒ ๒๒ ๓๐ ๓๐ ๑๕ - ๑๕ ๓๐ ๔๙ ๓๐ ๓๐ ๒๕๑ 
๓ ๒๙ ๓๐ ๓๐ ๑๖ - ๑๕ ๓๑ ๔๒ ๓๐ ๒๗ ๒๕๐ 
๔ ๒๑ ๒๙ ๒๙ ๙ ๒๔ ๑๕ ๓๑ ๓๖ - ๓๐ ๒๒๔ 
๕ ๓๐ ๒๐ ๓๐ ๑๐ ๒๕ ๑๕ ๔๗ ๕๕ - - ๒๓๒ 

รวม ๑,๒๓๘ 
หมายเหตุ : ไม่นับรวมนักเรียนนายร้อยท่ีไปศึกษาต่อต่างประเทศ พกัการศึกษา และถอนทะเบียน 

๑๗. คุณสมบัติผูเ้ข้ารบัการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเตรียมทหารและเป็นไปตามข้อกำหนดของกองทัพบก 

๑๘. สิทธิของผู้สำเร็จการศึกษา 
ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการบรรจุเข้ารับ

ราชการเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในกองทัพบก มียศเป็นว่าที่รอ้ยตรี รับเงินเดือนตามกฎกระทรวง 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและการให้ได้รับเงินเดือน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓ (๒), ข้อ ๕ บัญชี ๑ (๒) ตามตารางแนบท้ายกฎกระทรวงฯ ลำดับที่ 
๒๐.๓  และมีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่ง
กระทรวงกลาโหม ที่ ๒๒๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๖ และคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ ๖๕๘/
๒๕๕๖ ลง ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้รับเงินเดือนแรก
บรรจุสำหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบก และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  



๒๓ 
 

๑๙. งบประมาณ  ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔   ๕๓๗,๕๔๕,๘๕๙.๙๕ บาท 
                     (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกและศึกษา)  

๑๙.๑  งบบุคลากร           ๑๙๘,๓๘๙,๑๘๖.๔๑ บาท  
๑๙.๑.๑ เงนิเดือนของนักเรียนนายร้อยและพลทหาร      ๙๗,๙๑๑,๑๑๑.๓๓ บาท 
๑๙.๑.๒ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ      ๓๐,๕๐๖,๓๖๓.๑๗  บาท  
๑๙.๑.๓ ค่าครองชีพ        ๑,๖๓๒,๐๔๗.๙๑ บาท 
๑๙.๑.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยง      ๖๘,๓๓๙,๖๖๔.๐๐ บาท 

๑๙.๒  งบดำเนินงาน        ๑๓๗,๓๐๙,๐๙๐.๓๘  บาท 
 ๑๙.๓  งบลงทุน           ๘๑,๖๓๓,๘๙๕.๐๐  บาท 

๑๙.๔  งบเงินอุดหนุน          ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 
๑๙.๔  งบรายจา่ยอืน่ๆ                   ๙๓,๑๓๔,๐๘๙.๓๗   บาท 
๑๙.๕  เงนิสนับสนุนเพ่ือการศึกษา (เงนิภายนอก)                   ๒๗,๐๗๔,๕๙๘.๗๙  บาท 

๑๙.๕.๑ กองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ๒๖,๕๗๔,๕๙๘.๗๙   บาท 
- เงินสนับสนุนด้านการวิจัย                                 ๖๓๑,๙๔๖.๐๐  บาท 
- เงินสนับสนุนด้านการพฒันา ๒๕,๙๔๒,๖๕๒.๗๙  บาท 

๑๙.๕.๒  มูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า              ๕๐๐,๐๐๐.๐๐    บาท      

๒๐. อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
๒๐.๑ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๒๐.๑.๑  อาคารสำนักงาน  ๕๒ หลัง 
๒๐.๑.๒  อาคารเรียน  ๒๑ หลัง 
๒๐.๑.๓  อาคารโรงนอน  ๑๒ หลัง 
๒๐.๑.๔  อาคารคลังสิ่งอุปกรณ์    ๕  หลัง 
๒๐.๑.๕  บ้านพักอาศัย,แฟลต ๑๕๖ หลัง 
๒๐.๑.๖  อาคารสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ (ถ้ามี) ๑๑๖ หลัง 

๒๐.๒  กองพันทหารราบ 
๒๐.๒.๑ อาคารสำนักงาน      ๑  หลัง 
๒๐.๒.๒ อาคารโรงนอน     ๗ หลัง 
๒๐.๒.๓ อาคารคลังสิ่งอุปกรณ์     ๕ หลัง 
๒๐.๒.๔ อาคารบ้านพัก   ๑๙ หลัง 
๒๐.๒.๕ อาคารโรงเลี้ยง/โรงครัว    ๔ หลัง 
๒๐.๒.๖  โรงเก็บยานยนต์ล้อจุ ๑๐ คัน  ๑๒  หลัง 
๒๐.๒.๗  โรงซ่อมรถยนต์   ๑ หลัง 
๒๐.๒.๘  ป้อมยาม   ๑ หลัง 
๒๐.๒.๙  ที่พักเยี่ยมญาติ   ๑ หลัง 
๒๐.๒.๑๐ ลาดล้างรถ ค.ส.ล.   ๑  หลัง 



๒๔ 
 

๒๐.๒.๑๑  สนามยิงปืน ๒๕ เมตร   ๑ หลัง 
๒๐.๒.๑๒  อ่ืนๆ ๒๒ หลัง 

๒๑. การประกันคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ พฤษภาคม ๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   

ใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึง
ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจำนวน ๕ มาตรฐาน ๒๕ ตัวบ่งชี้  

ตารางที่  ๙  เกณฑม์าตรฐาน ตัวบ่งชี้และน้ำหนักคะแนน การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๑  

มาตรฐาน น้ำหนัก จำนวนตัวบ่งช้ี 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต ๒๕ ๕ 
มาตรฐานที ่๒  คุณภาพครู อาจารย์ ๓๐ ๖ 

มาตรฐานที่ ๓  คุณภาพหลักสูตร ๓๐ ๖ 
มาตรฐานที่ ๔  การบริหารจัดการ ๓๐ ๖ 
มาตรฐานที ่๕  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๐ ๒ 

รวม ๑๒๕ ๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

ส่วนที่ ๒ 
การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทำการประเมินตนเองปีการศึกษา ๒๕๖๔ สรุปผลการ
ดำเนินการมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จำนวน ๑๐ ข้อ  
 ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินการได้
๙ ข้อ จาก ๑๐ ข้อ คิดเป็น ร้อยละ ๙๐ รายละเอียดแสดงดัง ตารางที ่๑๐ 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

ตารางที่ ๑๐  ผลการพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อย-
พระจุลจอมเกล้า  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 
 

มาตรฐานที ่ ๑ ผู ้เรียนและ
คุณภาพบัณฑิต 

       

๑ นโยบายการพัฒนา
ภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็น 
นโยบายที่ดี แต่การพัฒนา
ทักษะทุกด้านของ 
ภาษาอังกฤษต้องใช้
ระยะเวลา ดังนั้นควรมีการ
พัฒนา ภาษาอังกฤษให้แก ่
นนร.อย่างต่อเนื่อง 

การจัดการเรยีนการ
สอนให้แก่นักเรียน
นายร้อยในระบบ
สองภาษา 

√   มีวิชาที่ศึกษาในระบบสองภาษา 
๒๘รายวิชา 

สกศ.ฯ ๕.๒-๕ 

การนำเสนอ
โครงงานวิจัย
นักเรียนนายร้อย
ด้วยวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 

√   แถลง ๑๐ โครงงาน สกศ.ฯ ๕.๒-๖ 

การจัดการเรียน
การสอนให้
นักเรียนนายร้อย
ในระบบ English 
Program 
 

√   ช้ันปีท่ี ๑ ไม่น้อยกว่า ๕๕ 
คะแนน สอบผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๒.๓๕  

ช้ันปีท่ี ๒ ไม่น้อยกว่า ๖๐ 
คะแนน สอบผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ 

สกศ.ฯ ๕.๒-๗ 

 

๒๖ 



 

  
 

ตารางท่ี ๑๐ (ต่อ)  

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๑     
(ต่อ) 

นโยบายการพัฒนา
ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน
เป็น นโยบายที่ดี แต่การ
พัฒนาทักษะทุกด้านของ 
ภาษาอังกฤษต้องใช้
ระยะเวลา ดังนั้นควรมี
การพัฒนา ภาษาอังกฤษ
ให้แก ่นนร.อย่างต่อเนื่อง 
(ต่อ) 

    ช้ันปีท่ี ๓ ไม่น้อยกว่า ๖๕ 
คะแนน สอบผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๑.๔๘ 

ช้ันปีท่ี ๔ ไม่น้อยกว่า ๗๐ 
คะแนน สอบผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๗๓.๓๓ 

  

การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสำหรับ 
นนร. เพื่อเตรียมการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ 
American Language 
Course Placement 
Test (ALCPT) โดยมี
การตั้งกรรมการสอน
ทบทวนภาษาอังกฤษ
เพื่อการทดสอบ 
ALCPT ให้กับนักเรียน
นายร้อยชั้นปีท่ี ๑-๕ 

√   ดำเนินการเรียบร้อย 
 
 
 

สกศ.ฯ ๕.๒-๘ 

 
 ๒๗ 



 
 

 

 

ตารางท่ี ๑๐ (ต่อ)  

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๒ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ซึ่ง
นำมาสู่การสร้าง นวัตกรรมใน
การทำโครงงานวิจัยและ
พัฒนาของนนร. และนำเสนอ
ในงานนิทรรศการวิชาการ 
โรงเรียนนาย ร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการแข่งขัน
ทางด้านวิชาการ 

√   การแข่งขันฮอนด้าประหยดั
เชื้อเพลิง 

สกศ.ฯ ๕.๒-๙ 

การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ สกศ.ฯ ๕.๒-๑๐ ถึง 
๕.๒-๑๓ 

การประกวดโครงงานวิจัย
ดีเด่นนักเรียนนายร้อย ๑๐ 
โครงงาน 

สกศ.ฯ ๕.๒-๑๔ 

 มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู 
อาจารย์ 

-        

๓ จัดทำโครงการบรรยายความรู้
ทางวิชาการเกี่ยวกับ การเขียน
หัวข้อวิจัยที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ และส่งผลให้เป็น
งานวิจัยที่ทรงคุณค่า ซึ่งจะ
นำไปเสนอ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิและ
ตำแหน่งทางวิชาการในอนาคต
ต่อไป ได้ 

โครงการอบรม
อาจารย์และ
นายทหารใหม่ 

√   บรรจุหัวข้อบรรยายการทำงาน
วิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในการอบรม 

สกศ.ฯ ๕.๒-๑๕ 

 

 

 

๒๘ 



 

  
 

ตารางท่ี ๑๐ (ต่อ)  

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๔ ควรส่งเสริมให ้ครู/อาจารย์ 
ของส่วนวิชาทหารฯ และ 
กองการพลศึกษาฯ ให้ได้รับ
วิทยฐานะโดยหน่วยสร้าง 
แรงจูงใจในการให ้ครู/
อาจารย์พยายามในการทำ
ผลงาน เพื่อให้ได้รับวิทย
ฐานะ 

การส่งเสริมครู/
อาจารย์ ให้มีวิทย
ฐานะประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

√   ครู/อาจารย์ ส่วนวิชาทหารฯ 
และกองการพลศึกษาไดร้ับวิทย
ฐานะ ๗ นาย 

สวท.ฯ และ 
กพศ.ฯ 

ข้อมูลตัว
บ่งช้ีที่ ๒.๑ 

มีผลงานวิจยั ๑ รายการ กพศ.ฯ ๕.๒-๑๖ 

 มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพ
หลักสูตร 

       

๕ ควรมีการพัฒนาระบบ E-
learning ให้สามารถ 
รองรับข้อมูลที่สมบูรณ์ของ
ทุกรายวิชา เพื่อนนร.สามารถ 
เข้าศึกษาด้วยตนเองได้ 

- การจัดการเรียนการ
สอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
learning) 
 
- การปรับปรุงระบบ
เครือข่ายโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 

√   ครบทุกรายวิชา สกศ.ฯ ๕.๒-๑๗ 

๖ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าควรมีการ 
พัฒนาการใช้โปรแกรมการ
เรียนการสอนผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถ 
 

√   ดำเนินการเรียบร้อย กทท ๕.๒-๑๘ 

๒๙ 



 
 

 

 

ตารางท่ี ๑๐ (ต่อ)  

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๖ 
(ต่อ) 

(ต่อ) รองรับความต้องการ
ของ คณาจารย์และ นนร.ได้ 

       

๗ ควรมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารให้ 
ครอบคลุมทั้งส่วนการศึกษาฯ 
ส่วนวิชาทหารฯ และกอง 
การพลศึกษาฯ 

โครงการปรนนิบัติ
บำรุงระบบเครือข่าย
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

√   ดำเนินการเรียบร้อย กทท.ฯ ๕.๒-๑๘ 

โครงการปรับข้อมูล
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ให้ทันสมัย 

√   ดำเนินการเรียบร้อย กกร.ฯ ๕.๒-๑๙ 

โครงการซ่อมบำรุง
ระบบกระจาย
สัญญาณอินเทอรเ์น็ต
สำหรับอาคาร
กองร้อยของกรม
นักเรียนนายร้อย 
รักษาพระองค์ฯ และ
อาคารเรยีนรวมของ
ส่วนการศึกษาฯ 

√   ดำเนินการเรียบร้อย กกท.ฯ ๕.๒-๒๐ 

การกำหนดการ
ปฏิบัติการสารนิเทศ
ภายในองค์กร 

√   ดำเนินการเรียบร้อย กยข.ฯ ๕.๒-๒๑ 

๓๐ 
 



 

  
 

ตารางท่ี ๑๐ (ต่อ) 

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ/ 
หน่วยงาน 

หลักฐาน ดำเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

 มาตรฐานที่ ๔ การบริหาร
จัดการ 

       

๘ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ควร
ต้องพิจารณาเพิ่มเตมิ 
รูปแบบการบริการวิชาการ
เพื่อนำองค์ความรู้สู่การ 
พัฒนาสังคมและชุมชน
ภายนอก 

โครงการอาจารย์เป็นอาจารย์
สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การ
สอบเข้าศึกษาต่อบุตร
ข้าราชการและลูกจา้ง
กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ 

√   ทำการสอนผา่นระบบ
ออนไลน์ ไดร้ับคะแนนความ
พึงพอใจ ระดับดีมาก  

สกศ.ฯ ๕.๒-๒๒ 

การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุ
ใหม่ช้ันสัญญาบัตรของ
สำนักงานปลัดฯ รุ่นที ่๘ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

√   การดำเนินงานเรียบร้อยด ี สวท.ฯ ๕.๒-๒๓ 

โครงการเสาร์ประทีป √   ทำการสอนผา่นระบบ
ออนไลน์ ไดร้ับคะแนนความ
พึงพอใจ ระดับด ี

กรม นนร.รอ.ฯ ๕.๒-๒๔ 

๙ ควรปรับกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน ให้
ตรงตามความต้องการของ
หน่วยและตัวบุคลากร เพื่อ 
พัฒนาความรู้/ทักษะ/
คุณลักษณะ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่องการถ่ายภาพ 

√   การดำเนินงานเรียบร้อยด ี กกร.ฯ ๕.๒-๒๕ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
วิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใน
พื้นที ่โรงเรียนนายร้อยพระ 

√   การดำเนินงานเรียบร้อยด ี กกร.ฯ ๕.๒-๒๖ 

 
๓๑ 



 
 

 

 

ตารางท่ี ๑๐ (ต่อ)  

ลำดับ ข้อเสนอแนะ 
การดำเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ผลดำเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดำเนินการ  

ผู้รับผิดชอบ
/ 

หน่วยงาน 
หลักฐาน ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

๙ 
(ต่อ) 

ควรปรับกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน... 
(ต่อ) 

(ต่อ) จุลจอมเกล้าด้วย
คู่มือการปฏิบตัิงาน 
“รุกขกรเบื้องต้น” 

      

โครงการอบรมการ
เตรียมการทดสอบ
ร่างกายเพื่อความ
พร้อมรบ (ACFT) 

√   การดำเนินงานเรียบร้อยด ี กพศ.ฯ ๕.๒-๒๗ 

 มาตรฐานที่ ๕ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

  
 

     

๑๐ ควรปรับปรุงคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
ให้ครอบคลุมภารกจิและ
การ ปฏิบัติงานของหน่วย
ปฏิบัติ รวมทั้งพิจารณาปรับ
เกณฑ์ การประเมินให้
สอดคล้องกับเปา้ประสงค์ใน
การพัฒนา การศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

จัดทำคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

  √ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ รร.จปร. รับการ
ประเมินจาก สมศ. จึงรอผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาเพื่อจัดทำคู่มือ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

กกศ.ฯ 
 

- 

 

๓๒ 



๓๓ 
 

ส่วนที่ ๓ 
ผลดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕ มาตรฐาน  
๒๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  
คำอธิบาย 
 นักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนดและมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา และกองทัพ 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
๑. นักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า

มาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า (๑ คะแนน)   

วิธีการคำนวณ 
 
 

 
 

การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จำนวน ๒๑๕ นาย (๑.๑-๑) จากจำนวนนักเรียนนาย
ร้อยชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดท่ีทำการทดสอบ ๒๑๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จำนวน ๒๐๗ นาย (๑.๑-๒) จากจำนวนนักเรียนนาย
ร้อยชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดท่ีทำการทดสอบ ๒๐๗ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

จำนวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ยทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ย ท่ีมีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า 

X ๑๐๐ ผลร้อยละ= 

 



๓๔ 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จำนวน ๑๐๐ นาย (๑.๑-๓) จากจำนวนนักเรียนนาย
ร้อยชั้นปีสุดท้ายทั้งหมดท่ีทำการทดสอบ ๒๓๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๐ 

เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน ๓ ปี มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า จำนวน ๕๒๒ นาย จากจำนวน
นักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด ๖๕๔ นาย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๒ นาย 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๑ คะแนน 

ผลการประเมิน เท่ากับ  ๑ คะแนน         

๒. นักเรียนนายร้อยมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ (๑ คะแนน)   

วิธีการคำนวณ 

 
 
 

 
การดำเนินงาน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) ไม่ต่ำกว่า 
๖๕ คะแนน จำนวน ๗๙ นาย (๑.๑-๕) จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน ทั้งหมด           
๒๑๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๗๔  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) ไม่ต่ำกว่า 
๖๕ คะแนน จำนวน ๑๐๙ นาย (๑.๑-๖) จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน ทั้งหมด           
๒๐๗ นาย คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) ไม่ต่ำกว่า 
๖๕ คะแนน จำนวน ๑๖๖ นาย (๑.๑-๖) จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมิน ทั้งหมด           
๒๓๒  นาย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๕ 

เมื่อพิจารณาผลดำเนินการ ๓ ปี มีจำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การ
ทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) 
ไม่ต่ำกว่า ๖๕ คะแนน จำนวน ๓๕๔ นาย จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด ๖๕๔ นาย คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๓ 

X ๑๐๐ 

 

ผลร้อยละ = 
จำนวนนักเรียนนายร้อยชั้นปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

จำนวนนักเรียนนายร้อยช้ันปีสดุทา้ยทั้งหมด 
X 
๑๐๐ 



๓๕ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ ๓๐ เท่ากับ ๑ คะแนน 

ผลการประเมิน เท่ากับ ๑ คะแนน 

๓. มีนักเรียนนายร้อยได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องที่สะท้อนความรู้ ความสามารถ ในระดับ
กองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก ปีละไม่น้อยกว่า ๑ รางวัล (๑ คะแนน) 

การดำเนินงาน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีนักเรียนนายร้อยที่ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องที่

สะท้อนความรู้ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก 
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางด้านวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพ ทาง
ทหาร และภาวะผู้นำแก่นักเรียนนายร้อย และกิจกรรมอ่ืนๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๓.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันทางด้านวิชาการ  
๑) การแข่งขัน ไทย Thailand Cyber Top Students 2021 จัดโดย (แบบออนไลน์) 

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ  เพ่ือคัดเลือกตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 3nd ASEAN Students Contest on Information Security 
in 2021 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๖๔ ผลการแข่งขัน  ทีมไซเบอร์นักเรียน
นายร้อย ได้ลำดับที่ ๕, ๗ และ ๙ จากทีมที่เข้าแข่งขันจำนวน ๓๔ ทีม (๑.๑-๗)  

๒) การแข่งขัน The 3nd ASEAN Students Contest on Information Security 
in 2021 ในการแข่งขันรอบ Qualify round เมื่อ ๑๖ ต.ค. ๖๔ สรุปผลการแข่งขัน ทีม WannaYry 
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ ได้ลำดับที่ ๗ ทีม Chawink นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๓ ได้ลำดับที่ ๘ และ
ทีม Chuan นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๓ ได้ลำดับที่ ๙ (๑.๑-๘) 

๓)  การแข่ งขันทักษะทางไซเบอร์  Capture the Flag Capture the Future 
Competition 2021 รอบ Final ในนามทีมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๔ ผล
การแข่งขัน ทีมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ลำดับที่ ๖ จากทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน ๓๐ 
ทีม (๑.๑-๙) 

๔) การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย Thailand Cyber 
Top Talent 2021 (แบบออนไลน์) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับ บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อ ๒๓ ต.ค. ๖๔ สรุปผล
การแข่งขัน นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๓ ทีม D4RK4RMY ได้ลำดับที่ ๑ ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน
รอบ final ๑๐ ทีมสุดท้าย (แบบออนไลน์) เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๔ (๑.๑-๑๐) 

๕)  การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ ๒๔/๒๕๖๔ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลฯ
รับผิดชอบนำนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามช้างอินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระหว่างวันที่ ๒-๓ มี.ค. ๖๕ ในนามโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ชื่อทีม “รร.นายร้อย  จปร. 
(Army Cadet)” ผลการแข่งขนัได้ลำดับที่ ๙ จากทั้งหมด ๑๕ ทีม (๑.๑-๑๑) 



๓๖ 
 

๖) การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่  ๓ 
ประจำปี ๒๕๖๓ ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” เมื่อ วันที่ ๓ เม.ย. ๖๔ 
ผลการประกวด โรงเรียนนายร้อยได้รับรางวัลชนะเลิศ จากผู้เข้าประกวด ๘ สถาบัน (๑.๑-๑๒) 

ผลการประเมนิ เท่ากับ ๑ คะแนน 

๔. อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (Success 
Rate) ในแต่ละรุ่น (๑ คะแนน) 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 

 

การดำเนินงาน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจำนวนนักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กำหนด (Success Rate) จำนวน ๒๑๕ นาย (๑.๑-๑๓) จำนวนนักเรียนนายร้อยแรกเข้าทั้งหมด 
จำนวน ๒๓๕ นาย (๑.๑-๑๔) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๙ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวนนักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กำหนด (Success Rate) จำนวน ๒๐๗ นาย (๑.๑-๑๕) จำนวนนักเรียนนายร้อยแรกเข้าทั้งหมด 
จำนวน ๒๔๒ นาย (๑.๑-๑๖) คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวนนักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กำหนด (Success Rate) จำนวน ๒๓๒ นาย (๑.๑-๑๗) จำนวนนักเรียนนายร้อยแรกเข้าทั้งหมด 
จำนวน ๒๔๑ นาย (๑.๑-๒๑) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๗ 

เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน ๓ ปี มีจำนวนนักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (Success Rate) จำนวน ๖๕๔ นาย จากจำนวนนักเรียนนายร้อยแรก 
เข้าท้ังหมด จำนวน ๗๑๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๙ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๑ คะแนน 

  ผลการประเมิน เท่ากับ  ๑ คะแนน        

๕. ผลประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

 

 

จำนวน นนร. แรกเข้าทั้งหมด  
 

จำนวน นนร. ทีส่ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (Success Rate) X ๑๐๐ ผลร้อยละ = 



๓๗ 
 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับการประเมิน

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับคะแนน
ประเมินโดยเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔๘ ระดับพึงพอใจมาก (๑.๑-๑๙) และผลการประเมินรายบุคคลได้ผล
การประเมินในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) จำนวน ๑๒๕ นาย จากจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๓๒ นาย (๑.๑-๒๐) คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๗๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับคะแนน
ประเมินโดยเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๘ ระดับพึงพอใจมากที่สุด (๑.๑-๒๑) และผลการประเมินรายบุคคล
ได้ผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) จำนวน ๑๕๒ นาย จากจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๕๗ นาย (๑.๑-๒๒) คิดเป็น
ร้อยละ ๙๖.๘๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้รับการประเมิน
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ได้รับคะแนน
ประเมินโดยเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๖ ระดับพึงพอใจมากที่สุด (๑.๑-๒๓) และผลการประเมินรายบุคคล
ได้ผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) จำนวน ๑๖๗ นาย จากจำนวน
ผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๑๖๙ นาย (๑.๑-๒๔) คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๘๒ 

โดยมีสรุปผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยหน่วยใช้ดังตารางที่ ๑๑ 

ตารางที่ ๑๑ สรุปผลการประเมินคุณภาพนายทหารสัญญาบัตรที่จบจากโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๔.๗๔ มากที่สุด 
ด้านความรู ้ ๔.๖๑ มากที่สุด 

 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา  
 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผูส้ำเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป 
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

X ๑๐๐ ผลร้อยละ= 



๓๘ 
 

ตารางท่ี ๑๑ (ต่อ) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านทักษะทางปัญญา ๔.๖๐ มากที่สุด 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๔.๖๕ มากที่สุด 

ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๖๓ มากที่สุด 

ด้านวิชาชีพทหาร ๔.๗๔ มากที่สุด 
ภาพรวมคณุลักษณะทั้ง ๖ ดา้น ๔.๖๖ มากที่สุด 

 
เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน ๓ ปี มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕) จำนวน ๔๔๔ นาย จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้
ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๔๕๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๔ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๑ คะแนน 

  ผลการประเมิน เท่ากับ ๑   คะแนน  
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑ เท่ากับ  ๕.๐๐ คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
1.1-1 รายงานผลการสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1-2 รายงานผลการสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.1-3 ขอรายงานผลการสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ครั้งที่ 2 
1.1-4 สรุปผลการสอบ ALCPT นนร.ชั้นปีที่ 5 โดย ยศ.ทบ. ปีการศึกษา 2562 
1.1-5 แจ้งผลการทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (ALCPT) 
1.1-6 สรุปผลการทดสอบความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 

(ALCPT) ของ นนร.ชั้นปีที่ 5 
1.1-7 รายงานผลการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ ทท. แบบออนไลน์ และขออนุมัติให้ นนร.ฝึกซ้อม 

เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน The 3rd ASEAN Students Contest on Information Security 
in 2021 

1.1-8 รายงานผลการแข่งขัน The 3rd ASEAN Students Contest on Information Security in 
2021 

1.1-9 รายงานผลการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ 
1.1-10 รายงานผลการแข่งขันและขออนุมัติเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber 

Top Talent 2021   



๓๙ 
 

1.1-11  รายงานผลการแข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ปีที่ 24/2564 
1.1-12  รายงานผลการประกวดสนุทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 

ประจำปี 2563 
1.1-13  ขออนุมัติเปิดตำแหน่งบรรจุ นนร. และ นรต. เข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 
1.1-14  บรรจุ นตท. เข้าเป็น นนร. ชัน้ปีที่ 1 
1.1-15  บรรจุนักเรียนนายร้อยเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร 
1.1-16  บรรจุ นตท. เข้าเป็น นนร. ชัน้ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 
1.1-17  บรรจุ นนร. เข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร 
1.1-18  บรรจุ นตท. เข้าเป็น นนร. ชัน้ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 
1.1-19 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ

การศึกษา รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 66) ประจำปีการศึกษา 2561 
1.1-20  ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์รายบุคคล 
1.1-21 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ 

การศึกษา รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 67) ประจำปีการศึกษา 2562 
1.1-22 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ 
1.1-23 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ

การศึกษา รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 68) ประจำปีการศึกษา 2563 
๑.๑-๒๔ ผลการประเมินรายบุคคลความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 

รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 68) ประจำปีการศึกษา 2563 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   
คำอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือสำเร็จเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญ
ฉลาด” ดังนี้ 

๑. เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้นำที่ดี มีวินัย มีความกล้าหาญ 
เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 

๒. มีความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี 
สามารถเป็นผู้นำการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกำลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการ
อุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

๔. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดำรง
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กำลังพลในหน่วยงาน
ของตน รวมทั้งมีจิตสำนึกและสัญชาตญาณในการรบ 



๔๐ 
 

๕. มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

๖. มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 

วิธีการคำนวณ 
 

 

 
 
 

การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปี

การศึกษา ๒๕๖๑  ที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกองทัพบกโดยหน่วยใช้ในระดับดีขึ้น
ไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  จำนวน ๑๒๔ นาย (๑.๒-๑และ ๑.๒-๒) จากจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด ๑๓๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๔ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๖๒  ที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกองทัพบกโดยหน่วยใช้ในระดับดีขึ้น
ไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  จำนวน๑๕๒ นาย (๑.๒-๓ และ ๑.๒-๔) จากจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด ๑๕๗ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๖๓  ที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกองทัพบกโดยหน่วยใช้ในระดับดีขึ้น
ไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  จำนวน ๑๖๗ นาย (๑.๒-๕ และ ๑.๒-๖) จากจำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด ๑๖๙ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๒ 

โดยมีสรุปผลการประเมินคุณสมบัติที่ พึงประสงค์ของกองทัพบกของผู้จบการศึกษา                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยหน่วยใช้ดัง ตารางที่ ๑๒ 

ตารางท่ี ๑๒ สรุปผลการประเมินนายทหารสัญญาบัตรที่จบจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่ง
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะ
ผู้นำท่ีดี มีวินัย มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้แบบ
ธรรมเนยีมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตน
เพื่อชาติและประชาชน 

๔.๗๓ มากที่สุด 

 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา  
 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกองทัพบก
โดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

X ๑๐๐ ผลร้อยละ= 



๔๑ 
 

ตารางท่ี ๑๒ (ต่อ) 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
มีความรู้ความสามารถข้ันพ้ืนฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ 
ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี สามารถเป็นผู้นำการ
ปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกำลังรบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๖๑ มากที่สุด 

มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และ
ช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อความเป็น
ทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

๔.๕๖ มากที่สุด 

มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจติใจเป็นสภุาพบุรุษ มี
คุณธรรม สามารถพัฒนาและดำรงความเข้มแข็งของ
สมรรถภาพรา่งกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสรมิสร้าง
ให้แก่กำลังพลในหน่วยงานของตน รวมทั้งมีจิตสำนึกและ
สัญชาตญาณในการรบ 

๔.๗๒ มากที่สุด 

มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอดุมศึกษาในด้าน
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอักษร
ศาสตร์ เพียงพอสำหรับการปฏิบัตงิานในฐานะนายทหาร
สัญญาบัตรหลักของกองทัพบก และมีพื้นฐานเพยีงพอ  
ในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

๔.๖๑ มากที่สุด 

มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบญัชา ๔.๕๖ มากที่สุด 
ภาพรวมระดับความพึงพอใจในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ของผู้จบการศึกษา  ๔.๖๓ มากที่สุด 

 
เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน ๓ ปี มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณสมบัติที่

พึงประสงค์ของกองทัพบกโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
จำนวน ๔๔๓ นาย จากจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้สำเร็จการศึกษา 
จำนวน ๔๕๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๒ 

  เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

  ผลการประเมิน เท่ากับ  ๕  คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  เท่ากับ ๕.๐๐ คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
1.2-1 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ

การศึกษา รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 66) ประจำปีการศึกษา 2561 
1.2-2 ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์รายบุคคล 



๔๒ 
 

 
 
                                                                                                                 

จำนวนโครงงานนักเรียนนายร้อย (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่
สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 
หรือนำไปใช้ประโยชน์ 

จำนวนโครงงานนักเรยีนนายร้อยทั้งหมด 
ผลร้อยละ = 

1.2-3 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ
การศึกษา รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 67) ประจำปีการศึกษา 2562 

1.2-4 สรุปผลการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกองทัพบกโดยหน่วยใช้ของผู้จบการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 

๑.๒-๕ รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ
การศึกษา รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 68) ประจำปีการศึกษา 2563 

๑.๒-๖ ผลการประเมินรายบุคคลความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา 
รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 68) ประจำปีการศึกษา 2563 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓ ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ 
คำอธิบาย 
 ผลงานของนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะ และ/หรือนำไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในโครงงาน  

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 ร้อยละของโครงงานนักเรียนนายร้อย  (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือนำไปใช้ประโยชน์ (๕ 
คะแนน) 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 
 
 

 
การดำเนินงาน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีโครงงานนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์และจัดแสดงในวันนิทรรศการ
วิชาการ รร.จปร. ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐ เรื่อง (๑.๓-๑) และได้นำโครงงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จัดแสดงในงานวันภูมิปัญญานักรบไทยจำนวน ๒ เรื่อง (๑.๓-๒) รวม ๓๒ เรื่อง โดย
แบ่งเป็นโครงงานวิจัย ๒๘ เรื่อง และเป็นนวัตกรรม ๔ เรื่อง (๑.๓-๓) จากจำนวนโครงงานนักเรียน         
นายร้อย ทั้งหมด ๔๗ เรื่อง (๑.๓-๔)  คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๙ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีโครงงานนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์และจัดแสดงในวันนิทรรศการ
วิชาการ รร.จปร. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ เรื่อง (๑.๓-๕) และได้นำผลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยมา
พัฒนาเป็นบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์และนำเสนอโดยนักเรียนนายร้อยในงานการประชุม
วิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๔ เมื่อ ๑๕-๑๗ ก.ค. ๖๓ จำนวน ๑ 

× 
๑๐๐ 



๔๓ 
 

เรื่อง (๑.๓-๖) รวม ๓๑ เรื่องจากจำนวนโครงงานนักเรียนนายร้อยทั้งหมด ๔๗ (๑.๓-๗) เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๖๕.๙๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีโครงงานนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์และจัดแสดงในวันนิทรรศการ
วิชาการ รร.จปร. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ เรื่อง (๑.๓-๘) เรื่องจากจำนวนโครงงานนักเรียนนายร้อย
ทั้งหมด ๔๑ (๑.๓-๙) เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๐ 

 

เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน ๓ ปี มีโครงงานนักเรียนนายร้อยที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือนำไปใช้ประโยชน์
จำนวน ๗๓ เรื่อง  จากจำนวนโครงงานนักเรียนนายร้อยทั้งหมด ๑๓๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๗ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ ๕๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  ๕.๐๐  คะแนน 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ได้คะแนนเท่ากับ  ๕  คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
1.3-1 วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2562 วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า 
1.3-2 ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปจัดนิทรรศการในงานวันภูมิปัญญานักรบไทย 
1.3-3 รายชื่อโครงงาน นนร. ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ 
1.3-4 ขออนุมัติดำเนินการโครงงานวิจัย นนร. ประจำปี 2562 
1.3-5 วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. 2562 วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า 
1.3-6 รายงานผลการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 
1.3-7 ขออนุมัติดำเนินการโครงงานวิจัย นนร. ประจำปี 2563 
1.3-8 รายงานผลการจัดสัมมนาวิชาการ นนร. ประจำปี 2564 
1.3-9 ขอให้กองวิชาฯ ส่งรูปเล่มโครงงานวิจัย นนร. ฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2564 และส่งแบบ

เสนอโครงงานวิจัย นนร. ประจำปี 2565 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔ อัตลักษณ์ผู้เรียน  
คำอธิบาย 
 นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 

๑.๑ มีเหตุผลในการกำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 



๔๔ 
 

การดำเนินงาน 
จากนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ กำหนดให้ โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก เพ่ือให้มีลักษณะเป็นนายทหารที่ดีของ
กองทัพ ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” เป็นแบบฉบับของนายทหาร
สัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นำที่ดี  มีวินัย มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ           
มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้
เป็นที่ยอมรับและเรียกว่าเป็น “บ้านของผู้นำ” (Home of Leaders) ได้กำหนดอัตลักษณ์ของ
นักเรียนนายร้อยและผู้สำเร็จการศึกษาไว้ว่า “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนาที่มีความเป็นผู้นำ           
ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสตร์กษัตริย์” ดังนั้น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้กำหนด
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย แผนงาน โครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม   
ให้นักเรียนนายร้อยและผู้จบการศึกษามีอัตลักษณ์ตามที่กำหนด (๑.๔-๑)  

 

ผลการประเมิน ได้คะแนน ๐.๔๐ คะแนน 
 

๑.๒ มีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๔ (๑.๔-๒) และในห้วงปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้มีการนำแผนพัฒนาฯ สู่การปฏิบัติโดย
กำหนดแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยกำหนดแผนงาน โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายโดยกำหนดผลการบรรลุความสำเร็จระดับแผนงานไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ผลการประเมิน ได้คะแนน ๐.๔๐ คะแนน 
 

๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดกลไก และการ

ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพ่ือนำสู่การสร้างนักเรียนนายร้อยและผู้จบการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนาที่มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ 
เทิดทูน ชาติ ศาสตร์กษัตริย์” ในแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ (๑.๔-๑) โดยพิจารณาตามกรอบภาระหน้าที่สำคัญในการปฏิบัติของแต่ละหน่วยขึ้นตรง อนึ่ง
สามารถพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อการสร้างเสริมอัตลักษณ์ให้แก่นักเรียนนายร้อย มี
ดังนี้ 

๑.๓.๑ ส่วนการศึกษาฯ  รับผิดชอบดำเนินงานในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
๑) การปฐมนิเทศนักเรียนนายร้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนนาย

ร้อยชั้นปีที่ ๑ มีความเข้าใจในกระบวนการศึกษาก่อนรับการศึกษาจริง (๑.๔-๓) 
๒) การปัจฉิมนิเทศนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ ก่อนจบการศึกษาเพ่ือเปิด

โอกาสให้นักเรียนนายร้อยได้แสดงมุทิตาจิตขอขมาลาโทษแด่ครูอาจารย์ และให้ครูอาจารย์แนะแนว



๔๕ 
 

ทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติหน้าที่ภายหลังจบการศึกษาเป็นนายทหารชั้น           
สัญญาบัตร (๑.๔-๔) 

๓) การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือให้คำปรึกษาแนะนำ
ด้านการศึกษาและการปฏิบัติตน รวมทั้งประสานงานติดตามความประพฤติและผลการศึกษาของ            
นักเรียนนายร้อยในความรับผิดชอบ (๑.๔-๕) 

๔) กองวิชาประวัติศาสตร์นำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  ๕ จำนวน ๒๓๒ นาย 
ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์บ้านสวนปทุม พระตำหนักบ้านสวนปทุม ในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ (๑.๔-๖) 

๕) กองวิชาประวัติศาสตร์นำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๒๕๒ นาย ทัศน
ศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๔ (๑.๔-๗) 

๖) กองวิชาประวัติ ศาสตร์นำนั กเรียนนายร้อยชั้ นปีที่  ๔ ซึ่ งศึกษาวิชา
ประวัติศาสตร์ไทย (HI 5105) จำนวน ๓๕ นาย เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พ้ืนที่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัด
กำแพงเพชร ในวันที่ ๑๒-๑๓ ก.ค. ๖๔ (๑.๔-๘)  

๗) โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้นักเรียนนายร้อย
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนามิติทางสังคมด้านต่างๆ ตาม
สภาพสังคมปัจจุบันได้ (๑.๔-๙) 

๘) การทัศนศึกษาและดูงานของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ ประจำปี 
๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ ต.ค. ๖๔ ในพ้ืนที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และเพ่ิมความเข้าใจในสาขาที่ได้ทำการศึกษา (๑.๔-๑๐) 

๙) การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางด้านวิชาการ เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยมี
ความรู้ทางด้านวิชาการพร้อมนำไปปฏิบัติจริง รวมทั้งสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขั้น  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ส่ง
นักเรียนนายร้อยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ดังนี้ 

๙.๑) การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ ๒๔/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒-๓ 
มี.ค. ๖๕ (๑.๔-๑๑) 

๙.๒) การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ 
ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ ถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท...ช่วยชาติได้อย่างไร” เมื่อวันเสาร์
ที่ ๓ เม.ย. ๖๔ ส่งผลให้นักเรียนนายร้อยได้เพ่ิมทักษะทางภาษามากขึ้นโดยเฉพาะการพูดในที่สาธารณะ 
(๑.๔-๑๒) 

๙.๓) การแข่งขัน Thailand Cyber Top Students 2021 จัดโดย (แบบ
ออนไลน์) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ  เพ่ือคัดเลือก
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน  The 3nd ASEAN Students Contest on Information 
Security in 2021 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อ ๒๘ ส.ค. ๖๔ (๑.๔-๑๓)  

๙.๔) การแข่ งขั น The 3nd ASEAN Students Contest on Information 
Security in 2021 ในการแข่งขันรอบ Qualify round เมื่อ ๑๖ ต.ค. ๖๔ (๑.๔-๑๔) 
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๙.๕)  การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Capture the Flag Capture the Future 
Competition 2021 รอบ Final ในนามทีมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๖๔ 
(๑.๔-๑๕) 

๙.๖) การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย 
Thailand Cyber Top Talent 2021 (แบบออนไลน์) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ ร่วมกับ บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อ 
๒๓ ต.ค. ๖๔ (๑.๔-๑๖) 

๑๐)  การประกวดโครงงานวิจัยดีเด่นนักเรียนนายร้อยเพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติงานจริง (๑.๔-๑๗) 

๑๑)  กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยนักเรียนนายร้อย 
(๑.๔-๑๘) 

๑.๓.๒ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ รับผิดชอบดำเนินงานในโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ให้แก่นักเรียนนายร้อย ดังนี้  

๑) พิธีปฏิญาณตนสวนสนามและพิธีรับกระบี่สั้นของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อ ๕ ส.ค. ๖๔ เพ่ือแสดงการยอมรับถึงคุณลักษณะทางทหารที่ได้รับการ
เสริมสร้างในห้วงการเป็นนักเรียนใหม่ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ และได้รับการยอมรับจาก
นักเรียนนายร้อยรุ่นพ่ีและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น และได้รับการยอมรับให้เปลี่ยนสถานะจาก
นักเรียนใหม่เป็นนักเรียนเก่าโดยสมบูรณ ์(๑.๔-๑๙) 

๒) โครงการฝึกอบรมการเกษตรนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนการสัตว์ กรมการ
สัตว์ทหารบก (๑.๔-๒๐) 

๓) การพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำแก่นักเรียนนายร้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยดำเนินกิจกรรมชมรมนักเรียนนายร้อย (๑.๔-๒๑) 

๔) การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้านพลศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย  ในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนนายร้อยได้คะแนนอักษรระดับวิชาพลศึกษา B ขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.๔๐ ของ
นักเรียนทั้งหมด (๑.๔-๒๒) 

๕) การฝึกร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี ๒๕๖๕ ของนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีที่ ๑-๓ จำนวน ๗๘๒ นาย และการฝึกเตรียมการการฝึกร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี 
๒๕๖๕ ห้วง ๔ ต.ค. - ๙ พ.ย. ๖๔  และมีการฝึกนักเรียนนายร้อยให้มีความพร้อมเพ่ือเข้าฝึกร่วม
หน่วยรักษาพระองค์ (๑.๔-๒๓)  

๖) โครงการเสาร์ประทีปออนไลน์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๔
ก.ย. - ๒๘ พ.ย. ๖๔ (เฉพาะวันเสาร์) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จากโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่รอบข้างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้มี
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ส่วนร่วมในการพัฒนาเยาวชน อีกทั้งเป็นการฝึกนักเรียนนายร้อยเกี่ยวกับการพูดและการทำงานร่วมกับ
ประชาชนรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพ้ืนที่ (๑.๔-๒๔) 

๗) กิจกรรม “เรารู้รักสามัคคี เพราะเราคือพ่ีน้องกัน รุ่นที่ ๑๓ ในวันที่ ๑๔ 
และ ๑๕ ก.ย. ๖๔  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เสริมสร้างความรักและสายสัมพันธ์อันแนบแน่น มี
โอกาสรับทราบ เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนวิธีศรัทธา วิธีชีวิตและวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยร่วมการ
อบรมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (๑.๔-๒๕) 

๑.๓.๓ ส่วนวิชาทหารฯ 
ส่วนวิชาทหารฯ มีหน้าที่ ๑) ให้การศึกษา อบรม และดำเนินการฝึกวิชาทหาร

ขั้นพ้ืนฐานทางยุทธวิธี รวมทั้งหลักการและเทคนิคของเหล่าต่างๆ แก่นักเรียนนายร้อย ให้สามารถเป็น
ผู้นำหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) ให้การศึกษา อบรม และ
ดำเนินการฝึกบุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกกำหนด ๓) ประเมินค่าความเหมาะสมในการเป็นทหาร 
ให้แก่นักเรียนนายร้อย ซ่ึงกำหนดเป้าหมายการจัดการฝึกและศึกษาไว้ดังนี้ 

- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื้องต้นในระดับบุคคล
และหัวหน้าชุดฯ 

- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๒ ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่ฯ 
- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๓ ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวดฯ 
- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๔ ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องที่จำเป็นสำหรับ

การเป็นผู้นำหน่วยฯ 
- นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพ่ิมเติมในเรื่องที่จำเป็นอ่ืนๆ  
กระบวนการหลักตามหน้าที่ของส่วนวิชาทหารฯ ที่จะทำให้นักเรียนนายร้อย 

ปรากฏอัตลักษณ์ตามเป้าหมายนั้นประกอบด้วย การศึกษาในภาคการศึกษาโดยจะใช้เวลาในวัน
ราชการตามตารางการเรียนการสอนของส่วนวิชาทหารฯ (๑.๔-๒๖) ส่วนการฝึกศึกษาในภาคการฝึก
หรือเรียกว่าการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยจะใช้เวลาต่อจากการศึกษาภาควิชาการของภาค
การศึกษาที่  ๒ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม     ตามคำสั่งการฝึกภาคสนามของ นนร. 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑.๔-๒๗) 

๑.๓ .๔ โครงการ/กิจกรรมที่ รับผิดชอบโดยภาพรวมของโรงเรียนนายร้อย                     
พระจุลจอมเกล้า และหน่วยขึ้นตรงอ่ืนๆ มีดังนี ้

๑) พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย 
และพิธีมุทิตาจิตแด่อดีตครู อาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อ ๑๐  มิ.ย. ๖๔ เพ่ือให้นักเรียนนายร้อย
แสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครู อาจารย์ อันเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามที่แสดงถึงมุทิตาจิต และ
ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ให้ความรู้  และอบรมสั่งสอนให้นักเรียนนายร้อยเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพของกองทัพบก (๑.๔-๒๘) 

๒) โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ ก.ค.๖๔ โดยเป็นส่วนร่วมในโครงการ
กองทัพบก “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพ่ือชาติ” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนักเรียนนายร้อยมีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตเพ่ือปลูกจิตสำนึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคมและเพ่ือนมนุษย์ (๑.๔-๒๙) 

๓) นักเรียนนายร้อยเข้าร่วมในพิธีการที่แสดงถึงการเทิดทูนและถวายพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ การน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ- 
เบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๑.๔-๓๐) การเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี (๑.๔-๓๑) การเทิดทูนพลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๑.๔-๓๒) เป็นต้น 

๔) ให้นักเรียนนายร้อยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เช่น ร่วมบริจาคโลหิตตาม
โครงการกองทัพบก “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพ่ือชาติ  (๑.๔-๓๓) เป็นต้น 

๕) นักเรียนนายร้อยกราบถวายบังคมทูลถวายรายงานโครงการตามแนว
พระราชดำริ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ แด่พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อคราวเสด็จทอดพระเนตรการหว่านข้าว ณ 
แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อ ๑๔ ก.ค. ๖๔ (๑.๔-๓๔) 

๖) กิจกรรมการแข่งขัน “CRMA Says. จปร.ขอพูด” ประจำปี ๒๕๖๔ ใน
หัวข้อ “คนรุ่นใหม่กับการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social movement)” เพ่ือเสริมสร้างการบริหาร
จัดการ การสื่อสาธารณะ ภาวะผู้นำ Empowerment การแสดงออก เมื่อ กลางเดือน ก.ย. ๖๔ (๑.๔-
๓๕)  

๗) จัดนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๖ นาย เข้าร่วมการฝึกผสม รหัส 
Lightning Forge 22  ณ รัฐฮาวาย สหรัฐฯ  โดยแทนค่าในตำแหน่งพลปืนเล็ก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
การรับราชการของนักเรียนนายร้อยที่เข้าร่วมการฝึกผสมฯ อีกทั้งยังสามารถนำประสบการณ์การฝึก
ผสมฯ มาถ่ายทอดและขยายผลให้แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ (๑.๔-๓๖) 

๘) จัดนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๒ นาย เข้าร่วมการฝึกกระโดดร่ม
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Airborne Operations : SAO) ภายใต้การฝึกผสม รหัส Hanuman 
Guardian 22 เข้าบรรจุกำลังพลแทนค่าในหมวดปืนเล็ก  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรับราชการของ
นักเรียนนายร้อยที่เข้าร่วมการฝึก อีกท้ังยังสามารถนำประสบการณ์การฝึกฯ มาถ่ายทอดและขยายผล
ให้แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ (1.4-37) 

๙) จัดการบรรยายพิเศษเพ่ือให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้เพ่ิมเติมจากหลักสูตร
ปกติ และทราบถึงประสบการณ์การทำงานทางทหาร ดังนี้ 

๙.๑) การบรรยายพิเศษโดยผู้แทน ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพบก เรื่อง การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และเรื่อง การสื่อสารในระหว่าง
สถานการณ์วิกฤต ให้แก่นักเรียนนายร้อยทุกชั้นปี (๑.๔-๓๘) 



๔๙ 
 

๙.๒) การบรรยายพิเศษโดยผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เรื่อง ความจริง 
สร้างศรัทธา สันติสุข ชายแดนใต้  ให้แก่นักเรียนนายร้อยทุกชั้นปี เมื่อ ๒ ก.ย. ๖๔ (๑.๔-๓๙) 

๙.๓) การบรรยายพิเศษ เรื่อง การสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต แนวคิดการจัด
กิจกรรมเพ่ือสังคมขององค์กร Corporate Social Responsibility: CSR  ให้แก่นักเรียนนายร้อยทุกชั้นปี 
เมื่อ ๔ ก.ย.  (๑.๔-๔๐) 

๙.๔) การบรรยายพิเศษโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก ศูนย์ปฏิบัติการ-
กองทัพบก เรื่อง ภาวะผู้นำกับการสื่อสาร ให้แก่นักเรียนนายร้อยทุกชั้นปี เมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๖๔ (๑.๔-๔๑) 

๙.๕) การบรรยายพิเศษโดย ผู้บัญชาการทหารบกให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 
๕ ก่อนพิธีประดับเครื่องหมายยศฯ เรื่อง แนวทางในการรับราชการทหาร” เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๖๔ (๑.๔-
๔๒) 

๙.๖) การบรรยายพิเศษโดยแม่ทัพภาคที่  ๑-๔ และ ผู้บัญชาการหน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษ เรื่อง ประสบการณ์การทำงานเมื่อจบเป็นผู้บังคับหมวดตามเหล่าที่เลือกรับ
ราชการ ให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕  เมื่อ ๗-๑๐ ก.ย. ๖๔ (๑.๔-๔๓) 

ผลการประเมิน ได้คะแนน ๐.๔๐ คะแนน   
 

๑.๔ มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามุ่งเน้นการเสริมสร้างให้นักเรียนนายร้อยมี

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

ผลการประเมิน ได้คะแนน ๐.๔๐ คะแนน   
 

๑.๕ มีผลการประเมินนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามุ่งตอบสนองต่อนโยบายเฉพาะของกองทัพบก พ.ศ. 

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่ว่า “ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อย เพ่ือสำเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลัก



๕๐ 
 

ของกองทัพบก ซึ่งมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” และตามอัตลักษณ์ของผู้
จบการศึกษา จึงได้ทำการสำรวจความคิดเห็น เรื่องความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๘  จำแนกเป็นผลการประเมินด้านความเป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๔ ด้านความเป็นผู้นำที่ยึดมั่นอุดมการณ์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
๔.๖๗ และด้านการเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ๔.๗๓ (๑.๔-๔๔) 

นอกจากนี้ยังมีการประเมินภายในหน่วยงานในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่เด่นชัดของนักเรียนนายร้อยตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน 
เช่น ในประเด็นของ การประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำทหาร ของนักเรียนนายร้อยและ        
ผลการฝึกศึกษาทางการทหาร ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ดังนี้ 

๑.๕.๑  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่วนวิชาทหารฯ ได้ประเมินความเหมาะสมในการเป็น
ผู้นำทหาร ของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑-๕ ที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐.๐๐ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำทหารของนักเรียนนายร้อย ที่
อยู่ในเกณฑ์ ดี ดีมาก และดีเลิศ (อักษรระดับ B, B+ และ A) พบว่ามีนักเรียนนายร้อย ที่เข้ารับการ
ประเมินแล้วผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีกำหนด จำนวน ๑,๒๓๘ นาย จากจำนวนนักเรียนนายร้อย
ที่เข้ารับการประเมิน ๑,๒๓๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  (๑.๔-๔๕) 

๑.๕.๒ ส่วนวิชาทหารประเมินผลการสอนวิชาทหารและการฝึกภาคสนาม ให้กับ
นักเรียนนายร้อย ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีการประเมินผลการฝึกที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติเป็น
รายบุคคลเพ่ือทดสอบความสามารถของนักเรียนนายร้อยหลังจากเข้ารับการฝึก (๑.๔-๔๖) และ
กำหนดให้อักษรระดับ B ขึ้นไปถือว่านักเรียนนายร้อย ปรากฏอัตลักษณ์ เป็นนักรบที่มีความรู้
ความสามารถและเป็นผู้นำหน่วยทหาร ซึ่งมีผลการประเมิน (๑.๔-๔๗) ดังนี้ 

๑)  นนร.ชั้นปีที่ ๑ มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป ๙๕.๔๑ %  
๒)  นนร.ชั้นปีที่ ๒ มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป ๙๓.๙๖ %  
๓)  นนร.ชั้นปีที่ ๓ มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป ๙๓.๗๑ %  
๔)  นนร.ชั้นปีที่ ๔ มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป ๘๙.๗๒ %  
๕)  นนร.ชั้นปีที่ ๕ มี นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป ๙๓.๗๙ %  

 ผลการประเมิน ได้คะแนน ๐.๔๐ คะแนน   

๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๓ คะแนน) 

วิธีการคำนวณ 
 

 
 

 

 
ผลร้อยละ = 

จำนวนนักเรียนนายร้อยท่ีปรากฏอัตลักษณต์ามที่ รร.จปร. กำหนด 
 

จำนวนนักเรียนนายร้อยท่ีได้รับการสุ่มตรวจ 
X ๑๐๐ 



๕๑ 
 

การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่กำหนด จำนวน 

๑,๑๔๒ นาย จากจำนวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ ๑,๑๔๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
(๑.๔-๕๐) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่กำหนด จำนวน 
๑,๑๖๙ นาย จากจำนวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ ๑,๑๖๙ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
(๑.๔-๔๗) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่กำหนด จำนวน 
๑,๑๕๕ นาย จากจำนวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ ๑,๒๓๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๑ 
(๑.๔-๔๕ และ๑.๔๗) 

ผลดำเนินงาน ๓ ปี มีจำนวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่กำหนด จำนวน 
๓,๔๖๖ นาย จากจำนวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ ๓,๕๔๙ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๖ 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๓ คะแนน 

 

  ผลการประเมิน   เท่ากับ ๒.๙๓ คะแนน            

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  เท่ากับ ๔.๙๓ คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
1.4-1 แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564 (1 พ.ค.64 - 

30 เม.ย.65) 
1.4-2 แผนพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560 - 2564 
1.4-3 การปฐมนิเทศ นนร. ชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2565 
1.4-4 การรายงานผลการปัจฉิมนิเทศ นนร.ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 
1.4-5 ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/64 
1.4-6 ขออนุมตัินำข้าราชการและ นนร. เดินทางไปทัศนศึกษา และขอรับการสนับสนุน 
1.4-7 ขออนุมัตินำข้าราชการ และ นนร. เดินทางไปทัศนศึกษา และขอรับการสนับสนุน 
1.4-8 ขออนุมัตินำข้าราชการ และ นนร. เดินทางไปทัศนศึกษา และขอรับการสนับสนุน 
1.4-9 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
1.4-10  รายงานผลการทัศนศึกษาและดูงาน นนร. ประจำปี 2564 
1.4-11  รายงานผลการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 24/2564 
1.4-12  รายงานผลการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมจักรีวงศ์ ครั้งที ่3 

ประจำปี 2563 
1.4-13  รายงานผลการแข่งขันทักษะไซเบอร์ ทท. แบบออนไลน์ และขออนุมัติให้ นนร.ฝึกซ้อมเพ่ือ

เข้าร่วมแข่งขัน  The 3rd ASEAN Student Contest on Information Security in 
2021 



๕๒ 
 

1.4-14 รายงานผลการแข่งขัน The 3rd ASEAN Student Contest on Information Security 
in 2021 

1.4-15 รายงานผลการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ 
1.4-16  รายงานผลการแข่งขันและขออนุมัติเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber 

Top Talent 2021 
1.4-17  รายงานผลการจัดงานวนัสัมมนาวิชาการ นนร. ประจำปี 2564 
1.4-18 การรายงานผลการดำเนนิงาน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย นนร. ประจำ

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
1.4-19 ขออนุมัติจัดงานพิธีปฏิญาณตนสวนสนามและพิธีรับกระบี่สั้นของ นนร. ชั้นปีที่ 1 ประจำปี

การศึกษา 2564 และขอรับการสนับสนุน 
1.4-20 รายงานผลการฝึกอบรมเกษตร นนร. ประจำปี 2564 
1.4-21 สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมชมรม นนร. ประจำปีการศึกษา 

2564 
1.4-22 ตารางสรุปผลการศึกษาของ นนร. ที่ผ่านวิชา พลศึกษา คะแนนอักษรระดับ B ขึ้นไป 

ประจำปีการศึกษา 2564 
1.4-23 ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกปฏิบัติการฝึกร่วมพลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี ๒๕๖๕ 
1.4-24 ขออนุมัติจัดกิจกรรมโครงการเสาร์ประทีปออนไลน์ 
1.4-25 กำหนดจัดการอบรมผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพในโครงการ “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพ่ี

น้องกัน” รุ่นที่ 13 
1.4-26 ขออนุมัติใช้ตารางการศึกษาวิชาทหารของ นนร.ชั้นปีที่ 1-5 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี

การศึกษา 2564 
1.4-27 คำสั่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ ๗๓๖/๒๕๖๔ เรื่อง การฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้น

ปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2564 
 
1.4-28 แจ้งอนุมัติจัดพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่ นนร. และพิธีมุทิตาจิต

แด่อดีตครู อาจารย์ ประจำปี 2564 
1.4-29 รายงานผลการดำเนินโครงการกองทัพบก “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพ่ือชาติ” เนื่องในโอกาส

วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 12) 
1.4-30 ขออนุมัติดำเนินการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 
ตุลาคม 2564 

1.4-31 รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 

1.4-32 ขออนุมัติออกคำสั่งฯ การจัดงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลเรื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และงานเลี้ยงปิดภาคการฝึก นนร. ประจำปี 2565 



๕๓ 
 

1.4-33 ขออนุมัติให้ นนร.จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ สภากาชาดไทย เนื่องจากสถานการณ์การ
ขาดแคลนโลหิตสำหรับรักษาผู้ป่วย ในโครงการกองทัพบก “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพ่ือชาติ” 

1.4-34 พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการปลูกข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร รร.จปร. 

1.4-35 การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขัน “CRMA Says จปร. ขอพูด” ประจำปี 2564 
1.4-36 อนุมัติการจัดกำลังเข้าร่วมการฝึกผสม รหัส Lightning Forge 22 และขออนุมัติรายชื่อ นนร.

ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมการฝึกผสม 
1.4-37 อนุมัติแนวทางการเตรียมกำลังเข้าร่วมการฝึ กกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ (Strategic 

Airborne Operations) 
1.4-38 ขออนุมัติจัดบรรยายให้ความรู้แก่ นนร. และงดการศึกษา 
1.4-39 ขออนุมัติจัดการบรรยายพิเศษให้แก่ นนร. โดย ผช.ผบ.ทบ.(๑) 
1.4-40 รายงานผลการบรรยายพิเศษ “CRMA Says จปร. ขอพูด” 
1.4-41 ขออนุมัติจัดการบรรยายให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ 1-5 
1.4-42 การบรรยายพิเศษของ ผบ.ทบ. ให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 5 
1.4-43 การต้อนรับผู้บรรยายพิเศษให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2564 
1.4-44 รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา

จาก รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 68) ประจำปีการศึกษา 2563 
1.4-45 รายงานผลการประเมินค่าคุณลักษณะผู้นำของ นนร. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
1.4-46 แบบบันทึกผลเป็นรายบุคคล 
1.4-47 ผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

(จปร.73 จำนวน 281 นาย)  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) (๕ คะแนน) 
คำอธิบาย 

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

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
๑. มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ/กิจกรรม 
การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดโครงการเพ่ือพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อย ดังนี้ 



๕๔ 
 

๑) การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษา เพ่ือพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย ส่วนการศึกษาฯ ได้จัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษา 
จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ รายวิชา (๑.๕-๑) 

๒) การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบ English Program (EP) โดย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการทดสอบ ALCPT และผลการทดสอบสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระบบ 
English Program (EP) ดังนี้ (๑.๕-๒) 

ร้อยละของจำนวน นนร.แต่ละชั้นปีที่ผ่านเกณฑ์ ALCPT ตามที่กำหนด ร้อยละ ๘๐ 
ทุกชั้นปี 

ชั้นปีที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๕๕ คะแนน สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๒.๓๕  
ชั้นปีที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐.๐๐ 
ชั้นปีที่ ๓ ไม่น้อยกว่า ๖๕ คะแนน สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๑.๔๘ 
ชั้นปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่า ๗๐ คะแนน สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๓.๓๓ 

๓) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นนร. เพ่ือเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ 
American Language Course Placement Test (ALCPT) โดยมีการตั้ งกรรมการสอนทบทวน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ ALCPT ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑-๕ ในกรณีที่ผลการสอบไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด (๑.๕-๓)  ร้อยละของจํานวน นนร.แต่ละชั้นปีที่ผ่าน เกณฑ์ ALCPT ตามที่
กำหนดร้อยละ ๘๐ ทุกชั้นปี (๑.๕-๔) 

ชั้นปีที่ ๑ ไม่น้อยกว่า ๒๕ คะแนน  สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
ชั้นปีที่ ๒ ไม่น้อยกว่า ๓๕ คะแนน  สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๘.๔๑ 
ชั้นปีที่ ๓ ไม่น้อยกว่า ๔๕ คะแนน  สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๔.๔๐ 
ชั้นปีที่ ๔ ไม่น้อยกว่า ๕๕ คะแนน  สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๙๕.๙๘ 
ชั้นปีที่ ๕ ไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน  สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๗.๕๐ 

๔) การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ นนร. ในวิชาการพูดภาษาอังกฤษ (Speaking) 
เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนายร้อยที่สนใจ (๑.๕-๕) 

๕) การนำเสนอโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนนายร้อยไดพั้ฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (๑.๕-๖) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ ๑.๒๕ คะแนน   
 

๒. มีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมอย่าง
ชัดเจน 

การดำเนินงาน 
การกำหนดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาแก่นักเรียนนายร้อย ได้มี

การกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จในการดำเนินงานทุกรายโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดใน
แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เช่น การพัฒนาทักษะ



๕๕ 
 

ภาษาอังกฤษสำหรับ นนร. เพ่ือเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ American Language Course 
Placement Test (ALCPT) กำหนดตัวชี้วัด คือร้อยละของจำนวนนักเรียนนายร้อยแต่ละชั้นปีที่สอบ
ผ่านเกณฑ์ ALCPT ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ทุกชั้นปี (๑.๕-๔) เป็นต้น 

ผลการประเมิน เท่ากับ ๑.๒๕ คะแนน   

๓. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เก่ียวข้อง 
การดำเนินงาน 
มีการนำโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการมาสู่การปฏิบัติในทุกราย

โครงการ/กิจกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สำหรับ นนร. เพ่ือเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ American Language Course Placement 
Test (ALCPT) การปฏิบัติได้รับความร่วมมือจากทุกกองวิชาในส่วนการศึกษาฯ รวมทั้งกรมนักเรียน
นายร้อยรักษาพระองค์ (๑.๕-๓)   

ผลการประเมิน เท่ากับ ๑.๒๕ คะแนน 

๔. มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยต้องมีผลสำเร็จของการ
ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 

การดำเนินงาน 
- การประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สรุปได้ เช่น 
๑) นำเสนอโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยเป็นภาษาอังกฤษ กำหนดตัวชี้วัดคือจำนวน

ผลงานที่นำเสนอ จำนวน ๑๐ ผลงาน สรุปผลการดำเนินงาน นักเรียนนายร้อยนำเสนอโครงงานวิจัย
เป็นภาษาอังกฤษทั้ง ๑๐ โครงการ (๑.๕-๖) 

๒) การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ นนร. ในวิชาการพูดภาษาอังกฤษ 
(Speaking) เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนายร้อยที่สนใจ (๑.๕-๖) กำหนด
ตัวชี้วัด คือ นักเรียนนายร้อยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า B ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สรุปผลการดำเนินงาน 
นักเรียนนายร้อยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า B ร้อยละ ๑๐๐ (๑.๕-๕) 

ผลการประเมิน เท่ากับ ๑.๒๕ คะแนน   

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ เท่ากับ  ๕.๐๐ คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
1.5-1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษา 
1.5-2 ตารางสรุปผล ALCPT EP สกศ.รร.จปร. ปี 2564 
1.5-3 ขออนุมัติทำการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ALCPT ให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 1-4 
1.5-4 รายงานสรุปผลการสอบ การสอบ ALCPT นนร. ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
1.5-5 รายงานผลการศึกษา กองวิชาอักษรศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า 
1.5-6 รายงานผลการจัดงานสัมมนาวิชาการ นนร. ประจำปี 2564 



๕๖ 
 

 

ตารางท่ี ๑๓ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ ผลดำเนินการ น้ำหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน x น้ำหนกั 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑   ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 
         ๑ ร้อยละ ๗๙.๘๒ (๑) ๑  
         ๒ ร้อยละ ๕๔.๑๓ (๑) ๑  
 ๓ จำนวน ๒ รางวัล (๑) ๑  
 ๔ ร้อยละ ๙๑.๐๙ (๑) ๑  
 ๕ ร้อยละ ๙๖.๙๔ (๑) ๑  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ร้อยละ ๙๖.๗๒ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓  ร้อยละ ๕๔.๐๗ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔   ๕.๐๐ ๔.๙๓ ๒๔.๖๕ 

         ๑ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ (๒) ๒  
         ๒ ร้อยละ ๙๗.๖๖ (๓) ๒.๙๓  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕           ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ ๕ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 
คะแนนรวม ๒๕.๐๐  ๑๒๔.๖๕ 
คะแนนเฉลี่ย ๑๒๔.๖๕ ÷ ๒๕.๐๐ = ๔.๙๙ 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
การวิเคราะห์มาตรฐานที่  ๑ 
จุดเด่น 

๑. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมการพัฒนานักเรียน
นายร้อย ทั้งทางด้านวิชาการ การฝึกทางทหาร และการสร้างภาวะผู้นำทางทหาร อีกท้ังในการปฏิบัติ
จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทัพบกอย่างเพียงพอ 

๒. หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนายทหารสัญญาบัตรที่จบการศึกษา  
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนวิชาทหารฯ  และกรมนักเรียน         
นายร้อยรักษาพระองค์ฯ มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
นักเรียนนายร้อย 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผลการทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๒. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย  
๓. ผลงานวิจัยของนักเรียนนายร้อยด้านการสร้างนวัตกรรม 

 
 
 
 



๕๗ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. พิจารณาสาเหตุที่ส่งผลให้ผลการทดสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ผู้สำเร็จการศึกษาลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพ่ือพัฒนาให้ผลการทดสอบได้มาตรฐานอันแสดงถึง
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สำเร็จการศึกษา 

๒. กำหนดโครงการในการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนายร้อยอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมโดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน 

๓. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ซึ่งนำมาสู่การสร้างนวัตกรรมในการทำโครงงานวิจัยและพัฒนา
ของนักเรียนนายร้อยและนำเสนอในงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

  



๕๘ 
 

 

มาตรฐานที ่๒ คุณภาพอาจารย์ 
คุณภาพอาจารย์ พิจารณาได้จากคุณวุฒิและตำแหน่งวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ

และวิชาชีพในสาขาที่สอน อาจารย์มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ อาจารย์ ควรได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เพ่ือนำความรู้มาพัฒนาการเรียน
การสอน นอกจากนี้ อาจารย์ ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจำ 
อาจารย์ประจำ หมายถึง บุคลากรทางการศึกษาซึ่งบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ หรือรองผู้อำนวยการ

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

- กรณีมีระยะเวลาทำงาน ๙ เดือน ขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ คน 
- กรณีมีระยะเวลาทำงาน ๖ เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๙ เดือน ให้นับเป็น ๐.๕ คน 
- กรณีมีระยะเวลาทำงานน้อยกว่า ๖ เดือน ไม่สามารถนำมานับได้ 
อาจารย์ประจำที่ทำงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ให้นับเฉพาะผู้ปฏิบัติงานจริงไม่นับอาจารย์

ประจำที่ลาศึกษาต่อ และไม่นับซ้ำแม้ว่าอาจารย์ผู้นั้นจะทำงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม หลายเรื่อง 
ในปีการศึกษานั้น 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑ อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 
คำอธิบาย  

อาจารย์ประจำมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน สามารถ
พัฒนานักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด 
เกณฑ์การประเมิน 

๑. อาจารย์ประจำสังกัดส่วนการศึกษาฯ  
 กำหนดค่าน้ำหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ ดังนี้ 
                         วุฒิการศึกษา 
 
ตำแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ ๐ ๒ ๕ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๓ ๖ 
รองศาสตราจารย์ ๓ ๕ ๘ 
ศาสตราจารย์ ๖ ๘ ๑๑ 

 
 
 

 



๕๙ 
 

 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 
การดำเนินงาน 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภาพของ
อาจารย์ประจำใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๔๗๗.๕ จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
๑๖๒.๐ คน ผลการประเมินเท่ากับ ๒.๓๙ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภาพของ
อาจารย์ประจำในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๔๗๖.๕ จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๕๘ 
คน (๒.๑-๑) ผลการประเมินเท่ากับ ๒.๓๘ จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน 

เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน ๒ ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับ
คุณภาพของอาจารย์ประจำใน ส่วนการศึกษาฯ  ๙๕๔ จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด  ๓๒๐ คน คิด
เป็นดัชนีคุณภาพ ๒.๙๘ ได้คะแนนการประเมิน ๒.๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๔ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ตารางที่ ๑๔ ข้อมูลพ้ืนฐานแสดงผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจำในส่วนการศึกษาฯ   

ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๖๔ 

ชื่อข้อมูล (ระดับคุณภาพ) 
จำนวนอาจารย์ (นาย) ผลรวมจำนวน 

อจ. X น้ำหนัก ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาตร ี
และไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ (๐) 

๘ ๙ ๙ ๐ 

๒. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาตร ี
และดำรงตำแหน่ง ผศ. (๑) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

๓. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาตร ี
และดำรงตำแหน่ง รศ. (๓) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

๔. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาตร ี
และดำรงตำแหน่ง ศ. (๖) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

๕. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาโท 
และไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ (๒) 

๘๗ ๘๙.๕ ๘๖.๕ ๕๒๘ 

๖. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาโท 
และดำรงตำแหน่ง ผศ. (๓) 

๒๐ ๒๔ ๒๑ ๑๙๕ 

๗. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาโท 
และดำรงตำแหน่ง รศ. (๕) 

๕ ๔ ๓ ๑๐๕ 

 
 

 
ดัชนีคุณภาพ = ผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจำ 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 



๖๐ 
 

 

ตารางท่ี ๑๔ (ต่อ) 

ชื่อข้อมูล (ระดับคุณภาพ) 
จำนวนอาจารย์ (นาย) ผลรวมจำนวน 

อจ. X น้ำหนัก ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๘. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาโท 
และดำรงตำแหน่ง ศ. (๘) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

๙. จำนวนอาจารย์ประจำคณุวุฒิปริญญาเอก 
และไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ (๕) 

๑๖.๕ ๑๘.๕ ๑๙.๕ ๒๖๒.๕ 

๑๐. จำนวนอาจารย์ประจำคุณวฒุิปริญญาเอก 
และดำรงตำแหน่ง ผศ. (๖) 

๑๒ ๑๑ ๑๒ ๒๑๐ 

๑๑. จำนวนอาจารย์ประจำคุณวฒุิปริญญาเอก 
และดำรงตำแหน่ง รศ. (๘) 

๖ ๖ ๗ ๑๔๔ 

๑๒. จำนวนอาจารย์ประจำคุณวฒุิปริญญาเอก 
และดำรงตำแหน่ง ศ. (๑๑) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

๑๓. ผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคณุภาพของอาจารย์ประจำ ๔๖๑.๕ ๔๗๗.๕ ๔๗๖.๕ ๑๔๑๕.๕ 

๑๔. จำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมด ๑๕๔.๕ ๑๖๒.๐ ๑๕๘ ๔๗๔.๕ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกำหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๕ เท่ากับ ๔ คะแนน 
 
ดัชนีคุณภาพอาจารย์  = ผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจำ 

               จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
                  = ๑,๔๑๕.๕   = ๒.๙๘  
                   ๔๗๔.๕  
ผลการประเมิน     คุณภาพอาจารย์ในส่วนการศึกษาฯ เท่ากับ  ๒.๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔ 

 
๒. อาจารย์ประจำสังกัดส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของครู/อาจารย์ประจำ ที่ผ่านการประเมินและเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิทยฐานะ

สำหรับข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอน โดยหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการของ
เหล่าทัพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐  (๑ คะแนน) 

  ค่าดัชนีคุณภาพครู/อาจารย์ คำนวณดังนี ้

 
 

 
 
 

จำนวนครู/อาจารย์ประจำทีม่ีวิทยฐานะ 
ของขา้ราชการที่ทำหน้าที่สอน 

 จำนวนครู/อาจารย์ทั้งหมด 
 

=  
๑๐๐ 

ค่าดัชนีคุณภาพ 
อาจารย์และครูฝึก 



๖๑ 
 

 

การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ มีครู/อาจารย์ รวม ๖๒ นาย 

มีครู/อาจารย์ประจำที่ผ่านการประเมิน และได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะของข้าราชการที่ทำหน้าที่สอน 
จำนวน ๖ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙.๖๘  

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ มีครู/อาจารย์ รวม ๖๗ นาย 
มีครู/อาจารย์ประจำที่ผ่านการประเมิน และได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะของข้าราชการที่ทำหน้าที่สอน 
จำนวน ๗ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๕ 

เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน ๒ ปี ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ มีครู/อาจารย์ 
รวม ๑๒๙ นาย มีครู/อาจารย์ประจำที่ผ่านการประเมิน และได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะของ
ข้าราชการทีท่ำหน้าที่สอน จำนวน ๑๓ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๘ ได้คะแนนประเมินเทา่กับ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่วนวิชาทหาร ฯ และกองการพลศึกษาฯ มีครู/อาจารย์ประจำที่ได้รับ

วิทยฐานะ ดังนี้ 
๑) ส่วนวิชาทหารฯ มี ครู/อาจารย์ประจำ จำนวน ๕๖ นาย มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้เข้ารับ

การอบรมครูทหารบกตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ดำเนินการขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานการ
เป็นผู้สอน โดยได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน จำนวน ๓๘ นาย และได้รับวิทยฐานะ
จำนวนทัง้สิ้น ๖ นาย ดังตารางที่ ๑๕ และ ๑๖ 

 

ตารางที่ ๑๕  รายชื่ออาจารย์ประจำของส่วนวิชาทหาร ฯ ที่ได้รับวิทยฐานะ  

ลำดับ ยศ – ชื่อ ตำแหน่ง 
คุณสมบัติ รอรับ

การ
อบรม 

มี
หนังสือ
รับรอง 

หมายเหตุ 
ครบ ไม่ครบ 

๑ พ.อ.ประดิพัทธ์   ประดุจพรม อจ.หก.สวท.ฯ - ✓ - -  
๒ พ.อ.สุดใจ  ฉ่ำศิร ิ อจ.หน.สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๓ พ.อ.คมกฤช เวกชาลิกานน อจ.หน.สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๔ พ.อ.สิริชัย  เอ้ือบุณยะนันท ์ อจ.หน.สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๕ พ.อ.อาทมาต เนติ อจ.หน.สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๖ พ.อ.นิมิตร  ผ่องจิตร อจ.หน.สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๗ พ.อ.พงิการ  สายจันทร ์ อจ.หน.สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๘ พ.อ.รณฤทธิ์  โคตะโน อจ.หน.สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๙ พ.อ.สิรภพ  แก้วชนิด อจ.หน.สวท.ฯ ✓ - ✓ -  

๑๐ พ.อ.ธนันวัฒน์  ธีระกิจเสถียร อจ.หน.สวท.ฯ ✓ - - ✓ มีวิทยฐานะ 

๑๑ พ.อ.นิติ  จิรัตฐิวรุตม์กุล อจ.หน.สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๑๒ พ.อ.เพชร  ดวงพุฒ อจ.หน.สวท.ฯ  ✓ - -  
๑๓ พ.อ.ไพศาล  อุปพรรณ์ อจ.หน.สวท.ฯ ✓ - ✓ -  
๑๔ พ.ท.สมภาร  เสาวโร อจ.สวท.ฯ. ✓ - - ✓  



๖๒ 
 

 

ตารางที่ ๑๕  (ต่อ) 

ลำดับ ยศ – ชื่อ ตำแหน่ง 
คุณสมบัติ รอรับ

การ
อบรม 

มี
หนังสือ
รับรอง 

หมายเหตุ 
ครบ ไม่ครบ 

๑๕ พ.ท.คมสัน ศาสตรป์ระดิษฐ ์ อจ.สวท.ฯ. ✓ - - ✓  

๑๖ พ.ท.วัชระ  ขุนชิต อจ.สวท.ฯ. ✓ - - ✓ ผ่านการประเมิน 

๑๗ พ.ท.จักรกฤษณ์  แก้วพิลุน อจ.สวท.ฯ. ✓ - ✓ -  
๑๘ พ.ท.สุภทัต  บัวชุม อจ.สวท.ฯ. - ✓ - -  
๑๙ พ.ท.สัมพันธ์  แทนไธสง อจ.สวท.ฯ. ✓ - - ✓  
๒๐ พ.ท.สมพร  จิตตรง อจ.สวท.ฯ. - ✓ - -  
๒๑ พ.ท.สุรศักดิ์  กลิ่นขจร อจ.สวท.ฯ. ✓ - ✓ -  
๒๒ พ.ท.ศุภกฤต  แก้วพิณ อจ.สวท.ฯ. - ✓ - -  
๒๓ พ.ท.ภัคดี  ทัดจันทร ์ อจ.สวท.ฯ. - ✓ - -  
๒๔ พ.ท.สำเริง  คล้ายมงคล อจ.สวท.ฯ. - ✓ - -  
๒๕ พ.ท.สุเมธ    ดวงใจ อจ.สวท.ฯ. - ✓ - -  
๒๖ พ.ท.สมบัติ   พุฒตาล อจ.สวท.ฯ. - ✓ - -  
๒๗ พ.ท.สุรินทร์  วงศ์โสม อจ.สวท.ฯ. - ✓ - -  
๒๘ พ.ต.วิทยาธร วิเศษนคร อจ.สวท.ฯ. - ✓ - -  
๒๙ พ.ต.ทินภัทร  ลอยเลิศ อจ.สวท.ฯ. ✓ - - ✓  
๓๐ พ.ต.เทพฤทธิ์  วงภูมิ อจ.สวท.ฯ. ✓ - - ✓ มีวิทยฐานะ 

๓๑ พ.ต.ศรนรินทร์ กาญจนะโนพนิจิ อจ.สวท.ฯ. ✓ - - ✓ มีวิทยฐานะ 

๓๒ ร.อ.ปวริศ  ไชยลาโภ อจ.สวท.ฯ. ✓ - - ✓ ผ่านการประเมิน 

๓๓ ร.อ.กิตติ  กลิ่นหอม อจ.สวท.ฯ. ✓ - - ✓  

๓๔ ร.อ.ฐปนรรฆ์  มณีเชษฐา อจ.สวท.ฯ ✓ - - ✓ มีวิทยฐานะ 

๓๕ ร.ท.พริษฐ์  ผดุงวัฒโนดม อจ.สวท.ฯ - ✓ - -  

 
ตาราง ๑๖ รายชื่อครูฝึกของส่วนวิชาทหาร ฯ ที่ได้รับวิทยฐานะ  

ลำดับ ยศ – ชื่อ ตำแหน่ง 
คุณสมบัติ รอรับ

การ
อบรม 

มี
หนังสือ
รับรอง 

หมายเหตุ 
ครบ ไม่ครบ 

๑ ร.ต. สกนธ์  ศุภลักษณ์ ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  

๒ จ.ส.อ. สุชาติ  ชูอาวุธ ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓ มีวิทยฐานะ 

๓ จ.ส.อ.กิตติกาญจน์ แสงณรงค์ไชย ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  

๔ จ.ส.อ. ธานินทร์  ธรรมภักดี ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  

๕ จ.ส.อ. ปิยรัตน์  อ่อนปาน ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  

๖ จ.ส.อ. นครินทร์  เวียงจันทร ์ ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  

๗ จ.ส.อ. ชรินทร์  รุ่งอินทร์ ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  



๖๓ 
 

 

ตาราง ๑๖ (ต่อ)  

ลำดับ ยศ – ชือ่ ตำแหน่ง 
คุณสมบัติ รอรับ

การ
อบรม 

มี
หนังสือ
รับรอง 

หมายเหตุ 
ครบ ไม่ครบ 

๘ จ.ส.อ. สุภาพ มะกรูดอินทร์ ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓ มีวิทยฐานะ 

๙ จ.ส.อ. จักรพรรดิ์  โพธิ์กลิ่น ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  

๑๐ จ.ส.อ. สมบัติ  กร่างใกล้ ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  

๑๑ จ.ส.อ. สุนทร  เข็มพันธ์ ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๑๒ จ.ส.อ. พสิิษฐ์  พรรณสมัย ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๑๓ จ.ส.อ. สมชาติ  จันทร์เอ่ียม ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๑๔ จ.ส.อ. สุนิรันดร์ วงศ์ธนพิศุทธิ ์ ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๑๕ จ.ส.อ. วิทธวัช  สัมมาเมฆ ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๑๖ จ.ส.อ. ธานินทร์  ศิลอยู ่ ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๑๗ จ.ส.อ. นที     ปิ่นน้อย ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๑๘ จ.ส.อ. สมชาย   กตัญญ ู ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๑๙ จ.ส.อ. สมกิจ    บุญล้อม ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - ✓ -  
๒๐ จ.ส.อ. นครัตน์   เวียงจันทร ์ ครูฝึก สวท.ฯ ✓ - - ✓  
๒๑ จ.ส.อ. วรวุฒ     กล่องแก้ว ครูฝึก สวท.ฯ - ✓ - -  

 
๒) กองการพลศึกษาฯ อาจารย์ประจำ จำนวน ๑๑ นาย มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน ๖ นาย 

ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ซึ่งออกโดยหน่วยรับผิดชอบงาน ด้านการศึกษาของส่วน-
ราชการของกองทัพบกจำนวน จำนวน ๔ นาย และได้รับวิทยฐานะจำนวน ๑ ราย ดังตารางที่ ๑๗ 
 

ตารางท่ี ๑๗ รายชื่อครู/อาจารย์ประจำของกองการพลศึกษาฯ ที่ได้รบัวิทยฐานะ 

ลำดับ ยศ - ช่ือ - สกุล ตำแหน่ง 
คุณสมบัต ิ รอรับการ

อบรม 
มีหนังสือ
รับรอง 

หมายเหต ุ
ครบ ไม่ครบ 

๑ พ.อ.กนก  ป้องกันทรัพย์ อจ.หน.กพศ.ฯ √ - - √  
๒ พ.อ.ชยพล  ปุยพลทัน อจ.หน.กพศ.ฯ √ - - -  
๓ พ.อ.นำพล  ธนะเพทย ์ อจ.หน.กพศ.ฯ √ - - √ มีวิทยฐานะ 
๔ พ.ท.โภควินท์  แสงดิษฐ อจ.กพศ.ฯ √ - - √  
๕ พ.ท. ธงชัย  อำนาจศิลป์

เจริญ 
  √ √   

๖ พ.ท.ชัยธวัช  เงินเง่ือนสุข อจ.กพศ.ฯ √ - - √  
๗ พ.ต. สมชาย  คันโททอง อจ.กพศ.ฯ √ - - -  
๘ ร.อ.เรืองสิทธ์ิ  ธนดล

เกรียงเดช 
ครูฝึก กพศ.ฯ - √ - - 

 

๙ ร.อ.วิทยา  นิ่มเภา ครูฝึก กพศ.ฯ - √ - -  
๑๐ ร.อ.สมพร  พิมพ์ดีด ครูฝกึ กพศ.ฯ - √ - -  
๑๑ ร.อ.พิเศษ  เมฆเสือ ครูฝึก กพศ.ฯ - √ - -  



๖๔ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกำหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพครู/อาจารย์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐ 

เท่ากับ ๑ คะแนน 

ผลการประเมิน เท่ากับ  ๑ คะแนน  
อาจารย์ประจำสังกัดส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ เท่ากับ ๑ คะแนนจากคะแนนเต็ม 

๑ คะแนน      
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ได้คะแนนเท่ากับ  ๓.๓๘ คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
๒.๑-๑ คุณภาพอาจารย์ตามคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการของ อจ.โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ปี ๒๕๖๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ครู/อาจารย์ ทางการศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทหารที่มีคุณภาพ 
คำอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฯ มีอาจารย์ประจำด้านวิชาทหารที่มีคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน การวัดคุณภาพอาจารย์ พิจารณาจากคุณวุฒิวิชาชีพ
เฉพาะด้าน ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านทางทหาร เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของนักเรียนนายร้อย รวมทั้งพิจารณาจากความสำเร็จ ในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และสามารถพัฒนาให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด 
เกณฑ์การประเมนิ 
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

   กำหนดค่าน้ำหนักระดับคุณภาพอาจารย์ด้านวิชาทหาร  
 

คุณวุฒิทางวิชาชีพทหาร ระดับคะแนน 
- หลักสตูรชั้นนายร้อย ๑ 
- หลักสูตรชั้นนายพัน ๒ 
- หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้าน ๒ 
- หลักสูตร สธ.,นบส.,กจบ. หรือ เทียบเท่า หรือ ป.โท ขึ้นไป ๒ 
- หลักสูตรแสดงความสามารถพิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหาร ๒ 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักอาจารย์ประจำ ๙ 
 
 
 
 
 



๖๕ 
 

 

ค่าดชันีคุณภาพอาจารย์ คำนวณดังนี้ 
  
 
 
  
 การดำเนินงาน 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีอาจารย์ประจำด้านวิชา
ทหาร จำนวน ๓๕ นาย มีผลรวมถ่วงน้ำหนักของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน เทา่กบั ๑๙๙  แสดงดังตารางที่ ๑๘ 

ตารางที่ ๑๘ รายชื่ออาจารย์ประจำส่วนวิชาทหาร ฯ จำแนกทางคุณวุฒิ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ลำดับ ยศ – ชื่อ ตำแหน่ง 
คุณวุฒิ 

ค่า 
น้ำหนัก หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๙ 
๑ พ.อ.ประดิพัทธ์   ประดจุพรม อจ.หก.ฯ    -  ๗ สธ./ป.ตร ี
๒ พ.อ.สุดใจ  ฉ่ำศิร ิ อจ.หน.ฯ    -  ๗ สธ./ป.โท 
๓ พ.อ.คมกฤช เวกชาลิกานน อจ.หน.ฯ   - -  ๕ นบส./ป.ตร ี
๔ พ.อ.สิริชัย เอือ้บุณยะนันท์ อจ.หน.ฯ    -  ๗ วทบ./ป.โท 
๕ พ.อ.สิรภพ  แก้วชนดิ อจ.หน.ฯ      ๙ สธ./ป.ตร ี
๖ พ.อ.อาทมาต  เนต ิ อจ.หน.ฯ    -  ๗ สธ./ป.ตร ี
๗ พ.อ.นมิิต  ผ่องจิตต ์ อจ.หน.ฯ      ๙ วทบ./ป.ตร ี
๘ พ.อ.พิงการ  สายจันทร ์ อจ.หน.ฯ   -   ๗ นบส./ป.ตร ี
๙ พ.อ.รณฤทธิ์  โคตะโน อจ.หน.ฯ    -  ๗ นบส./ป.ตร ี

๑๐ พ.อ.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร อจ.หน.ฯ   -   ๗ นบส./ป.ตร ี
๑๑ พ.อ.นิติ  จิรัตฐิวรตุม์กุล อจ.หน.ฯ   - - - ๓ ป.ตร ี
๑๒ พ.อ.เพชร   ดวงพุฒ อจ.หน.ฯ   - - - ๓ ป.ตร ี
๑๓ พ.อ.ไพศาล  อุปพรรณ ์ อจ.หน.ฯ    -  ๗ สธ./ป.ตร ี
๑๔ พ.ท.สมภาร  เสาวโร อจ.สวท.ฯ   - -  ๕ นบส./ป.ตร ี
๑๕ พ.ท.คมสันต์ ศาสตร์ประดิษฐ์ อจ.สวท.ฯ    -  ๗ นบส./ป.โท 
๑๖ พ.ท.วัชระ  ขุนชิต อจ.สวท.ฯ   - -    ๕  ป.โท 
๑๗ พ.ท.จักรกฤษณ์  แก้วพิลุน อจ.สวท.ฯ    -    ๗ สธ./ป.ตร ี
๑๘ พ.ท.สุภทัต   บัวชุม อจ.สวท.ฯ    -  ๗ ป.โท 
๑๙ พ.ท.สัมพันธ์   แทนไธสง อจ.สวท.ฯ   - - - ๓ ป.ตร ี
๒๐ พ.ท.สุรศักดิ์   กลิ่นขจร อจ.สวท.ฯ    - - ๕ ป.ตร ี
๒๑ พ.ท.สมพร  จิตตรง อจ.สวท.ฯ    -  ๗ ป.โท 
๒๒ พ.ท.นิธิ    แดงทองดี อจ.สวท.ฯ    -  ๗ สธ/ป.ตร ี
๒๓ พ.ท.ศุภกฤต  แก้วพิณ อจ.สวท.ฯ    - - ๕ ป.ตร ี
๒๔ พ.ท.ภัคดี  ทัดจันทร ์ อจ.สวท.ฯ   - -  ๕ กจบ./ป.ตร ี
๒๕ พ.ท.สำเริง  คล้ายมงคล อจ.สวท.ฯ.   - -   - ๓ ป.ตร ี

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของอาจารย์ประจำ 
 จำนวนอาจารย์ประจำทัง้หมด 

 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ = 



๖๖ 
 

 

ตารางที่ ๑๘ (ต่อ) 

ลำดับ ยศ – ชื่อ ตำแหน่ง 
คุณวุฒิ 

ค่า 
น้ำหนัก หมายเหตุ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๙ 
๒๖ พ.ท.สุเมธ    ดวงใจ อจ.สวท.ฯ.    - - ๕ ป.ตร ี
๒๗ พ.ท.สมบัติ   พุฒตาล อจ.สวท.ฯ.   - - - ๓ ป.ตร ี
๒๘ พ.ต.วิทยาธร  วิเศษนคร อจ.สวท.ฯ.    - - ๕ ป.ตร ี
๒๙ พ.ต.ทินภัทร  ลอยเลิศ อจ.สวท.ฯ.   - - - ๓ ป.ตร ี
๓๐ พ.ต.เทพฤทธ์ิ  วงภูมิ อจ.สวท.ฯ.   - -  ๕ ป.เอก 
๓๑ พ.ต.ศรนรินทร์ กาญจนะโน

พินิจ 
อจ.สวท.ฯ.   - -  ๕ ป.โท 

๓๒ ร.อ.ปวริศ  ไชยลาโภ อจ.สวท.ฯ.    -  ๗ ป.โท 
๓๓ ร.อ.กิตติ  กลิ่นหอม อจ.สวท.ฯ  -     - ๕ ป.ตร ี
๓๔ ร.อ.ฐปนรรฆ์  มณเีชษฐา อจ.สวท.ฯ  -  -  ๕ ป.โท 
๓๕ ร.ท.พริษฐ์ ผดุงวัฒโนดม อจ.สวท.ฯ  -  -  ๕ ป.โท 

ผลรวม ๑๙๙  
 
 

 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์  =  

 
 

       =  
 

          =   ๕.๖๙ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์  ๙ เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 
 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เท่ากับ ร้อยละ  ๖๓.๒๒ 
 

 กำหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ไม่ตำ่กว่าร้อยละ ๗๐  เท่ากับ  ๕ คะแนน  
       ผลการประเมิน   เท่ากับ ๔.๕๑   คะแนน  
 

 

หลักฐานอ้างอิง 

๒.๒-๑  ตารางแสดงคุณวุฒิทางวิชาชีพทหารของอาจารย์ประจำด้านวิชาทหาร    
๒.๒-๒ คำสั่ง สวท.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ ๒๕/๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ

มาตรฐานการศกึษาฯ 
๒.๒-๓ รายงานการจัดการฝึก/ฝึกอบรมของ สวท.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ห้วง ๑๗-๒๑ 

พ.ค.๖๔ 
๒.๒-๔ รายงานการจัดการฝึก/ฝึกอบรมของ สวท.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ห้วง ๓๑ พ.ค. 

-๔ มิ.ย.๖๔ 

๑๙๙ 
๓๕ 

 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภาพของอาจารย์ประจำ 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 



๖๗ 
 

 

๒.๒-๕ รายงานการจัดการฝึก/ฝึกอบรมของ สวท.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ห้วง ๑-๑๑ 
มิ.ย.๖๔ 

๒.๒-๖ รายงานการจัดการฝึก/ฝึกอบรมของ สวท.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หว้ง ๒๘ มิ.ย.-
๒ ก.ค.๖๔ 

๒.๒-๗ รายงานการจัดการฝึก/ฝึกอบรมของ สวท.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ห้วง ๑๒-๑๖ 
พ.ค.๖๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 
คำอธิบาย 
 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรม
ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
เกณฑ์การประเมิน 

หลักฐานจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๕ คะแนน) 
๑. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์ และ/

หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ (๒ คะแนน) 
 
วิธีการคำนวณ 
 

 
 การดำเนินงาน 
 
 
 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์ 

และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ๒๑ นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๕๔.๕ นาย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๙  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวนอาจารย์ประจำที ่ม ีผลงานวิจ ัยที ่ได้รับการตีพ ิมพ์/ 
งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ๑๙ นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำ
ทั้งหมด ๑๖๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวนอาจารย์ประจำที ่ม ีผลงานวิจ ัยที ่ได้รับการตีพ ิมพ์/ 
งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ๒๓ นาย (๒.๓-๑) จากจำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด ๑๕๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๖ 

เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน ๓ ปี มีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ๖๓ นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำ
ทั้งหมด ๔๗๔.๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๘ 

 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
 

จำนวนอาจารย์ประจำทีม่ีผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ / งาน
สร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมทีไ่ด้รับการเผยแพร ่

 

 

X ๑๐๐ ผลร้อยละ = 



๖๘ 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบร้อยละ ๕๐ เท่ากับ ๒ คะแนน 

 
ผลการประเมิน เท่ากับ     ๐.๕๓ 

 
๒. ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่ได้รับ 

การเผยแพร่ (๓ คะแนน) 
 

เกณฑ์การพิจารณา 
ผลงานวิจัย 

การตีพิมพ์งานวิจัย 
ค่า

น้ำหนัก 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ ๐.๒๐ 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔๐ 
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai 
Citation Index (TCI) กลุ่ม ๒  

๐.๖๐ 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai 
Citation Index (TCI) กลุ่ม ๑ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานขอ้มูลการจัดอันดับวารสาร SJR หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
หรือ Scopus Q๓ , Q๔ หรอืเทียบเท่า 
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

๐.๘๐ 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏใน
ฐานขอ้มูลสากล ISI หรอื Scopus Q๑ , Q๒ หรือเทียบเท่า 
- ผลงานทีไ่ดร้ับการจดสิทธิบัตร 

๑.๐๐ 
 
 

 
ผลงานสร้างสรรค์ และ/หรือ นวัตกรรม 

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ และ/หรือ นวัตกรรม ค่าน้ำหนัก 
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online ๐.๒๐ 
มีการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔๐ 
มีการเผยแพร่ในระดับกองทัพ/ชาติ ๐.๖๐ 
มีการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘๐ 
มีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐๐ 
 
 
 

http://www.scimagojr.com/


๖๙ 
 

 

วิธีการคำนวณ 
 
 

การดำเนินงาน 
 
 
 

การดำเนินงาน 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ของ    

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจำนวนผลงานฯ ๒๐ ผลงาน ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ ๑๒.๐ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๕๔.๕ รอ้ยละของจำนวน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๗.๗๗  

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ของ    
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวนผลงานฯ ๒๖ ผลงาน ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ ๑๕.๘ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๖๒ ร้อยละของจำนวน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตพิีมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๙.๗๕ 

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ของปี
การศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวนผลงานฯ ๓๖ ผลงาน ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ ๒๐.๐ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๕๘  ร้อยละของจำนวน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๒.๖๖  
(๒.๓-๑ ถึง ๒.๓-๓๗) 

เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน ๓ ปี ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือ
นวัตกรรม ที่ได้รับการเผยแพร่ มีจำนวนผลงานฯ ๘๒ ผลงาน ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เท่ากับ ๔๗.๘ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๔๗๔.๕ ร้อยละของ
จำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
๑๐.๐๗ 

ตารางที่ ๑๙ ข้อมูลพ้ืนฐานผลรวมถ่วงน้ำหนักของงานวิจัยที่ ตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือ
นวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร ่  

ชื่อข้อมูล (ค่าน้ำหนัก) 

จำนวนผลงาน 
(ปกีารศกึษา) 

ผลรวมจำนวน
ผลงาน Xน้ำหนัก 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. งานวิจัยทีม่ีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาต ิ(๐.๒๐)  

๓ ๕ ๙ ๓.๔ 

๒. งานวิจัยทีม่ีการตีพิมพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (๐.๔๐) 

๔ ๒ ๔ ๔.๐ 

 

ผลร้อยละ = 

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของงานวิจัยท่ีตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรม 

ที่ได้รับการเผยแพร ่

 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
X ๑๐๐ 



๗๐ 
 

 

ตารางท่ี ๑๙ (ต่อ)   

ชื่อข้อมูล (ค่าน้ำหนัก) 
จำนวนผลงาน 
(ปกีารศึกษา) 

ผลรวมจำนวน
ผลงาน Xน้ำหนัก 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๓. งานวจิัยที่มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai -Journal Centre (TCI) กลุ่ม ๒ 
หรือเทียบเท่า (๐.๖๐) 

๔ ๑๐ ๑๔ ๑๖.๘ 

๔. งานวิจยัทีม่ีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ ชาติที่มี
ช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal Centre (TCI) 
กลุ่ม ๑ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสาร วิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรอื Scopus Q๓, Q๔ 
หรือเทียบเท่า 
– ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร (๐.๘๐) 

๘ ๕ ๔ ๑๓.๖ 

๕. งานวิจัยทีม่ีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือ
ปรากฏในฐานข้อมูลสากลISI หรือ Scopus Q๑, Q๒ หรือ
เทยีบเทา่ 
– ผลงานท่ีไดร้ับการจดสิทธิบัตร (๑.๐๐) 

๑ ๔ ๕ ๑๐ 

๖. งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพรสู่่
สาธารณะในลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Online (๐.๒๐) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

๗. งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ใน
ระดับสถาบัน (๐.๔๐) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

๘. งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ใน
ระดับกองทัพ/ชาติ (๐.๖๐) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

๙. งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ใน
ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (๐.๘๐) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

๑๐. งานสร้างสรรค์และ/หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่ใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (๑.๐๐) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

๑๑. ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

๑๒.๐ ๑๕.๘ ๒๐ ๔๗.๘ 

๑๒. จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๕๔.๕ ๑๖๒.๐ ๑๕๘ ๔๗๔.๕ 
๑๓. ร้อยละของจำนวนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพห์รือเผยแพร่ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๗.๗๗ ๙.๗๕  ๑๒.๖๖ 

 = ๔๗.๘ x ๑๐๐ 
๔๗๔.๕ 

      = ๑๐.๐๗ 
  
 

http://www.scimagojr.com/
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 เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกำหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๓ 
 
ผลการประเมิน เท่ากับ  ๓.๐๒ 

 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที ่๒.๓ เท่ากับ ๓.๕๕ คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
๒.๓-๑ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ของบุคลากร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 

๒๕๖๔ แยกตามกองวิชา 
๒.๓-๒ Google Earth Engine for Monitoring Drought Impacts on Urban Tree using the 

Standardized Vegetation Index (SVI) in Amphoe Mueang, Nakhonratchasima 
Province, Thailand 

๒.๓-๓ การเปรียบเทียบเชิงพ้ืนที่และเวลาเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายการใช้
ที่ดินในเทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมือง และจังหวัดนครราชสีมา 

๒.๓-๔ Grouping of Land Use Data based on Mapping Clusters' Techniques in The 
Case of Muang Nakhonratchasima District, Thailand 

๒.๓-๕ Using GIS Techniques for Changing Spatial Distribution Patterns of Green Logistics 
Activities at Tourist Attraction to Current COVID-๑ ๙  Situation: The Case of Muang 
Nakhonratchasima District 

๒.๓-๖ The ArcGIS Web-based Rapid Application Development for Presenting Urban 
Street Trees on Sidewalks 

๒.๓-๗ แนวทางการประยุกต์ใช้กูเกิลเอิร์ธเอนจินเพ่ือการเฝ้าติดตามและประเมินผลความเสียหาย
จากธรรมชาติ 

๒.๓-๘ การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกลสำหรับการจำแนกการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้        
ในเทศบาลนครนครราชสีมา 

๒.๓-๙ การแสดงผลและวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้ำบาดาลโดยใช้โปรแกรมอาร์ กรณีศึกษา: 
อำเภอบ้านนา และอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

๒.๓-๑๐  การเฝ้าติดตามไฟป่าแบบใกล้เวลาจริงด้วยกูเกิลเอิร์ธเอนจิน 
๒.๓-๑๑ การประยุกต์ใช้นิวโรฟัซซีแบบปรับตัวได้เพ่ือประเมินเวลาสำรองในโครงการก่อสร้าง  

อุโมงค์ 
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๒.๓-๑๒ การศึกษาการใช้เศษพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) ผสมกับแอสฟัลต์คอนกรีต
สำหรับงานทาง 

๒.๓-๑๓ การศึกษาการใช้พลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตและพลาสติกโพลิโพรพิลีน 
๒.๓-๑๔ ชุดสาธิตการส่งสัญญาณแสงโดยวิธีการมัลติแพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น ๘๕๐ และ 

๑๓๑๐ นาโนเมตร 
๒.๓-๑๕ ชุดสาธิตทางทหารในการส่งสัญญาณแสงด้วยเทคนิคการมัลติแพล็กซ์แบบแบ่งเวลา 
๒.๓-๑๖ Improvement of air quality index prediction using geographically weighted 

predictor methodology 
๒.๓-๑๗ Amateur radio sensing technique using a combination of energy detection 

and waveform classification 
๒.๓-๑๘ การประเมินก๊าซเรือนกระจกระดับเมืองและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

กรณศีึกษาเทศบาลตำบลภาชี 
๒.๓-๑๙ การประเมินต้นทุนหน่วยสุดท้ายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งน้ำมัน

ปิโตรเลียม: กรณีศึกษา สถานีบริการน้ำมัน ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีดาปิโตรเลียม 
๒.๓-๒๐ การพยากรณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้า : กรณีศึกษาส่วน

การศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๒.๓-๒๑ Numerical Analysis of Jet Airflow Impact Inclined Flat Plate under 

Electrohydrodynamics Force in a Porous Medium 
๒.๓-๒๒ Implementation of Blood Flow Transport under Electrokinetic Flow through 

Porous Fat Depot within the Vertical Flow Model. International Journal of 
Heat and Technology 

๒.๓-๒๓ การออกแบบโครงเป้สนามเพื่อการเก็บเกี่ยวพลังงาน 
๒.๓-๒๔ Air-side performance of embedded and welded spiral fin and tube heat 

exchangers 
๒.๓-๒๕ An In-Pipe Inspection Robot with Permanent Magnets and Omnidirectional 

Wheels: Design and Implementation 
๒.๓-๒๖ HBV Epidemic Control Using Time-Varying Sliding Mode Control Method 
๒.๓-๒๗ การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้กับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง พ้ืนฐานทาง

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย และการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง ใน
วิชาหลักสถิติ 
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๒.๓-๒๘ Ecotoxicological risk and health risk characterization of polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) in terrestrial soils of King George Island, Antarctica. 
Polar Science, ๒๙ (๒๐๒๑), pp ๑๐๐๗๑๕. 

๒.๓-๒๙ Review of Ambient Air Pollution and Its Measurement along the River Basin 
๒.๓-๓๐ การศึกษาการลดก๊าซเรือนกระจกจากการคัดแยกขยะครัวเรือนเพ่ือการรีไซเคิล            

ภายใต้โครงการสนับสนุน กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก กรณีศึกษา: โรงเรียนนายร้อย       
พระจุลจอมเกล้า 

๒.๓-๓๑ โจโฉ: การศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจด้วยทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพ 
๒.๓-๓๒ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG ๒๐๐๑)     

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
๒.๓-๓๓ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ วิชาการพัฒนา      

ด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG ๒๐๐๑) ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning และการเรียนแบบปกติ 

๒.๓-๓๔ นายทหารพัฒนา: กระบวนการสร้างนักพัฒนาของกองทัพบก(Development Officer: 
Process of becoming an Army Development Agent) 

๒.๓-๓๕ A Piece of the Puzzle: ASEAN from the Perspective of the United States 
Central Intelligence Agency, (๑๙๖๗-๑๙๘๗) 

๒.๓-๓๖ Utilizing GIS Techniques for Studying Spatial Distribution Patterns of Green 
Logistics Activities under Pandemic Situation: A Case Study in Thailand 

๒.๓-๓๗ APPLICATION OF GOOGLE STREET VIEW FOR EXPLORING STREET GREENERY 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ อาจารย์มีผลงานนำไปใช้ประโยชน์ 
คำอธิบาย 

ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม ที่ได้
นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (๕ คะแนน) 
เกณฑ์การประเมิน  

หลักฐานจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๕ คะแนน) 
 ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม ที่ได้
นำไปใช้ประโยชน์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (๕ คะแนน) 
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วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 
 
การดำเนินงาน 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม    
ที่นำไปใช้ประโยชน์ ๘ นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๕๔.๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๕.๑ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม    
ที่นำไปใช้ประโยชน์ ๑๐ นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๖๒ นาย คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๗ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม    
ที่นำไปใช้ประโยชน์ ๑๕ นาย (๒.๔-๑ ถึง ๒.๔-๑๕) จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๕๘ นาย คิด
เป็นร้อยละ ๙.๔๙ 
 เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน ๓ ปี มีจำนวนอาจารย์ประจำที่มีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/
หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ ๓๓ นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๔๗๔.๕ นาย คิดเป็นร้อยละ  
๖.๙๕ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

ผลการประเมิน     เท่ากับ ๓.๔๘ 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔ ได้คะแนนเท่ากับ ๓.๔๘ คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
๒.๔-๑  ผลงานทางวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ของบุคลากร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ป ี

๒๕๖๔ 
๒.๔-๒  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-พ.อ.ผศ. ดร.พงศ์พันธุ์ฯ 
๒.๔-๓ หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-อาจารย์ กวส.สกศ.

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๒.๔-๔  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค-์พ.ท.ผศ. ดร.การุณย์ฯ 
๒.๔-๕  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-พ.อ.หญิง รศ. ดร.สุวิมลฯ 
๒.๔-๖  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-พ.อ.หญิง รศ. ดร.สุวิมล-๒ 
๒.๔-๗  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-พ.อ.หญิง รศ. ดร.สุวิมล-๓ 
๒.๔-๘  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-พ.ท.หญิง ณหทัยฯ 

 

ผลร้อยละ = 
จำนวนอาจารย์ประจำทีม่ีงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 

 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
X ๑๐๐ 



๗๕ 
 

 

๒.๔-๙  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-พ.ท.ผศ. ดร.กิตติภพฯ 
๒.๔-๑๐  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-พ.ท.สามารถฯ 
๒.๔-๑๑  หนงัสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-พ.อ.หญิง จินตนาฯ 
๒.๔-๑๒  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-พ.อ.หญิง จินตนาฯ-๒ 
๒.๔-๑๓  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-พ.ต.หญิง อำภาฯ 
๒.๔-๑๔  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค-์พ.ท.หญิง เบญจวรรณฯ 
๒.๔-๑๕  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-พ.อ.หญิง ผศ.ดร.รุ่ง

อรุณฯ 
๒.๔-๑๖  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์-ร.อ.หญิง พอฤทัยฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ ์

คำอธิบาย 
 อาจารย์ประจำที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/
อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในและ/หรือต่างประเทศ และได้นำความรู้
กลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 
เกณฑ์การประเมิน  

หลกัฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/

นำเสนอผลงาน อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้นี้จำนวนสอง

หนว่ยงานได้แก่ ส่วนการศึกษาฯ และส่วนวิชาทหารฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่วนการศึกษาฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม

วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง/ปี/คน ๑๔๑.๕ นาย จากจำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๕๔.๕ นาย ส่วนวิชาทหารฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/
ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง/ ปี/คน ๒๑ นาย จาก
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๒๑ นาย รวมทั้งสองหน่วยงาน มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้ จำนวน ๑๖๒.๕ นาย จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด ๑๗๕.๕ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๙ 

 

ผลร้อยละ 
= 

จำนวนอาจารย์ประจำทีไ่ดร้ับการเพิ่มพูนความรูฯ้ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชม./ปี 
และมี การขยายผล และ/หรือ พัฒนาการเรยีนการสอน 

 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
X ๑๐๐ 



๗๖ 
 

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่วนการศึกษาฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง/ปี/คน ๑๑๒ นาย จากจำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๖๒ นาย ส่วนวิชาทหารฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง/ ปี/คน ๓๖ นาย จากจำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด ๕๒ นาย รวมทั้งสองหน่วยงาน มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ 
จำนวน ๑๔๘ นาย จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด ๒๑๔ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๑๖ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่วนการศึกษาฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง/ปี/คน ๑๒๕.๕ นาย (๒.๕-๑ ถึง 
๒.๕-๓๘) จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๕๘ นาย ส่วนวิชาทหารฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่
ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง/ ปี/คน ๒๘ 
นาย จากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๓๕ นาย รวมทั้งสองหน่วยงาน มีจำนวนอาจารย์ที่ได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้ จำนวน ๑๕๓.๕ นาย จากจำนวนอาจารย์ทั้งหมด ๑๙๓ คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๓ 

เมื่อพิจารณาผลดำเนินงาน ๓ ปี มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง/ปี/คน ๔๖๔ นาย จากจำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด ๕๘๒.๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๖  

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
ผลการประเมิน  เท่ากับ ๔.๙๘ 
 

สรุปผลการประเมนิตัวบ่งช้ีที ่๒.๕ ได้คะแนนเท่ากับ ๔.๙๘ คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
๒.๕-๑  อาจารย์ประจำ สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้  

ประสบการณ์ อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง ปี ๒๕๖๔ แยกตามกองวิชา 
๒.๕-๒  คำสั่ง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (หมายเลขบัญชี ๐๗) ที่ ๓๑๐ / ๒๕๖๔ ลง ๗ ต.ค. 

๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการและ นนร. เดินทางไปราชการต่างจังหวัด 
๒.๕-๓  ผนวก ก-ต ประกอบคำสั่ง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (หมายเลขบัญชี ๐๗) 
๒.๕-๔  หนังสือ ยก.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๓ / ๑๗๕๙๑ ลง ๙ ธ.ค. ๖๓ พ.ท.หญิง งามนิจ สุขเกษม อบรม

หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๒.๕-๕  หนังสือ ยก.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๓ / ๕๙๐๖ ลง ๑๒ พ.ค. ๖๔ ร.ท.หญิง ชญานันท์ จิตต์จำนงค์ 

อบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
๒.๕-๖  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๖๔๐.๑.๓ / ๑๕๖ ลง ๑๓ ม.ค. ๖๔ 

ร.ท.หญิง ชญานันท์ จิตต์จำนงค์ ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน ประจำปี ๒๕๖๔ 
 



๗๗ 
 

 

๒.๕-๗  รายงานการอบรมการสร้างความคุ้นเคยในการใช้หลักสูตร NALC ให้กับอาจารย์ กอศ. 
สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๒.๕-๘  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๖๔๐.๑.๓/๒๗๑๐ ลง ๓ ส.ค. ๖๔ 
ร.อ.หญิง นิสากรฯ และ ร.ท.หญิง ชุติมาฯ อบรมหลักสูตร CELTA 

๒.๕-๙  คำสั่ง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๓๙๙ / ๖๕ ลง ๑๘ มี.ค. ๖๕ ให้ข้าราชการเดินทาง
ไปต่างจังหวัด(ศึกษาดูงานเพ่ือเยี่ยมชมรถยานเกราะ Stryker 

๒.๕-๑๐  หนังสือ กกพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๒ / ๗๓๙ ลง ๒ ก.พ. 
๖๕-ร.อ.กันต์ธรฯ ศึกษาชั้นนายพันเหล่า ส. รุ่นที่ ๕๘ 

๒.๕-๑๑  หนังสือ กกพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๒ / ๙๘๑ ลง ๗ มี.ค. 
๖๕-ศึกษาชั้นนายพันเหล่า สบ. รุ่นที่ ๗๕ 

๒.๕-๑๒  หนังสือ กกพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๒ / ๔๗๙๙ ลง ๒๗ ก.ย. 
๖๔-ศึกษาชั้นนายพันเหล่า ช. รุ่นที่ ๖๕ 

๒.๕-๑๓  หนังสือ กตก.สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๒๐.๒.๑ / ๗๑ ลง ๑๑ 
ม.ค. ๖๕-รายงานผลการศึกษา  พ.ท.สมโชติฯ 

๒.๕-๑๔  หนังสือ กตก.สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑ / ๕๐๑ ลง ๗ 
มี.ค. ๖๕-ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสวนป่าเบญจกิตติ 

๒.๕-๑๕  หนังสือ กตก.สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑ / ๒๑๖๐ ลง ๒๓ 
ก.ย. ๖๔-รายงานผลการศึกษาหลักสูตร CELTA ร.ต. หญิง นฤภรฯ 

๒.๕-๑๖  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๖๔๐.๑.๓ / ๒๕ ลง ๕ ม.ค. ๖๕-
รายงานผลการสำเร็จการศึกษา พ.ท. กนกฯ 

๒.๕-๑๗  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๖๔๐.๑.๓ / ๔๕๑๘ ลง ๑๔ ธ.ค. ๖๔-
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ครั้งที่ ๑ / ๖๕ 

๒.๕-๑๘  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๖๔๐.๑.๓ / ๑๓๕๑ ลง ๔ เม.ย. ๖๕-
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ครั้งที่ ๒ / ๖๕ 

๒.๕-๑๙  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๓ / ๔๔๗๙ ลง ๙ ธ.ค. 
๖๔-ร.ต.ชุติมันทฯ์ ศึกษาหลักสูตร MELT 

๒.๕-๒๐  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๓ / ๓๒๘๗ ลง ๑๓ ก.ย. 
๖๔-ร.ท.ฉัตรเฉลิมฯ สัมมนาสถาบันอุดมศึกษาฯ 

๒.๕-๒๑  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๓ / ๑๓๖๗ ลง ๗ เม.ย. 
๖๕-รายงานผลการสำเร็จการศึกษา พ.ท.หญิง ชื่นหทัยฯ 

๒.๕-๒๒  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๓ / ๘๓๘ ลง ๑ มี.ค. 
๖๕-สัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยงานการศึกษา ทบ. ปี ๒๕๖๕ 

๒.๕-๒๓  หนังสือ กกพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๒ / ๔๘๐๐ ลง ๒๗ ก.ย. 
๖๔-ร.ท.หญิง วรัณญาฯ ศึกษาชั้นนายพันเหล่า พธ. รุ่นที่ ๘๖ 



๗๘ 
 

 

๒.๕-๒๔  หนังสือ กกพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๒ / ๔๖๙๙ ลง ๒๐ ก.ย. 
๖๔-ส่งผลการศึกษาหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ รุ่นที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๔ 

๒.๕-๒๕  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๓ / ๖๐ ลง ๑๓ ก.ย. 
๖๔-ศึกษาต่อต่างประเทศ 

๒.๕-๒๖  หนังสือ กกพ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๒ / ๓๒๑๒ ลง ๑๗ ส.ค. 
๖๔-รายงานผลการศึกษาของ ร.ต.หญิง วดีฯ 

๒.๕-๒๗  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๖๔๐.๑.๓ / ๒๗๒๒ ลง ๑๗ ส.ค. 
๖๔-รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

๒.๕-๒๘  หนังสือ กตก.สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑ / ๑๔๕๓ ลง ๒๙ 
มิ.ย. ๖๔-ร.ต.พรหมชนกฯ ศึกษาตอ่ปริญญาโทนอกเวลาราชการ 

๒.๕-๒๙  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๖๔๐.๑.๓ / ๒๑๘๒ ลง ๑๖ มิ.ย. 
๖๔-รายงานผลการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียน ปี ๒๕๖๔ 

๒.๕-๓๐  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๖๔๐.๑.๓ / ๔๗๐ ลง ๑ ก.พ. 
๖๕-ประชุมสัมมนาการส่งเสริม การวิจัยและพัฒนา ปี ๒๕๖๕ 

๒.๕-๓๑  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๖๔๐.๑.๓ / ๑๕๑๕ ลง ๓ พ.ค. 
๖๔-ร.ท.ราเมศฯ ศึกษาต่อปริญญาโท ประเทศออสเตรเลีย 

๒.๕-๓๒  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๓ / ๔๑๓๖ ลง ๑๖ พ.ย. 
๖๔-อบรมครูเชิงปฏิบัติการดาราศาสตร์ขัน้กลาง ปี ๒๕๖๔ 

๒.๕-๓๓  หนังสือ กตก.สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑ / ๒๘๑๗ ลง ๓ 
ธ.ค. ๖๔-ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast Track 
Indexing 

๒.๕-๓๔  หนังสือ กวย.สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑๑ / ๑๙๗ ลง ๒๔ 
มิ.ย. ๖๔-อบรมหลักสูตร LOAC 

๒.๕-๓๕  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๖๔๐.๑.๓ / ๐๐๑๖ ลง ๔ ม.ค. 
๖๕-อบรมหลักสูตรทางไซเบอร์ 

๒.๕-๓๖  หนังสือ กยข.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๖๔๐.๑.๓ / ๖๘๙ ลง ๑๗ ก.พ. 
๖๕-อบรมหลักสูตรปฏิบัติการ ไซเบอร์ขั้นสูง 

๒.๕-๓๗  หนังสือ กตก.สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ ๐๔๖๐.๒.๑ / ๕๔๖ ลง ๑๐ มี.ค. ๖๕ 
อบรมอาจารย์และนายทหารใหม ่

๒.๕-๓๘  หนังสือ กตก.สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑ / ๖๕ ลง ๑๑ 
ม.ค. ๖๕-ส่งตัวกำลังพลฝึกอบรมหลักสูตรขนส่งทางอากาศ รุ่นที่ ๓๓๕ 

๒.๕-๓๙  หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๒/๔๘๑ เรื่อง ขออนุมัติออกคำสั่งการศึกษาดูงาน ทภ.ของ 
นนร. ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒.๕-๔๐ หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๒/๕๐๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ศึกษาและดูงาน ทภ.๑-๔ ของ 
นนร. ชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



๗๙ 
 

 

๒.๕-๔๑ หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๒/๘๘๑ เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการและ นนร.ชั้นปีที่ ๕ 
เดินทางราชการเพ่ือศึกษาดูงานกองทัพภาค 

๒.๕-๔๒ หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๒/๑๒๙๒ เรื่อง ขอรายงานผลการศึกษาดูงานในพ้ืนที่กองทัพ
ภาค 

๒.๕-๔๓  หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๒/๑๑๙๑ เรื่อง ขออนุมัติออกคำสั่งฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปี
ที ่๑-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒.๕-๔๔  หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๒/๑๖๔๗ เรื่อง ขออนุมัติเคลื่อนย้ายข้าราชการและนักเรียนนาย
รอ้ยทำการภาคสนามประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒.๕-๔๕  หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๒/๑๖๔๕ เรื่อง ขออนุมัติเคลื่อนย้ายข้าราชการ, นนร.ชั้นปีที่ ๓ 
และ นนร.ชั้นปีที่ ๔ เดินทางไปราชการ 

๒.๕-๔๖ สรุปรายชื่อ อาจารย์และครูฝึก สวท.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฝึกภาคสนามของ 
นนร.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒.๕-๔๗ หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๒/๒๐๑๘ เรื่อง ขอเชิญอบรม/สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การ
พัฒนาผู้ประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษข้ึนไปของ กห.” 

๒.๕-๔๘ หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๑/๖๓๙ เรื่อง การอบรมทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาผู้ขอเลื่อน    
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

๒.๕-๔๙  หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๒/๑๖๐๘ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง นโยบาย
การฝึกและแนวคิดในการจัดการฝึกปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

๒.๕-๕๐ คำสั่ง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เฉพาะ) ที่ ๑๘๒๐/๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการเดินทาง
ไปราชการต่างจังหวัด  

๒.๕-๕๑ หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๓/๔๖๖๔ เรื่อง ขออนุมัติส่งข้าราชการเข้าอบรมผู้ประเมินคุณภาพ 
  การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๒.๕-๕๒ หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๒/ ๑๑๓๐ เรื่อง อนุมัติเข้าร่วมพิจารณาร่างนโยบายการ

ฝึกอบรมและการศึกษาของ ทบ.๒๕๖๕ 
๒.๕-๕๓ หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๓.๒/๓๘๕ เรื่อง ขอให้พิจารณาการจัดกำลังพลเข้าร่วมสัมมนา 
๒.๕-๕๔ หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๒/๑๔๐๔ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนกำลังพลเพื่อเป็นวิทยากร 
๒.๕-๕๕ หนงัสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๒-๕๖๒ เรื่อง ขอให้นักบินประจำกองตรวจสอบและจัดมาตรฐาน 
           การบิน(ภาควิชาการ)ผ่านระบบออนไลน์ 
๒.๕-๕๖ หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๒/๑๗ เรื่อง ขออนุมัติโครงการ Unit school เรื่อง การเข้าสู่

วิทยฐานะของกำลังพล สวท.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ เรื่อง การประเมินการ
เรียนการสอนในระบบ ออนไลน์ 

๒.๕-๕๗ หนังสือ ที่ กห ๐๔๖๐.๓.๑.๒ เรื่อง เสนอโครงการ Unit school เรื่อง อบรมการใช้ระบบ
จำลองการฝึกผู้ตรวจการณ์หน้า 

๒.๕-๕๘ สรุปรายชื่ออาจารย์และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ๓๐ ชม.ต่อปี 
 
 



๘๐ 
 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๖ อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
คำอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการกำหนดจรรยาบรรณอาจารย์ไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรมีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการกำกับ ดูแลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการดำเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
ดำเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน  

หลักฐานจากส่วนการศึกษา (๕ คะแนน) 
๑. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร           

ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (๒ คะแนน) 
 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 

การดำเนินงาน 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรม
เนียมทหาร ๑๗๕.๕ นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ๑๗๕.๕ นายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรม
เนียมทหาร ๒๑๔ นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ๒๑๔ นายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรม
เนียมทหาร ๑๙๓ นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมด ๑๙๓ นายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
  เมื่อพิจารณาผลดําเนินงาน ๓ ปีมจีํานวนอาจารย์ประจําที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบ
ธรรมเนียมทหาร ๕๘๒.๕ นายจากจํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด ๕๘๒.๕ นายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน 

  ผลการประเมิน เท่ากับ   ๒              
 

๒. มีคูม่ือจรรยาบรรณอาจารย์ (๑ คะแนน)  
การดําเนินงาน  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีคู่มือจรรยาบรรณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ซ่ึงดําเนินการโดยคณะกรรมการดําเนินการกําหนดจรรยาบรรณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(๒.๖-๒)  

 
ผลร้อยละ = จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติตามระเบยีบ วินยัและแบบธรรมเนียมทหาร 

 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 
X ๑๐๐ 



๘๑ 
 

 

นอกจากนี้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ได้จัดทําคู่มือบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (๒.๖-๓) คู่มือนี้ประกอบไปด้วยระเบียบคําสั่งและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ประจําวัน  

ผลการประเมิน เท่ากับ ๑ คะแนน 
 

๓. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์และมีการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี (๑ คะแนน)   

ส่วนการศึกษาฯ และ ส่วนวิชาทหาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ เพ่ือ
กำกับดูแลการปฏิบัติงานของอาจารย์วางแผนป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขการกระทำผิดจรรยาบรรณ 
และประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมเพ่ือกำหนดแนวทางการ
ประเมินและสรุปผลการประเมินผล (๒.๖-๔) 

ผลการประเมิน เท่ากับ ๑ คะแนน  
 

    ๔. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ประจำที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับดี - 
ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (๑ คะแนน)  

 
วิธีการคำนวณ 

 
 
 

 
 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้นี้จำนวนสอง

หน่วยงานได้แก่ ส่วนการศึกษาฯ และส่วนวิชาทหารฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่วนการศึกษาฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ผ่านการประเมิน

จรรยาบรรณอาจารย์อยู่ในระดับดี ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ๑๕๔.๕ นายจากจำนวน
อาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๕๔.๕ นาย ส่วนวิชาทหารฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ผ่านการประเมิน
จรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับดี ดีมาก ๒๑ นายจากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๒๑ นาย 
รวมทั้งสองหน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ผ่านการประเมิน
จรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับดี ดีมาก ๑๗๕.๕ นายจากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๗๕.๕ 
นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส่วนการศึกษาฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ผ่านการประเมิน
จรรยาบรรณอาจารย์อยู่ในระดับดี ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ๑๖๒ นายจากจำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด ๑๖๒ นาย ส่วนวิชาทหารฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณ

จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติตามระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 
 

 

X ๑๐๐ ผลร้อยละ = 
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด 

จำนวนอาจารย์ประจำทีผ่่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ อยู่ในระดับด-ีดีมาก  (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
 

 



๘๒ 
 

 

อาจารย์ อยู่ในระดับดี ดีมาก ๕๒ นายจากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๕๒ นาย รวมทั้งสอง
หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณ
อาจารย์ อยู่ในระดับดี ดีมาก ๒๑๔ นายจากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๒๑๔ นาย คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่วนการศึกษาฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ผ่านการประเมิน
จรรยาบรรณอาจารย์อยู่ในระดับดี ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ๑๕๘ นายจากจำนวนอาจารย์
ประจำทั้งหมด ๑๕๘ นาย ส่วนวิชาทหารฯ มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณ
อาจารย์ อยู่ในระดับดี ดีมาก ๓๕ นายจากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๓๕ นาย รวมทั้งสอง
หน่วยงาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจำนวนอาจารย์ประจำที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณ
อาจารย์ อยู่ในระดับดี ดีมาก ๑๙๓ นายจากจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ๑๙๓ นาย คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

เมื่อพิจารณาผลดําเนินงาน ๓ ปี มีจํานวนอาจารย์ประจําที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณ
อาจารย์อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ๕๘๒.๕ นาย จากจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด ๕๘๒.๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๑ คะแนน 

             ผลการประเมิน  เท่ากับ  ๑.๒๕          
 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ที ่๒.๖  ได้คะแนนเท่ากับ  ๕  คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
๒.๖-๑  หนังสือ สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ กห. ๐๔๖๐.๑ / ๒๗๘๐ ลง ๓๐ พ.ย. ๖๔ 

เรื่องรายงานผลการตรวจวินัยทหาร 
๒.๖-๒  หนังสือ กตก.สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที ่๐๔๖๐.๒.๑ / ๗๒๑ ลง ๑ เม.ย. ๖๕ 

เรื่องรายงานผลการตรวจการแต่งกายและวินัยทหารหญิง 
๒.๖-๓ คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๒.๖-๔ คู่มือบุคลากรทางการศึกษา ส่วนการศกึษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒.๖-๕ คำสั่ง สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เฉพาะ) ที่ ๓๑๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๒ เรื่อง

แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๒.๖-๖ รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ สกศ.โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ปี ๒๕๖๔ 
๒.๖-๗ รายงานการตรวจวินัยทหาร (ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 
๒.๖-๘ คำสั่ง สวท.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เฉพาะ) ที่ ๔๙/ ๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

จรรยาบรรณอาจารย์ สวท.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๒.๖-๙   สรุปผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์และครูฝึก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



๘๓ 
 

 

ตารางท่ี ๒๐ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพอาจารย์ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลดำเนินการ น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑   ๕ ๓.๓๘ ๑๖.๙๐ 
 ๑ ๒.๙๘ ๔ ๒.๓๘  
 ๒ ๑๐.๐๘ ๑ ๑.๐๐  
ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๒  ๖๓.๒๒ ๕ ๔.๕๑ ๒๒.๕๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓   ๕ ๓.๕๕ ๑๗.๗๕ 
 ๑ ร้อยละ ๑๓.๒๘ (๒) ๐.๕๓  
 ๒ ร้อยละ ๑๐.๐๗ (๓) ๓.๐๒  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔  ร้อยละ ๖.๙๕ ๕ ๓.๔๘ ๑๗.๔๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕  ร้อยละ ๗๙.๖๖ ๕ ๔.๙๘ ๒๔.๙๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖   ๕ ๕ ๒๕.๐๐ 
 ๑ ร้อยละ ๑๐๐ (๒) ๒  
 ๒ มีการปฏิบัติ (๑) ๑  
 ๓ มีการปฏิบัติ (๑) ๑  
 ๔ ร้อยละ ๑๐๐ (๑) ๑  

คะแนนรวม ๓๐ - ๑๒๔.๕๐ 
คะแนนเฉลี่ย ๑๒๔.๕๐ ÷ ๓๐.๐๐ = ๔.๑๕ 
ระดับคุณภาพ ดี 

 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๒  

จุดเด่น 
 มีแนวโน้มของพัฒนาการด้านงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ที่สูงขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรมีการพัฒนางานด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ 

ต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/กองทัพ/สังคมชุมชนโดยรอบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้
เพ่ิมมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

จัดทำโครงการบรรยายความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการเขียนหัวข้อวิจัยที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้  

 



๘๔ 

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพหลักสูตร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการบริหารการพัฒนาหลักสูตรทั้งในด้านวิทยาการ

อุดมศึกษาและวิทยาการทหารให้ตอบสนองต่อการผลิตบุคลากรตามวัตถุประสงค์ของกองทัพ 
พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยี วิทยาการและความต้องการของกองทัพ 
มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นการปฏิบัติจริงและส่งเสริมประสบการณ์จริง โดยบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการถ่ายทอด มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่มี
มาตรฐาน ตลอดจนมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ การบริหารและพฒันาหลักสูตร  
คำอธิบาย    

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

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน  
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
๑. หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/

สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามความต้องการของกองทัพบก และนโยบายของหน่วยเหนือ โดยหลักสูตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปีการศึกษา ๒๕๖๔ แสดงดังตารางที ่๒๑ 

ตารางท่ี ๒๑ หลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และชั้นปีนักเรียนนายร้อยที่ศึกษา 

ชื่อหลักสูตร ปี พ.ศ. 
ชั้นปี นนร. ที่

ศึกษา 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ๒๕๕๘ ช้ัน ๓-๕ 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๒๕๕๘ ช้ัน ๓-๕ 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ๒๕๕๘ ช้ัน ๓-๕ 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๒๕๕๘ ช้ัน ๓-๕ 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที ่ ๒๕๕๘ ช้ัน ๓-๕ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ ๒๕๕๘ ช้ัน ๔-๕ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๕๘ ช้ัน ๓-๕ 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ๒๕๕๘ ช้ัน ๓-๕ 



๘๕ 
 
ตารางท่ี ๒๑ (ต่อ) 

ชื่อหลักสูตร ปี พ.ศ. 
ชั้นปี นนร. ที่

ศึกษา 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ๒๕๖๓ ช้ัน ๑-๒ 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๒๕๖๓ ช้ัน ๑-๒ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ๒๕๖๓ ช้ัน ๑-๒ 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๒๕๖๓ ช้ัน ๑-๒ 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที ่ ๒๕๖๓ ช้ัน ๑-๒ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๕๖๓ ช้ัน ๑-๒ 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ๒๕๖๓ ช้ัน ๑-๒ 
หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  ๒๕๖๒ ช้ัน ๑-๓ 
Bachelor of Science Program in Science and Technology ๒๐๑๘ ช้ัน ๑-๔ 

หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปรับปรุง ๒๕๕๘ ทุกหลักสูตร (๓.๑-๑) 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของพระราชบัญญัติกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖)         
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้เมือ่ ๕ มี.ค.๕๘ (๓.๑-๒) ผ่านความเห็นชอบจากสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
และได้รับการอนุมัติให้ใช้จัดการศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อยเมื่อ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป (๓.๑-๓) 
เป็นไปตามข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหารว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี         
ของโรงเรียนทหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓.๑-๔) สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพบก (๓.๑-๕) 
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ว่าเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานทางวิชาการ (๓.๑-๖)  สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ (๓.๑-๗) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒          
ของกระทรวงศึกษาธิการ (๓.๑-๘) นอกจากนี้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับการรับรอง
ปริญญาจากสภาวิศวกรแล้ว (๓.๑-๙) 

อนึ่ง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)          
ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและการปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ (๓.๑-๑๐) และได้ผ่านการรับรองจากสภาการศึกษาวิชาการ
ทหารเมื่อ ๒๒ ม.ค. ๖๓ (๓.๑-๑๑)  

เนื่องด้วยหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) จะดำเนินการ
ปรับปรุงเมื่อดำเนินการครบรอบ ๕ ปี ดังนั้นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงได้จัดทำหลักสูตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) ซึ่งผ่านมติอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
สภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ แล้ว   (๓.๑-๑๒)  อีกทั้งโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังได้พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่งผ่านมติอนุมัติหลักสูตรในการประชุม



๘๖ 

สภาการศึกษาวิชาการทหารครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อ ๑ ก.พ. ๖๒ และขณะนี้ทุกหลักสูตรได้เสนอให้
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบหลักสูตร (๓.๑-๑๓)  

ผลการประเมนิ เท่ากับ    ๑ คะแนน 

๒. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ป ี      
การดำเนินงาน 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

โดยคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาการบริหารหลักสูตรในระดับกอง
วิชาในภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ (๓.๑-๑๔) และมีการประชุมประธานกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในระดับสถาบัน เพ่ือสรุปผลการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๖๔ และ
กำหนดแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป (๓.๑-๑๕) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ ๑ คะแนน  
 

๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน  

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดให้มีการดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามนโยบาย

กองทัพบกได้แก่ ๑) หลักสูตร Bachelor of Science Program in Science and Technology 
(English Program) ซึ่งเป็นการปรับเนื้อหาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีภาคภาษาไทยให้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร มุ่งส่งเสริมความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนนายร้อย ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เป็นการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านไซเบอร์
และการปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพบก (๓.๑-๑๖)  

ผลการประเมิน  เท่ากับ ๑ คะแนน    

๔. มีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุก ๓ -  ๖ ปี  
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดให้มีการประเมินหลักสูตรโดยพิจารณาจาก        

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตที่เกิดจากหลักสูตร คือ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ ผู้ใช้นักเรียนนายร้อย            
และผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำทางทหารของนักเรียนนายร้อย และผลการฝึก         
และศึกษาในวิชาทหาร รวมทั้งผลการศึกษาทางวิชาการโดยผ่าน มคอ.๗ ผลการประเมินมีดังนี้ 

๑) ผลการประเมินหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 
๕ นักเรียนนายร้อยมีความคิดเห็นต่อหลักสูตรการศึกษา (๓.๑-๑๗) ดังตารางที่ ๒๒ 

 

 



๘๗ 
 
ตารางท่ี ๒๒ ผลการประเมินหลักสูตรโดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

หลักสูตร ระดับความคิดเห็น ระดับคุณภาพ 

หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๔.๑๗ ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ๔.๕๗ ดมีาก 

หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๔.๓๐ ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ ๔.๑๘ ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ ๔.๒๒ ด ี

หลกัสตูรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ๓.๘๕ ด ี

หลักสตูรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๔.๗๐ ดมีาก 

หลักสตูรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพือ่การพัฒนา ๔.๕๕ ดมีาก 

๒) ผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายรอ้ยพระจุลจอมเกล้ารุ่น ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ความพึงพอใจในคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (๓.๑-๑๘) ดังตารางที่ ๒๓ 

ตารางท่ี ๒๓ ผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานผู้ใช้ที่มตี่อผู้สำเร็จการศึกษา 
หลักสูตร ระดับความคิดเห็น ระดับคุณภาพ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๔.๗๔ มากทีส่ดุ 

ด้านความรู ้ ๔.๖๑ มากที่สุด 

ด้านทกัษะทางปัญญา ๔.๖๐ มากที่สุด 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๔.๖๕ มากที่สุด 

ด้านทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๔.๖๓ มากที่สุด 

ทักษะทางวิชาชีพทหาร ๔.๗๔ มากที่สุด 

รวม ๔.๖๖ มากทีส่ดุ 

 

๓) ผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำทางทหารของนักเรียนนายร้ อย             
กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ ได้ประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำของนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีที่ ๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้เกณฑ์ ดีมาก ดี ปานกลาง และควรปรับปรุง สรุปผลการ
ประเมิน (๓.๑-๑๙) ดังตารางที่ ๒๔ 
 
 
 



๘๘ 

ตารางท่ี ๒๔  ผลการประเมินความเหมาะสมในการเป็นผู้นำทางทหารของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑-๕  
  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

นนร. 
จำนวนนักเรียนนายร้อยท่ีได้ระดับความเหมาะสมในการเป็นผู้นำทางทหาร (นาย) 

ดีเลิศ ดีมาก ดี 

ช้ันปทีี่ ๑ ๑๗๙ (๖๓.๒๕) ๓๔ (๑๒.๐๑) ๗๐ (๒๔.๗๔) 

ช้ันปทีี่ ๒ ๑๐๕ (๔๑.๐๗) ๑๔๗ (๕๘.๓๐ ๐ (๐.๐๐) 

ช้ันปีท่ี ๓ ๑๖๘ (๖๗.๑๓) ๗๙ (๓๑.๖๐) ๓ (๑.๒๐) 

ช้ันปีท่ี ๔ ๑๙๘ (๘๘.๓๙) ๒๖ (๑๑.๖๑) ๐ (๐.๐๐จ 

ช้ันปีท่ี ๕ ๑๕๕ (๖๖.๘๑) ๕๘ (๒๕.๐๐) ๑๙ (๘.๑๕) 

สรุป ช้ันปีท่ี ๑--๕ ๘๐๕ (๖๕.๗๖) ๓๔๔ (๒๗.๖๐) ๗๐ (๖.๖๔) 

๔) ผลการฝึกและศึกษาในวิชาทหาร ส่วนวิชาทหารประเมินผลการเรียนวิชาทหารและการ
ฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑-๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓.๑-๒๐) ดังตารางที่ ๒๕ 

ตารางที่ ๒๕ ผลการฝึกและศึกษาในวิชาทหารของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑-๕ ประจำปีการศึกษา  
๒๕๖๔ 

นนร. 
นนร.ท่ีสอบได้เกรด B ขึ้นไป 

วิชาทหาร การฝึกภาคสนาม เฉลี่ยรวม 
ช้ันปีท่ี ๑ ๙๐.๘๒ ๑๐๐.๐๐ ๙๕.๔๑ 

ช้ันปีท่ี ๒ ๘๗.๙๓ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๙๖ 

ช้ันปีท่ี ๓ ๘๗.๔๒ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๗๑ 

ช้ันปีท่ี ๔ ๗๙.๔๔ ๑๐๐.๐๐ ๘๙.๗๒ 

ช้ันปีท่ี ๕ ๘๗.๕๘ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๗๙ 

 
๕) ผลการศึกษาทางวิชาการโดยผ่าน มคอ. ๗ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 

ส่วนการศึกษาฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพ่ือควบคุม 
ติดตาม ประเมินและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา (๓.๑-๒๑) 

ผลการประเมิน  เท่ากับ ๑ คะแนน    
 
 



๘๙ 
 

๕. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษามาปรับปรุง
หลักสูตร 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้นำผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มี

ต่อผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปี ๒๕๖๒ (จปร.รุ่นที่ ๖๗) (๓.๑-
๒๒) มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร อาท ิ

๑) ผู้จบการศึกษาจะขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง อยากให้เพ่ิมการทดลองงาน
ก่อนจบและเรียนรู้เพ่ิมขึ้น หรือ ควรเพ่ิมการฝึกงานตามเหล่าที่เลือกให้มากขึ้น ส่วนวิชาทหารฯ ได้มี
การจัดการศึกษาในวิชา วิชาทหาร ๑๐ (MS ๕๐๑๐) การศึกษาความรู้ของเหล่าทหารและวิชาทหาร 
๑๑ (MS ๕๐๑๑) การศึกษาดูงานในพ้ืนที่กองทัพภาค (๓.๑-๒๓)   

๒) ควรมุ่งเน้นภาษาอังกฤษทางทหาร คำศัพท์ เฉพาะเนื่ องจากสถานการณ์ โลก
เปลี่ยนแปลง ในอนาคตนายทหารมีโอกาสนำภาษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนการศึกษาฯ ได้จัดให้มี
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนายร้อยและทำการทดสอบ ALCPT พร้อมสอนทบทวน
ให้แก่นักเรียนนายร้อยทีผ่ลการสอบ ALCPT ไม่ผ่านเกณฑ์ (๓.๑-๒๔) 

ผลการประเมิน  เทา่กับ ๑ คะแนน    
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ เท่ากับ ๕  คะแนน 
 

หลักฐานอ้างอิง 
3.1-1  หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง 2558) 
3.1-2  พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (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 
3.1-10  รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ ของ รร.จปร 
3.1-11  สรุปผลการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ 1/2563 
3.1-12  รายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหาร ครั้งที่ 2/2562 
3.1-13  รายงานสถานภาพหลักสูตร รร.จปร. 
3.1-14  บันทึกการประชุมกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครั้งที่ 1 



๙๐ 

3.1-15 รายงานการประชุมประธานกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รร.จปร. ปีการศึกษา 
2564 

3.1-16  รายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำหลักสูตรฯ ของ รร.จปร 
3.1-17  ขอส่งสรุปผลการประเมินหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และผลการประเมิน

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ รร.จปร. 
3.1-18  รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ

การศึกษาจาก รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 68) ประจำปีการศึกษา 2563 
3.1-19  รายงานผลการประเมินค่าคุณลักษณะผู้นำของ นนร. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 

2564 
3.1-20 ผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 

2564 (จปร.73 จำนวน 281 นาย) 
3.1-21 มคอ. ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
3.1-22  ผลสำรวจความคิดเห็น เรื่อง ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา

จาก รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ 67) ประจำปีการศึกษา 2562 
3.1-23 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563) 
3.1-24 ขออนุมัติทำการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ALCPT ให้กับ นนร. ชั้นปีที่ 1 - 4 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
คำอธิบาย    

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

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

 ๑. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ ของจำนวนรายวิชาทั้งหมด (๑ คะแนน) 
 

การดำเนินงาน 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ส่งเสริมให้มีการจัดทำแผนการสอนรายวิชาครบ          

ทุกรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ   
และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์โดยกำหนดเป็นแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 



๙๑ 
 

๑) กำหนดให้ทุกสาขาวิชาจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓,๔) (๓.๒-๑) และ
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. ๕,๖) (๓.๒-๒) ครบทุกรายวิชาและมีการตรวจสอบ         
โดยคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อสรุปผลการดำเนินงานทุกปีการศึกษา  

๒) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนนายร้อย ตลอดจนพัฒนาความคิดทักษะต่างๆ รวมถึงนักเรียนนายร้อยได้มีการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติจริง ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning จำนวน ๘๕ วิชา (๓.๒-๓) 

๓) การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ซึ่งเป็นการนำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนครบทุกรายวิชาเพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้
ศึกษา ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (๓.๒-๔) 

๔) การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษา โดยส่วนการศึกษาฯ 
จำนวนทัง้สิ้น ๒๘ วิชา (๓.๒-๕) 

ผลการประเมิน  เทา่กับ ๑ คะแนน    

 ๒. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่กำหนด (๑ คะแนน)   
การดำเนินงาน 

  ตรวจสอบการจัดทำ มคอ. ๓ และ ๔  มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ของ ส่วนการศึกษาฯ และ
ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ พบว่ามีการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนด (๓.๒-๒) 

ผลการประเมิน เท่ากับ ๑ คะแนน 

 ๓. ร้อยละของจำนวนรายวิชาที่มีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี - ดีมาก  
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ต่อจำนวนรายวิชาทั้งหมด (๑ คะแนน)  

วิธีการคำนวณ 

 
 
 

การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจำนวนรายวิชาที่มีผลประเมิน

การเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับดี – ดีมาก ๓๖๙ วิชา จากจำนวนรายวิชาทั้งหมด ๓๗๘ วิชา          
คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๒ (๓.๒-๖)  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๑ คะแนน 

 

ผลการประเมิน เท่ากับ ๑ 

 
ผลร้อยละ = 

จำนวนรายวิชาทีม่ีผลการประเมินการเรยีนการสอนรายวิชาอยูใ่นระดับ ดี-ดมีาก  
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
 จำนวนรายวิชาท้ังหมด 

X ๑๐๐ 



๙๒ 

๔. ร้อยละของจำนวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕) ตอ่จำนวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 

 
การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีจำนวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผล

การประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) จำนวน ๒๓๔ นาย จากจำนวน
อาจารย์ทั้งหมด ๒๓๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๗ (๓.๒-๗)  

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๑ คะแนน 

 

ผลการประเมิน เท่ากับ  ๑ คะแนน             
 

๕. มีการนำผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน            
(๑ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
ทุกรายวิชาในส่วนการศึกษาฯ ที่ได้ทำการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่

แสดงใน มคอ. ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มาปรับปรุงแผนการสอนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓.๒-๑) 

ผลการประเมิน ไดค้ะแนน ๑ คะแนน  

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ เทา่กับ  ๕ คะแนน 

หลกัฐานอ้างอิง 
๓.๒-๑ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓.๒-๒ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓.๒-๓ ขอรายงานผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
๓.๒-๔ สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) 
๓.๒-๕ สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษา 
๓.๒-๖ สรปุผลการประเมินรายวิชา สกศ.รร.จปร. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
๓.๒-๗ ตารางสรุปผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน สกศ.รร.จปร. ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 

 

 

ผลร้อยละ = 
จำนวนอาจารยผ์ู้สอนที่มผีลประเมินอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕) 

 
 

จำนวนอาจารยผ์ู้สอนทั้งหมด 
 

X ๑๐๐ 



๙๓ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
คำอธิบาย    

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

เกณฑ์การประเมนิและผลการดำเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

 ๑. มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลและอาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน (๑ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามระเบียบ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย    
พ.ศ.๒๕๖๓ (๓.๓-๑) และอาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการ
จัดการเรียนการสอนในแบบ ปคศ.๑ (๓.๓-๒) ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓)
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล ในทุกรายวิชา (๓.๓-๓) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน ๑ คะแนน    
 

 ๒. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/
แผนการสอน (๑ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน มีการระบุใน รายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา (มคอ. ๕) การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน และ สรุปผลการจัดการ
เรียนการสอนของรายวิชา โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุก
รายวิชา (๓.๓-๔) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน ๑ คะแนน    
 

 ๓. มีการแจ้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย ๑ - ๒ ครั้ง/ปี
การศกึษา (๐.๕ คะแนน)   

การดำเนินงาน 
  กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดส่งผลการศึกษาของ
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที ่๑-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้ผู้ปกครองนักเรียนนายร้อยทราบ (๓.๓-๕) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน ๐.๕ คะแนน   
 

๔. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียนนายร้อยเพ่ือความ
โปร่งใส และยุติธรรม (๑ คะแนน) 



๙๔ 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ของนักเรียนนายร้อยเพ่ือความโปร่งใส และยุติธรรม โดยแต่ละกองวิชามีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
กำกับมาตรฐานการศึกษา (๓.๓-๖) ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักเรียนนายร้อย เพ่ือความโปร่งใสและยุติธรรม  

ผลการประเมิน ได้คะแนน ๑ คะแนน    
 

 ๕. มีการนำผลจากการวัดและประเมนิผลไปพัฒนาผู้เรียน (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 
ทุกรายวิชาที่ทำการสอน มีการนำผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยระบุ ใน มคอ.๓ หมวดที่  ๗ การประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง (๓.๓-๓) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน ๑ คะแนน  
   

 ๖. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ (๐.๕ คะแนน) 
การดำเนินงาน 
คณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่ในการตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นต่อ

คุณภาพของข้อสอบ การประเมินผล และวิธีการประเมินผลการศึกษาของนักเรียนนายร้อย ทั้งการ
สอบระหว่างภาค และการสอบประจำภาคการศึกษา (๓.๓-๖) 

ผลการประเมนิ  ไดค้ะแนน ๐.๕ คะแนน 
   

สรุปผลการประเมินตวับ่งช้ีที่ ๓.๓ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
๓.๓-๑ ขออนุมัติใช้ระเบียบ รร.จปร. ว่าด้วยการศึกษาและการให้รางวัลการศึกษานักเรียนนายร้อย 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๓.๓-๒ กำหนดการสอน 
๓.๓-๓ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) 
๓.๓-๔ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
๓.๓-๕ ขออนุมัติจัดซื้อ สป. บันทึกผลการศึกษาและจัดส่งผลการศึกษาของ นนร. ชั้นปีที่ ๑-๕ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓.๓-๖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับมาตรฐานการศึกษา 

 
ตวับ่งชีท้ี่ ๓.๔ กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ  
คำอธิบาย 
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำเป็นไปตาม
หลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างผู้นำทางทหารให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้อง
กับความต้องการของกองทัพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ด้านวิทยาการทหาร 



๙๕ 
 
รวมทัง้มีการประเมินผลและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

 ๑. มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำในหลักสูตร (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้กำหนดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกศึกษา         
วิชาทหารและภาวะผู้นำในหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑) การจัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก
กำหนดวิธีการสอบคัดเลือกให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก (๓.๔-๑) 

๒) การฝึกวิชาทหารเบื้องต้น เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) มีความรู้ ในเรื่อง 
การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกแถวชิด การฝึกสวนสนาม  (๓.๔-๒) 

๓) โครงการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกวิชาแผนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ พ้ืนฐานในการอ่านรายละเอียดขอบระวางที่ปรากฏบนแผนที่
ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์กำหนด (๓.๔-๓) 

๔) การฝึกเดินทางไกลและพักแรมนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ เพ่ือฝึกความอดทนและ
พัฒนาขีดความสามารถทางทหาร การฝึกการดำรงชีพในป่า การเดินทางในภูมิประเทศทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืน รวมทั้งสร้างความสามคัคีให้กับนักเรียนนายร้อย (๓.๔-๔) 

๕) การฝึกยิงปืนประจำปีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑-๕ เป็นการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง
เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้รับความคุ้นเคยในการยิงปืนด้วยกระสุนจริง และพัฒนาทักษะการใช้อาวุธ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (๓.๔-๕) 

๖) การจัดการฝึกภาคสนามให้กับนักเรียนนายร้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓.๔-๖) 
๗) การฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศให้กับนักเรียนนาย

ร้อยชั้นปีที่ ๓ (๓.๔-๗)  
๘) การฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการฝึกหลักสูตรจู่โจม รุ่น ๑๓๐ ให้กับนักเรียน

นายร้อยชั้นปีที่ ๔ รุ่น ๗๐ (๓.๔-๘)  
๙) การฝึกวิชาทหารเบื้องต้นให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) เป็นการฝึกท่า

เบื้องต้นตามคู่มือการฝึกโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราช
วัลลภรักษาพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓.๔-๙) 

๑๐)  โครงการฝึกการรับ-ส่งข่าวด้วยวิทยุให้แก่นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ (๓.๔-๑๐) 
๑๑)  โครงการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกวิชาแผนที่ ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๔ (๓.๔-๑๑) 
๑๒)  โครงการฝึกการติดตั้งสายอากาศสนามแสวงเครื่องให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓.๔-๑๒) 
๑๓)  โครงการฝึกยิงปืนให้แก่นักเรียนนายร้อยโดยใช้เครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง Milo 

Range นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑-๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓.๔-๑๓) 



๙๖ 

๑๔)  การฝึกบุคคลทำการรบและการฝึกทางยุทธวิธีของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ รุ่น 
๗๓ ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๔ (๓.๔-๑๔) 

๑๕)  โครงการฝึกการใช้อาวุธประจำกายให้แก่นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ (๓.๔-๑๕) 
๑๖)  โครงการฝึกการใช้อาวุธประจำหน่วยให้แก่นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๒ (๓.๔-๑๖) 
๑๗)  โครงการฝึกยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ให้แก่นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๒ (๓.๔-๑๗) 
๑๘)  โครงการฝึกยุทธวิธีทหารราบระดับหมวดให้แก่นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๓ (๓.๔-๑๘) 
๑๙)  การฝึกเดินทางไกลและพักแรมของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ (๓.๔-๑๙) 
๒๐)  การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑-๕ (๓.๔-๒๐) 
๒๑)  การศึกษาและดูงานกองทัพภาคของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๔ เพ่ือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในด้านกิจการทหารและเสรมิสร้างประสบการณ์ก่อนที่นักเรียนนาย
รอ้ยจะสำเร็จการศกึษาออกไปรับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก (๓.๔-๒๑) 

๒๒)  การฝึกปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยทหารของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่  ๕ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้รับความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บังคับหน่วย
ระดับหมวด ระบบการปกครองบังคับบัญชา ระบบฝ่ายอำนวยการ งานตามวงรอบประจำปีทั้งในที่ตั้ง
ปกติและหน่วยในสนามของหน่วยตามเหล่าที่เลือกรบัราชการ (๓.๔-๒๒) 

๒๓)  การจัดการฝึกให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ ในวิชาการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็ก 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเป็นทหารอาชีพ พร้อมรบได้ทุกสถานการณ์ให้กับนักเรียนนายร้อย เพ่ิมอำนาจ
กำลังรบที่ไม่มีตัวตนเกิดความมั่นใจในการเป็นผู้นำหน่วย และมีจิตใจรุกรบ เป็นการเสริมสร้างทักษะ
ในการใช้อาวุธให้เกิดความแม่นยำ ปลอดภัย และมีความคล่องตัวโดยการใช้กระสุนจริง (๓.๔-๒๓) 

๒๔)  การฝึกการใช้อาวุธในการต่อสู้ระยะประชิดและการฝึกปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะ
กิจของนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ (๓.๔-๒๔) 

ผลการประเมิน ไดค้ะแนน ๑ คะแนน   
  

๒. มีหน่วยงานรับผิดชอบและดำเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำตามหลักสูตร                     
(๑ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
ในการดำเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหาร แผนกฝึกศึกษา กองบังคับการเตรียมการ 

ส่วนวิชาทหาร ฯ เป็นส่วนดำเนินการ โดยในภาคการศึกษาได้ออกตารางการศึกษาวิชาทหาร ทั้งภาค
การศึกษาที่ ๑ และ ๒ ให้หน่วยขึ้นตรงของส่วนวิชาทหาร ฯ ดำเนินการ โดยกำหนดให้กองวิชา
รับผิดชอบการฝึกศึกษาในรายวิชา ฯ และในการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยได้ขออนุมัติคำสั่ง                 
ฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยแบ่งมอบให้แต่ละกองวิชา
รับผิดชอบควบคุม อำนวยการฝึก และจัด บก.หน่วยฝึก เพ่ือควบคุมการฝึกให้เป็นไปตามหลักสูตร
ด้านวิชาทหารฯ ที่กำหนด (๓.๔-๖) และมีกองจิตวิทยาและการนำทหารรับผิดชอบทำการสอนและสร้าง
เสริมด้านภาวะผู้นำให้แก่นักเรียนนายร้อย 

ผลการประเมิน ได้คะแนน ๑ คะแนน    
 



๙๗ 
 

๓. จำนวนหน่วยกิตรวมของการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต 
(๐.๕ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่วนวิชาทหารฯ ได้ขออนุมัติใช้หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านวิชาทหารและด้านการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ ซึ่งมีหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๐ 
หน่วยกติ (๓.๔-๒๕) 

ผลการประเมิน  ได้คะแนน ๐.๕ คะแนน  

๔. จำนวนสัปดาห์ของการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์/ปี หรือมีระยะเวลาการฝึก
ภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ชั่วโมง สำหรับหลักสูตร ๕ ปี (๐.๕ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
ส่วนวิชาทหาร ฯ ดำเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามการจัดการศึกษาหลักสูตร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๓) ด้านวิชาทหาร ในภาคการฝึก/
การฝึกภาคสนาม มี ๕ ภาคการฝึก มีการฝึกภาคสนามทั้งสิ้น ๑๘ วิชา ใช้เวลาในภาคการฝึกภาคสนาม 
๒,๘๖๕ ชม. รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึกตามหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ ) ทัง้สิ้น ๓,๙๓๗ ชม. (๓.๔-๒๖)  

ผลการประเมิน ได้คะแนน ๐.๕ คะแนน  

๕. มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 
ในการฝึกภาคสนาม ส่วนวิชาทหาร ฯ มีการประเมินผลการศึกษาทุกรายวิชาที่ทำการฝึก

ภาคสนาม หลังจบการฝึกมีการสรุปผลการฝึกให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทราบทุกครั้ง (๓.๔-๒๗) 
ผลการประเมิน  ได้คะแนน ๑ คะแนน    

 

 ๖. มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงการฝึกศกึษาวิชาทหารและภาวะผู้นำ (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 
หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาวิชาทหารส่วนวิชาทหารฯ และด้านภาวะผู้นำ ส่วนวิชาทหารฯ 

จะรายงานผลการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือพิจารณาผลการดำเนินงานและพิจารณาพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินงานใน มคอ. ๕ ของรายวิชา ในส่วนการฝึกภาคสนามจะมีการร่วมพิจารณาในที่
ประชุมมีการนำเสนอปัญหาข้อขัดข้องในปีการฝึกท่ีผ่านมาเสนอต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อนการฝึกภาคสนามในปีต่อไป (๓.๔-๒๘)  

ผลการประเมิน เท่ากบั  ๐.๕ คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ได้คะแนนเท่ากบั ๕  คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
๓.๔-๑ สรุปผลการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ 

ทบ. ประจำปีการศึกษา 2564 



๙๘ 

๓.๔-๒ รายงานผลการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น ให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564 
๓.๔-๓ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกวิชาแผนที่ ประจำปี

การศึกษา 2564 
๓.๔-๔ รายงานการฝึกเดินทางไกล และพักแรมของ นนร. ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) 
๓.๔-๕ รายงานผลการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของ นนร. ชั้นปีที่ 1 – 5 
๓.๔-๖ คำสั่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่ ๗๓๖/2564 เรื่อง การฝึกภาคสนามของ นนร.

ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา 2564 
๓.๔-๗ การทดสอบร่างกายของ นนร.ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 71 เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตร สอ. รุ่นที่ 

337 
๓.๔-๘ การทดสอบร่างกายของ นนร.ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 70 เพ่ือเข้ารับการศึกษาหลักสูตรแบบจู่โจม 

รุ่นที่ 131 
๓.๔-๙ รายงานผลการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564 
๓.๔-๑๐ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกรับข่าว-ส่งข่าว ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 1 ประจำปี

การศึกษา 2564 
๓.๔-๑๑ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกเตรียมคาวมพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกวิชาแผนที่ 

ประจำปีการศึกษา 2564 
๓.๔-๑๒ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกการติดตั้งสายอากาศสนามแสวงเครื่องให้กับ นนร.ชั้นปี

ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 
๓.๔-๑๓ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง MILO RANGE 

นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปกีารศึกษา 2564 
๓.๔-๑๔ รายงานผลการฝึกภาคสนาม วิชาการฝึกบุคคลทำการรบ และการฝึกยุทธวิธี 
๓.๔-๑๕ รายงานผลการยิงปืนจัดชั้นคุณวุฒิ 
๓.๔-๑๖ รายงานผลการฝึกวิชาทหารการฝึกการยิงอาวุธประจำหน่วย หลักยิงและตรวจการณ์ของ 

นนร. ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 72 
๓.๔-๑๗  รายงานผลการฝึกวิชาการฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ของ นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 72 
๓.๔-๑๘  รายงานผลการฝึกวิชาทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด ของ นนร.ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 71 
๓.๔-๑๙  รายงานการฝึกเดินทางไกล และพักแรมของ นนร.ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) 
๓.๔-๒๐  รายงานผลการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 5 
๓.๔-๒๑  ขออนุมัติออกคำสั่งการศึกษาดูงาน ทภ. ของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 
๓.๔-๒๒  ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยตามเหล่าที่เลือกรับราชการของ นนร.ชั้น

ปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 
๓.๔-๒๓  ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 

2564 



๙๙ 
 
๓.๔-๒๔  รายงานผลการฝึกภาคสนาม 
๓.๔-๒๕  ขออนุมัติใช้หลักสูตร รร.จปร. พ.ศ. 2563 ด้านวชิาทหารและด้านการเสริมสร้าง

คุณลักษณะผู้นำ (ปรับปรุง ต.ค. 63) 
๓.๔-๒๖  ขออนุมัติใช้หลักสูตร รร.จปร. พ.ศ. 2563 ด้านวชิาทหารและด้านการเสริมสร้าง

คุณลักษณะผู้นำ (ปรับปรุง ต.ค. 63) 
๓.๔-๒๗ รายงานการปฏิบัติการฝึกภาคสนามของ นนร. ประจำปีการศึกษา 2564 
๓.๔-๒๘  สรุปผลการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 4 และ นนส.ทบ. รุ่นที่ 

25  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ  
คำอธิบาย  
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นำ มีหน่วยงานรับผิดชอบ กำกับดูแลการฝึกศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีการวัดและ
ประเมินผลการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ รวมทั้งมีการนำผลการประเมินนำมา
ปรับปรุง พัฒนาการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ ตลอดจนมีการประดิษฐ์ คิดค้น 
หรอืสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือใช้สนับสนุนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

 ๑. มีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดทำแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นำให้แก่นักเรียนนายร้อย โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหาร
ที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (๓.๕-๑)  อาท ิ

๑) การฝึกยิงปืนประจำปีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑-๕ (๓.๕-๒) 
๒) การจัดการฝึกภาคสนามให้กับนักเรียนนายร้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓.๕-๓) 
๓) การจัดทำแผนการฝึกวิชาทหาร ประกอบด้วย แผนการฝึก นนร.ในห้วงเย็นระหว่าง

ภาคการศึกษา  การฝึกเพ่ิมเติม และได้วางแผนจัดทำตารางการฝึกภาคสนามเสนอให้ที่ประชุม          
ส่วนวิชาทหาร ฯ พิจารณา และขออนุมัติหลักการ ฯ ถึงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือติดต่อ
ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง (๓.๕-๔) 

ผลการประเมิน เท่ากับ  ๑ คะแนน   
 

 ๒. มีการฝึกตามแผนที่กำหนด (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 

  ในภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม มี ๕ ภาคการฝึก มีการฝึกภาคสนามทั้งสิ้น ๑๙ วิชา ใช้
เวลาในภาคการฝึกภาคสนาม ๒,๘๖๕ ชม.รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึกตามหลักสูตร โรงเรียน



๑๐๐ 

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น ๓,๙๓๗ ชม. การจัดการฝึกภาคสนาม ส่วนวิชาทหาร ฯ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๓ ถึง ๒๕ มี.ค. ๖๔  ในหลักสูตรโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ด้านวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๓-๕ และหลักสูตร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑-๒ 
(หลักสูตร ๕ ปี) ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับเหล่าสายวิทยาการที่จะดำเนินการฝึกในแต่ละ
วิชา  จัดทำความต้องการงบประมาณและ สป.3 ตารางกำหนดการฝึก มีการจัดการฝึกตามตารางการ
ฝึกที่กำหนด โดยหน่วยฝึกประจำวิชาต่าง ๆ ที่รับผิดชอบการฝึกจะรายงานการฝึกประจำวันให้กอง
อำนวยการฝึก ส่วนวิชาทหารฯ ทราบ และรายงานกองอำนวยการฝึก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ทราบ ตามขั้นตอนทุกวัน รวมถึงผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนนายร้อยในการทำการฝึกให้มีประสิทธิภาพบรรลุความมุ่งหมายของการ
ฝึก (๓.๕-๕) 

 ผลการประเมิน เท่ากับ ๑ คะแนน    
 

 ๓. มีการประเมนิผลการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการประเมินผลที่แสดงถึงประสิทธิผลของการฝึก
วิชาทหารและการสร้างเสริมคุณลักษณะผู้นำ อาท ิ

๑) โครงการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกวิชาแผนที่ ของนักเรียนนายร้อยชั้น
ปีที่  ๑ รุ่นที่  ๗๓ มีนักเรียนนายร้อยที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ พ้ืนฐานในการอ่าน
รายละเอียดขอบระวางที่ปรากฏบนแผนที่ ได้อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ถึงร้อยละ ๑๐๐ (๓.๕-๖) 

๒) การฝึกวิชาทหารเบื้องต้นให้แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๗ (๓.๕-๗) 

๓) การฝึกยิงปืนประจำปีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑-๕ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีการ
กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายคือ จำนวนนักเรียนนายร้อยได้ผลการยิงปืนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ จำนวนร้อยละ๘๐ ของนักเรียนนายร้อยแต่ละชั้นปี  ผลประเมินการฝึกยิงปืนด้วยกระสุน
จรงิ นักเรียนนายร้อยได้ผลคะแนนการฝึกยิงปืนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไปทุกนาย (๓.๕-๘) 

๔) การจัดการฝึกภาคสนามให้กับนักเรียนนายร้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สรุปผล
การประเมินการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยที่ได้รับคะแนนอักษรระดับ B ขึ้นไป คือ นักเรียน
นายร้อยชั้นปีที่ ๑-๕ ร้อยละ ๑๐๐ ทุกชั้นปี  (๓.๕-๙) 

๕) โครงการให้รางวัลการฝึกศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยของส่วนวิชาทหารฯ (๓.๕-๑๐) 
๖) การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำด้านการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย (๓.๕-๑๑)  
นอกจากนี้ ตลอดห้วงเวลาที่ทำการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยในวิชาต่าง ๆ จะมี

การประเมินผลการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย โดย ครูฝึก/ผู้ช่วยครู ซึ่งเมื่อจบการฝึกแล้ว 
หน่วยฝึกประจำวิชาฯ จะรวบรวมสรุปรายงานผลการฝึกประกอบคะแนนการประเมินผลการฝึกของ 
นักเรียนนายร้อยเป็นรายบุคคล รายงานให้ ส่วนวิชาทหารฯ ทราบ และ ส่วนวิชาทหารฯ ทำการสรุป
รายงานให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทราบตามข้ันตอน 



๑๐๑ 
 

ผลการประเมิน เท่ากับ ๐.๕ คะแนน   
 

๔. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นำ (๑ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
  เมื่อมีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำมาใช้ใน
การพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การฝึกเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทาง
อากาศให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๓ (๓.๕-๑๒) และหลักสูตรจู่โจมสำหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 
๔ เป็นต้น (๓.๕-๑๓) 

ผลการประเมิน เทา่กับ  ๐.๕ คะแนน    
 

 ๕. มีนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนในการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคณุลักษณะผู้นำ (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 
ส่วนวิชาทหาร มีการนำนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนในการฝึกวิชาทหารและเสริมสร้าง

คุณลักษณะผู้นำ อาทิ 
๑) เครื่องช่วยฝึกยิงปืนด้วยแสงเลเซอร์และกระสุนจริง Milo Range  เป็นการสร้าง

ความเชื่อมั่นและมั่นใจให้แก่นักเรียนนายร้อยในการใช้อาวุธประจำกาย และเมื่อสำเร็จการศึกษาไป
แล้วจะได้นำความสามารถท่ีมีอยู่ไปใช้ในการฝึกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป (๓.๕-๑๔) 

๒) การใช้ระบบจำลองการฝึกผู้ตรวจการณ์หน้า (๓.๕-๑๕) 
ผลการประเมิน เท่ากบั  ๑ คะแนน    

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
๓.๕-๑ แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564 (1 พ.ค. 64 - 

30 เม.ย. 65) 
๓.๕-๒ ขออนุมัติคำสั่งการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ 1 - 5 
๓.๕-๓ ขออนุมัติตารางการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา 2564 
๓.๕-๔ ขออนุมัติใช้ตารางการศึกษาวิชาทหารของ นนร.ชั้นปีที่ 1 - 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี

การศึกษา 2564 
๓.๕-๕ ขออนุมัติออกคำสั่งฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 1 - 4 และเชิญประชุมการฝึกภาคสนาม 
๓.๕-๖ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกวิชาแผนที่ ประจำปี

การศึกษา 2564 
๓.๕-๗ รายงานผลการฝึกวิชาทหารเบื้องต้นให้แก่ นนร.ชี้นปีที่ 1 (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2564 
๓.๕-๘ รายงานผลการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของ นนร. ชั้นปีที่ 1 - 5 
๓.๕-๙ ผลการเรียนวิชาทหารและการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

(จปร.73 จำนวน 281 นาย) 



๑๐๒ 

๓.๕-๑๐ พิธีมอบรางวัลการศึกษาของ นนร.ชั้นปีที่ 5 
๓.๕-๑๑ รายงานผลการฝึกทบทวนวิชาทหารประจำสัปดาห์ของ นนร. ชั้นปีที่ 1 - 5 ประจำปี

การศึกษา 2564 
๓.๕-๑๒  การทดสอบร่างกายของ นนร. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 71 เพ่ือเข้ารับการศึกษาหลักสูตร สอ. รุ่นที่ 

337 
๓.๕-๑๓  แผนการทดสอบร่างกาย นนร. เพ่ือเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม รุ่นที่ 131 

(นนร.) 
๓.๕-๑๔  รายงานผลการยิงปืนด้วยเครื่องช่วยฝึกยิงปืนด้วยแสงเลเซอร์และกระสุนจริง Milo 

Range 
๓.๕-๑๕  เสนอโครงการ Unit School เรื่อง การอบรมการใช้ระบบจำลองการฝึกผู้ตรวจการณ์หน้า 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
คำอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ ์เทคโนโลยี การให้บริการ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนนายร้อยอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนำผล
การประเมนิทีไ่ดไ้ปพัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์การประเมนิและผลการดำเนินงาน  
หลักฐานจากสถานศึกษา(๕ คะแนน) 
๑. มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ

รวมทัง้แหล่งฝึกปฏิบติั (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้าน

กายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ โดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็น
ผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก แผนงานด้านการส่งกำลังบำรุงและแผนงานให้การ
สนับสนุนการฝึกศึกษานักเรียนนายร้อย 

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ
รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑) โครงการจัดหาสื่อการสอนให้กับนักเรียนนายร้อย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
(๓.๖-๑) 

๒) โครงการจัดหาเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย และเครื่องนอน 
สนับสนุนนักเรียนนายร้อย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๓.๖-๒) 

๓) โครงการซ่อมบำรุงยานพาหนะสายขนส่งงบท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
(๓.๖-๒) 



๑๐๓ 
 

๔) โครงการปรับปรุงและพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระยะที่ ๒ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ (๓.๖-๒) 

๕) โครงการซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดินโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๓.๖-๒) 

๖) โครงการปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๓.๖-๒) 
๗) โครงการจัดทำคู่มือนักเรียนนายร้อย ประจำปี ๒๕๖๔ (๓.๖-๓) 
๘) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๑ เตรียมการไปศึกษาต่อ

ต่างประเทศ (๓.๖-๔) 
๙) การพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ส่วนการศึกษาฯ (๓.๖-๕) 
๑๐) การจัดหาหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ์สาขาวิชาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้

สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อย (๓.๖-๖) 
๑๑) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำประปา,น้ำเสียที่ผ่านการบำบัด) ในโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า ปีละ ๒ ครั้ง (๓.๖-๗) 
๑๒) การตรวจสุขภาพประจำปีและคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มเมตาบอลิคใน

ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ (๓.๖-๘) 
๑๓) กิจกรรม ๕ ส. เพ่ือเป็นการสร้าง ระบบ ระเบียบ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีใน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๓.๖-๙) 
๑๔) โครงการปรนนิบัติบำรุงระบบเครือข่ายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๓.๖-๑๐) 
๑๕) โครงการปรับข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ทันสมัย (๓.๖-๑๑) 
๑๖) โครงการซ่อมบำรุงระบบกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับอาคารกองร้อยของกรม

นักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ และอาคารเรียนรวมของส่วนการศึกษาฯ (๓.๖-๑๒) 
๑๗) การปฏิบัติการด้านสารนิเทศ (๓.๖-๑๓) 
๑๘) การบริการฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศ (๓.๖-๑๔) 
๑๙) ซ่อมบำรุงอาคารส่วนการศึกษาฯ  (๓.๖-๑๕) 
ผลการประเมิน เท่ากับ ๑ คะแนน  
 

๒. มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผน (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 
การดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต้องดำเนินการผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกีย่วข้องโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ กองส่งกำลังบำรุง และ
ส่วนบริการฯ 

ผลการประเมิน เท่ากับ ๑ คะแนน    
 

๓. มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน 

(๓.๖-๒) 



๑๐๔ 

ผลการประเมิน เท่ากับ ๑ คะแนน  
   

๔. มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์  เทคโนโลยี                
การให้บริการรวมทัง้แหล่งฝึกปฏิบัติ (๑ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อย

ต่อความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 
๕ ของแต่ละสาขาวิชา สรุปผลการประเมิน (๓.๖-๑๖) ดังนี้  

ตารางท่ี ๒๖ ผลการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
หลักสตูรสาขาวิชา คะแนนประเมิน ระดับการประเมิน 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ๔.๐๑ ด ี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ๔.๖๗ ดมีาก 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๔.๓๔ ด ี

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ๔.๐๐ ด ี

สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที ่ ๔.๑๑ ด ี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร ์ ๓.๗๙ ด ี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

๔.๖๗ ดมีาก 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา 

๔.๕๑ ดมีาก 

 ผลการประเมิน เท่ากับ  ๑ คะแนน   
 

๕. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น               
(๑ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า มีการนำผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการโดยกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยมี         
การประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุงประจำทุกเดือน เพ่ือนำเสนอความก้าวหน้าการปฏิบัติ ปัญหา                 
การแก้ไขปัญหา และการพิจารณานำผลการประเมินการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้บันทึกในรายงานผล
การดำเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่อไปต่อไป (๓.๖-๑๖) 

ผลการประเมิน  เทา่กับ  ๑ คะแนน   

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๖ ไดค้ะแนนเท่ากับ  ๕  คะแนน 
 



๑๐๕ 
 
หลกัฐานอ้างองิ 
๓.๖-๑ แบบรายงานปิดโครงการ เรื่อง โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์จัดทำสื่อ

การสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
๓.๖-๒ รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 
๓.๖-๓ คู่มือนักเรียนนายร้อย พ.ศ.2564 
๓.๖-๔ เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิ รร.จปร. ประจำปี 2564 
๓.๖-๕ ขอส่งอนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง รร.จปร. 
๓.๖-๖ ขอส่งข้อมูลการจัดหาหนังสือวิชาการ ประจำปี 2564 
๓.๖-๗ รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ตรวจซ้ำ) 
๓.๖-๘ สรุปผลการดำเนินการตรวจสุขภาพข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
๓.๖-๙ รายงานผลการประกวด 5 ส ของ รร.จปร. 
๓.๖-๑๐ รายงานปิดโครงการปรนนิบัติบำรุงระบบเครือข่าย รร.จปร. ประจำปี 2564 
๓.๖-๑๑ สรุปผลการประชุมการพัฒนาเว็บไซต์ รร.จปร. 
๓.๖-๑๒ รายงานปิดโครงการและใช้หนี้ใบยืม 
๓.๖-๑๓ รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติการสารนิเทศ 
๓.๖-๑๔ สรุปผลการดำเนินกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศ 
๓.๖-๑๕ ขอส่งรายงานผลการซ่อมปรับปรุงอาคาร สกศ.รร.จปร. ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. 
๓.๖-๑๖ ขอส่งสรุปผลการประเมินหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และผลการประเมิน

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ รร.จปร. 

ตารางท่ี ๒๗ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ผลดำเนินการ น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๑  ปฏิบัติได้ ๕ข้อ ๕ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒   ๕ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 

         ๑ มีการปฏิบัติ (๑) ๑.๐๐  

         ๒ มีการปฏิบัติ (๑) ๑.๐๐  

 ๓ รอ้ยละ ๙๗.๖๒ (๑) ๑.๐๐  

 ๔ รอ้ยละ ๙๙.๕๗ (๑) ๑.๐๐  

 ๕  มีการปฏิบัติ (๑) ๑.๐๐  

ตัวบ่งชีท้ี ่๓.๓  ปฏิบัติได้ ๖ ข้อ ๕ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔  ปฏิบัติได้ ๖ ข้อ ๕ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕  ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ ๕ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 



๑๐๖ 

ตารางท่ี ๒๗ (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ ผลดำเนินการ น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ำหนัก 

ตวับ่งชี้ท่ี ๓.๖  ปฏิบัติได ้๕ ข้อ ๕ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 

คะแนนรวม ๓๐ -  

คะแนนเฉลี่ย ๑๕๐.๐๐ ÷ ๓๐.๐๐ = ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  ๓ 
จุดเด่น 

๑. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากำหนดอัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาที่ชัดเจน คือ 
“เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
นำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

๒. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรอ่ืนๆ ในทาง
ด้านวิชาการ และการฝึก/ศึกษาวิชาทหาร ทำให้สามารถเชิญอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์
ความสามารถ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาทหาร มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียน
นายร้อย ทำให้นักเรียนนายร้อยมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่จาก
หลากหลายหน่วย 

จุดทีค่วรพัฒนา 
๑. ทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการศึกษา 
๒. การนำผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. ควรมีการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชา และนำ
ผลการประเมินทรัพยากรการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อยมาประกอบการพิจารณา 
 ๒. ส่วนการศึกษาฯ และส่วนวิชาทหารฯ ประเมินคุณภาพหลักสูตรและสรุปผลการประเมิน
พร้อมวิเคราะห์ผลรายงานผลการบริหารจัดการหลักสูตรประจำปีการศึกษาผ่านกองคุณภาพ
การศึกษาฯ เพ่ือนำผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในทุกปี
การศึกษา 



๑๐๗ 
 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการ 
โรงเร ียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีคณะกรรมการสภาโรงเร ียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/
คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ใน
ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่ง/พระราชบัญญัติของสถานศึกษา ภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการ
กำหนดนโยบาย วางแผนปฏิบัติราชการ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการ
ดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการดำเนินงานสามารถ
ตรวจสอบได้ พร้อมส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าอย่างยั่งยืน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑ เอกลักษณ์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
คำอธิบาย 

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

๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
๑.๑ มีเหตุผลในการกำหนดเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เหมาะสมและ

ปฏิบัติได ้
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก และเป็นสถาบัน

ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักเพียงแห่งเดียวของกองทัพบก จึงได้กำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนนาย
ร้อย พระจุลจอมเกล้าไว้ว่า “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” โดยมุ่งผลิต
นักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดีของกองทัพ ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ 
ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร และเป็นผู้มีคุณลักษณะผู้นำที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก (๔.๑-๑) จึงได้กำหนดหน้าที่สำคัญของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไว้
ในแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ว่า มีหน้าที่ในการปกครองบังคับ
บัญชานักเรียนนายร้อย ดำเนินการฝึกอบรมและปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยาและการนำทหาร พล
ศึกษา วิชาทหารเบื ้องต้นแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือให้มีลักษณะเป็นนายทหารที ่ด ีของกองทัพ 
นอกจากนี้ยังอำนวยการประสานงานกับเหล่าต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินการฝึกสอน
วิชาทหารขั้นพื้นฐานทางยุทธวิธีและเทคนิคของเหล่าต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญา
บัตรในเหล่านั้นๆ ได้ รวมทั้งให้การศึกษาภาควิชาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย (๔.๑-๒) 
นอกจากนีต้ามอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข ๔๔๐๐๑

 
๑ คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๓/๖๓ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ ( ครั้งที่ ๑) ลง ๑๔ ม.ค. ๖๓ 



๑๐๘ 
 

 ยังกำหนดให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และ
ดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อยและบุคลากรอื่นตามที่กองทัพบกกำหนดอีกด้วย 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน  

๑.๒ มีการกำหนดตัวบ่งชี้และระดับความสำเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้
กำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (๔.๑-๓) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน  

๑.๓  มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

และต่อเนื่องในการสร้างเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าผ่านโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๑-๓) ดังนี้ 

๑) โครงการจิตอาสา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีการปฏิบัติ ดังนี้ 
- ร่วมกับโครงการกองทัพบก “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” เนื่องในโอกาส

วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี ๒๕๖๔ (๔.๑-๔) 
- จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา -

กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ต.ค. ๖๔ โดย
การพัฒนาเขตสุขาภิบาลของหน่วย (๔.๑-๕) 

- กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระ-
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค. ๖๔ 
โดยการพัฒนาสวนสาธารณะ/ปลูกต้นไม้ทดแทน โครงการปลูกต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด
เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี (๔.๑-๖) 

- กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาส
คลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ๓ มิ.ย. ๖๔ โดยนำเครื่องอุปโภค
บริโภค ไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID 19) (๔.๑-๗) 

- กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและพัฒนาวัดเขาคอกและปล่อย               
พันธุ์ปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำวัดเขาคอก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เม.ย. ๖๕ (๔.๑-๘)  

- จัดชุดนักเรียนนายร้อยจิตอาสาดำเนินกิจกรรมอาสาสัญจรในพื้นที่โครงการ
ถนนสายจงรักภักดี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งนำเวชภัณฑ์ชุดยาสามัญประจำบ้าน เจล
แอลกอฮอลล์ และหน้ากากอนามัย นำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๔.๑-๙) 



๑๐๙ 
 

๒) โครงการทหารพันธุ์ดี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งดำเนินการในพื้นท่ี
ของกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นโครงการศึกษาด้านการเกษตร ทั้งพันธุ์
ข้าว พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ประกอบด้วยโครงการย่อยคือ โครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินดี โครงการทาง
นี้มีผล ผู้คนรักกัน โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ โครงการเลี้ยงเป็ดเพื่อลดรายจ่าย และ โครงการเลี้ยงปลา
พระราชทาน และยังให้นักเรียนนายร้อยทุกนายได้มีโอกาสศึกษาวิถีชีวิตทางการเกษตร เพ่ือนำความรู้
ไปใช้ภายหลังจบการศึกษา (๔.๑-๑๐) 

๓) โครงการสนับสนุนการเดินทางไปประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศของ
คณะผู้บังคับบัญชา และนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ และการต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อยมิตร
ประเทศ การประชุมระดับผู้บริหารระหว่างกองทัพบกไทยกับสหรัฐฯ (ESG) ครั้งที่ ๑๐ เมื่อ ๒๘ ก.ย. 
๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เพื่อทบทวนและติดตามความคืบหน้าของผล
การดำเนินการตามแผนงานความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสหรัฐฯ 
ประจำปี ๒๕๖๔ เกี่ยวกับ การส่งนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ จำนวน ๖ นายเข้าร่วมฝึกผสม รหัส 
Lightning Forge ๒๐๒๒ ณ สหรัฐอเมริกา การแลกเปลี่ยนดูงานระหว่างนักเรียนนายร้อยไทย และ
นักเรียนนายร้อยสหรัฐฯ จำนวน ๒ นาย  แผนการเข้าร่วมสังเกตการณ์ Sandhurst Competition 
ของข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจำนวน ๔ นาย ณ โรงเรียนนายร้อยสหรัฐฯ (๔.๑ -
๑๑) 

๔) ร่วมเป็นคณะกรรมการขจัดความอยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครนายก (๔.๑-๑๒) 

๕) การจัดการความรู้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ (๔.๑-
๑๓) 

๖) โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพ่ือความสมดุลของธรรมชาติในโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า (๔.๑-๑๔) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน 

๑.๔ มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร 
การดำเนินงาน 
ทุกภาคส่วนในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าล้วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมทั้งตระหนักถึงพันธกิจในการผลิตนายทหา ร
สัญญาบัตรหลักของกองทัพบก เช่น 

๑) โครงการจัดการความรู้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๖๔ 
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จึงได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานในทุกหน่วยขึ้นตรงเพื่อสร้างองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน 
(๔.๑-๑๔) 

๒) โครงการจิตอาสา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๑-๔ ถึง ๔.๑-๙) 
ผลการประเมิน   เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน  



๑๑๐ 
 

๑.๕ มีผลประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่สะท้อนเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

การดำเนินงาน 
ในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้าที่สะท้อนเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการกำหนดตัวชี ้วัด
ความสำเร็จและค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ อาทิ โครงการจัดการความรู้กำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จคือ จำนวนเรื่องในการจัดการความรู้ โดยกำหนดค่าเป้าหมายเท่ากับ ๑๘ ซึ่งสรุปผลองค์-
ความรู้ที่สะสมได้เท่ากับ ๑๘ เรื่อง เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ (๔.๑-๑๓) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน  
๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๓ คะแนน) 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นำเสนอหลักฐาน ในประเด็นต่อไปนี้  
๒.๑  เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกี ่ยวกับเอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระ -

จุลจอมเกล้า (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 
๑) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ซึ ่งเป็นสถานีด้านความมั ่นคงเห็นว่า

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นหน่วยงานที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความรอบรู้ทั้งทางด้าน
วิชาการ และวิชาทหารให้กับกองทัพบก จึงได้ขอถ่ายทำการฝึกและสัมภาษณ์เพื่อออกอากาศใน
รายการ Smart Soldiers เพ่ือขอสัมภาษณ์ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และการใช้
ชีวิตของนักเรียนนายร้อยในด้านการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (๔.๑-๑๖) 

๒) พิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ อาคารโรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า ๑๐๐ ปี เป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์
พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเป็นที่จัดแสดงเกียรติประวัติศิษย์เก่า
ที่ได้สร้างคุณงามความดีและเสียสละเพ่ือราชบัลลังก์ ณ สถานที่นี้จะมีหน่วยงานขอเข้าเยี่ยมชมตลอด
ทั้งปี เช่น ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) นำคณาจารย์และผู้เข้า
รับการอบรมหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๕ เข้าเยี่ยมชมเมื่อ ๙ ก.พ. ๖๕ (๔.๑-๑๗) เป็นต้น 

๓) หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร ตั้งอยู่ที่กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาฯ มีการจัด
แสดงถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราช-กุมารี หรือทูลกระหม่อมอาจารย์ของนักเรียนนายร้อย เช่น การทรงสอนและการบริหารงาน 
รวมทั้งแสดงสิ่งของที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่กองวิชาประวัติศาสตร์ ณ สถานที่นี้มีหน่วยงาน
ภายนอกขอเข้าเยี่ยมชมตลอดปีการศึกษา (๔.๑-๑๘) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน  

 



๑๑๑ 
 

๒) ได้รับรางวัล/การยอมรับ/การยกย่องในมิติต่างๆ (๑ คะแนน) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับรางวัล การยอมรับและ

การยกย่องในมิติต่างๆ ดังนี้ 
๑) ร้อยเอก บดินทร์  สิงห์ไพร อาจารย์ ส่วนการศึกษาฯ ซึ่งได้รับอนุมัติให้เดินทาง

ไปศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ณ 
University of Chinese Academy of Sciences (UCAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร ับรางวัล 
๒๐๒๐ Excellent International Student of UCAS และได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๑๐ นักเรียน
ตัวแทนของ UCAS เพ่ือพิจารณารับรางวัล Exellent International Student in China ซึ่งพิจารณา
โดยกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นการสร้างชื่อเสียงแก่กองทัพบกและ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๔.๑-๑๙) 

๒) กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับการพิจารณาให้เป็น
หน่วยที่อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก ตามหลักเกณฑ์โครงการบัญชีใสสะอาด (๔.๑-๒๐) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๑ คะแนน  

๒.๓ มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีดำเนินการสู่ความสำเร็จ หรือมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน
กระบวนการสู่สถาบันอ่ืน เช่น (๑ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบในฐานะหน่วยที่ให้

การฝึกทางวิชาทหารให้กับหลักสูตรต่าง ๆ นอกเหนือจากฝึกสอนให้กับนักเรียนนายร้อย ดังนี้ 
๑) การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของสำนักงานปลัดกระทรวง รุ่นที่ 

๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๔.๑-๒๑) 
๒) การฝึกวิชาทหารให้กับนักศึกษาแพทย์ทหารบก นักศึกษาแพทย์ว ิทยาลัย

แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๑-๒๒) 
ผลการประเมิน  เท่ากับ ๑ คะแนน  

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  เท่ากับ ๕.๐๐ คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
๔.๑-๑ ขออนุมัตินโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.2560 – 2564 
๔.๑-๒ แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2560 – 2564 
๔.๑-๓ แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564 (๑ พ.ค. 64 – 

30 เม.ย. 65) 
๔.๑-๔ รายงานผลการดำเนินโครงการกองทัพบก “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพ่ือชาติ” ประจำปี 2564 

(ครั้งที่ 14) (ครั้งสุดท้ายของโครงการฯ) 
๔.๑-๕ ขออนุมัติจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 



๑๑๒ 
 

๔.๑-๖ ขออนุมัติจัดกิจกรรมเนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 

๔.๑-๗ รายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 

๔.๑-๘ ขออนุมัติจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
2 เมษายน 2565 

๔.๑-๙ ขออนุมัติหลักการในการจัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพ้ืนที่โครงการถนนสายจงรักภักดี 
๔.๑-๑๐ รายงานผลการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.รร.จปร. ประจำเดือน เม.ย. 65 
๔.๑-๑๑ รายงานผลการประชุมระดับผู้บริหารระหว่าง ทบ. กับ ทบ.สหรัฐ (ESG) ครั้งที่ 10 
๔.๑-๑๒ การจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) ในระดับจังหวัดและระดับต่างๆ 
๔.๑-๑๓ รายงานผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดความรู้ รร.จปร. 
๔.๑-๑๔ ขอยกเลิกการขอรับการสนับสนุนการขุดลอกแหล่งน้ำและจัดทำฝายชะลอน้ำภายใน รร.จปร. 
๔.๑-๑๕ รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ รร.จปร. ประจำปี 2564 

พร้อมขออนุมัติแผนงานการจัดการความรู้ รร.จปร. ประจำปี 2564 และอนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร. ประจำปี 2564 

๔.๑-๑๖ การถ่ายทำรายการ “Smart Soldier” 
๔.๑-๑๗ ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป 
๔.๑-๑๘ สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปี

การศึกษา 2564) 
๔.๑-๑๙ ประกาศ ชมเชยผลการปฏิบัติหน้าที่ 
๔.๑-๒๐ มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการบัญชีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2564 
๔.๑-๒๑ ขออนุมัติยกเลิกและออกคำสั่งการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้น

สัญญาบัตรของ สป. รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 
๔.๑-๒๒ ขออนุมัติออกคำสั่งการฝึกวิชาทหารให้กับ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2 

ตัวบ่งชี้ที ่ ๔.๒ การดำเนินงานของสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะกรรมการ
บริหารฯ 

 คำอธิบาย 

คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีผลการดำเนินงานตามบทบาทหนา้ที่
ซึ ่งกำหนดไว้ในคำสั่ง/พระราชบัญญัติของสถาบันภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการกำหนด
นโยบาย กำกับ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 



๑๑๓ 
 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
๑.๑ มีการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์

สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๔ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระ -
จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของทุกหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อย-
พระจุลจอมเกล้า เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับการสร้ างเสริม 
อัตลักษณ์ของผู้เรียน และเอกลักษณ์ของสถาบัน (๔.๒-๑) อีกทั้งยังได้มีการจัดทำปฏิทินการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยให้ส่วนการศึกษาฯ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานตารางการ
ปฏิบัติของ ส่วนวิชาทหารฯ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ และกองฝ่ายอำนวยการ เพ่ือให้การ
บริหารการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล (๔.๒-๒) 

ผลการประเมิน เท่ากับ ๑ คะแนน 

๑.๒ มีผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ/
หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด 

การดำเนินการด้านการพิจารณาหลักสูตรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประกอบด้วย ๒ ระดับ ได้แก่ การพิจารณาโดยสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วจึงนำเสนอ
ให้กบัสภาการศึกษาวิชาการทหาร พิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตาม
ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของโรงเรียน
ทหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ (๔.๒-๓) ซ่ึงในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการ
พิจารณาเกี่ยวกับหลักสูตร ดังนี้ 

๑) การประชุมสภา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ ๒๐ พ.ค. 
๖๔สภาฯ พิจารณาเรื่อง การขอแก้ไขแผนที่กระจายความรับผิดชอบ (Curricurum Mapping) ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และ  
การขอแก้ไขแผนที่กระจายความรับผิดชอบ (Curricurum Mapping) ในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ. ๒) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู ้ร ับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) และ หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓) (๔.๒-๔) 

ประเมิน เท่ากับ ๑ คะแนน 

๑.๓ มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่  โดยเน้นการกำกับติดตาม และสนับสนุน
ผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด 



๑๑๔ 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสม
ของร่างระเบียบกองทัพบกว่าด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๔ (๔.๒-๔) ซึ่งจะใช้เป็น
กรอบในการบริหารจัดการภายใน อีกทั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการและปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๒-๑ และ ๔.๒-๒) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำหนด
ทิศทางการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้การปฏิบัติงาน  ตามบทบาท
หน้าที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยเน้นการกำกับติดตามและสนับสนุนของผู้บริหารในการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เช่น ในการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าต่อผู้บังคบัหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๔.๒-๕)  

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๑ คะแนน  

๑.๔ มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี เช่น มีการกำหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/
ปี จัดส่งประเด็นการพิจารณาล่วงหน้า กำกับให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ             
๗๐ ของจำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปี 

การดำเนินงาน 
การประชุมสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสามารถจัดการประชุมได้ตลอดห้วง           

ปีการศึกษาเมื่อมีเรื่องสำคัญในการพิจารณา และในการประชุมจะมีการกำหนดเรื่องวาระการประชุม          
โดยแจ้งให้คณะกรรมการทราบข้อมูลก่อนการประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลและข้อคิดเห็นในการประชุม              
(๔.๒-๖) และยังได้มีการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อ
ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๔.๒-๗) โดยได้มีการจัดส่งประเด็นการ
พิจารณาล่วงหน้าและกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนครั้งที่จัด
ประชุม 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๑ คะแนน  

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

Data Monitoring) และตรวจสอบได้ ได้แก่ ฐานข้อมูลงานวิจัย (๔.๒-๘) ระบบจัดเก็บหลักฐาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (๔.๒-๙) ระบบฐานข้อมูลเอกสารแจกจ่ายแผนกธุรการ บก.รร.จปร. (๔.๒-
๑๐) ระบบ เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๔.๒-๑๑) เป็นต้น  

ผลการประเมิน   เท่ากับ  ๑ คะแนน  

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ เท่ากับ ๕.๐๐ คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
๔.๒-๑ แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑ พ.ค. ๖๓ – 

๓๐ เม.ย. ๖๔) 
๔.๒-๒ การจัดทำปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๑๑๕ 
 

๔.๒-๓ ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
โรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๖๒ 

๔.๒-๔ สรุปผลการประชุมสภา รร.จปร. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
๔.๒-๕ รายงานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.รร.จปร. ต่อ ผบ.นขต.รร.จปร. 
๔.๒-๖ ขอส่งเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภา รร.จปร. (เพ่ิมเติม) 
๔.๒-๗ การประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ. ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (วาระปกติ-

VTC) และการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.รร.จปร. ตอ่ ผบ.นขต.รร.จปร. ครั้งที่ ๕/
๒๕๖๔ (วาระปกติ) 

๔.๒-๘ ฐานข้อมูลงานวิจัย http://veel.crma.ac.th/RSS/Project/ShowProjectTable.aspx 
๔.๒-๙ ระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา 

(http://veel.crma.ac.th/RSS/QADocView/ShowQADocViewTable.aspx) 
๔.๒-๑๐ ระบบฐานข้อมูลเอกสารแจกจ่ายแผนกธุรการ บก.รร.จปร. (http://๑๐.๑๓๔.๖๔.๒๔๐/

DocOperation/index.asp) 
๔.๒-๑๑ เว็บไซต์ (http://www.crma.ac.th/index.html) 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓  การบริหารความเสี่ยง  
คำอธิบาย   

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมิน
สถานการณ์จัดลำดับความสำคัญ จัดการ ควบคุม ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงสง่ผล
ให้ลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน 
 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 

๑.๑ มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอกทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยขึ้นตรง มีหน้าที่
กำหนดนโยบายและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กำกับติดตามและ
ประเมินผลการบริหารความเสี ่ยง พร้อมกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี ่ยงในปี
การศึกษาต่อไป (๔.๓-๑)  และจัดให้มีการประชุมโดยให้หน่วยขึ้นตรงพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อ
การบรรลุผลสำเร็จของโครงการและกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔   (๔.๓-๒) 

  ผลการประเมิน    เท่ากับ ๐.๔๐ 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://10.134.64.240/DocOperation/index.asp
http://www.crma.ac.th/index.html


๑๑๖ 
 

๑.๒ มีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง (๐.๔๐ คะแนน) 
การดำเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหาร

ความเสี่ยงโดยพิจารณาความเสี่ยง โดยให้หน่วยขึ้นตรงพิจารณาถึงความเสี่ยงของโครงการและ
กิจกรรมที่หน่วยรับผิดชอบในแผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ และกำหนดกระบวนการบร ิหารความเสี ่ยง เป ็น ๖ ข ั ้นตอน คือ ๑) การว ิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ๒) กำหนดวัตถุประสงค์  ๓) ระบุปัจจัยเสี่ยง ๔) ประเมินความเสี่ยง ๕) จัดการ
บริหารความเสี่ยง ๖) ติดตาม ควบคุม ประเมินผล และ ๗)รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งจะพิจารณา
ได้จาก แผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๓-๓) 

ผลการประเมิน    เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน 

๑.๓ มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน (๐.๔๐ คะแนน) 

   การดำเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ มีการประเมินความเสี่ยงโรงเรียนนายร้อยพระ-

จุลจอมเกล้าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่ต้องกำหนดแผนบริหารความเสี่ยง  คือ 
๑)  ปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ไม่บรรลุเป้าหมาย  
๒)  การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา  
๓)  การเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อยไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย  
๔)  ข้าราชการทหารที่มีหน้าที่สอนขอรับการประเมินวิทยฐานะน้อย  
๕)  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนนาย-

ร้อยพระจุลจอมเกล้า  
๖)  จํานวนชั่วโมงการสอนที่ไม่ครบตามแผนการสอน  
๗)  ระดับคะแนนสอบ ALCPT โดยกรมยุทธศึกษาทหารบกของนักเรียนนายร้อยชั้นปี

ที่ ๕ ไมถ่ึงร้อยละ ๘๐  
๘)  ผลคะแนนสอบ ALCPT โดย กองวิชาอักษรศาสตร์ของนักเรียนนายร้อยแต่ละชั้น

ปีไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด  
๙) เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดภาวะวิกฤตไม่สามารถดําเนินงานได้  

๑๐) ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่อการตอบสนอง
ภารกิจของส่วนการศึกษาฯ 

๑๑) การส่งข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่
บรรลุ เป้าหมาย  

๑๒)การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่บรรลุเป้าหมาย  



๑๑๗ 
 

๑๓) การผลิตพันธุ ์พืชที ่มีคุณภาพเพื ่อเป็นพันธุ ์พระราชทานในโครงการฯ ไม่บรรลุ
เป้าหมาย  

๑๔) การจัดหาหนังสือ สิ่งพิมพ์ ไม่ครอบคลุมกับความต้องการ  
๑๕) นนร.ไม่สามารถเข้ารับการฝึกศึกษาได้ตามแผนการฝึกศึกษาที่กําหนด  
๑๖) ผลการยิงปืนของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ - ๕ ไม่ผ่านเกณฑ์  
๑๗) จํานวนแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานผู้ใช้ฯ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๑๘) การจัดกิจกรรม “รู้รักสามัคคี เพราะเราคือพ่ีน้องกัน” ไม่บรรลุเป้าหมาย  
๑๙) กําลังพลไม่ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ตามแนวทางรับราชการ  

ผลการประเมิน    เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน 

๑.๔ มีการกำหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเสี่ยงให้น้อยลง  
(๐.๔๐ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการกำหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุม

ไม่ให้เกิด และลดความเสี่ยงให้น้อยลง เช่น 
- การเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา มาตรการตอบสนองความเสี่ยง 

คือ การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)  อาจารย์จัดทํา VDO และเอกสาร 
การสอน จัดเก็บไว้ใน Cloud และ จัดการสอนในแต่ละวิชาแบบ Online  และปรับปรุงวิธีการวัดผล
ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามวิธีการ สอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 

(อ่านรายละเอียดใน แผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๓-๓) 

ผลการประเมิน    เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน 

๑.๕ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ
ที่เก่ียวข้อง (๐.๔๐ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความ

เสี่ยง และรายงานต่อผู้อำนวยการ ส่วนการศึกษาฯ และผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ (๔.๓-๔) 

ผลการประเมิน    เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน 

๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๓ คะแนน) 
ผู้ประเมินตรวจหลักฐานที่แสดงผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 
 



๑๑๘ 
 

๒.๑  สามารถควบคุมความเสี่ยงลำดับที่ ๑ - ๑๙ จากที่กำหนด (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 
ตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงโรงเรียนนายร้อยพระ-

จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๓-๔) สำหรับความเสี่ยงลำดับที่ ๑ – ๑๙ สามารถควบคุมความ-
เสี่ยงได้ ๑๓ ความเสี่ยง และไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ๖ ความเสี่ยง  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบัติได ้๑๙ ข้อ เท่ากับ ๑ คะแนน 
ผลการประเมิน    เท่ากับ ๐.๖๘ คะแนน 

๒.๒ สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามที่กำหนด (๑ คะแนน) 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ปฏิบัติได้ทุกเรื่อง เท่ากับ ๑ คะแนน 
การดำเนินงาน 
ตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนนายร้อยพระ-

จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๓-๔) จากทั้งหมด ๑๙ ความเสี่ยง สามารถลดความเสี่ยงได้ ๑๕ 
ความเสี่ยง  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดปฏิบัติได ้๑๙ ข้อ เท่ากับ ๑ คะแนน 
ผลการประเมิน    เท่ากับ ๐.๗๙ คะแนน 
 

๒.๓ ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่กำหนด (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 
ตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยง โรงเรียนนายร้อยพระ-

จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๓-๔) ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่
กำหนด 

 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๑ คะแนน 
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ ได้คะแนนเท่ากับ ๔.๔๗ คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
๔.๓-๑ ขออนุมัติยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๔.๓-๒ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รร.จปร. ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
๔.๓-๓ แผนบริหารความเสี่ยง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๔.๓-๔ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี

การศึกษา  ๒๕๖๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๔ การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อ สถาบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ  
คำอธิบาย 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสนับสนุนให้ ครู/อาจารย์/กำลังพล/นักเรียนนายร้อย นำ
ความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งได้นำความรู้และประสบการณ์ด้าน



๑๑๙ 
 

วิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็น
ผลงานวิชาการลักษณะต่าง ๆ เช่น งานวิจัย ตำรา รายวิชาและ/หรือหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน  
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา(๒ คะแนน) 

๑.๑ มีเหตุผลในการกำหนดแผนงานการนำความรู้และประสบการณ์ไปบริการวิชาการเพ่ือ
ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการกำหนดแผนงานการบริการทางวิชาการ

และวิชาชีพในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ และมี
โครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการวิชาการและวิชาชีพในยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุน
การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๔-๑) โดยกำหนดโครงการ/กิจกรรมการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ดังนี้ 

๑) การจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพลเอกหญิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ดร.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาส
เจริญพระชนมายุครบ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และการแนะนำโครงการหอจดหมายเหตุ กอง-
วิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษาฯ ในพระราชดำริฯ ครั้งที่ ๔ เรื่อง “๕๔ ปี การก่อตั้งอาเซียน และ
ปฏิกิริยาจากโลกมหาอำนาจและเพื่อนบ้าน: มุมมองจากเอกสารหอจดหมายเหตุฯ ต่างประเทศและ
นักวิชาการอาวุโส” (๔.๔-๒) 

๒) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต (๔.๔-๓) 

๓) โครงการดำเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า (๔.๔-๔) 

๔) การส่งเสริมให้กำลังพลเป็นล่ามในการฝึกร่วม ระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยและ 
กระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ (๔.๔-๕) 

๕) การจัดทำ/ต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการ-
วิจัยภายนอก (๔.๔-๖) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รายงานเพื่อขออนุมัติกองทัพบกจัดทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกองทัพบกโดยโรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า กับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อประสานความร่วมมือทาง
วิชาการ การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
การส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกัน (๔.๔-๖) และกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอใช้โปรแกรม
อักขราวิสุทธิ์ ในการตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรม เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกัน (๔.๔-๗) 

๖) การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/
กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน (๔.๔-๘) 



๑๒๐ 
 

๗) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น  (๔.๔-๙) 

๘) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับองค์กร
และสถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๔-๑๐) มีการดำเนินการ  
อาท ิ

-  จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับศูนย์นวัตกรรมไร้
สายล้ำยุค 5G (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) (๔.๔-๑๑) 

- การเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตร
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๔.๔-
๑๒) 

๙) โครงการอาจารย์เป็นอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อบุตร
ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ (๔.๔-๑๓) 

๑๐)  การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของสำนักงานปลัดฯ รุ่นที่ ๘ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๔.๔-๑๔) 

๑๑)  การบริการทางวิชาแก่โรงเรียนเตรียมทหารตามที่ได้รับการร้องขอ (๔.๔-๑๕) 
๑๒)  การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร (๔.๔-๑๖) 
๑๓)  การบริการวิชาการวิชาชีพให้แก่ วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัย

พยาบาล และ โรงเรียนการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก (๔.๔-๑๗ และ ๔.๔-๑๘)  
๑๔)  การบริการวิชาการในการออกแบบงานก่อสร้างโครงเหล็กติดตั้งป้ายสำหรับ

โรงเรียนการสัตว์ การสัตว์กองทัพบก (๔.๔-๑๙) 
๑๕)  โครงการเสาร์ประทีป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๔-๒๐) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ  ๐.๔๐  คะแนน 

๑.๒ มีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ 
การดำเนินงาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กำหนดตัวชี ้ว ัดและค่า

เป้าหมายในแผนงานและโครงการ/กิจกรรม ระดับความสำเร็จของเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ไว้
ในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๔-๑)  

ผลการประเมิน   เท่ากับ  ๐.๔๐  คะแนน 
 

๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
การดำเนินงาน 
เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตามแผนงานบริการทางวิชาการ/วิชาชีพต่อสถาบัน ชุมชน 

สังคมและกองทัพ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นรูปธรรม จึงได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน เพื่อสามารถติดตาม
ผลการดำเนินงานได้ (๔.๔-๑) โดยได้กำหนดให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 



๑๒๑ 
 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าระดับหน่วยขึ้นตรงมีหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๔.๔-๒๑) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน 
 

๑.๔ มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/โรงเรียนนายร้อยพระ -
จุลจอมเกล้า ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานการ

บริการทางวิชาการ/วิชาชีพต่อสถาบัน ชุมชน สังคมและกองทัพในโครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 
โดยมีผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้คะแนนผลการประเมินตามโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เท่ากับ ๔.๙๙ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน (๔.๔-๑๖) 

๒) โครงการอาจารย์เป็นอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อบุตร
ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่ากับ ๔.๕๗ จาก
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน (๔.๔-๑๓) 

๓) โครงการเสาร์ประทีป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เท่ากับ ๔.๑๑ จากคะแนนเต็ม ๕ (๔.๔-๒๐) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน  

๑.๕ มีการนำผลการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน เช่น งานวิจัย เอกสารคำ
สอน/รายวิชา/ตำรา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่างๆ 

การดำเนินงาน 
ในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เมื่อผู้รับผิดชอบหลักดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

จะมีการรายงานผลการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความสามารถของ
อาจารย์ และครูผู ้ฝึก อาทิ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น  (๔.๔-๙) ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ (๔.๔-๑๐) การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั ้นสัญญาบัตรของสำนักงานปลัดฯ รุ่นที่ ๘ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๔.๔-๑๔) หรือ การบริการวิชาการวิชาชีพให้แก่ วิทยาลัยแพทย์พระ
มงกุฎเกล้า วิทยาลัยพยาบาล และ โรงเรียนการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก (๔.๔-๑๗ และ ๔.๔-๑๘) 
เป็นต้น 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน 
   

๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๓ คะแนน) 
 ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างน้อย ๑ โครงการ ในประเด็น

ต่อไปนี้  



๑๒๒ 
 

๒.๑  มีความต่อเนื่อง ในการดำเนินการตั้งแต่ ๓ ปี และ/หรือ มีความยั่งยืน พึ่งพาตัวเอง
ได้โดยไม่ใช้งบประมาณของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๑.๕ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
โครงการเสาร์ประทีปของชมรมพัฒนาสังคม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้

ให้บริการวิชาการฝึกอบรมการเป็นผู้นำและให้การเรียนการสอนภาควิชาการแก่นักเรียน ในทุก
ระดับชั้นพ้ืนที่รอบ ๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน  

ผลการประเมิน  เท่ากับ ๑.๕๐ คะแนน 

๒.๒  ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (๑.๕ คะแนน) 
 การดำเนินงาน 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสนับสนุนให้ คณาจารย์ ข้าราชการ รวมทั้ง

นักเรียนนายร้อย บริการวิชาการแก่สังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่สถาบันภายนอก เป็นโครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการ
วิชาการแก่สังคมใหห้น่วยงานอ่ืนภายนอกสถาบัน เช่น นักเรียนแพทย์ วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า  
นักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และเป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับจากสถาบัน
ดังกล่าวและขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตลอดมา 

ผลการประเมิน  เท่ากับ ๑.๕๐ คะแนน 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔ ได้คะแนน เท่ากับ ๕.๐๐ คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
๔.๔-๑ แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564  
๔.๔-๒ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ 
๔.๔-๓ สรุปผลการดำเนินงานการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับบทบาทและ

ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อสังคมไทยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ต 
๔.๔-๔ ขออนุมัติจัดพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีฤดูเก็บเกี่ยว 

2564 
๔.๔-๕ ขอส่งรายชื่อกำลังพลที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการแปล

และการล่าม ประจำปีงบประมาณ 2565 
๔.๔-๖ ขออนุมัติดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง ทบ. โดย 

รร.จปร. กับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๔.๔-๗ ขออนุมัติจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ 

รร.จปร. เพ่ือขอใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 
๔.๔-๘ ยืนยันให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
๔.๔-๙ ยืนยันให้การสนับสนุนข้าราชการเป็นวิทยากร 



๑๒๓ 
 

๔.๔-๑๐ ตารางสรุปการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง รร.จปร. 
กับ AIT กองวิชา กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๔.๔-๑๑ รายงานผลการประชุมหารือแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกับศูนย์นวัตกรรมไร้สายล้ำ
ยุค 5G 

๔.๔-๑๒ รายงานผลการเข้าร่วมหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยและการเรียนการสอนหลักสูตร
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๔.๔-๑๓ ส่งรายงานแบบประเมินผลอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ประจำปี 2565 

๔.๔-๑๔ ส่งผลคะแนนหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ นนท.สป. รุ่นที่ 8 
๔.๔-๑๕ ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 
๔.๔-๑๖ สรุปผลการดำเนินงานการบริการการเยี่ยมชมหอรัฐสีมาคุณากร 
๔.๔-๑๗ รายงานผลการฝึกวิชาทหารให้ นพท./นศพ.วพม. ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 46 ประจำปี 2564 
๔.๔-๑๘ วพบ. ขอรับการสนับสนุนการฝึกภาคสนามวิชา วทฉท 101 การฝึกวิชาทหารเบื้องต้น สำหรับ 

นรพ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 58 
๔.๔-๑๙ ขออนุมัติให้ข้าราชการบริการวิชาการในการออกแบบงานก่อสร้างโครงเหล็กติดตั้งป้ายสำหรับ 

รร.กส.กส.ทบ. 
๔.๔-๒๐ สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมโครงการเสาร์ประทีป ประจำปี

การศึกษา 2564 
๔.๔-๒๑ การตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕ การส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหาร 

คำอธิบาย 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณจากภายในและ/หรือได้รับงบประมาณ
จากภายนอกโรงเร ียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สำหรับการส่งเสริมศิลปะ ว ัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลให้มีการดำเนินงานตามแผน
ที่กำหนด มีการจัดพื้นที่เพื่อการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมินและผลการดำเนินงาน  
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา(๒ คะแนน) 

๑.๑ มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

 



๑๒๔ 
 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ กลุ่มงบงานบริการและสวัสดิการ (๔.๕-๑) จำนวน ๘ รายการ ทีเ่กี่ยวข้องกับการส่งเสริม
สนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ดังนี้ 

๑) งานรำลึกวันคล้ายวันที่เสด็จฯ ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม 
๒) พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 
๓) พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ พล.อ.หญิง

สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๔) พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา 
๕) พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาย

ร้อย-พระจุลจอมเกล้า 
๖) พิธีสวนสนามของหน่วยทหารรักษาพระองค์ 
๗) งานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๘) พิธีอำลาชีวิตราชการทหาร 
ผลการประเมิน   เท่ากับ  ๐.๔๐ คะแนน  

๑.๒ มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๕-๒) กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบ กำกับดูแลงานด้านส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทหาร โดยมีหน่วยงานหลัก คือ กองฝ่ายเสนาธิการ และ
หน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน  
 

๑.๓ มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากำหนด แผนงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ

สภาพแวดล้อม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 
แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน  
  

๑.๔ มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า   ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมอบหมายให้กองฝ่ายเสนาธิการและหน่วยขึ้นตรง มีส่วนร่วม
ในความรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้อง จากนั้น หน่วยจะนำไปดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายโดยการ



๑๒๕ 
 

จัดบุคลากรและนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันตามวันเวลาที่กำหนด จนบรรลุ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดหมวดหมู่โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

๑) ด้านสืบสานประเพณีไทย อาทิ 
- ประเพณีวันลอยกระทง (๔.๕-๓) 
- พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย และ

พิธีมุทิตาจิต และพระราชทานของที่ระลึกแด่อดีต ครู อาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๕-๔) 
- กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี 

๒๕๖๔ (๔.๕-๕) 
๒) ด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ  

- การร่วมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ (๔.๕-๖ ) และการสวดมนต์ตามระเบียบปฏิบัติ
ประจำของนักเรียนนายร้อย (๔.๕-๗) 

- พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๔ 
(๔.๕-๘) 

๓) ด้านเทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ  
- พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค. ๖๔ (๔.๕-๙)  
 - พิธ ีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เน ื ่องในว ันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๑๖๘ ปี (๔.๕-๑๐) 
- กิจกรรมตักบาตรพระนวกะนักเรียนนาร้อย เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พลเอก

หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๔.๕-๑๑)  
- กิจกรรมเนื ่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค. ๖๔ (๔.๕-๑๒) 
- พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ใน ๒๓ ต.ค. 
๖๔ (๔.๕-๑๓) 

๔) ด้านส่งเสริมความรู้และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร อาทิ  
- พิธีสดุดีและเทิดเกียรติ อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ

กำลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เกษียณอายุราชการและผู้ที่ปรับย้ายเป็นประจำหน่วย
ภูมิภาคเพ่ือรอเกษียณอายุราชการ และกำลังพลลาออกตามโครงการ ประจำปี ๒๕๖๔ (๔.๕-๑๔) 

- พิธีประดับเครื ่องหมายยศนายทหารใหม่แก่นักเรี ยนนายร้อยชั ้นปีที ่ ๕ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๕-๑๕) 

- พิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปี 
๒๕๖๔ (๔.๕-๑๖) 



๑๒๖ 
 

- พิธีปฏิญาณตนสวนสนามและพิธีรับกระบี่สั้นของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๕-๑๗) 

- งานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๓๔ ปี 
ประจำปี ๒๕๖๔ (๔.๕-๑๘) 

- งานรำลึกวันเสด็จฯ ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ครบรอบ ๑๑๒ ปี 
ประจำปี ๒๕๖๔ (๔.๕-๑๙) 

๕) ด้านส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย อาทิ  
- การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย (๔.๕-๒๐) 
- การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยของนักเรียนนาย

ร้อย (๔.๕-๒๑) 
- บริการการเยี่ยมชมหอรัฐสีมาคุณากร (๔.๕-๒๒) 
- การทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม  (๔.๕-๒๓) 
- การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและพระบรมมหาราชวัง (๔.๕-

๒๔) 
- กองวิชาประวัติศาสตร์นำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษา ณ พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

และจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านสื่อออนไลน์ ใน ๑๓ ก.ค. ๖๔ และ จังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรี ใน ๒๓-
๒๕ พ.ย. ๖๔ (๔.๕-๒๕) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน 

๑.๕ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๘๐ (เท่ากับ ๔ คะแนนจาก ๕ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจในการเข้า

ร่วมโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
๑) การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เท่ากับ ๔.๙๙ (๔.๕-๒๒) 
๒) การทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม  ผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เท่ากับ ๔.๕๐ (๔.๕-๒๓) 
๓) กองวิชาประวัติศาสตร์นำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษา ณ พื้นที่จังหวัดสุโขทัย

และจังหวัดกำแพงเพชร ผ่านสื่อออนไลน์ ใน ๑๓ ก.ค. ๖๔ รายงานผลการทัศนศึกษาของนักเรียน
นายร้อยอยู่ในระดับดีขึ้นปี ร้อยละ ๙๐ (๔.๕-๒๕) 

๔) กองวิชาประวัติศาสตร์นำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษา ณ พื้นที่จังหวัดราชบุรี
และจังหวัดเพชรบุรี ใน ๒๓-๒๕ พ.ย. ๖๔ รายงานผลการทัศนศึกษาของนักเรียนนายร้อยอยู่ในระดับ
ดีขึ้นปี ร้อยละ ๘๕ (๔.๕-๒๕) 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๐.๔๐ คะแนน 
 



๑๒๗ 
 

๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๓ คะแนน) 
๒ .๑ มีการจัดพื ้นที ่ เพื ่อการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ ว ัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 

  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีพื ้นที ่สำหรับจัดกิจกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้ 

๑) หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมและประเพณีของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 
เช่น เป็นสถานที่จัดพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย (๔.๕-๔) พิธี
ประดับเครื่องหมายยศนายทหารใหม่แก่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔.๕-
๑๕) 

๒) อาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑๐๐ ปี สำหรับการส่งเสริม
และอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พลเอก
หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๐ ซึ่งเป็นวัน
ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเสด็จพระราชดำเนินมาทรง
เปิดอาคาร เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๓  วัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑๐๐ ปี สร้างขึ ้นเพื ่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระบาทสมเด็จพระ-
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและเป็นอนุสรณ์แห่ง
เกียรติประวัติของศิษย์เก่าโรงเรียน  นายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่ได้สร้างคุณงามความดีและเสียสละ
เพ่ือชาติราชบัลลังก์ อันจะเป็นตัวอย่างและแบบอย่างท่ีดีแก่อนุชนรุ่นหลังประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป 

๓) ลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีพระบรมราชานุสาว
รีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่หน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ด้านหน้าจะเป็นลานกว้างสำหรับใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาส
ต่าง ๆ เช่น) พิธีสดุดีและเทิดเกียรติ อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกำลังพล
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่เกษียณอายุราชการและผู้ที่ปรับย้ายเป็นประจำหน่วยภูมิภาคเพ่ือ
รอเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๔ (๔.๕-๑๔) กิจกรรมตักบาตรพระนวกะนักเรียนนายร้อย เพ่ือ
ถวายพระราชกุศลแด่ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (๔.๕-๑๑)  

๔)  หอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร (๔.๕-๒๓) เป็นห้องจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจ
ของ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ-พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๔๘ พรรษา เมื่อ ๒ 
เมษายน ๒๕๔๖ และเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอเฉลิ มรัฐสีมา
คุณากรแห่งนี ้



๑๒๘ 
 

๕)  พุทธศาสนสถาน   สำหรับทำกิจกรรมพิธีทางศาสนา เช่นการร่วมสวดมนต์ประจำ
สัปดาห์ (๔.๕-๖) พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ-
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค. ๖๔ (๔.๕-๙) และยังใช้เป็นสถานที่ 
ให้นักเรียนนายร้อยฝึกนั่งสมาธิ สวดมนต์ (๔.๕-๗)  

นอกจากนี้ภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีวัดสุตธรรมารามและวัด
พระฉาย (วัดเขาชะโงก) ให้พุทธศาสนิกชนไปร่วมทำกิจกรรมทางศาสนา ทอดกฐินสามัคคี  มีสถานที่
ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของบุคลากรและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไปนิยม  
มาสักการะบูชาและขอพร ได้แก่ พระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาวงกลม ศาลเจ้าพ่อขุน
ด่าน และศาลเจ้าพ่อขุนผาเมือง เป็นต้น 

ผลการประเมิน  เท่ากับ ๑ คะแนน  

๒.๒ มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (๑ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีการจัดทำแผนงาน/โครงการและกิจกรรม 

โดยให้นักเรียนนายร้อยและบุคลากร ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมและพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติศิลปวัฒนธรรม เช่น พิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย 
และพิธีมุทิตาจิต และพระราชทานของที่ระลึกแด่อดีต ครู อาจารย์  (๔.๕-๔) กิจกรรมทำบุญตักบาตร 
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๔.๕-๑๑) พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (๔.๕-
๑๓) งานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ครบรอบ ๑๓๔ ปี ประจำปี ๒๕๖๔  
เป็นต้น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงจัดบุคลากรและนักเรียนนาย
ร้อยเข้าร่วมงานดังกล่าว และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้ทุกโครงการ/กิจกรรม สามารถ
ดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

ผลการประเมิน   เท่ากับ ๑ คะแนน  
๒.๓  ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจากหน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/

สังคม/หน่วยงานภายนอก (๑ คะแนน) 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจาก

หน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรม
เกี่ยวกับส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร เช่น ผู้เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิม
รัฐสีมาคุณากร ได้ประเมินความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๙๙ จากคะแนนเต็ม ๕ 

ผลการประเมิน  เท่ากับ ๑ คะแนน 
สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๔.๕ เท่ากับ ๕.๐๐ คะแนน 
 
 



๑๒๙ 
 

หลักฐานอ้างอิง 
๔.๕-๑ การพิจารณาแบ่งมอบงบประมาณฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มงบงานบริการและ

สวัสดิการ 
๔.๕-๒ แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564  
๔.๕-๓ การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 
๔.๕-๔ แจ้งอนุมัติจัดพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่ นนร. และพิธีมุทิตาจิต

แด่อดีตครู อาจารย์ ประจำปี 2564 
๔.๕-๕ ขออนุมัติจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ประจำปี 

2565 
๔.๕-๖ แจ้งรายรับ - รายจ่าย เงินสวดมนต์ประจำเดือน ธ.ค. 64 
๔.๕-๗ ขออนุมัติกำหนดแผนการสวดมนต์ตาม รปจ. ของ นนร. 
๔.๕-๘ สรุปผลการประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและงานทอดกฐินสามัคคี 

ประจำปี 2564 
๔.๕-๙ ขออนุมัติดำเนินการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 13 ตุลาคม 2564 

๔.๕-๑๐ ขออนุมัติประกอบพิธีทำบุญเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 168 ปี 

๔.๕-๑๑ ขออนุมัติจัดกิจกรรมตักบาตรพระนวกะ นนร. เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พล.อ.หญิง  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔.๕-๑๒ ขออนุมัติจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 

๔.๕-๑๓  การจัดพิธีวางมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 
๔.๕-๑๔  ขออนุมัติจัดพิธีสดุดีและเทิดเกียรติ อดีต ผบ.รร.จปร. กำลังพล รร.จปร. ที่เกษียณอายุ

ราชการผู้ที่ปรับย้ายประจำหน่วยทหารภูมิภาคเพื่อรอเกษียณอายุราชการ และกำลังพล
ลาออกตามโครงการ ประจำปี 2564 

๔.๕-๑๕ ขออนุมัติออกคำสั่งฯ พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารใหม่ (นนร. ชั้นปีที่ 5 
ประจำปีการศึกษา2564) 

๔.๕-๑๖ รายงานผลการทบทวนภายหลังการปฏิบัติ (AAR) ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญา
บัตร ประจำปีการศึกษา 2562 

๔.๕-๑๗ ขออนุมัติจัดงานพิธีปฏิญาณตนสวนสนามและพิธีรับกระบี่สั้นของ นนร. ชั้นปีที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2564 และขอรับการสนับสนุน 

๔.๕-๑๘ ขออนุมัติออกคำสั ่งการแบ่งมอบหน้าที ่การจัดงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. 
ครบรอบ 134 ปี (5 ส.ค. 64) 



๑๓๐ 
 

๔.๕-๑๙ การจัดงานรำลึกวันเสด็จฯ ทรงเปิด รร.นายร้อยชั้นมัธยม ครบรอบ 112 ปี 
๔.๕-๒๐ ขออนุมัติจัดการสาธิตดนตรี - นาฏศิลป์ ประกอบวิชาไทยศึกษา 
๔.๕-๒๑ รายงานผลการทัศนศึกษาและดูงาน นนร. ประจำปี 2564 
๔.๕-๒๒ สรุปผลการดำเนินงานการบริการเยี่ยมชมหอรัฐสีมาคุณากร 
๔.๕-๒๓ สรุปผลการดำเนินงานการทัศนศึกษาพระตำหนักบ้านสวนปทุม 
๔.๕-๒๔ ขออนุมัตินำข้าราชการและ นนร. เดินทางไปทัศนศึกษา และขอรับการสนับสนุน 
๔.๕-๒๕ สรุปผลการดำเนินงานกองวิชาประวัติศาสตร์นำ นนร. ไปทัศนศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๖ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
คำอธิบาย 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาบุคลากรประจำสายสนับสนุนวิชาการ/
ธุรการ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
และงานธุรการ เป็นต้นให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน
และต่างประเทศ (ไม่นับรวมทหารกองประจำการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจ้าหน้าที่
ประกอบอาหาร) 

เกณฑ์การประเมิน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
ร้อยละของจำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี ่ยน

เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/ปี/นาย ต่อจำนวน
บุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 

วิธีคำนวณ 
 
 
 
 
 
การดำเนินงาน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/ปี/คน จำนวน ๓๑๑ นาย  
จากจำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด ๓๑๑ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/ปี/คน จำนวน ๓๑๕ นาย  
จากจำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด ๓๑๕ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

ผลร้อยละ = 

จำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ/ท่ีมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ได้รับอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย ๒๐ ชม./ปี 

 จำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธรุการทั้งหมด 
X ๑๐๐ 



๑๓๑ 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/ปี/คน จำนวน ๓๑๘ นาย  
จากจำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด ๓๑๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมทั้งหมดในการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

๑) ฝึกทบทวนกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในทุกวันพฤหัสบดีห้วง ๒๗ ม.ค.- 
๑๗ มี.ค. ๖๕ (๔.๖-๑)  ๘ ชม. 

๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ในพ้ืนที่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ด้วยคู่มือการปฏิบัติงาน “รุกขกรเบื้องต้น” (๔.๖-๒) 

๓) การศึกษาตามแนวทางร ับราชการของข้าราชการภายในโรงเร ียนนายร ้อยพระ
จุลจอมเกล้า อาทิ การศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย หลักสูตรชั้นนายพันของเหล่าต่างๆ (๔.๖-๓) 

๔) การจัดอบรมพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๔.๖-๔) 
๕) การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องถ่ายภาพ (๔.๖-๕) 
นอกจากนี้หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ายังมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา

กำลังพลภายในหน่วย คือ 
ส่วนการศึกษาฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ดังนี้ 
๑) การทัศนศึกษาและดูงานของนักเรียนนายร้อย ประจำปี ๒๕๖๔ (๔.๖-๖) 
๒) การฝึกทบทวนกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร ส่วนการศึกษาฯ ชั้นยศร้อยตรีถึงพันตรี 

(๔.๖-๗) 
๓) โครงการอบรมอาจารย์และนายทหารใหม่ (๔.๖-๘) 
กองการพลศึกษาฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

ดังนี้ 
โครงการอบรมการเตรียมการทดสอบร่างกายเพ่ือความพร้อมรบ (ACFT) (๔.๖-๙) 
โครงการฝึกเทคนิคการปีนหน้าผาในแบบต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ปีนหน้าผาจำลอง (๔.๖ -

๑๐) 
โรงพยาบาลฯ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ดังนี้ 
โครงการอบรมความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่กลุ่มข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัว (๔.๖-๑๑) 
เมื่อพิจารณาจากผลดำเนินการ ๓ ปี มีบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/ปี/คน 
จำนวน ๙๔๔ นาย  จากจำนวนบุคลากรประจำสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด ๙๔๔ นาย คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐  

เกณฑ์การให้คะแนน  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

ผลการประเมิน เท่ากับ  ๕ คะแนน 



๑๓๒ 
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๖  เท่ากับ ๕.๐๐ คะแนน 

หลักฐานอ้างอิง 
๔.๖-๑ ขออนุมัติตารางการฝึกทบทวนกำลังพล รร.จปร. 
๔.๖-๒ ขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ในพื้นที่ รร.จปร. ด้วยคู่มือการ

ปฏิบัติงาน “รุกขกรเบื้องต้น” 
๔.๖-๓ รายงานผลการศึกษา 
๔.๖-๔ ขออนุมัติจัดการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ รร.จปร. 
๔.๖-๕ ขออนุมัติจัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายภาพ 
๔.๖-๖ ขออนุมัติให้ข้าราชการและ นนร. เดินทางไปศึกษาดูงาน ประจำปี 2564 
๔.๖-๗ การฝึกทบทวนกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร สกศ.รร.จปร. ชั้นยศ ร.ต. - พ.ต. 
๔.๖-๘ ขออนุมัติดำเนินการ “โครงการอบรมอาจารย์และนายทหารใหม่” 
๔.๖-๙ รายงานผลโครงการ “การอบรมเตรียมการทดสอบร่างกายเพ่ือความพร้อมรบ” (ALRPT) 
๔.๖-๑๐  รายงานผลโครงการ “ฝึกเทคนิคการปีนหน้าผาในแบบต่างๆ และการใช้อุปกรณ์ปีนหน้าผา

จำลอง” 
๔.๖-๑๑  แจ้งหน่วย นขต.ฯ เรื่องปรับการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่กลุ่มข้าราชการลูกจ้าง 

และครอบครัว รร.จปร. ปี 64 เป็นระบบ ZOOM 
 
ตารางท่ี ๒๘  สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ผลดำเนินการ น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  ปฏิบัติได ้๘ ข้อ ๕ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒  ปฏิบัติได ้๕ ข้อ ๕ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓   ๕ ๔.๔๗ ๒๒.๓๕ 
 ๑ ปฏิบัติได ้๕ ข้อ ๒ ๒  
 ๒.๑ ร้อยละ ๖๘.๔๒ ๑ ๐.๖๘  
 ๒.๒ ร้อยละ ๗๘.๙๕ ๑ ๐.๗๙  
 ๒.๓ ร้อยละ ๑๐๐ ๑ ๑.๐๐  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๔  ปฏิบัติได ้๗ ข้อ ๕ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๕  ปฏิบัติได ้๘ ข้อ ๕ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๖  ร้อยละ ๑๐๐ ๕ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 

คะแนนรวม ๓๐ - ๑๔๗.๓๕ 
คะแนนเฉลี่ย ๑๔๗.๓๕  ÷ ๓๐.๐๐ = ๔.๙๑ 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 



๑๓๓ 
 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  ๔ 
จุดเด่น 

๑. มีการวางแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๐-๖๔ รวมทั้งมีการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องครบถ้วนตามวงจรคุณภาพ 

๒. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง ทั้งด้าน
วิชาการและวิชาทหาร พร้อมให้ความร่วมมือในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน 
รวมทั้งชุมชนรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๓. โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหารมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดการสั่งสมทางวัฒนธรรมที่ดีงามในสถาบัน 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การประเมินผลการบริการวิชาการ 
๒. การจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. ควรพัฒนากระบวนการประเมินผลงานบริการทางวิชาการ ให้มีความชัดเจนยิ ่งขึ้น

โดยเฉพาะคำตอบที่เกี ่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม ต่างๆ 

๒. ควรปรับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงตามความต้องการของหน่วย
และตัวบุคลากร เพ่ือพัฒนาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ ที่สอดคล้องกับความต้องการ 



๑๓๔ 
 
มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยต้นสังกัด  และ
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกำหนด มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด มีการนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และพัฒนาผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
คำอธิบาย   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของ
เหล่าทัพ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกำหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินย้อนหลัง ๓ ปี  

วิธีการคำนวณ 
 

 
 
 

การดำเนินงาน 
 การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด คือ  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีการดำเนินงาน ๕ มาตรฐาน ๒๕ ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ากับ ๔.๖๑ (๕.๑-๑) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีการดำเนินงาน ๕ มาตรฐาน ๒๕ ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ากับ ๔.๕๗ (๕.๑-๒) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการดำเนินงาน ๕ มาตรฐาน ๒๕ ตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
เท่ากับ ๔.๗๐(๕.๑-๓) 

รวมผลการดำเนินงาน ๓ ปี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๓ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ 

คะแนนประเมินตนเอง   เท่ากับ  ๔.๖๓  คะแนน 

 
ผลคะแนน = 

จำนวนปี 

ผลรวมคะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 



๑๓๕ 
 

หลักฐานอ้างอิง 
๕.๑-๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดย 

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.  
๕.๑-๒ รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๕.๑-๓ รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คำอธิบาย 

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

เกณฑ์การประเมิน  
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
๑. มีรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประจำทุกปี (๑ 

คะแนน) 
การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษาทุกปี

การศึกษา (๕.๒-๑) 
ผลการประเมิน   เท่ากับ  ๑  คะแนน 
 

๒. มีการนำข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้นำข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในมาประกอบการพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อย -   
พระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๕.๒-๒) 

ผลการประเมิน    เท่ากับ ๑ คะแนน 
 

๓. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรม ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอกไปสู่การปฏิบัติ (๑ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 



๑๓๖ 
 

๑) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี
การศึกษา ๒๕๖๔  (๕.๒-๓) ประกอบด้วย 

- คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นประธาน มี
หน้าที่กำหนดนโยบาย อำนวยการ ให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  

- คณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีรองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๒) เป็น
ประธาน มีหน้าที่สำคัญคือ ๑) ดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
หน่วยเหนือและคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ๒) วางแผน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการการดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล 
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หน่วยต้นสังกัดและ
การประเมินภายนอกตามระยะเวลาที่กำหนด ฯลฯ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ มีหน้าที่สำคัญคือ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยขึ้นตรง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อันเนื่องมาจากการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๒) คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ (๕.๒-๔) มีรองเสนาธิการ (๒) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธาน มี
หน้าที่วางแผนตรวจสอบ ควบคุม ประสานงาน กำกับดูแลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินการรวบรวมข้อมูลหลักฐานตามตัวบ่งชี้ (มาตรฐานที่ ๑- ๕)  และจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ผลการประเมิน  เท่ากับ  ๑  คะแนน 
 

๔. มีการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (๑ คะแนน) 

การดำเนินงาน 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการพัฒนาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สรุปผลการดำเนินการมีข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าตามรายมาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ 

๑) นโยบายการพัฒนาภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็น นโยบายที่ดี แต่การพัฒนาทักษะทุก
ด้านของภาษาอังกฤษต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้นควรมีการพัฒนา ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนายร้อย
อย่างต่อเนื่อง 



๑๓๗ 
 

๒) ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ซึ่งนำมาสู่การสร้าง นวัตกรรมในการทำโครงงานวิจัยและ
พัฒนาของนนร. และนำเสนอในงานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนาย ร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ผลการปฏิบัติ  
๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยส่วนการศึกษา ได้กำหนด

แผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนนายร้อย ดังนี้  
- การจัดการเรียนการสอนใหแ้ก่นักเรียนนายร้อยในระบบสองภาษา เพื่อพัฒนาทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนนายร้อย ส่วนการศึกษาฯ ได้จัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษา 
จำนวนทั้งสิ้น ๒๘ รายวิชา (๕.๒-๕) 

- การนำเสนอโครงงานวิจัยนักเรียนนายร้อยด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริม
ให้นักเรียนนายร้อยได้พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (๕.๒-๖) 

- การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยในระบบ English Program (EP) โดย
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการทดสอบ ALCPT และผลการทดสอบสำหรับนักเรียนที่ศึกษาในระบบ 
English Program (EP) (๕.๒-๗) 

- การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับ นนร. เพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษ 
American Language Course Placement Test (ALCPT) โดยมีการตั้งกรรมการสอนทบทวน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบ ALCPT ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑-๕ ในกรณีที่ผลการสอบไม่ผ่าน
ตามเกณฑ์ที่กำหนด (๕.๒-๘)   

- เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งนำมาสู่การสร้างนวัตกรรม โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางด้านวิชาการ เพ่ือให้
นักเรียนนายร้อยมีความรู้ทางด้านวิชาการพร้อมนำไปปฏิบัติจริง รวมทั้งสามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่
เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง (๕.๒-๙) การแข่งขันทักษะทางไซ
เบอร์ (๕.๒-๑๐ ถึง ๕.๒-๑๓) นอกจากนี้ จัดให้มีการประกวดโครงงานวิจัยดีเด่นนักเรียนนายร้อยเพ่ือ
เป็นการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาการในการปฏิบัติงานจริง 
(๕.๒-๑๔) 

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครูอาจารย ์
ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
๑) จัดทำโครงการบรรยายความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับ การเขียนหัวข้อวิจัยที่สามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ได้ และส่งผลให้เป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่า ซึ่งจะนำไปเสนอ เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและ
ตำแหน่งทางวิชาการในอนาคตต่อไป  

๒) ควรส่งเสริมให้ ครู/อาจารย์ ของส่วนวิชาทหารฯ และ กองการพลศึกษาฯ ให้ได้รับ
วิทยฐานะโดยหน่วยสร้าง แรงจูงใจในการให้ ครู/อาจารย์พยายามในการทำผลงาน เพ่ือให้ได้รับวิทย
ฐานะ 

ผลการปฏิบัติ 
๑)  สภาคณาจารย์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้จัดโครงการอบรมอาจารย์และ

นายทหารใหม่ เมื่อ ๒๒-๒๕ ก.พ. ๖๕ และได้บรรจุหัวข้อ การทำงานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในการอบรมดังกล่าว (๕.๒-๑๕) 



๑๓๘ 
 

๒) อาจารย์ประจำส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ ได้รับวิทยาฐานะเพิ่มเติม
มากขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ นาย (ข้อมูลตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑) และในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มี
อาจารย์กองการพลศึกษาฯ ที่มีวิทยฐานะทำผลงานวิจัย เรื่องความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อย ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๕.๒-
๑๖) 

มาตรฐานที ่๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน  
ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
๑) ควรมีการพัฒนาระบบ E-learning ให้สามารถรองรับข้อมูลที่สมบูรณ์ของทุกรายวิชา 

เพ่ือนักเรียนนายร้อยสามารถ เข้าศึกษาด้วยตนเองได้ 
๒) ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารให้ ครอบคลุมทั้งส่วนการศึกษาฯ 

ส่วนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ 
๓) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าควรมีการพัฒนาการใช้โปรแกรมการเรียนการสอน

ผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสามารถรองรับความต้องการของ คณาจารย์และ นนร.ได้ 
ผลการปฏิบัติ  
๑) การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ซึ่งเป็นการนำระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนครบทุกรายวิชาเพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้
ศึกษา ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (๕.๒-๑๗) และได้มีการปรับปรุงระบบเครือข่ายโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า (๕.๒-๑๘) 

๒) เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในโรงเรียนนายร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทั้งองค์กร ได้มีโครงการปรนนิบัติบำรุงระบบเครือข่ายโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(๕.๒-๑๘) โครงการปรับข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ทันสมัย (๕.๒-๑๙) โครงการซ่อมบำรุงระบบ
กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับอาคารกองร้อยของกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ฯ และ
อาคารเรียนรวมของส่วนการศึกษาฯ (๕.๒-๒๐) และมีการกำหนดการปฏิบัติการสารนิเทศภายใน
องค์กร (๕.๒-๒๑) 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการ 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ  
๑) ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ควรต้องพิจารณาเพ่ิมเติม รูปแบบการบริการวิชาการเพ่ือนำ

องค์ความรู้สู่การ พัฒนาสังคมและชุมชนภายนอก 
๒) ควรปรับกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้ตรงตามความต้องการของ

หน่วยและตัวบุคลากร เพ่ือ พัฒนาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ ที่สอดคล้องกับความ ต้องการ 
ผลการปฏิบัติ 
๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 

๒๐๑๙ (covid-๑๙) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ปรับรูปแบบการให้บริการวิชาการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โครงการอาจารย์เป็นอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อบุตร
ข้าราชการและลูกจ้างกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ (๕.๒-๒๒) ทำการสอนโดยผ่านระบบ Zoom ซึ่ง



๑๓๙ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการอยู่ในระดับ ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๗) การฝึกอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของสำนักงานปลัดฯ รุ่นที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๕.๒-
๒๓) ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หรือโครงการเสาร์ประทีป (๕.๒-
๒๔) ซึ่งจัดให้มีการเรียนการสอนแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านระบบออนไลน์ ได้รับคะแนนความพึงพอใจจาก
ผู้ที่รับบริการ ระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๑) 

๒) การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ตรงกับความต้องการ อาทิ การอบรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพ (๕.๒-๒๕) การอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ในพ้ืนที่ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยคู่มือการปฏิบัติงาน “รุกขกรเบื้องต้น” (๕.๒-๒๖) หรือ โครงการอบรม
การเตรียมการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ (ACFT) (๕.๒-๒๗) เป็นต้น 

มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อเสนอของคณะกรรมการ 
ควรปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้

ครอบคลุมภารกิจและการ ปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ รวมทั้ งพิจารณาปรับเกณฑ์ การประเมินให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ในการพฒันา การศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ผลการปฏิบัติ 
เนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารับการประเมินคุณภาพ

การศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดังนั้นเพื่อ
ทราบแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยเทียบเคียงกับผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ จึงเลื่อนการปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ในปี 
๒๕๖๕ 

๕. หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าในส่วนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้เอง (๑ 
คะแนน) 

การดำเนินงาน 
กองทัพบกได้สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในส่วนที่โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้าไมส่ามารถดำเนินการให้สำเร็จได้โดยตัวเอง อาท ิ
๑) จัดนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๒ นาย เข้าร่วมการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Airborne Operations : SAO) ภายใต้การฝึกผสม รหัส Hanuman Guardian ๒๒ เข้าบรรจุ
กำลังพลแทนค่าในหมวดปืนเล็ก  (๕.๒-๒๘) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการรับราชการของนักเรียนนายร้อยที่เข้า
ร่วมการฝึก อีกทั้งยังสามารถนำประสบการณ์การฝึกฯ มาถ่ายทอดและขยายผลให้แก่โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าได้  

๒) การพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ส่วนการศึกษาฯ (๕.๒-๒๙) 

ผลการประเมิน เทา่กับ ๑ คะแนน    
 

สรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ เท่ากับ ๕.๐๐  คะแนน 



๑๔๐ 
 
หลักฐานอ้างอิง 
๕.๒-๑ รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๕.๒-๒ แผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564 (๑ พ.ค. 64 – 

30 เม.ย. 65) 
๕.๒-๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา 2564 
๕.๒-๔ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รร.จปร. ปีการศึกษา 

2564 
๕.๒-๕ สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนในระบบสองภาษา 
๕.๒-๖ รายงานผลการจัดงานวันสัมมนาวิชาการ นนร. ประจำปี 2564 
๕.๒-๗ ตารางสรุปผล ALCPT EP สกศ.รร.จปร. ปี 2564 
๕.๒-๘ ขออนุมัติทำการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ALCPT ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 1 - 4 
๕.๒-๙ รายงานผลการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 24/2564 
๕.๒-๑๐ รายงานผลการแข่งขันทักษะไซเบอร์ ทท. แบบออนไลน์ และขออนุมัติให้ นนร.ฝึกซ้อม เพ่ือ

เข้าร่วมการแข่งขัน The 3rd ASEAN Students Contest on Information Security in 
2021 

๕.๒-๑๑ รายงานผลการแข่งขัน The 3rd ASEAN Students Contest on Information Security in 
2021 

๕.๒-๑๒  รายงานผลการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ 
๕.๒-๑๓  รายงานผลการแข่งขันและขออนุมัติเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ Thailand Cyber 

Top Talent 2021 
๕.๒-๑๔  รายงานผลการจัดงานวันสัมมนาวิชาการ นนร. ประจำปี 2564 
๕.๒-๑๕  ขออนุมัติดำเนินการ “โครงการอบรมอาจารย์และนายทหารใหม่” 
๕.๒-๑๖  ขออนุมัติเผยแพร่ผลงานวิจัย 
๕.๒-๑๗  สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
๕.๒-๑๘  รายงานปิดโครงการปรนนิบัติบำรุงระบบเครือข่าย รร.จปร. ประจำปี 2564 
๕.๒-๑๙  สรุปผลการประชุมการพัฒนาเว็บไซต์ รร.จปร. 
๕.๒-๒๐  รายงานปิดโครงการและใช้หนี้ใบยืม 
๕.๒-๒๑  รายงานความคืบหน้าการปฏิบัติการสารนิเทศ 
๕.๒-๒๒  ส่งรายงานแบบประเมินผลอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร

ข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ประจำปี 2565 
๕.๒-๒๓  ส่งผลคะแนนหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ชั้นสัญญาบัตรของ นนท.สป. รุ่นที่ 8 
๕.๒-๒๔  สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรมโครงการเสาร์ประทีป ประจำปี

การศึกษา 2564 
๕.๒-๒๕  ขออนุมัติจัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายภาพ 
๕.๒-๒๖  ขออนุมัติจัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ในพ้ืนที่ รร.จปร. ด้วยคู่มือการปฏิบัติงาน  
   “รุกขกรเบื้องต้น” 



๑๔๑ 
 

๕.๒-๒๗  รายงานผลโครงการ “การอบรมเตรียมการทดสอบร่างกายเพ่ือความพร้อมรบ” (ACRPT) 
๕.๒-๒๘  อนุมัติแนวทางการเตรียมกำลังเข้าร่วมการฝึกกระโดดร่มทางยุทธศาสตร์ (Strategic Airborne 

Operations) 
๕.๒-๒๙  ขอส่งอนุมัติโครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง รร.จปร. 

ตารางท่ี ๒๙ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๕ การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

ผลดำเนินการ น้ำหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x น้ำหนัก 

ตัวบ่งชีท้ี ่๕.๑   ๕.๐๐ ๔.๖๓ ๒๓.๑๕ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒  ปฏิบัติได้  ๕ ข้อ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๒๕.๐๐ 

คะแนนรวม ๑๐.๐๐ - ๔๘.๑๕ 
คะแนนเฉลี่ย ๔๘.๑๕ ÷ ๑๐.๐๐ = ๔.๘๒ 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  ๕ 

จุดเด่น 
๑. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง มีการทำแผนปฏิบัติราชการทุกปีการศึกษาโดยกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน
ส่งผลให้ทุกหน่วยในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความเข้าใจในภารกิจที่ต้องปฏิบัติและมี
เป้าหมายในการปฏิบัติตาม แผนงาน โครงการ/กิจกรรมทีช่ัดเจน 

๒. การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีระบบจัดเก็บ
เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของการพัฒนาเชิงคุณภาพ และง่าย
ในทางปฏิบัติ 

จุดที่ควรพัฒนา 
คูม่ือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยพิจารณา

กำหนดกรอบการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  



๑๔๒ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐาน น้ำหนัก คะแนนเฉลี่ย X
น้ำหนัก 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

๑ ผู้เรียน และคุณภาพบัณฑิต ๒๕ ๑๒๔.๖๕ ๕.๐๐ ดีมาก 
๒ คุณภาพครู อาจารย์ ๓๐ ๑๒๔.๕๐ ๔.๑๕ ดี 
๓ คุณภาพหลักสูตร ๓๐ ๑๕๐.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
๔ การบริหารจัดการ ๓๐ ๑๔๗.๓๕ ๔.๙๑ ดีมาก 
๕ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๐ ๔๘.๑๕ ๔.๘๒ ดีมาก 

รวม ๑๒๕ ๕๙๔.๖๔ - - 
คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ ๑-๕ ๕๙๔.๖๔ ÷๑๒๕ = ๔.๗๖ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเด่นในภาพรวมของสถาบัน 
๑. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กำหนดอัตลักษณ์ของผู้จบการศึกษาที่ชัดเจน คือ 

“เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยใช้และกองทัพบก นำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติราชการ 
วิธีการบริหารจัดการทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

๒. กองทัพบกให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๓. กำลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความสามารถเฉพาะทางที่หลากหลายปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน 
๑. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าควรทบทวนวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจนในเรื่องของการ

กำหนดทิศทาง ระยะเวลา และมีการติดตามผลการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ เพ่ือความชัดเจนในการ
กำหนดแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติราชการ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไป 

๒. ควรทบทวนกระบวนการประเมินโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ ให้
ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อาทิ โครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการ
วิชาการ เป็นต้น 

๓. การวิเคราะห์ความพร้อมของบุคลากรสายสนับสนุน และควรกำหนดแผนการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของกำลังพลที่ชัดเจน ในแผนปฏิบัติราชการฯ รวมทั้งการประเมินผล
ความสำเร็จในการพัฒนา เพื่อช่วยให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีทรัพยากรบุ คคลที่พร้อม
ตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

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



๑๔๓ 

๕. พัฒนาอาจารย์ประจำให้มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
สนับสนุนให้อาจารย์ส่วนการศึกษาฯ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์ส่วนวิชาทหารฯ และกอง
พลศึกษาฯ ได้เข้าสู่วิทยฐานะมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑. สนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการ

พัฒนาของกองทัพ สังคม และประเทศชาติ 
๒. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องรองรับกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา เป็นต้น 



๑๔๔ 



๑๔๕ 

ภาคผนวก 



๑๔๖



๑๔๗
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