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บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1 ความเปนมาและความสำคัญ 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดมีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปน

รูปธรรมนับแตไดมีการกำหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 ไดกำหนดจุดมุ งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที ่มุ งเนนคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยกำหนดใหสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อควบคุมติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนำไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถาบัน และเพื ่อใชในการรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 
หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของได ตามกฎหมาย อยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 5 ป นับตั้งแตการประเมิน
ครั้งสุดทาย และหรือรับการประเมินภายนอกเปนครั้งคราวตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
(พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2565) และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี ่ยวของและ
สาธารณชน 

การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดผาน
การรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ดังนี้ 

รอบ 1 (พ.ศ. 2544 - 2548) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลารับการประเมินใน พ.ศ. 
2547 เปนการประเมินผลคุณภาพภายนอกโดยไมมีการตัดสินผลการประเมิน แตเปนการประเมิน
เพื่อยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา เพื่อเปนการสรางความเขาใจกับสถานศึกษาเพื่อใหปฏิบัติได
ถูกตองตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานคุณภาพ 10 มาตรฐาน 23 ตัว
บงชี ้ ซึ ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดให
ขอเสนอแนะท่ีตองการใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาพัฒนาเรงดวน 3 อันดับแรก คือ 1) ควร
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหมีเอกลักษณทางวิชาการซึ่งสอดคลองตามการปฏิบัติหนาที่ใน
กองทัพบก 2) ควรพัฒนาบริการหองสมุดและสารสนเทศใหเปนระบบเพื่อใหเกิดประโยชนและ
ประสิทธิภาพสูงสุด และ 3) ควรพัฒนาการใชประโยชนอาคารสถานที่ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 

รอบ 2 (พ.ศ. 2549 - 2553) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลารับการประเมินในป
การศึกษา 2550 ประกอบดวยมาตรฐานคุณภาพ 7 มาตรฐาน 63 ตัวบงชี้ โดยไดรับคะแนนการ
ประเมินระดับสถาบัน 4.56 ผลการประเมินระดับ ดีมาก และมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญ คือ 
1) ควรสนับสนุนงบประมาณใหอาจารยทำวิจัยมากขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมการเขาสูตำแหนงทาง
วิชาการ 2) ควรสงเสริมสนับสนุนการเขาสูตำแหนงทางวิชาการ โดยไมจำกัดตำแหนงอัตราทาง
วิชาการ เพื่อสรางแรงจูงใจใหคณาจารยสรางผลงานทางวิชาการ 3) ควรปรับคณะกรรมการสภา
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โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในลักษณะที่คลายคลึงกับสภามหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา มี
หนาที่กำหนดนโยบาย กำกับดูแลกิจการของสถาบันตามหลักสากล 

รอบ 3 (พ.ศ. 2554 - 2558) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลารับการประเมินในป
การศึกษา 2556 ประกอบดวยมาตรฐานคุณภาพ 8 มาตรฐาน 40 ตัวบงชี้ โดยไดรับคะแนนคาเฉลี่ย
ผลการประเมินรวมทุกตัวบงชี้เปน 4.11 อยูในระดับคุณภาพดี ผลการประเมินตามตัวบงชี้พันธกิจ
หลักของสถาบัน (ตัวบงชี้ที่ 1 - 11) มีคาเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินเปน 3.88 ซึ่งอยูในระดับ
คุณภาพดี ไดรับการรับรองมาตรฐานตามเกณฑที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) กำหนดและมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สำคัญ คือควรผลักดันใหมีการ
เปดการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และสรางเครือขายการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ เพื ่อเพิ ่มศักยภาพในการวิจัยของอาจารยรวมถึงการสงเสริมและ
สนับสนุนใหอาจารยไดมีโอกาสศึกษาตอเพื่อใหไดปริญญาที่สูงขึ้น  

รอบ 4 (พ.ศ. 2559 - 2563) เดิมสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) มีกำหนดเขาประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
สังกัดกระทรวงกลาโหม ในไตรมาสที่ 4 ของปงบประมาณ 2562 ตอมาสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) แจงชะลอการประเมินคุณภาพภายนอกออกไป
กอน เนื ่องจากการประกาศใชกฎหมายสำคัญดานการศึกษา ไดแก พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศใชเมื่อ 1 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 
(อว.) เปนหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีผลตอการทำหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
ตอมาเมื่อ 10 มี.ค. พ.ศ. 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 
เห็นชอบประกาศกำหนดใหสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) เปนหนวยงานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาได สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดกำหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2564 - 2565) ประกอบดวย 5 ดาน 11 องคประกอบ 32 ประเด็น
พิจารณา โดยพิจารณาความเชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้ง 5 ดาน เนน
ผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน (Outcome – based education) และยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
สูสากลตามนโยบายของรัฐบาล โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลารับการประเมินในปงบประมาณ 
2564 จำนวน 5 ดาน 8 องคประกอบ (ยกเวนองคประกอบคุณภาพบัณฑิตปริญญาโท, คุณภาพ
บัณฑิตปริญญาเอก และคุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรม) และ 20 ประเด็น
พิจารณา แบบการประชุมทางไกลผานจอภาพ เนื่องจากสถานการณโรคระบาด COVID – 19 ผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรับรองผลการดำเนินการของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนไปตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้ง 20 ประเด็นพิจารณา ซึ่งสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดใหขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อการรักษา/
ยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษา คือ 1) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาควรสงเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอาจารย ใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 2) โรงเรียนนายรอยพระ
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จุลจอมเกลาควรยกระดับขีดความสามารถของครูสอนวิชาทหารใหเขาสูตำแหนงเชี่ยวชาญ และ
ชำนาญการใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทหารใหสูงขึ้น 3) โรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาควรกำหนดจุดเนนดานงานวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรมที่โดดเดน ที่
ตอบโจทยความตองการของกองทัพบก สังคม และประเทศ 4) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาควร
พัฒนากระบวนการประเมินงานบริการวิชาการในมิติตาง ๆ ใหมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะใน
ดานการพัฒนา หรือประยุกตใชที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ
การสรางคุณคา เพื่อแสดงถึงความสำเร็จของโครงการและกิจกรรมตาง ๆ นอกเหนือไปจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย 

อนึ่ง การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาซึ่งเปน
สถาบันการศึกษาทางทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ขึ้นตรงกับกรมยุทธศึกษาทหารบก ดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใตนโยบายการฝกอบรมและการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.  2565 ซึ่ง
กำหนดใหสถาบันการศึกษาทางทหารใชการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ และใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง และใหมีการจัดทำรายงานเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี ่ยวของ ทั้งนี้เพื ่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา พรอมรับการตรวจคุณภาพจากหนวยงานที่เก่ียวของ 

1.2 ความมุงหมายของคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลานี้ เปนเอกสารเพื่อใช

ประกอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และใชสรางความรูความเขาใจงานประกัน
คุณภาพการศึกษา แกกำลังพลและหนวยงานตาง ๆ ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยมี
จุดมุงหมาย ดังตอไปนี ้

1.2.1 เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน          
นายรอยพระจุลจอมเกลา  

1.2.2 เปนแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา 

1.2.3 เปนเครื ่องมือของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา 

1.2.4 เสริมสรางวัฒนธรรมการทำงานของหนวยงานตาง ๆ ของสถาบันใหเปนระบบและมี
คุณภาพ 

1.2.5 เพื่อเปนแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสำหรับการประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้ใหเปน
ระบบ ครบถวน และสืบคนไดงาย 

1.2.6 เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
1.2.7 เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของตนเอง 
1.2.8 เพื่อใหสามารถนำผลการประเมินไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา 
1.2.9 ใหสามารถสรางการแขงขันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาของสถาบัน 
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1.2.10 เพื่อเตรียมความพรอมในการรับการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1.2.11 เพื่อเตรียมความพรอมในการรับประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

1.3 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
การประกันคุณภาพการศึกษามีกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใชในการกำหนดมาตรฐานคุณภาพ

จัดการศึกษา ดังนี ้
1.3.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2545 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 หมวด 6 
วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

1.3.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 4 วาดวยหนาที่และอำนาจของ
สถาบันอุดมศึกษา มาตรา 26 กำหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่และอำนาจในการจัดการศึกษา การ
วิจัยและการสรางนวัตกรรม การบริการวิชาการแกสังคม การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หนาที่และ
อำนาจอื่นตามที่กฎหมายกำหนด 

1.3.3 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศนประเทศไทยไววา “ประเทศ
ไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” สถาบันการศึกษาควรตองมีการดำเนินงานที ่สะทอนอัตลักษณภายใตพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่ เพื่อ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตรชาต ิ

1.3.4 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศนวา “คนไทยทุกคน
ไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุขสอดคลองกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรมีการจัด
การศึกษาเพ่ือสรางความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีการผลิตและพัฒนากำลังคน สงเสริมการ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สรางสังคมแหงการเรียนรู กอเกิดความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวติที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง 

1.3.5 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดใหสถานศึกษาแตละ
แหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง
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ใหแกหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศกึษาเปนประจําทุกป และใหหนวยงานตนสังกัด 

หรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา 
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง และเมื่อหนวยงานตนสังกัด
ไดรับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแลว ใหหนวยงานตนสังกัด หรือหนวยงานที่กํากับ
ดูแลสถานศึกษา จัดสงรายงานดังกลาวพรอมกับประเด็นตาง ๆ ที่ตองการใหมีการประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมไดจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษา
แหงนั้นใหแกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อใชเปน
ขอมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก และเมื่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแลว ใหจัดสงรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบ
ดังกลาว พรอมขอเสนอแนะใหแกสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล
สถานศึกษานั้น ๆ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตอไป 

 1.3.6 กฎกระทรวง การจัดกลุ มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา จัดอยูในกลุมผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ มีพันธกิจหลักและ
ยุทธศาสตรที่มุงสูการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีความสามารถทางวิชาชีพ
ระดับสูง หรือบัณฑิตสาขาจำเพาะตามความตองการของประเทศในแตละขณะ พัฒนาความรูและ
นวัตกรรม รวมทั้งถายทอดความรูเชิงทฤษฎีสูการปฏิบัติ โดยตองเนนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะ และทัศนคติที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ หรือจรรโลงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

1.3.7 กฎกระทรวง มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ขอ 3 ใน
กฎกระทรวงนี้ คำวา “มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา” หมายความวา ขอกำหนดขั้นต่ำ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา การดำเนินการ ผลลัพธ คุณภาพ และเกณฑอื่นในการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในหมวด 2 ขอ 11 มาตรฐานการดำเนินการตามหนาที่และอำนาจ
ของสถาบันอุดมศึกษา เปนมาตรฐานเพื่อใหการดำเนินการตามภาระหนาที่หลักเปนไปอยางครบถวน
และเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย 

1) ดานการจัดการเรียนการสอน 

- กำหนดนโยบายและทิศทางในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ความตองการของชุมชน สังคมและประเทศ 
ทั้งนี้ตามความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

- จัดใหมีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายไมวาแบบใหปริญญาหรือแบบไมให
ปริญญา เพื่อสงเสริมโอกาสในการเรียนรูและการศึกษาตลอดชีวิต 

- จัดทำและบริหารหลักสูตรการศึกษาเพื่อใหเกิดผลลัพธการเรียนรูที่เปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

- มีการพัฒนาคณาจารยในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู ทั้งในระบบชั้นเรียน
และผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวยเทคนิควิธีการตาง ๆ ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ การประเมิน
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ผลลัพธการเรียนรูและการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน รวมทั้งการใหคำปรึกษาและการดูแลผูเรียนให
ประสบความสำเร็จในการศึกษา 

- กำกับดูแลใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการ
ประเมินผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนที่กำหนดไวในแตละหลักสูตรการศึกษา 

2) ดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรม 

- กำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
และเชื ่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม หรือสิ ่งแวดลอม ทั ้งนี ้ตามความ
เชี่ยวชาญและอัตลักษณของกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

- สงเสริมใหเกิดการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองตอการพัฒนาและ
ความตองการของประเทศหรือพื้นที ่

- พัฒนาศักยภาพของคณาจารย นักวิจัย และผูเรียน ใหมีความสามารถในการ
สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม รวมทั ้งสนับสนุนและสงเสริมการจัดหาแหลงทุน การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรใหเพียงพอในการสรางผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

- สงเสริมการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางสมรรถนะการ
วิจัยแกผูเรียน 

- จัดใหมีระบบบริหารจัดการงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพยสินทางปญญาอยางมี
ประสิทธ ิภาพ สามารถเขาถึงฐานขอมูลดานการว ิจ ัยและนว ัตกรรมตามศักยภาพของกลุม
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งจัดทำฐานขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 

- กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการวิจัย การประกันคุณภาพการวิจัย
และการสร างนว ัตกรรม และมีการประเม ินผลกระทบของผลงานว ิจ ัยและนว ัตกรรมของ
สถาบันอุดมศึกษา 

- สงเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนเชิงพาณิชยหรือเชิง
สาธารณะ 

3) ดานการบริการวิชาการแกสังคม 

- กำหนดนโยบายและทิศทางการบริการวิชาการและการพัฒนาเชิงพื้นที่ ทั้งนี้ตาม
ความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

- กำกับดูแลกระบวนการบริการวิชาการใหมีความโปรงใสและตรวจสอบได ทั้งที่
เปนการบริการของหนวยงานและของคณาจารย โดยมุงเนนผลลัพธที่ตอบสนองและสรางประโยชน
แกชุมชน สังคม และประเทศ ตามความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของกลุมสถาบันอุดมศึกษา 

- สงเสริมใหคณาจารย ผูเรียน และชุมชน รวมกันเรียนรูและพัฒนาชุมชนในพื้นที่
เพื่อสรางประสบการณจริงใหเกิดขึ้นในการเรียนรูและเพื่อใหเกิดการพัฒนาเชิงพื้นที ่

- สงเสริมใหมีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรยีน
มีประสบการณในการเรียนรู 

- กำกับดูแลใหมีการประกันคุณภาพการบริการวิชาการและมีการกำกับติดตามการ
ใหบริการวิชาการอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
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4) ดานการทะนุบำรุงศลิปะและวัฒนธรรม 

- กำหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและของ
ชาติเพื่อการธำรงรักษา สืบสาน เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมหรือการพัฒนา ตอยอด และสรางคุณคา
ใหม ทั้งนี้ตามความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 

- จัดใหมีรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมที่สรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปะและวัฒนธรรม และประเพณีที่หลากหลายของทองถิ่นและของชาต ิ

1.3.8 นโยบายการฝกอบรมและการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.  2565 ไดกำหนดใหโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถาบันการศึกษาทางทหาร หมายถึง หนวยรับผิดชอบการจัดการ
ฝกอบรม/การศึกษา ที่มีอัตราครู อาจารย มีหลักสูตรการฝกอบรม/การศึกษา เพื่อภารกิจหลักในการ
ผลิตกำลังพลบรรจุเขารับราชการในกองทัพบก กำหนดใหใช “การประกันคุณภาพการศึกษา” สำหรับ
หลักสูตรทางพลเรือนในสถาบันการศึกษาทางทหารของกองทัพบก ซึ่งสอดคลองกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของประเทศ และใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง แลวยังไดกำหนดนโยบายเฉพาะ
ใหกับโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาดำเนินการ ดังนี้ 

1.3.8.1 ใหการฝกอบรมและการศึกษาแกนักเรียนนายรอยเพื่อสำเร็จเปนนายทหาร
สัญญาบัตรของกองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ “ความเปนนักรบที่ชาญฉลาด” ดังนี้ 

1) เปนแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผูมีลักษณะผูนำที่ดี มีวินัย มีความ
กลาหาญ เสียสละ รู แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณในการอุทิศตนเพื ่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และประชาชน 

2) มีความรูความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหารเหลาตาง ๆ ทั้งทางเทคนิค
และทางยุทธวิธี สามารถเปนผูนำการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหนวยกำลังรบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3) มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และชวยพัฒนากองทัพ 
ตลอดจนการอุทิศตนเพ่ือความเปนทหารอาชีพอยางแทจริง 

4) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจเปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถ
พัฒนาและดำรงความเขมแข็งของสมรรถภาพรางกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสรางใหแก
กำลังพลในหนวยงานของตน รวมทั้งมีจิตสำนึกและสัญชาตญาณในการรบ 

5) มีพื้นฐานความรูดานวิชาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอตอการทำหนาที่
นายทหารสัญญาบัตรและสามารถพัฒนาไปสูการศกึษาในระดับสูงขึ้น 

6) มีความสามารถในการฝกสอนอบรมผูใตบังคับบัญชา 
1.3.8.2 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสำหรับนักเรียนนายรอย และ

บุคลากรอื่น ๆ ตามที่กองทัพบกกำหนดใหมีความเหมาะสม กาวหนา ทันสมัย และไดมาตรฐานตาม
ขอกำหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหาร และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้ง
สอดคลองกับความตองการของกองทัพบกตามสถานการณและเทคโนโลยีที ่ เปลี ่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะวิชาตานทุจริตศึกษา หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 
เพื่อใหนักเรียนนายรอยสามารถนำมาใชในการปฏิบัติงานตามที่กองทัพบกกำหนด ไดอยางแทจริง 
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1.3.8.3 พัฒนาความรวมมือทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยกับสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย หรือเครือขายทางวิชาการตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ รวมทั้งประชาสัมพันธเชิญ
ชวนใหกำลังพลและบุคคลพลเรือนสมัครเขารับการศึกษาหลักสูตรภาคพลเรือน (ระดับปริญญาโท) 
เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกล ตลอดจนมีคุณธรรม และมี
คุณลักษณะผูนำ ทั้งนี้ จะไดสรางความสัมพันธที่ดีระหวางฝายทหารและพลเรือน เพื่อจะไดเปน
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคาของสังคมและประเทศชาติสืบไป 

1.3.8.4 สงเสริมใหครู อาจารย ไดพัฒนาองคความรู และประสบการณอยาง
กวางขวางในวิชาชีพ โดยการหมุนเวียนไปชวยราชการในหนวยสนามตามระยะเวลาที่เหมาะสม หรือ
การเขาสูตำแหนงวิชาการหรือวิทยฐานะ เพื่อใหสามารถนำความรูและประสบการณ มาประยุกตใชใน
การพัฒนาการเรียนการสอนได 

1.4 แนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
1.4.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 จากนโยบายการฝกอบรม และการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. 2565 กำหนดใหแผนพัฒนา
กองทัพบก ป 2560 – 2564 (ตอเนื ่อง พ.ศ. 2565) กอนจัดทำนโยบายการฝกอบรม และ
การศึกษาของ ทบ. พ.ศ. 2566 – 2570 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดกำหนดนโยบายดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาไวในแผนพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2560 - 2564 
(ตอเนื่อง พ.ศ. 2565) ไวดังนี ้

“สงเสริมใหมีความรวมมือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับใหมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดใหมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับเพื่อเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ดำเนินการพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณเฉพาะทางภายใตปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงคของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอการประกัน
คุณภาพอยางครบถวน จัดใหมี การประชาสัมพันธ จัดทําระบบฐานขอมูล และพัฒนากลไกในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
และมีการนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม” พรอมทั้งกำหนดเปาหมาย
ในการพัฒนาไว ดังนี้ 

1.4.1.1 จัดทําระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ภายใตปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา 

1.4.1.2 พัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใหเขาสู ระบบการ
ทํางาน ในสายงานปกติ และเป็นกลไกสําคัญในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพ เพ่ือใหเป็นเคร่ืองมือสําคัญ 

1.4.1.3 พัฒนามาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใหเหมาะสมกับองคกรอยางแทจริง 
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1.4.1.4 ใหมีการฝกอบรม พัฒนาบุคลากรการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ ใหมีความรู ความเขาใจ ความสามารถดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมิน คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

1.4.1.5 ใหหนวยงานขึ้นตรงตั้งแตระดับกองวิชาขึ้นไปหรือเทียบเทา ไดรวมกัน
จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา 

1.4.1.6 ใหทุกหนวยงานไดดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกป เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในจากหนวยงานตนสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก 

1.4.1.7 ใหทุกหนวยงานมีการนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
นำมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.4.1.8 ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารขอมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนไดรับทราบ 

1.4.1.9 จัดทําระบบฐานขอมูล  เอกสารหลักฐานตาง ๆ ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหเป็นระบบ ถูกตอง และทันสมัย เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและ
ภายนอก 

1.4.1.10 จัดตั้งหนวยงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับรองรับงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอยางเป็นรูปธรรม 

1.4.1.11 สนับสนุนและสงเสริมใหมีความรวมมือในกิจกรรมดานการประกัน
คุณภาพการศึกษากับหนวยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

1.4.1.12 ใหมีการเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดานเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

1.4.2 การดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเร ียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในใหรองรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) และหนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ โดยตระหนักถึงการให
ความสำคัญตอการพัฒนาการบริหารการศึกษาใหเกิดผลลัพธหรือผูจบการศึกษา ใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และกฎหมายที่
เกี่ยวของตาง ๆ เพื่อสรางความมั่นคงและความสามารถในการแขงขัน จัดการศึกษาเพื่อสรางเสริม
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในโดยเนนธรรมาภิบาล อีกทั้งยัง
คำนึงถึงการผลิตผูจบการศึกษาใหสอดคลองกับการศึกษายุค 4.0 ใหผูเรียนมีความเขมแข็งสามารถ
แขงขันอยางยั่งยืนสามารถสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาเพื่อใชพัฒนากองทัพได  

อนึ ่ง การพัฒนาคูม ือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเร ียนนายร อยพระ
จุลจอมเกลา พ.ศ.2565 เปนการดำเนินการเพื่อใหสอดคลองกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ที ่กำหนดใหสถานศึกษาตองมีกลไกควบคุมตรวจสอบระบบการบริหาร
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คุณภาพการศึกษา ใหเชื่อมั่นไดวาสามารถจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
บรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา สถานศึกษาตองมี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในกำหนดมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา จัดทำแผนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา ดำเนินการตามแผน ประเมินตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ติดตามผล
การดำเนินการ และสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่กำกับดูแล
สถานศึกษาทุกป หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหนาที่ใหคำปรึกษา
ชวยเหลือและแนะนำ หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาสงรายงานผล
การประเมินตนเองพรอมประเด็นที่ตองการใหประเมิน/ติดตามตรวจสอบ ใหแกสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนขอมูลในการประเมินคุณภาพ
ภายนอก เมื่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดำเนินการ
แลวใหสงผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 5 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจัดเปน
สถาบันการศึกษาทางทหารที่มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรของกองทัพบกที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีโครงสรางการจัดหนวยที่สำคัญ คือ 1. สวนการศึกษาฯ รับผิดชอบ
การศึกษาทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา สรางทักษะการเรียนรูอันพึงประสงค 2. สวนวิชาทหารฯ 
รับผิดชอบการศึกษาดานวิชาการทหาร และ 3. กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองคฯ รับผิดชอบการ
ปกครองบังคับบัญชา ฝกอบรม และปลูกฝงนิสัย อุปนิสัย วินัย และวิชาทหารเบื้องตนใหแกนักเรียน
นายรอย ดังนั้นทั้งสามหนวยดังกลาวจึงจัดเปนหนวยงานหลักที่สำคัญในการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๕ และเพื่อเปนการลดภาระในการ
จัดเก็บเอกสารหลักฐาน ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งกำหนดใหหนวยงานที่เกี ่ยวของจัดเก็บเอกสารหลักฐานบนระบบ
จัดเก็บเอกสารหลักฐานฯ พรอมรับการตรวจสอบผลลัพธการดำเนินงานจากหนวยงานตนสังกัดและ
หนวยงานภายนอก  

1.4.3 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ  
การพัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ ของโรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลา เกิดจากความรวมมือของทุกหนวยขึ้นตรงในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ผาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ปการศึกษา 2565 ประกอบกับขอเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาเพื ่อการรักษา/ยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษา จากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) มาตรฐานที่เปนกรอบสำคัญในการดำเนินงานของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาตามคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ แบงเปนทั้งสิ้น 5 มาตรฐาน คือ  

- มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและคุณภาพบัณฑิต 
- มาตรฐานที่ 2 คุณภาพครู อาจารย 
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- มาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 
- มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 
- มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กำหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ตัวบงชี้ละ 

5 คะแนน ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย สำหรับการแปลงผลการดำเนินงานตาม
ตัวบงชี้เปนคะแนนทำโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ สวนตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐาน
เปนขอ ๆ การประเมินใหนับจำนวนขอ และระบุผลการดำเนินงานที่ไดตามจำนวนขอกับคะแนนที่ได 

1.4.4 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนสำคัญที่สงผลในการดำเนินงานประสบ

ความสำเร็จและสงผลใหการดำเนินงานนำไปสู การพัฒนาอยางตอเนื ่อง กลไกประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สำคัญ คือ  

1.4.4.1 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
1.4.4.2 คณะกรรมการชุดตาง ๆ ที่ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก 

1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ซึ่งประกอบดวย  

1.1) คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา มีผู บัญชาการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนประธาน มีหนาที่กำหนด
นโยบาย อำนวยการใหการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  

1.2) คณะกรรมการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีรองผู บัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (ฝาย
การศึกษา) เปนประธาน มีหนาที่   

- ดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ 
หนวยเหนือและคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา 

- วางแผน กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ การดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม 
กำกับดูแล และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาหนวยตน
สังกัดและการประเมินภายนอก ตามระยะเวลาที่กำหนด 

- พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนเครื่องมือ 
ในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการจัดการศึกษาและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อยางตอเนื่องภายใต ปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ และ
วัตถุประสงคของสถาบัน 

- ปรับปรุง พัฒนามาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑประเมินใหมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของหนวยงานภายในและภายนอกกองทัพ 

- สนับสนุนและสงเสริมในการสรางเครือขายการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางหนวยงาน และสถาบันทางการศึกษาภายในและภายนอกกองทัพ 
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- ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารและกิจกรรม การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

- พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- จัดทำฐานขอมูลของหลักฐานเอกสารตางๆ ใหเปนระบบและทันสมัย 
เพื่อรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 

2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ประกอบดวย 

๒.1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา มีหนาที่ดังนี้ 

- ศึกษาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา พ.ศ. 2565  

- ดำเนินการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของรายงานการประเมิน
ตนเอง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และความครบถวนของหลักฐานอางอิงบนระบบจัดเก็บ
หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะหขอมูล จากรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา เพื่อสรุปผลการประเมินตนเอง จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
เรงดวน ขอเสนอแนะเชิงนโยบายทิศทางในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา อยางตอเนื่อง พรอมนำเรียนผูบังคับบัญชาทราบ 

๒.2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยขึ้นตรง 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีหนาที่ดังนี้ 

- ศึกษาคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา พ.ศ.2565 

- ต ิดตามผลการปฏิบ ัต ิงานตามแผนปฏิบ ัต ิราชการประจำป
การศึกษา และสรุปผลการดำเนินงานของหนวยขึ ้นตรงโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อัน
เนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

- สรุปผลการประเมินฯ และรายงานตอประธานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

1.4.4.3 ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ เพื่อใหการดำเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนไปอยางถูกตอง สอดคลองกันในทุกระดับ สามารถตรวจสอบความถูกตอง มีความ
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาจึงไดจัดใหมีระบบสารสนเทศดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี ้

- เว็บไซตกองคุณภาพการศึกษาเพื่อเปนศูนยกลางในการเผยแพรเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวกับงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถเขาดูไดที่ http://kmlo.crma.ac. 
th/qaedu_crma  



๑๓ 
 

- ระบบจัดเก็บหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนระบบจัดเก็บ
เอกสารอางอิงในรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและของหนวยขึ้นตรง 
รวมทั้งเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของสงผลใหเกิดการพัฒนาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอยางตอเนื่อง 

1.4.5 กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีชื ่อเปน

ภาษาอังกฤษ Chulachomklao Royal Military Academy Quality Assurance เปนระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาที ่ประย ุกต จาก CIPP MODEL ของ Stufflebeam ให เหมาะสมกับองคกร 
ประกอบดวย บริบทและปจจัยแวดลอม (Context) ปจจัยนำเขา (Input) กระบวนการดำเนินงาน 
(Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) มีการควบคุมพัฒนา ตรวจสอบตามเกณฑ
และมาตรฐานการศึกษาของบริบท และปจจัยแวดลอม ควบคุมคุณภาพปจจัยนำเขาที่มีสวนเกี่ยวของ
กับคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประเมินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและประสิทธิผล
ที่เกิดขึ้น เพื่อใหไดนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงคของกองทัพ การควบคุมคุณภาพ
ของการศึกษา ดังภาพที่ 1.1 

 
ภาพที่ 1.1 การควบคุมคุณภาพของการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกิดประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลาอยางตอเนื่อง จึงไดจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจรเดมมิ่ง (The 
Demming Cycle) ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน คือ  
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1.4.5.1 การวางแผนปฏิบัติราชการ (Plan) กระทำโดยนำผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในปการศึกษากอนหนามาใชเปนขอมูลประกอบการวางแผนปฏิบัติราชการประจำป โดย
เริ่มดำเนินการตามวงรอบของปการศึกษาคือ นับตั้งแต 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายนของปถัดไป 

1.4.5.2 การดำเนินงานตามแผน (Do) ไดแก การสงเสริม สนับสนุนทรัพยากร
ทางการบริหารทั้งปวงเพื่อใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ไดกำหนดไว  
และบันทึกรายงานผลการปฏิบัติโดยการเก็บเปนเอกสารหลักฐานอางอิงตามรายงานการประเมิน
ตนเองประจำปการศึกษาบนระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา  

1.4.5.3 การตรวจสอบประเมินผล (Check) ไดแก การติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการพรอมตรวจสอบความครบถวนของหลักฐานอางอิงบนระบบจัดเก็บหลักฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ที่สอดคลองกับรายงานการประเมินตนเองเพื่อสรุปผลการประเมิน
ตนเองและพิจารณาถึงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาเปนขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอไป 

1.4.5.4 การนำผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) ไดแก การนำผลที่ไดจากการประเมินผล
การดำเนินงานพรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาพิจารณากำหนดแผนการปฏิบัติงานในปการศึกษาตอไป  
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บทท่ี 2 

ขอมูลเบื้องตนโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 
2.1 ประวัติความเปนมาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหกรมยุทธนาธิการจัดการศึกษาของนายทหารบกเปนแบบตะวันตก โดยรวมโรงเรียน
คะเด็ตทหารมหาดเล็กและโรงเรียนคะเด็ตทหารหนาเขาดวยกัน ใชพื้นที่บริเวณหลังพระราชวังสราญรมย 
เรียกวา “คะเด็ตสกูล” และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปดโรงเรียน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 
2430 ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนทหารสราญรมย” และ “โรงเรียนทหารบก”ตามลำดับ เมื่อจำนวน
นักเรียนนายรอยเพิ่มมากขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหจัดสรางโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยมบริเวณ
ริมถนนราชดำเนินนอกและเสด็จพระราชดำเนินทรงเปดโรงเรียนเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2452 
สำหรับโรงเรียนทหารบกเดิมใหเปนโรงเรียนนายรอยชั้นปฐม ตอมา พ.ศ. 2468 กระทรวงกลาโหมได
รวมโรงเรียนนายรอยชั้นปฐมกับโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนนายรอยทหารบก” 
และจัดตั้ง “โรงเรียนเท็ฆนิคทหารบก” ในพื้นที่เดียวกันเมื่อ พ.ศ. 2477 จากนั้นมีการปรับปรุงหลักสูตร
ใหคลายกับหลักสูตรโรงเรียนนายรอยสหรัฐอเมริกา (United State Military Academy) เมื่อ พ.ศ. 
2490 เวลาการศึกษา 5 ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานชื่อ “โรงเรียน
นายรอย พระจุลจอมเกลา” (Chulachomklao Royal Military Academy) เมื่อ พ.ศ. 2491 และ
พระราชทานตราแผนดินหรือตราอารมเปนตราประจำโรงเรียนเมื่อ พ.ศ. 2493 ตอมามีการกอสราง
โรงเรียนแหงใหมในที่ดินของกองทัพบกจำนวน 19,290 ไร บริเวณเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอ
เมือง  จังหวัดนครนายก  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จพระราชดำเนินทรงเปด
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาแหงใหมในวันครบรอบพระราชทานกำเนิด 99 ป ของสถาบันนี้ 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529   

2.2 สัญลักษณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

           พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกลาฯพระราชทาน “ตราแผนดิน หรือ ตราอารม” 
เปนตราประจำโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และให เปน
เครื่องหมายเหลาสังกัดของนักเรียนนายรอยดวย  

 ตราแผนดิน หรือเรียกวา ตราอารม เปนพระราชลัญจกร
ประจำแผนดินในสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว ที่ใชสำหรับประทับกำกับเอกสารสำคัญเกี่ยวกับราชการ

แผนดิน พระราชลัญจกรประจำแผนดินหรือตราแผนดินนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเสวกเอกหมอมเจาประวิชชุมสาย พระโอรสในพระเจาบรมวงศเธอ กรม
ขุนราชสีหวิกรม (พระองคเจาชุมสาย) เปนผูผูกขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2416 ความหมายของสิ่งสำคัญ

ตราแผนดิน หรือตราอารม
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ตาง ๆ นั้น สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายความหมาย ประทานหลวงบริบาลบุรี
ภัณฑ  ดังนี้ 

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

รวมกันเปนประเทศสยาม  
รูปชางยืนแทน หมายถึง ประเทศราชลาว   
รูปกริชคดและกริชตรงไขวกัน หมายถึง ประเทศราชมลายู 
รูปราชสีหกับคชสีหประคองฉัตรสองขาง ราชสีห หมายถึง มหาดไทย ซึ่งเปนใหญฝายพลเรือน  
คชสีห หมายถึง กลาโหม ซึ่งเปนใหญฝายทหาร ทั้งสองฝายตางเปนพนักงานปองกันรักษา          

พระราชอาณาจักร 
กรอบโล เปนรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณนพรัตนราชวราภรณ  หมายถึง นับถือ

พระพุทธศาสนา เนื่องดวยตามพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณนั้น ผูที่นับถือพุทธศาสนาเทานั้น
ที่จะไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณนี้ 

ใตโลลงมา เปนรูปสังวาลเครื่องราชอิสริยาภรณจุลจอมเกลา หมายถึง พระบาทสมเด็จพระ
เจา อยูหัวทรงบำรุงสกุลวงศผูมีบำเหน็จความชอบในบานเมือง ใหสามัคคีชวยกันในบานเมือง 

พระแสงขรรคไชยศรี พัดวาลวิชนีอยูดานขวา ธารพระกรและพระแสจามรีอยูดานซาย ฉลอง
พระบาทอยูริมฐานฉัตรเครื่องสูงขางละองค 

ใตลงมาดานลางมีแพรแถบเขียนตัวหนังสือคาถาเปนภาษาบาลีซึ่งสมเด็จพระสังฆราช (สา 
ปุสสเทว) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทรงผูกขึ้นวา “สพเพส สงฆภูตาน สามคคี วฑฒิสาธิกา”
แปลวา ความพรอมเพรียงของบุคคลทั้งปวง ผูอยูเปนหมวดหมูกันยอมเปนเครื่องทำความเจริญให
สำเร็จ 

เครื่องประดับตกแตงดานหลังตรา คือ ฉลองพระองคครุยนพรัตนราชวราภรณเปนพื้นอยางมาน 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ           

ใชตราแผนดิน เมื่อรัตนโกสินทรศก 108 (พ.ศ. 2432) 

2.3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ อัตลักษณ และเอกลักษณ  
2.3.1 ปรัชญา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดยึดถือตามมติการประชุมสภาโรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลา ครั้งที่  6/54 เมื่อวันที่  4 สิงหาคม พ.ศ.2554 โดยโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลาไดนอมนำพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่5 ที่ไดพระราชทานแกนักเรียนนายรอย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.
2452 ไวขึ้นเหนือเกลาเหนือกระหมอม ความวา 

“...การทหารนั้น ที่จะสำเร็จไปไดก็โดยที่มีผูบังคับบัญชาควบคุมใหพอแกการ ถึงแมวา
เราจะมีพลทหารมากมายเทาใดก็ดี แตไมมีผูที่จะควบคุมทหารเหลานั้นเขาสนามรบ ทหารเหลานั้นก็
ไมสามารถจะไดชัยชำนะแกขาศึกไดเลย ยอมตองอาศรัยนายทหารที่มีความรู แลมีสติปญญาสามารถ

๐ 
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ที่จะไปสูชัยชำนะได แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะไดมาจากไหนเลา ก็ตอง
ไดมาจากโรงเรียนนายรอย คือจากพวกเจานี้เอง เพราะฉะนัน้เจาทั้งหลายจงตั้งอุสาหะพยายามในการ
เลาเรียนวิชาของตนใหดีเถิด เตรียมการที่จะทำนาที่ซึ่งสำคัญที่สุด ซึ่งถาพูดในทางทำการใหแกเจา
แผนดินก็เปนการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกวาอยางอื่น คือนาที่ปองกันความอิสสระภาพของ
บานเกิดเมืองนอนของเรา...” (ใชขอความดั้งเดิม) (จากหนังสือโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
100 ป เลม 2-3) 

สรุปความวาการสรางนายทหารที่มีความรูและสติปญญาใหสามารถควบคุมบังคับ
บัญชาในเวลาปกติและสงคราม เพื่อปองกันอธิปไตยของบานเมือง เปนแนวทางกำหนดปรัชญาของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ดังนี้คือ 

“เปนสถาบันอุดมศึกษาที่สรางผูนำใหมีความรู มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณความรักชาติ” 

ซึ่งกำลังพลทุกคนในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ยอมรับหลักการ และความเชื่อ
ในปรัชญาที่ใชเปนหลักในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความราบรื่นในการทำงานรวมกัน และนำไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ และพันธกิจที่กำหนดไว  

2.3.2 ปณิธาน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา     
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดนำปรัชญาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

นโยบายของหนวยเหนือและหนวยงานที่เกี่ยวของมากำหนดเปนปณิธานของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ดังนี้ 

“มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะและขีดความสามารถที่กองทัพบก
ตองการ และเปนที่ยอมรับของสังคม”  

2.3.3 วิสัยทัศน ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
“โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางทหารที่

ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นนำในระดับหมวด เปนที่ยอมรับของนานาชาติ” 
2.3.4 ภารกิจ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา   

ตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข 44001 กำหนดใหโรงเรียนนายรอย          
พระจุลจอมเกลา มีหนาที่ใหการศึกษา อบรม และดำเนินการฝกนักเรียนนายรอยและบุคลากรอื่น
ตามที่กองทัพบกกำหนด มีผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

2.3.5 ขอบเขตความรับผิดชอบและหนาที่สำคัญ     
2.3.5.1 ใหการศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแกนักเรียนนายรอย และบุคลากรอื่น

ตามที่กองทัพบกกำหนด 
2.3.5.2 ใหการศึกษา อบรม และดำเนินการเกี่ยวกับการฝกวิชาทหารขั้นพื้นฐานทาง

ยุทธวิธี หลักการและเทคนิคของเหลาตางๆ รวมทั้งวิชาจิตวิทยาและการนำทหารแกนักเรียนนายรอย 

 
1 คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 3/63 เรื่อง แกอัตรากองทัพบก 2506 ( ครั้งที่ 1) ลง 14 ม.ค. 63 
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ใหสามารถเปนผูนำหนวยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความรูพื้นฐาน
ที่จำเปนตอการปฏิบัติงานในเหลาที่เลือกรับราชการ 

2.3.5.3 ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายรอย และบุคลากรอื่นตามที่กองทัพบก
กำหนด 

2.3.5.4 ฝกอบรมและปลูกฝงนิสัย อุปนิสัย วิชาทหารเบื้องตน แกนักเรียนนายรอย 
เพื่อใหมีลักษณะเปนนายทหารที่ดีของกองทัพบก 

2.3.5.5 ใหการศึกษา อบรม และดำเนินการฝกบุคลากรอ่ืนตามที่กองทัพบกกำหนด 
2.3.6 อัตลักษณ  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

กำหนดใหนักเรียนนายรอย “เปนสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเปนผูนำ ยึด
มั่นอุดมการณ เทิดทูน ชาติ ศาสน กษัตริย” 

2.3.7 เอกลักษณ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
       กำหนดใหเอกลักษณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาคือ “เปนสถาบันผลิต

นายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก” 

2.4 คานิยมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
คานิยมโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (CRMA) 
Commanders :เปนผูนำทหารที่มคีุณลักษณะผูนำ 14 ประการ ไดแก 

- มีบุคลิก ลักษณะทาทางท่ีสงางาม (Bearing) 
- รูจักกาลเทศะ (Tact)  
- ยึดมั่นในความยุติธรรม (Justice)  
- มีความซื่อสัตยสุจริต (Integrity) 
- มีความกลาหาญ (Courage) 
- มีความเด็ดขาด กลาตัดสินใจ (Decisiveness) 
- มีความอดทนทั้งรางกายและจิตใจ (Endurance)  
- มีความกระตือรือรน (Enthusiasm) ในการทำงาน 
- รักการแสวงหาความรู (Knowledge) 
- สามารถใชประสบการณและความรูของตนเองในการพินิจพิเคราะหสิ่งตาง ๆ ไดอยาง

ถูกตอง (Judgment) เหมาะสม  
- มีความคิดริเริ่ม (Initiative) ในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ  
- ไดรับความไววางใจ (Dependability) จากผูบังคับบัญชาเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา 
- เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ไมเอาเปรียบผูอื่น (Unselfishness)  
- มีความภักดี (Loyalty) ตอเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา หนวยงาน

ของตนเอง ตลอดจนกองทัพและประเทศชาติ  
Responsibility: มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ทั้งตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ พรอมที่

จะเสียสละความสุขสวนตัวเพื่อใหภารกิจที่ไดรับมอบหมายสำเร็จ 
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Modern: มีความรูเทาทันโลก ทันสถานการณ สามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน  

Allegiance: มีความจงรักภักดีพรอมที่จะอุทิศตนเพื่อรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย 
 
2.5 นโยบายในการพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดกำหนดนโยบายและแนวความคิดการพัฒนาของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไวในแผนพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2560 -
2564 (ตอเนื่อง พ.ศ. 2565) เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติงานของหนวยตาง ๆ ภายในโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา ดังนี้ 
 2.5.1 ดานการศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยบูรณาการรวมกับ
สถาบันและองคกรตาง ๆ ใหมีความเหมาะสม ทันสมัย ไดมาตรฐานตามขอกําหนดของสภาการศึกษาวิชา
ทหาร กระทรวงกลาโหม คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม  และสภาวิศวกร รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท โดยมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ใหผูที่สําเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีความสามารถในการประยุกตใช
ความรูที่ไดรับการศึกษากับการทํางานราชการ และสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.5.2 ดานผูเขารับการศึกษา 

การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. (ทบ.) ตองเปนไปดวยความบริสุทธิ์ และ
ยุติธรรม เพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และความพรอมที่จะศึกษา ตามหลักสูตร
การศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดอยางมีประสิทธิภาพจัดใหมีการประชาสัมพันธการ
คัดเลือกอยางตอเนื่อง เพื่อให อัตราสวนระหวางผูสมัครกับผูที่เขารับการศึกษา ไมนอยกวา 75 : 1 และ
เพิ่มสัดสวนของผูที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป) จากผูสมัครทั้งหมดใหสูงขึ้นดวย สําหรับ
การรักษาคุณภาพทางดานการศึกษาของผูเขารับการศึกษาใน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลานั้น ให
เปนไปตามมาตรฐานเกณฑการวัดผลของสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไป โดยเปนที่ยอมรับของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร สำหรับความรูดานวิชาทหารดำเนินการใหเปนที่ยอมรับ
ของ ทบ. และหนวยรับการบรรจุ ทั้งนี้ใหรักษามาตรฐานผูเขารับการศึกษา ทางดานสุขภาพ บุคลิกภาพ 
และสภาวะการเปนผูนํา 
 2.5.3 ดานกำลังพล 

การบรรจุกำลังพลเขารับราชการ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ทางราชการกำหนด
เพื่อใหไดบุคคลที่เหมาะสมกับงานที่ตองปฏิบัติในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอาจารย นายทหารปกครอง 
สงเสริมใหกำลังพลทุกคนมีความกาวหนา  มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจไมดอยกวา
ขาราชการอื่นและเอกชน สงเสริมการเรียนรูใหกำลังพล ใหกาวหนาทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีดานการทหารและดานอื่นๆ รวมทั้งนำระบบประเมินคากำลังพลมาใชประโยชนเพื่อการ
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บริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากนั้นยังตองควบคุมกวดขันวินัย สรางจิตสำนึก ตลอดจนยกระดับคุณธรรม 
จริยธรรม และคานิยมที่ดีของกำลังพล 

2.5.4  ดานการสงกำลังบำรุง 
พัฒนาระบบการสงกําลังบํารุงใหทันสมัย มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดทําฐานขอมูล

ดานการสงกําลังบํารุงเพื่อใหสามารถบริหารจัดการสิ่งอุปกรณตามความตองการใชงาน  และสามารถ
สนับสนุนการฝกศึกษาของนักเรียนนายรอยไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อยางแทจริง พัฒนา
ความรู ความสามารถ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณของกําลังพล การดูแลรักษาบํารุงใหสิ่งอุปกรณ
ตาง ๆ มีสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา รวมทั้งการควบคุม การรายงาน และระบบการบันทึกสิ่งอุปกรณ 
โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.5 ดานกิจการพลเรือน 

สนับสนุนและสงเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข พรอมทั้งสงเสริมอุดมการณ ความรักชาติ ศาสน กษัตริย อยางตอเนื่อง เพื่อใหกําลังพล
ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ยึดมั่นและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชนวาง
แผนการปฏิบัติงานรวมระหวางโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา กับหนวยงานภายนอกงานดาน
การพัฒนาประเทศและการชวยเหลือประชาชน พัฒนาความสัมพันธ และสรางความเขาใจกับ
หนวยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี เพื่อใหการปฏิบัติงาน ดานกิจการพลเรือนเป็น
รูปธรรมและตอเน่ือง 
 2.5.6 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการใชสิ่งอุปกรณที่เปนผลมาจากวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมนํามา
ประกอบการเรียนการสอน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้นสงเสริมการพัฒนาความรู ดาน
วิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกี่ยวของและนำมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานให
กําลังพลทุกระดับเพื่อใหสามารถนํามาใชงานไดอยางแทจริง 
 2.5.7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

สงเสริมใหมีความรวมมือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับใหมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดใหมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับเพื่อเปนเครื่องมือที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ดำเนินการพัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหสอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณเฉพาะทางภายใตปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน 
พันธกิจ และวัตถุประสงคของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอการ
ประกันคุณภาพอยางครบถวน จัดใหมีการประชาสัมพันธ จัดทําระบบฐานขอมูล และพัฒนากลไกใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจํา
ทุกป และมีการนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 
 2.5.8 ดานการบริหารจัดการ 

พัฒนาการจัดโครงสรางของหนวยใหสามารถรองรับกับปริมาณงานที่มีอยูและเตรียม
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวยใหการปฏิบัติงานมีความ
คลองตัว โดยการพัฒนาและปรับปรุงแกไขคูมือ กฎ ระเบียบ คําส่ัง และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
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2.6 เปาหมายของการพัฒนา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาป 2560 – 2564 (ตอเนื่อง พ.ศ. ๒๕๖๕)  

2.6.1 ดานการศึกษา 
2.6.1.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายรอย ใหไดมาตรฐานตามขอกําหนด

ของสภาการศึ กษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม สํ านั กงานคณะกรรมการอุ ดมศึ กษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) และสภาวิศวกร 

2.6.1.2 พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ใหเหมาะสมไดมาตรฐานตามขอกําหนดของ
กฎระเบียบที่เก่ียวของ 

2.6.1.3 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางดานการทหาร ไดแก การศึกษาวิชาทหาร 
จิตวิทยาและการนําทหารใหสอดคลองตามความตองการของกองทัพบก สถานการณ และเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.6.1.4 พัฒนาอุปกรณการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ 
ให ทันสมัยและเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ และสภาวิศวกร 

2.6.1.5 พัฒนาและดําเนินการจัดหาเครื่องชวยฝก และอาวุธยุทโธปกรณ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาทหารใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดของคณะกรรมการอำนวยการฝก
ศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก 

2.6.1.6 ดําเนินการสงเสริมการพัฒนาทางดานการศึกษาใหกาวหนาจนสามารถเปด
การศึกษาในระดับปริญญาโทใหกับขาราชการ และบุคคลพลเรือนทั่วไปได  

2.6.1.7 สงเสริมการดําเนินงานดานการวิจัยของ ครู อาจารย และนักเรียนนายรอย 
เพื่อใหเกิดประโยชนแกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และกองทัพบก มีเวทีการแสดงผลงานวิจัย          
เชน การจัดงานแสดงผลงานทางวิชาการประจําป 

2.6.1.8 พัฒนาการใหบริการทางวิชาการแกสถาบันภายนอก ชุมชนใกลเคียงสถาบัน         
และกลุมบุคคลอื่นๆ ใหมีประสิทธิผล ทันตอสภาวการณอยางตอเนื่อง 

2.6.1.9 พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอกที่ไดจัดทําบันทึก
ขอตกลง (MOU) ไวแลวใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด รวมถึงการขยายเครือขายออกไป
ตามความเหมาะสม 

2.6.1.10 ปรับปรุงอัตราเฉพาะกิจ 4400 ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ให
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการขอแกไขโครงสรางและอัตราการจัดที่ลาสมัย ใหสอดคลองกับความ
รับผิดชอบ และปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น 

2.6.2 ดานผูเขารับการศึกษา 
2.6.2.1 รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปนนักเรียนเตรียม

ทหาร (กองทัพบก) ใหมีความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเปนที่ยอมรับของสาธารณชน 
2.6.2.2 รักษามาตรฐานทางดานคุณภาพของบุคคลพลเรือนที่ผานการสอบคัดเลือกเขา 

เปนนักเรียนเตรียมทหาร (กองทัพบก) ใหมีความพรอมในทุกๆดาน ทั้งในดานการศึกษา (ผลการศึกษาดี 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไปและมีจำนวนเพิ่มขึ้น) ดานสุขภาพอนามัย (โดยผานการทดสอบและ
ตรวจสอบตามเกณฑท่ีกําหนด) และดานจิตใจ (ภาวะทางจิตใจและความเปนผูนํา) 
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2.6.2.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมของนักเรียนนายรอยและโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ตอสาธารณชนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศเพื่อสราง
แรงจูงใจใหมีผูสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร (กองทัพบก) เพิ่มขึ้นทุกป 

2.6.2.4 รักษาคุณภาพทางดานการศึกษาของผูเขารับการศึกษาในโรงเรียนนายรอย      
พระจุลจอมเกลา ใหเปนไปตามมาตรฐานเกณฑการวัดผลของสถาบันในระดับอุดมศึกษาทั่วไป โดย
เปนที่ยอมรับของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาฯ (คมอ.ฯ) และสภาวิศวกร 

2.6.2.5 รักษามาตรฐานทางดานสุขภาพ บุคลิกภาพ และสภาวะการเปนผูนําของ
นักเรียนนายรอยในระหวางเวลาศึกษาอยูในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหอยูในสภาพท่ีพรอม
สําหรับการรับราชการเปนนายทหารชั้นสัญญาบัตรเมื่อจบการศึกษา 

2.6.3 ดานกำลังพล 
2.6.3.1 มุงพัฒนาสถานภาพครู อาจารย นายทหารปกครอง และบุคลากรทางการ

ศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูง ทั้งดานสถานภาพสวนตัว สถานภาพทางวิชาชีพ และสถานภาพ
ทางสังคม 

2.6.3.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลชั้นต่ำกวาสัญญาบัตร ลูกจาง ตลอดจน
ครอบครัวใหดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุขภายใตสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง อยาง
รวดเร็ว 

2.6.4 ดานการสงกำลังบำรุง 
2.6.4.1 ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารที่พักนักเรียนนายรอย และ

บานพักของทางราชการ ที่อยูในสภาพชํารุด ใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสม 
2.6.4.2 จัดหาสิ่งอุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหไดรับปจจัยพื้นฐาน

ความ เปนอยูและการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
2.6.4.3 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ที่ชํารุด

ไปตามสภาพการใชงานใหสามารถใชงานไดตามปกต ิ
2.6.5 ดานกิจการพลเรือน 

2.6.5.1 การสรางความเชื่อมั่นและศรัทธาตอประชาชน เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและกองทัพบก 

2.6.5.2 การสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนรอบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
โดยยึดหลักนิยมดานกิจการพลเรือน ไดแก การปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธ และการปลูกฝง
อุดมการณทางการเมือง 

2.6.5.3 การมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน เปนการสราง
ความรวมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหวางฝายทหารกับฝายพลเรือน ในลักษณะการบูรณาการใน
ทุก ๆ ดาน เพื่อใหการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพทั้งการ
ชวยเหลือประชาชนใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน และการชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัต ิ
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2.6.6 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.6.6.1 พัฒนาระบบจัดหาอุปกรณและซอฟตแวร ใหมีความทันสมัยตามเทคโนโลยี

ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปและเพียงพอตอความตองการใชงาน รวมทั้งขยายเครือขายใหครอบคลุมทุก
พื้นที่ภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา เกิดประโยชนสูงสุดในดานการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของนักเรียนนาย
รอย การปฏิบัติราชการของหนวยงานภายในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลารวมทั้งพฒันากำลังพล 

2.6.6.2 จัดหาสิ่งอุปกรณระบบสารสนเทศของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา             
เพื่อทดแทนสิ่งอุปกรณที่ชํารุดไปตามสภาพการใชงาน เพื่อที่จะไดดํารงสภาพการใชงานใหสามารถใช
งานไดอยางตอเนื่อง มีเสถียรภาพ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได 

2.6.6.3 พัฒนาบุคลากร ใหมีความรูความสามารถใหสามารถใชเทคโนโลยีได อยาง
ถูกตองและเหมาะสม ทั้งในสวนของเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและผูใชงานทั่วไป 

2.6.7 ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.6.7.1 จัดทําระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา ภายใตปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา 

2.6.7.2 พัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหเขาสูระบบการทํางานในสาย
งานปกติ และเป็นกลไกสําคัญในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 
เพ่ือใหเป็นเคร่ืองมือสําคัญ 

2.6.7.3 พัฒนามาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหเหมาะสมกับองคกรอยางแทจริง 

2.6.7.4 ใหมีการฝกอบรม พัฒนาบุคลากรการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ใหมี
ความรู ความเขาใจ ความสามารถดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื ่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 

2.6.7.5 ใหหนวยงานขึ้นตรงตั้งแตระดับกองวิชาขึ้นไปหรือเทียบเทาไดรวมกัน
จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนายรอย           
พระจุลจอมเกลา 

2.6.7.6 ใหทุกหนวยงานไดดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยาง
ตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกปเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายในจากหนวยงานตนสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก 

2.6.7.7 ใหทุกหนวยงานมีการนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
นำมาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.6 .7.8 ประชาสัมพันธ  เผยแพรข าวสารขอมูลและกิจกรรมการประกัน
คุณภาพ การศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนไดรับทราบ 

2.6.7.9 จัดทําระบบฐานขอมูล เอกสารหลักฐานตาง ๆ ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหเป็นระบบ ถูกตอง และทันสมัย เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก 
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2.6.7.10 จัดตั้งหนวยงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับรองรับงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อยางเป็นรูปธรรม 

2.6.7.11 สนับสนุนและสงเสริมใหมีความรวมมือในกิจกรรมดานการประกัน
คุณภาพ การศึกษากับหนวยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.6.7.12 ใหมีการเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

2.6.8 ดานการบริหารจัดการ 
2.6.8.1 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงสรางของหนวยใหรองรับกับปริมาณงานท่ีมีอยู 
2.6.8.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวยใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว

โดยการพัฒนาปรับปรุงแกไขคูมือ กฎ ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
2.6.8.3 ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณใหมีความถูกตอง 

สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

2.7 โครงสรางการจัดและการบริหารองคกรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนสวนราชการขึ้นตรงกองทัพบก แบงสวนราชการและ

หนาที่ออกเปน  
2.7.1 กองบัญชาการ  มีหนาที่ 1) วางแผน อำนวยการ ประสานงานและบริหารงานให

เปนไปตามภารกิจของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และนโยบายที่ไดรับมอบ  2) บันทึกและ
รายงานสถิติผลงานตามหนาที ่

2.7.2 สวนการศึกษา มีหนาที่ 1) ใหการศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแกนักเรียนนายรอย  
และบุคลากรอื่นตามท่ีกองทัพบกกำหนด 2) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที ่

2.7.3 สวนวิชาทหาร  มีหนาที่ 1) ใหการศึกษา อบรม และดำเนินการฝกวิชาทหารขั้น
พื้นฐานทางยุทธวิธี รวมทั้งหลักการและเทคนิคของเหลาตาง ๆ แกนักเรียนนายรอย ใหสามารถเปน
ผูนำหนวยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) ใหการศึกษา อบรม และ
ดำเนินการฝกบุคลากรอื่นตามที่กองทัพบกกำหนด 3) ประเมินคาความเหมาะสมในการเปนทหาร 
ใหแกนักเรียนนายรอย  4) บันทึกและรายงานสถิตผิลงานตามหนาที ่

2.7.4 กรมนักเรียนนายรอยรักษาพระองค  มีหนาที่ 1) ปกครองบังคับบัญชา ฝกอบรม 
และปลูกฝงนิสัย อุปนิสัย วินัย และวิชาทหารเบื้องตนใหแกนักเรียนนายรอย 2) ปกครองบังคับบัญชา 
และดำเนินการฝกบุคลากรอื่นตามที่กองทัพบกกำหนด 3) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่
 2.7.5 สวนบริการฯ มีหนาที่ 1) ดำเนินการสนับสนุนหนวยตางๆ ในเรื่องเกี่ยวกับพลาธิการ 
การยุทธโยธา การสรรพาวุธ การขนสง การสวัสดิการ การสื่อสาร การผลิตและการซอมสรางสิ่ง
อุปกรณประจำหนวยและการพิมพ ตลอดจนการบริการแรงงานและบริการอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบ 2) 
ใหการสนับสนุนการฝกศึกษาแกบุคลากรอื่นตามที่กองทัพบกกำหนด 3) บันทึกและรายงานสถิติ
ผลงานตามหนาที่ 

2.7.6 โรงพยาบาลฯ มีหนาที่ 1) ดำเนินการเกี่ยวกับเวชกรรมปองกัน ควบคุมโรคติดตอ 
ปองกันการระบาดของโรคและการสงเสริมสุขภาพของนักเรียนนายรอย ขาราชการ และบุคลากรอ่ืน ๆ 



๒๕ 

 

ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ตลอดจนบุคคลพลเรือนทั่ วไปในบริ เวณใกล เคียง                    
2) ดำเนินการรักษาผูปวยทางกายภาพบำบัด และเวชกรรมฟนฟู 3) ดำเนินการปองกันมิใหเกิดการ
บาดเจ็บจากการฝกศึกษาของนักเรียนนายรอย การฝกของทหารกองประจำการ และบุคลากรอื่น
ตามที่กองทัพบกกำหนด 5) บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหนาที่  

 

 
ภาพที่ 2.1 โครงสรางการจัดองคกรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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ภาพที่ 2.2  การบริหารองคกรของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
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บทท่ี 3 
นิยามศัพท 

การประกันคุณภาพการศึกษา (Education Quality Assurance)  
 หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหาร
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผูมีสวน
เกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล 
 
การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment) 
 หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาซึ่งกระทำโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาและหนวยงาน
ตนสังกัด 
 
การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assessment) 
 หมายถึง การประเมินผลและการจัดการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบ คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาซึ่งกระทำโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
การนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน  

หมายถึง การนำผลงานวิจ ัยไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที ่ระบุไว ในโครงการ/
โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนำไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรมกับ
กลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนำไปใช จนกอใหเกิดประโยชนไดจริงตาม
วัตถุประสงค และไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1. การนำไปใชประโยชนเชิงนโยบาย หมายถึง การนำผลงานวิจัยไปใชประกอบเปนขอมูล
การประกาศใชกฎหมาย หรือกำหนดมาตรการ กฎเกณฑตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน เปนตน 
  2. การนำไปใชประโยชนเชิงพาณิชย หมายถึง การนำผลงานวิจัยที ่นำไปสู การพัฒนา
สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนำไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
  3. การนำไปใชประโยชนเชิงวิชาการ หมายถึง การนำผลงานการวิจัยไปใชประโยชนเพื่อการ
เรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรูตาง ๆ  
  4. การนำไปใชประโยชนเชิงสาธารณะ หมายถึง การนำผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนแก
สาธารณชนในเรื ่องตาง ๆ ที ่ทำใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ ้น ไดแก การใช
ประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหารจัดการสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) 
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ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม และดานวิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เปนตน  
  5. การนำไปใชประโยชนเชิงพื้นที่ หมายถึง การนำผลงานการวิจัย ไปใชประโยชนในพื้นที่
เจาะจงพ้ืนที่นั้น ๆ 
  6. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค  หมายถึง การนำผลงานวิจัยไปสรางสรรค
คุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นำไปใชใน
โรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษาและการประเมินไว 
 
การนำโครงงานนักเรียนนายรอยไปใชประโยชน  

หมายถึง การนำผลงานที่ไดจากโครงงานนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงงาน โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนำไปใช 
จนกอใหเกิดประโยชนไดจริงตามวัตถุประสงค และไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(Thai Qualifications Framework for Higher Education) 
 หมายถ ึง มาตรฐานค ุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษาตามกฎกระทรวงมาตรฐานค ุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 25๖5 ตองมีอยางนอย ๔ ดาน คือ 1) ดานความรู 2) ดานทักษะ 3) ดาน
จริยธรรม ๔) ดานลักษณะบุคคล 
 
การบริหาร/การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 
 หมายถึง การกำหนดแผนเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานทุกฝาย ไดมีแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับองคกรที่ชัดเจนและสามารถนำไปประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในทุกสวนงาน
ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงพิจารณาจากการลดลงของเหตุการณที่ไมพึงประสงค 
พรอมทั้งจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ 
 
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม (Academic Service for Society) 
 หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอกสถาบันการศึกษา หรือเปนการ
ใหบริการที่จัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ  
 
ครูทหาร  

หมายถึง ขาราชการทหารซึ่งทำหนาที่หลักดานการสอน ฝก ศึกษา วิชาความรูความชำนาญ
การทางทหาร หรือวิชาการอ่ืน ที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร  
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ครูวิชาการ 
หมายถึง ขาราชการทหารซึ่งทำหนาที่หลักทางดานการสอน ฝก ศึกษา วิชาสามัญ วิชาพล

ศึกษา และวิชาชีพอ่ืน ซึ่งมิใชวิชาความรูความชำนาญการทางทหาร หรือวิชาการอื่น ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหาร 
 
คุณธรรม (Virtues) 
 หมายถึง คุณคา ประโยชน ความดีงาม ซึ่งเปนเครื่องประคับประคองใจไมใหทำความชั่ว ใฝ
ความดี และกระตุนใหเกิดความรับผิดชอบ ชั่วดี เกิดจิตสำนึกท่ีดี ทำใหสังคมเกิดความสงบสุข 
 
โครงงานหรือสิ่งประดิษฐ (Projects or Invention) 
 หมายถึง ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ ที่ผูเรียนไดใชองคความรูหรือประสบการณที่ไดรับมาพัฒนาขึ้น 
ซึ่งอาจเปนผลงานที่เปนสวนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษาหรือผลงานที่ผูเรียนสรางสรรคขึ้นเอง 
 
งานวิจัย (Research) 
 หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ
แสวงหา ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง 
วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ   
 
นวัตกรรม (Innovation) 
 หมายถึง สิ่งใหมที่เกิดขึ้นจากการใชความรู ทักษะประสบการณ และความคิดสรางสรรค ใน
การพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะมีลักษณะเปนผลิตภัณฑใหม บริการใหม หรือกระบวนการใหม ที่กอใหเกิด
ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
 
ทรัพยากรทางการศึกษา (Educational Resources) 
 หมายถึง ปจจัยที่นำมาเพื่อการจัดการศึกษา รวมทั้งแหลงที่มาของความรู ความเขาใจและ
ประสบการณ เชน งบประมาณ หองสมุด พิพิธภัณฑ อุทยานประวัติศาสตร โบราณสถาน หองปฏิบัติการ 
สนามกีฬา ทรัพยากรธรรมชาติ ครู อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 
 
แนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
 หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำใหองคกรประสบความสำเร็จ หรือสูความเปน
เลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึก
เอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใชประโยชนได 
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บริการวิชาการ/วิชาชีพ (Academic/Professional Services) 
 หมายถึง กิจกรรมที่สถานศึกษาไดจัดทำขึ้นเพื่อใหบริการวิชาการ/วิชาชีพ แกสังคมและ
ชุมชน โดยเปนกิจกรรมหรือโครงการที่ชวยพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน ซึ่งแสดงใหเห็น
ความสามารถของหนวยงานที่มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ/
วิชาชีพ รวมทั้งแสดงถึงความสัมพันธระหวางสถานศึกษา นิสิต นักศึกษา ชุมชน และสังคม ในรูปแบบ
ของกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ  
 
แผนกลยุทธ (Startegy Plan) 
 หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กำหนดทิศทางการพัฒนา
ของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะห 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควรครอบคลุมทุกภารกิจของ
สถาบันซึ่งตองมีการกำหนดตัวบงชี้ความสำเร็จแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้ เพื่อวัดระดับ
ความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนำแผนกลยุทธมาจัดทำแผนดำเนินงานหรือ
แผนปฏิบัติราชการประจำป สำหรับโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดแก แผนพัฒนาโรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลาซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานตามแผน 5 ป 
 
แผนปฏิบัติราชการประจำป (Annual Action Plan) 
 หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายในหนึ่งป เปนแผนที่ถายทอด
แผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการ หรือ
กิจกรรมตาง ๆ ที ่จะตองดำเนินการในปนั ้น ๆ เพื ่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้
ความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรม เปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลัก
หรือหัวหนาโครงการงบประมาณในการดำเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการ
ดำเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
ระบบและกลไก (System and Mechanism) 
    1) ระบบ (System) หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอยางชัดเจนวาตอง
ทำอะไรบาง เพื่อใหไดผลออกมาตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่ว
กันไมวาจะอยูในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ 
ประกอบดวย ปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
    2) กลไก (Mechanism) หมายถึง สิ่งที่ทำใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยูได โดย
มีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการหนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดำเนินงาน 
 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 หมายถึง รายงานสัมฤทธิผลการดำเนินงานในรอบปของสถานศึกษาซึ่งถือวาเปนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ที่สถานศึกษาเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี ่ยวของและ
สาธารณชน เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีความสอดคลองสามารถรองรับ



๓๑ 
 

การประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือ ได  
 
วงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming Cycle : PDCA) 
 หมายถึง กระบวนการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานควบคุมคุณภาพ เปน
วงจรพัฒนาคุณภาพงานจากการเผยแพรของ Deming ซึ่งประกอบดวย วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do) 
ตรวจสอบ (Check) ปรับปรุงแกไข (Action) 
 วงจร PDCA มีขั้นตอนดังนี้ 
    1) การวางแผน (Plan) กำหนดแผนที่สามารถดำเนินการใหบรรลุตามปรัชญาและ
วิสัยทัศนที ่กำหนดไว มีการกำหนดตัวชี ้ว ัดคุณภาพและเกณฑตัดสิน โดยพิจารณาทำแผนและ
เครื่องมือตัดสินที่สอดคลองและตอบสนองการดำเนินงานที่มุงสูคุณภาพที่พึงประสงคเปนสำคัญ 
    2) การดำเนินงานตามแผน (Do) สรางความตระหนักใหกับบุคลากรของสถานศึกษาให
ปฏิบัติภารกิจที่ไดวางแผนไวโดยอาศัยการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กำหนดตามแผน 
ดวยวิถีชีวิตและการทำงานอยางมีคุณภาพ 
    3) การตรวจสอบและประเมิน (Check) เปนการกำกับติดตามประเมินการดำเนินงาน
ตามแผนที่กำหนดไว สถานศึกษาจะตองวิเคราะหสภาพการดำเนินงานของตนเองในแตละชวง
การดำเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดและเกณฑตัดสิน เพื ่อตัดสินวาการ
ดำเนินงานมีคุณภาพตามที่ตองการหรือไมเพราะเหตุใด 
    4) การนำผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) เมื่อผานขั้นตอนการตรวจสอบและประเมิน
แลว ตองนำผลการประเมินมาปรับปรุงโดยสงขอมูลยอนกลับไปใหผูที่เกี่ยวของในการดำเนินงานใน
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดรับรูถึงผลงานของตัวเองวาเปนอยางไร และควรปรับปรุงตอไปอยางไร 
จึงจะเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุด และดำเนินการแกไขตามระบบ 
 
วิสัยทัศน (Vision) 
 หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององคกรที่ตองการจะเปน โดยกำหนดทิศทางอยาง
ชัดเจน 
 
สารสนเทศ (Information) 
 หมายถึง กลุ มของขอมูลที ่ผานการประมวลผลตามกฎหมาย เพื ่อใหขอมูลเหลานั ้นมี
ความหมายและมีประโยชนตามความตองการของผูใช ขอมูลที่ผานการเปลี่ยนแปลง หรือจัดกระทำ
เพื่อผลของการเพิ่มความรู ความเขาใจของผูใช ลักษณะของสารสนเทศจะเปนการรวบรวมขอมูล
หลายๆ อยางที่เกี่ยวของกันเพื่อจุดมุงหมายอยางใดอยางหนึ่ง  ซึ่งมีองคประกอบ 5 สวน คือ ขอมูล 
การประมวลผล การจัดเก็บ เทคโนโลยีเปนเครื่องมือที่ชวยในการเก็บขอมูล และสารสนเทศ 
 
 
 



๓๒ 
 

หลักสูตร (Curriculum) 
 หมายถึง การประมวลความรู และประสบการณที ่จัดขึ ้นเพื ่อพัฒนาผู เรียนใหมีความรู 
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามที่กำหนดไว หลักสูตรจึงเปนเสมือนแผนที่กำหนดทิศทางใน
การพัฒนาผูเรียนไปสูมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งเปนเปาหมายและมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
เพื่อใหทราบความกาวหนาของผูเรียนในการพัฒนาไปสูมาตรฐานที่กำหนด 
 
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตาง ๆ ใหเปนไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนำไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน 
ธรรมที ่ใชในการบริหารงานนี ้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียง
หลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้ง
ปวงซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจาก
องคการภายนอก เปนตน 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีที่เหมาะสมจะนำมาปรับใชในภาครัฐมี                 
10 องคประกอบ ดังนี้ 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)              
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 5) หลักความ             
โปร งใส (Transparency) 6) หล ักการม ีส วนร วม (Participation) 7) หล ักการกระจายอำนาจ 
(Decentralization) 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 9) หลักความเสมอภาค (Equity) 10) หลักมุงเนน
ฉันทามติ (Consensus Oriented) 
 
องคประกอบคุณภาพ (Quality Factors) 
 หมายถึง ปจจัยหลักในการดำเนินงานของสถาบันที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา ไดแก ปรัชญา 
ปณิธาน ภารกิจและวัตถุประสงค การเรียนการสอน การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการแกชุมชน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษสิ่งแวดลอม การบริหารและ
จัดการ การเงินและงบประมาณ และการประกันคุณภาพ 
 
อัตลักษณ (Identity) 
 หมายถึง ผลผลิตของผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
สถานศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
 
เอกลักษณ (Uniqueness) 
 หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดนเดนเปนหนึ่งของ
สถานศึกษา 
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อาจารย (Instructor) 
 หมายถึง คณาจารยซึ่งจะมีตำแหนงทางวิชาการที่ประกอบดวย อาจารย ผูชวยศาสตราจารย            
รองศาสตราจารย และอาจารยผูทรงคุณวุฒ ิ
 
อาจารยประจำ (Full – time - Instructor) 
 หมายถึง อาจารยที่บรรจุตามอัตราอาจารยของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาที่สอนและ/
หรือทำวิจัยและปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน 
 การนับจำนวนอาจารยประจำ ใหนับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารยที่บรรจุใหมหรือปฏิบัติ
หนาที่เต็มเวลาในปที่ประเมิน ดังนี้  
 9  - 12 เดือน   คิดเปน 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 
 นอยกวา 6 เดือน   ไมสามารถนำมานับได 
 



 
 

บทท่ี 4 
มาตรฐานคุณภาพ ตัวบงชีคุ้ณภาพ น้ำหนักคะแนน คำอธิบายมาตรฐาน ตัวบงชี้  

และเกณฑการประเมิน  
 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใหมี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ 
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 หรือแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ที่มุงใหผูจบ
การศึกษาสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผน
ยุทธศาสตรชาติ อันกอใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 
21 ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังคำนึงถึงการผลิตผูจบการศึกษาใหสอดคลองกับ
การศึกษายุค 4.0 ใหผูเรียนมีความเขมแข็งสามารถแขงขันอยางยั่งยืนสามารถสรางนวัตกรรมที่เกิด
จากการศึกษาเพื่อใชพัฒนากองทัพได 
 
4.1 มาตรฐานคุณภาพ 

เนื่องจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถาบันการศึกษาทางทหาร โดยมีอัตลักษณ
ของสถาบันที่แตกตางจากสถาบันการศึกษาอื่นคือ มีปรัชญา วิสัยทัศน และวัตถุประสงคเพื่อผลิต
นักเรียนนายรอยใหเปนนายทหารสัญญาบัตร รับราชการในกองทัพ การจัดการศึกษามุงเนนใหผูเรียน 
มีความรู 3 ดาน ไดแก ดานวิชาการมุงใหความรูวิชาพื้นฐานและความรูในวิชาการตามสาขาวิชาที่
สูงขึ้น ดานวิชาทหารมุงใหความรูและสรางความสามารถเปนผูนำหนวยทหารขนาดเล็กในวิชาชีพ
ทหาร และดานเสริมสรางคุณลักษณะผูนำมุงใหสามารถปฏิบัติหนาที่เปนนายทหารสัญญาบัตรหลัก
ของกองทัพบก เปนที่ยอมรับ และเชื่อถือของสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นมาตรฐานคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาตามคูมือฉบับนี้จึงประกอบดวย มาตรฐานคุณภาพ 5 
มาตรฐาน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและคุณภาพบัณฑิต 

 มาตรฐานที่ 2 คุณภาพครู อาจารย 
 มาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 

 มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ 

 มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
4.2 ตัวบงชี้คุณภาพ 
  ตัวบงชี้คุณภาพเปนตัวกำหนดการดำเนินงานในแตละมาตรฐานคุณภาพของการจัดการศึกษาให
เปนไปตามเกณฑ และมาตรฐานที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากำหนด ตัวบงชี้ของโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลากำหนดขึ้นภายใตมาตรฐานคุณภาพ 5 มาตรฐาน มีความสอดคลอง ตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และสอดคลอง
กับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ซึ่งประกอบดวยมาตรฐาน 4 ดาน คือ 

 



๓๕ 

 

ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการวิจัยและการสรางนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
และดานการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นมานี้ สามารถประเมนิปจจัยนำเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธของ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดเปนอยางดี มีความสมดุลระหวางมุมมอง
ของการบริหารจัดการ 4 ดาน คือ ดานผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดาน
การเงิน และดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม นอกจากนี้ตัวบงชี้เหลานี้เหมาะสำหรับโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา ซึ่งเปนสถาบันในกลุมผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะทีม่ี
พันธกิจหลักและยุทธศาสตรมุงสูการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตัวบงชี้ที่
จัดทำขึ้นแบงเปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ จำนวนตัวบงชี้ในทุกดาน
ตามมาตรฐานรวมทั้งสิ้น 22 ตัวบงชี้ คำอธิบายมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินจะกลาว
ตอไปในหัวขอ 4.4 

 
4.3 น้ำหนักคะแนน  

มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มี 5 มาตรฐาน
และจำนวนตัวบงชี้ 22 ตัวบงชี้ การกำหนดน้ำหนักคะแนนโดยใหน้ำหนักคะแนนในทุกตัวบงชี้ตัวละ 
5 คะแนน น้ำหนักคะแนนในแตละมาตรฐานจึงเทากับผลคูณของจำนวนตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานคูณ
ดวย 5 ดังนั ้น น้ำหนักคะแนนรวมในทุกมาตรฐาน จึงมีน้ำหนักคะแนนทั้งหมด 110 คะแนน 
รายละเอียดของมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา น้ำหนัก
คะแนนตามมาตรฐานแตละดานและจำนวนตัวบงชี้ ดังตารางที่ 4.1 

 ตารางที่ 4.1 มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

มาตรฐานคุณภาพ น้ำหนัก จำนวนตัวบงชี้ 
มาตรฐานที่ 1   ผูเรียนและคุณภาพบัณฑิต 20 4 
มาตรฐานที่ 2   คุณภาพครู อาจารย 25 5 
มาตรฐานที่ 3   คุณภาพหลักสูตร 25 5 
มาตรฐานที่ 4   การบริหารจัดการ 30 6 
มาตรฐานที่ 5   การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 10 2 

รวมมาตรฐานที่ 1 - 5 110 22 
 

 
4.4 คำอธิบายมาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนและคุณภาพบัณฑิต 

คุณภาพบัณฑิตเปนผลผลิตของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ผูเรียนที่ดีตองมีความรู
ความสามารถตามหลักสูตร ไดรับการยอมรับและยกยอง อัตราการสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกำหนด มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของกองทัพบก มีผลงาน
โครงงานที่ไดรับการตพีิมพ เผยแพรสูสาธารณะ หรือนำไปใชประโยชน และมีอัตลักษณของผูเรียน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร 

คำอธิบาย 
 นักเรียนนายรอยชั ้นปสุดทายมีความสามารถตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงคสอดคลองกับความตองการของผูใชผูสำเร็จการศึกษาและกองทัพ 

เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 1. นักเรียนนายรอยชั ้นปสุดทายมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมต่ำกวา
มาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา (1 คะแนน)  

วิธีการคำนวณ 
 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบรอยละ 80 เทากับ 1 คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 2. นักเรียนนายรอยมีความสามารถและทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ เพื่อใหทันตอ 
การเปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธเชื่อมโยงกับนานาประเทศ (1 คะแนน)  
 
เกณฑการประเมิน 
 รอยละของจำนวนนักเรียนนายรอยชั้นปสุดทายที่ผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ
มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) ตอจำนวนนักเรียนนายรอยชั้นป
สุดทายทั้งหมด โดยกำหนดเกณฑผานการทดสอบภาษาอังกฤษไมต่ำกวา 65 คะแนน 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 

 
เกณฑการใหคะแนน  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดรอยละ 50 เทากับ 1 คะแนน 
 
 

 

จำนวนนักเรียนนายรอยชั้นปสดุทายทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนนายรอยชั้นปสดุทาย ที่มีความสามารถดานเทคโนโลยี

สารสนเทศไมต่ำกวามาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา 
X 100 ผลรอยละ = 

X 100 

 

ผลรอยละ = 
จำนวนนักเรียนนายรอยชั้นปสดุทายที่ผานเกณฑการทดสอบภาษาองักฤษ 

จำนวนนักเรียนนายรอยชั้นปสดุทายทั้งหมด 
X 100 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
    1. แบบบันทึกผลการสอบ ALCPT ของนักเรียนนายรอยจาก ยศ.ทบ. เปนรายบุคคล 
    2. หนังสือรายงานผลการสอบ ALCPT ของนักเรียนนายรอย 

3. มีนักเรียนนายรอยไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยองที่สะทอนความรู ความสามารถ ในระดับ
กองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก ปละไมนอยกวา 3 รางวัล (1 คะแนน)  
 4. อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนายรอยตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (Success 
Rate) ในแตละรุน (1 คะแนน)  
 
เกณฑการประเมิน 
 รอยละของจำนวนนักเรียนนายรอยทีส่ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (Success 
Rate) ตอจำนวนนักเรียนนายรอยแรกเขาทั้งหมด 

 วิธีการคำนวณ 
 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบรอยละ 80 เทากับ 1 คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

5. ผลประเมินคุณภาพผู สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยผูใชผูสำเร็จการศึกษา ไดคะแนนในระดับ > 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 (1 คะแนน)   
 
เกณฑการประเมิน 
 รอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยผูใชผูสำเร็จการศึกษา ไดคะแนนในระดับ > 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 
ตอจำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินโดยผูใชผูสำเร็จการศึกษา 
 วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
จำนวนนักเรียนนายรอยแรกเขาทั้งหมด  

จำนวนนักเรียนนายรอยทีส่ำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (Success Rate) 

X 100 ผลรอยละ = 

 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินโดยผูใชผูสำเร็จการศึกษา  

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยผูใชผูสำเร็จการศึกษา ไดคะแนนใน
ระดับ > 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

X 100 
ผลรอยละ = 
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เกณฑการใหคะแนน  
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบรอยละ 80 เทากับ 1 คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค   
คำอธิบาย 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใหการศึกษาอบรมแกนักเรียนนายรอยเพื่อสำเร็จเปน
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค คือ “ความเปนนักรบที่ชาญ
ฉลาด” ดังนี้ 

1. เปนแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผูมีลักษณะผูนำที่ดี มีวินัย มีความกลาหาญ 
เสียสละ รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณในการอุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน 

2. มีความรูความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหารเหลาตางๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี 
สามารถเปนผูนำการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหนวยกำลังรบไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และชวยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการ
อุทิศตนเพ่ือความเปนทหารอาชีพอยางแทจริง 

4. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจเปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดำรง
ความเขมแข็งของสมรรถภาพรางกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสรางใหแกกำลังพลในหนวยงาน
ของตน รวมทั้งมีจิตสำนึกและสัญชาตญาณในการรบ 

5. มีพื ้นฐานความรู ว ิทยาการระดับอุดมศึกษาในดานวิทยาศาสตร ว ิศวกรรมศาสตร 
สังคมศาสตร และอักษรศาสตร เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการชวยพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ 

6. มีความสามารถในการฝกสอนอบรมผูใตบังคับบัญชา 
 
เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 รอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงคของกองทัพบก
โดยผูใชผูสำเร็จการศึกษา ไดคะแนนในระดับ > 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 ตอจำนวนผูสำเร็จการศึกษา
ที่ไดรับการประเมินโดยผูใชผูสำเร็จการศึกษา 

วิธีการคำนวณ 
 

 

 
 
 
 

 

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินโดยผูใชผูสำเร็จการศึกษา  

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณสมบัติที่พึงประสงคของกองทัพบก
โดยผูใชผูสำเร็จการศึกษา ไดคะแนนในระดับ > 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 X 100 ผลรอยละ = 
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เกณฑการใหคะแนน  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบรอยละ 80 เทากับ 5 คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร หรือนำไปใชประโยชน   
คำอธิบาย 
 ผลงานของนักเรียนนายรอยที ่ไดรับการตีพิมพ/เผยแพรสู สาธารณะ และ/หรือนำไปใช
ประโยชนตามวัตถุประสงค หรือขอเสนอแนะท่ีระบุไวในโครงงาน  
 
เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 รอยละของจำนวนโครงงานนักเรียนนายรอย (Senior Project) ที ่มีการตีพิมพ/เผยแพรสู
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือนำไปใชประโยชน ตอ
จำนวนโครงงานนักเรียนนายรอย (Senior Project) ทั้งหมด 
 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑการใหคะแนน  

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบรอยละ 50 เทากับ 5 คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. โครงงานของนักเรียนนายรอยท้ังหมด  
2. เอกสาร หรือหลักฐาน ที่แสดงการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะตาง ๆ   
3. เอกสาร หรือหลักฐาน ที่แสดงการนําโครงงานของนักเรียนนายรอยไปใชประโยชนตาม

วัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะท่ีระบุไวในโครงงาน 
4. หนังสือรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่นําโครงงานไปใชประโยชน   
5. แบบบันทึกขอมูลการนําโครงงานไปใชประโยชนเปนรายบุคคลและรายรวม 

 

จำนวนโครงงานนักเรยีนนายรอย (Senior Project) ทั้งหมด 

จำนวนโครงงานนักเรยีนนายรอย (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ/เผยแพร

สูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 

หรือนำไปใชประโยชน 
X 100 ผลรอยละ= 



๔๐ 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 อัตลักษณผูเรียน   
คำอธิบาย 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลากำหนดใหนักเรียนนายรอย “เปนสุภาพบุรุษ นักรบ 
นักพัฒนา ที่มีความเปนผูนำ ยึดมั่นอุดมการณ เทิดทูนชาติ ศาสตร กษัตริย” 
 
เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 

1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) 
1.1 มีเหตุผลในการกำหนดอัตลักษณของนักเรียนนายรอยที่เหมาะสมและปฏิบัติได 
1.2 มีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง 
1.4 มีสวนรวมของนักเรียนนายรอย คณาจารย บุคลากร และผูบริหารของโรงเรียนนายรอย 

พระจุลจอมเกลา 
1.5 มีผลการประเมินนักเรียนนายรอยที่ปรากฎอัตลักษณ ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา

รอยละ 80  
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดปฏิบัติได 5 ขอ เทากับ 2 คะแนน 

2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
รอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ปรากฎอัตลักษณตามที่กำหนด 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 
 

 
เกณฑการใหคะแนน  

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดรอยละ 100 เทากับ 3 คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. แผนงาน/โครงการ ที่เกี่ยวกับการกําหนดอัตลักษณของนักเรียนนายรอยที่มีการกําหนด
ตัวชี้วัด และระดับความสําเร็จของเปาหมาย 

2. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของนักเรียนนายรอย คณาจารย บุคลากร และ 

ผูบริหารของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เชน คําสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัด
โครงการ/กิจกรรม เปนตน 

5. แบบประเมินอัตลักษณนักเรยีนนายรอย 

 

ผลรอยละ = 
จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ปรากฎอัตลักษณตามที่กำหนด  

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการสุมตรวจ 
X 100 



๔๑ 

 

6. แบบบันทึกผลการประเมินอัตลักษณนักเรียนนายรอยเปนรายบุคคลและรายรวม 
7. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จ

ของเปาหมายที่กําหนด 
 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพครู อาจารย  
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีครู อาจารย ที่สังกัดสวนการศึกษาฯ สวนวิชาทหารฯ และ

กองการพลศึกษาฯ ดังนี้ 
1. คุณภาพอาจารย สวนการศึกษาฯ พิจารณาไดจากคุณวุฒิและตำแหนงทางวิชาการ ที่มี

ความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพในสาขาที่สอน อาจารยมีผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ
ไดรับการตีพิมพ เผยแพรในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม สามารถ
นำไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค อาจารยควรไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ เพื่อนำความรู
มาพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้อาจารยตองปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร 

อาจารย หมายถึง อาจารยประจำ การนับจำนวนอาจารยประจำ ใหนับอาจารยประจำที่
ปฏิบัติงานจริง โดยมีระยะเวลาการทำงานในปการศึกษานั้น ซึ่งรวบรวมเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาตาม
เงื่อนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาทำงาน 9 เดือนขึ้นไปใหนับเปน 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลาทำงาน 6 - 9 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน 
- กรณีมีระยะเวลาทำงานนอยกวา 6 เดือน ไมสามารถนำมานับได 
อาจารยประจำที่ทำวิจัย หรือนวัตกรรม ใหนับเฉพาะผูปฏิบัติงานจริง ไมนับอาจารยประจำที่

ลาศึกษาตอ และไมนับซ้ำแมวาอาจารยผูนั้นจะทำงานวิจัย หรือนวัตกรรมหลายเรื่องในปการศึกษานั้น 
2. คุณภาพครู อาจารย สวนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ พิจารณาไดจากครู อาจารย 

มีความรูความสามารถ มีการจัดทำผลงานทางวิชาการและนำไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค ควร
ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ เพื่อนำความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ครู 
อาจารย ตองปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครูทหาร 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.1 ครู อาจารย มีความรูความสามารถ  
คำอธิบาย 
 1. อาจารยประจำ สวนการศึกษาฯ มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขา
ที่สอน สามารถพัฒนานักเรียนนายรอยใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามที่หลักสูตรกำหนด 

2. ครู อาจารย สวนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน  
เพื่อพัฒนาไปสูมาตรฐานครูทหารบก และครู อาจารย ไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ เพราะการที่ครู 
อาจารย มีวิทยฐานะนั้นเปนการแสดงถึง ครู อาจารย มีมาตรฐานความรู  การปฏิบัติตน และการ
ปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 
 
 



๔๒ 

 

เกณฑการประเมิน หลักฐานจาก สกศ.ฯ (3 คะแนน) 
กำหนดคาน้ำหนักระดับคุณภาพอาจารย 

วุฒิการศึกษา 
 
ตำแหนงทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย 0 2 5 
ผูชวยศาสตราจารย 1 3 6 

รองศาสตราจารย 3 5 8 

อาจารยผูทรงคุณวุฒิ 6 8 11 

 
วิธีการคำนวณ 
 
 
 

 

 
เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกำหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ 3 คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

- แบบบันทึกขอมูลการกําหนดคาน้ำหนักระดับคุณภาพอาจารยเปนรายบุคคลและรายรวม 
 

เกณฑการประเมิน หลกัฐานจากสวนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ (2 คะแนน) 
 1. รอยละของครู อาจารย ที่มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน 
 

วิธีการคำนวณ 

              จำนวนครู อาจารย ท่ีไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน 
            จำนวนครู อาจารย ทั้งหมดที่บรรจุจริงและอยูในตำแหนงวิทยฐานะ 
         ลบดวย จำนวนครู อาจารย ที่อยูในตำแหนงวิทยฐานะหลัง 12 พ.ค. 61 

 
เกณฑการใหคะแนน  

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกำหนดรอยละ 70 เทากับ 1 คะแนน 
 
 

 
ดัชนีคุณภาพ = 

ผลรวมถวงน้ำหนักระดับคณุภาพของอาจารยประจำ 

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดในปการศึกษานั้น 

X 100 ผลรอยละ = 



๔๓ 

 

ตัวอยางการคำนวณ 
มีครู อาจารย ที่มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน 35 นาย มีครู อาจารยทั้งหมดที่บรรจุ 

จริงและอยูในตำแหนงวิทยฐานะ จำนวน 52 นาย และมีครู อาจารยที่อยูในตำแหนงวิทยฐานะหลัง 
12 พ.ค. 61 จำนวน 5 นาย คิดเปนรอยละ {35 หาร 47 (52 - 5)} x 100 = 74.47 แลวนำมา
เทียบคะแนน (รอยละ 70 เทากับ 1 คะแนน) ดังนั้นในเกณฑนี้มีคะแนนเทากับ (74.47 หาร 70) x 
1 = 1.06 คิดเปน 1 คะแนน 

2. รอยละของครู อาจารย ไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ  
 
วิธีการคำนวณ 

(จำนวนครู อาจารย ที่ไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ x 1) + (จำนวนผูขอประเมินที่ ยศ.ทบ. ตั้งกรรมการประเมินแลวอยูระหวาง
การประเมิน x 0.50) 

จำนวนครู อาจารย ที่มีคุณสมบัติครบในการขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะ 

  
เกณฑการใหคะแนน  

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกำหนดรอยละ 30 เทากับ 1 คะแนน 
ตัวอยางการคำนวณ 
มีครู อาจารย ที่ไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ จำนวน 5 นาย มีครู อาจารยที่ขอประเมินและ 

ยศ.ทบ. ตั้งกรรมการประเมินแลวอยูระหวางการประเมิน จำนวน 2 นาย  และมีครู อาจารย ที่มี
คุณสมบัติครบในการขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะ จำนวน 37 นาย คิดเปนรอยละ {(5 x 1) + (2 
x 0.50) หาร 37} x 100 = 16.22 แลวนำมาเทียบคะแนน (รอยละ 30 เทากับ 1 คะแนน) ดังนั้น
ในเกณฑนี้มีคะแนนเทากับ (16.22 x 1) หาร 30 = 0.54 คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. จำนวนครู อาจารย ที่ไดรับหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน 
 2. จำนวนครู อาจารย ที่บรรจุจริงและอยูในตำแหนงวิทยฐานะ 
 3. จำนวนครู อาจารย ทีอ่ยูในตำแหนงวิทยฐานะหลัง 12 พ.ค. 61 

 4. จำนวนครู อาจารยที่ขอประเมินที่ ยศ.ทบ. ตั้งกรรมการประเมินแลวอยูระหวางการ
ประเมิน 

 5. จำนวนครู อาจารย ที่มีคุณสมบัติครบในการขอรับการประเมินใหมีวิทยฐานะ 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ครู อาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร  
คำอธิบาย 
 1. ผลงานวิจัยของอาจารยประจำ สวนการศึกษาฯ ที่ไดรับการตีพิมพ หรือนวัตกรรมที่
ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิหรือระดับนานาชาติ 

X 100 
ผลรอยละ = 



๔๔ 

 

 2. ครู อาจารย สวนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ ที่มีผลงานวชิาการที่มีการเผยแพร 
ตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะท่ีระบุไวในผลงานวิชาการนั้น ๆ 
 

เกณฑการประเมิน หลักฐานจาก สกศ.ฯ (4 คะแนน) 
 1. รอยละของจำนวนอาจารยประจำที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ หรือนวัตกรรม ที่ไดรับ
การเผยแพร (2 คะแนน) 

 วิธีการคำนวณ 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน  
  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบรอยละ 50 เทากับ 2 คะแนน 
 
เงื่อนไข : จำนวนอาจารยประจำที่มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ หมายถึง 
 1. อาจารยประจำที่มีชื่อในผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม โดยไมนับชื่อซ้ำ 

2. ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม ที่ไดรับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสถาบันภายนอกโรงเรียน
นายรอยพระจุลจอมเกลา อาจารยผูมีรายชื่อตองมีหนังสืออนุมัติการเขารวมดำเนินงานดังกลาวจาก
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

2. รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ หรือนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร (2 คะแนน) 
วิธีการคำนวณ 

 

 
 
เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดรอยละ 10 เทากับ 2 คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
 
 

 

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดในปการศึกษานั้น 

จำนวนอาจารยประจำทีม่ีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ หรือนวัตกรรม ทีไ่ดรับการเผยแพร 
X 100 ผลรอยละ= 

 

ผลรอยละ = 

ผลรวมถวงน้ำหนักของงานวิจัยที่ตีพิมพ หรือนวัตกรรมที่ไดรับการเผยแพร 

จำนวนอาจารยประจำทั้งหมดในปการศึกษานั้น 

X 100 



๔๕ 

 

ผลงานวิจัย 
การตีพิมพงานวิจัย คาน้ำหนัก 

มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาต ิ 0.20 
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ 0.40 
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในฐานขอมูล  Thai Citation Index 
(TCI) กลุม 2  

0.60 

- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai Citation Index 
(TCI) กลุม 1 หรือมีการตีพมิพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏในฐานขอมูลการจดั
อันดับวารสาร SJR หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus Q3,Q4  หรือเทียบเทา 
- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.80 

- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานขอมูลสากลISI 
หรือ Scopus Q1,Q2 หรือเทียบเทา 
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 

1.00 
 
 

 

นวัตกรรม 
การเผยแพรนวัตกรรม คาน้ำหนัก 

มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online 0.20 
มีการเผยแพรในระดับสถาบัน 0.40 
มีการเผยแพรในระดับกองทัพ/ชาติ 0.60 
มีการเผยแพรในระดับความรวมมอืระหวางประเทศ 0.80 
มีการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. รายชื่ออาจารยประจําท้ังหมด  
2. เอกสาร หรือหลักฐาน ที่แสดงงานวิจัยที่ตีพิมพ หรือนวัตกรรม ที่ไดรับการเผยแพร 

 
เกณฑการประเมิน หลักฐานจากสวนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ (1 คะแนน) 

รอยละของผลงานวิชาการตามระดับคุณภาพ ตอจำนวนครู อาจารย ที่บรรจุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

  น้ำหนักคะแนนตามประเภทผลงานวิชาการ 
กลุม ประเภทผลงานวิชาการ น้ำหนัก

คะแนน 
1 บทความวิชาการ, เทคนิคการสอน 1 
2 ตำรา, คูมือการฝก, แบบฝก, งานแปล (บทความ) 2 
3 เครื่องชวยฝกที่พัฒนาข้ึน, การวิจัยในช้ันเรียน, งานสรางสรรค 3 
4 นวัตกรรม (สิ่งประดิษฐ, แนวคิด, วิธีการ), โปรแกรมที่พัฒนาข้ึนเอง 4 
5 สิ่งประดิษฐ (ท่ีไดรับรางวัลระดับ ทบ.), งานวิจัย (วิจัย ๕ บท, วิจัยพัฒนาเหลา, วิจัยพัฒนา

ยุทโธปกรณ, วิจัยพัฒนาเครื่องชวยฝก), แปลตำราและไดรับอนุมัติใหใชในระดับ ทบ. 
5 

 
การคำนวณรอยละของผลงานวิชาการตามระดับคุณภาพตอจำนวนครู อาจารย ทีบ่รรจุ 

ผลรวมของ (จำนวนผลงานแตละกลุม x น้ำหนักคะแนนแตละกลุม) + .... 
จำนวนครู อาจารยที่บรรจุในตำแหนงคร ูอาจารย และปฏิบตัิหนาทีส่อน 

   
 

เกณฑการใหคะแนน  
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดรอยละ 70 เทากับ 1 คะแนน 

ตัวอยางการคำนวณ 

สวนวิชาทหารฯ หรือกองการพลศึกษาฯ มีจำนวนครู อาจารยที่บรรจุในตำแหนงครู อาจารย
และปฏิบัติหนาที่สอน จำนวน 30 นาย ครู อาจารย มีผลงานในกลุมที่ 1 จำนวน 10 ผลงาน, มี
ผลงานในกลุมที่ 3 จำนวน 2 ผลงาน, มีผลงานในกลุมที่ 4 จำนวน 1 ผลงาน จะมีผลรวมของผลงาน
แตละกลุมตามระดับคุณภาพเทากับ {[(10 x 1) + (2 x 3) + (1 x 4)] x 100 } หาร 30 = 66.67 
แลวนำมาเทียบคะแนน (รอยละ 70 เทากับ 1 คะแนน) ดังนั้นในเกณฑนี้ไดคะแนนเทากับ (66.67 x 
1) หาร 70 = 0.95 คะแนน  

 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 อาจารยมีผลงานนำไปใชประโยชน  
คำอธิบาย 
 อาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ ที่มีผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม ที่นำไปใชประโยชน ตาม
วัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะท่ีระบุไวในผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม  
 
เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 รอยละของจำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ ที่มีผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม ที่ได
นำไปใชประโยชนตอจำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ ทั้งหมด (5 คะแนน) 
 

X 100 



๔๗ 

 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 

 
 
 
เกณฑการใหคะแนน  

 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. รายชื่ออาจารยประจําของสวนการศึกษาฯ ทั้งหมด  
 2. อาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ ที ่มีชื ่อในผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม ที ่นำไปใช
ประโยชนโดยไมนับชื่อซ้ำ (หากเปนผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ไมไดเผยแพรในปการศึกษานั้น ให
แนบบทคัดยอเปนหลักฐานดวย) 

3. ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม ที่ไดรับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสถาบันภายนอกโรงเรียน 
นายรอยพระจุลจอมเกลา ครู อาจารยผูมีรายชื่อตองมีหนังสืออนุมัติการเขารวมดำเนินงานดังกลาว
จากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

4. หนังสือรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่นำผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมไปใชประโยชน  
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการนําผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม ไปใชประโยชน (ถามี) 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.4 ครู อาจารย ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ   
คำอธิบาย 
 อาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ และกองการพล
ศึกษาฯ ที่ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ เชน ศึกษาตามแนวทางรับราชการ/ศึกษาเพิ่มเติม/
ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งใน และ/หรือตางประเทศ 
และไดนำความรูกลับมาขยายผล และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 
เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 รอยละของจำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ 
และกองการพลศึกษาฯ ทีศ่ึกษาตามแนวทางรับราชการ/ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/
นำเสนอผลงาน ตอจำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ และ
กองการพลศึกษาฯ ทั้งหมด 

 

ผลรอยละ = 

จำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ ที่มีงานวิจัย หรือนวัตกรรม ที่นำไปใชประโยชน 

จำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ ทั้งหมด 

X 100 



๔๘ 

 

วิธีการคำนวณ 

 
 
 
เกณฑการใหคะแนน  

 
 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดรอยละ 80 เทากับ 5 คะแนน 

 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. รายชื่ออาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ และ
กองการพลศึกษาฯ ทั้งหมด 
 2. รายชื่ออาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ และ
กองการพลศึกษาฯ ที่ไดรับการพัฒนาโดยการศึกษาตามแนวทางรับราชการ/ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน โดยตองมีหลักฐานการอนุมัติ หรือรับทราบ อยางนอยใน
ระดับหนวยขึ้นตรงโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 3. เอกสารหรือหลักฐานที ่แสดงการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ เชน วุฒิบัตร 
ประกาศนียบัตร โครงการ/กิจกรรม คำสั่งเดินทางไปราชการ หรือคำสั่งที่เกี่ยวของ เปนตน 
 4. หนังสือรายงานสรุปผลการเขารวมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตาง ๆ พรอมขอเสนอแนะในการ
นำมาใชประโยชน 
 5. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนำความรูที่ไดรับจากการรวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตาง ๆ 
ไปใชประโยชน 
 
ตัวบงชีท้ี่ 2.5 ครู อาจารย ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คำอธิบาย 
 มีการกำหนดจรรยาบรรณครู อาจารย ไวเปนลายลักษณอักษรมีกระบวนการสงเสริม
ใหครู อาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการกำกับ ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีการดำเนินการกับผูที ่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการดำเนินการวางแผน 
ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทำผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 

1. รอยละของจำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชา
ทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ ที ่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหารตอจำนวน 

 

ผลรอยละ = 

จำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ  

และกองการพลศึกษาฯ ไดรับการเพิ่มพนูความรู/ประสบการณ  

จำนวน อาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ  

และกองการพลศึกษาฯ ทั้งหมดในปการศึกษานั้น 

X 100 



๔๙ 

 

อาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ
ทั้งหมด (2 คะแนน) 

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดรอยละ 100 เทากับ 2 คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 2. มีคูมือจรรยาบรรณครู อาจารย (1 คะแนน)  
 3. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณครู อาจารย และมีการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ครู อาจารย อยางนอย 1 ครั้ง/ป (1 คะแนน)  
 4. รอยละของจำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชา
ทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ ที่ผานการประเมินจรรยาบรรณครู อาจารย ไดคะแนน ≥ 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5 ตอจำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ 
และกองการพลศึกษาฯ ทั้งหมด (1 คะแนน) 

วิธีการคำนวณ 

 
 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  
  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดรอยละ 80 เทากับ 1 คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

 

ผลรอยละ = 

จำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ และกอง 
การพลศึกษาฯ ที่ปฏบิัติตามระเบียบ วนิัยและแบบธรรมเนียมทหาร 
 

จำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ  

และกองการพลศึกษาฯ ทั้งหมดในปการศึกษานั้น 

X 100 

 

ผลรอยละ = 

จำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ และกองการพล

ศึกษาฯที่ผานการประเมินจรรยาบรรณอาจารย ไดคะแนน ≥ 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

 
จำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ 

 และกองการพลศึกษาฯ ทั้งหมดในปการศึกษานั้น 

X 100 



๕๐ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. จำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ และ
กองการพลศึกษาฯ ทั้งหมด 
 2. จำนวนอาจารยประจำของสวนการศึกษาฯ และครู อาจารย ของสวนวิชาทหารฯ และ
กองการพลศึกษาฯ ที่ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และแบบธรรมเนียมทหาร และไมถูกลงโทษ 
 3. คูมือจรรยาบรรณครู อาจารย 
 4. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณครู อาจารย 
 5. รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณครู อาจารย 
 6. แบบประเมินจรรยาบรรณครู อาจารย 
 7. แบบบันทึกคะแนนผลการประเมนิจรรยาบรรณครู อาจารย เปนรายบุคคลและรายรวม 
 
มาตรฐานที่ 3 คุณภาพหลักสูตร 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ทั้งในดานวิทยาการ
อุดมศึกษาและวิทยาการทหาร ใหตอบสนองตอการผลิตบุคลากรตามวัตถุประสงคของกองทัพ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยี วิทยาการและความตองการของ
กองทัพ มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย โดยเนนการปฏิบัติจริงและสงเสริมประสบการณจริง โดย
บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสามารถในการถายทอด มีหลักเกณฑการวัดและ
ประเมินผลที่มีมาตรฐาน การฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนำ ตลอดจนมีการจัดหา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
คำอธิบาย 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน พันธกิจ ความตองการของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกการเปด - ปดหลักสูตร ตาม
แนวทางปฏิบัติที่กำหนดทุกหลักสูตร มีการดำเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความรวมมือใน
การพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตาม
กรอบเวลาที่กำหนด มีการนำผลประเมินความพึงพอใจของหนวยผูใชตอผูสำเร็จการศึกษาตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
1. หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของหนวยงานตนสังกัด/กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม/สภาวิชาชีพ/องคกรวิชาชีพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (1 คะแนน) 
2. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย 2 ครั้ง/ป (1 คะแนน) 
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของกองทัพ/หนวยงานที่

เกี่ยวของ หรือประชาคมอาเซียน (1 คะแนน) 



๕๑ 

 

4. มีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 3 -  6 ป ( 1 คะแนน) 
5. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจ ของหนวยผูใชที่มีตอผูสำเร็จการศึกษามาปรับปรุง

หลักสูตร (1 คะแนน) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. หลักสูตรการศึกษา  
2. หนังสืออนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เก่ียวของ  
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการประเมินหลักสูตร เชน ผลงานวิจัยการประเมินหลักสูตร 

แบบประเมินหลักสูตร และรายงานการประชุมประเมินหลักสูตร เปนตน 
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินความพึงพอใจของหนวยผูใชผูสําเร็จ

การศึกษา มาปรับปรุงหลักสูตร 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน   
คำอธิบาย 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาดำเนินการใหครู อาจารย จัดทำรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4) โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดวยเทคนิค
วิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 
 

เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 1. มีการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค จำนวนไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวนรายวิชาทั้งหมด (1 คะแนน) 
 2. มีการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนด (1 คะแนน)  
 3. ร อยละของจำนวนรายว ิชาที ่ม ีผลประเม ินการเร ียนการสอนรายว ิชาอยู  ในระดับ  
> 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 ตอจำนวนรายวิชาทั้งหมด (1 คะแนน)  

วิธีการคำนวณ 

 
 

 
 
 
เกณฑการใหคะแนน  
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดรอยละ 80 เทากับ 1 คะแนน 
 

 

ผลรอยละ = 

จำนวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรยีนการสอนรายวิชาอยูในระดับ > 4.00 
จากคะแนนเตม็ 5) 
 

จำนวนรายวิชาทั้งหมด 
X 100 



๕๒ 

 

ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 

4. รอยละของจำนวนครู อาจารยผู สอนที่มีผลการประเมิน อยูในระดับ > 4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5 ตอจำนวนครู อาจารยผูสอนท้ังหมด  

วิธีการคำนวณ 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน  
  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดรอยละ 80 เทากับ 1 คะแนน 
 
ขอมูลที่ตองการ : ใชขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 5. มีการนำผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน (1 คะแนน)  
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4) 
2. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน  
3. แบบบันทึกผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชาและรายรวม  
4. แบบประเมินครู/อาจารยผูสอน  
5. แบบบันทึกผลการประเมินครู/อาจารยผูสอน เปนรายบุคคลและรายรวม   
6. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง

แผนการสอน เชน ตารางแสดงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา 
แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแลว เปนตน 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  
คำอธิบาย 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาดำเนินการใหครู อาจารย กำหนดและแจงหลักเกณฑ 
วิธีการวัด และประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนที่เปนไปตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4 ใชวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและ
หลากหลาย ตลอดจนนำผลจากการวัดและประเมินผล ไปพัฒนาผูเรียน 
 
เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 1. มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผล และครู อาจารยแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และ
ประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน (1 คะแนน)   
 2. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4 (1 คะแนน) 

 

ผลรอยละ = 
จำนวนครู อาจารยผูสอนที่มีผลประเมินอยูในระดบั > 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

จำนวนครู อาจารยผูสอนทั้งหมด 
X 100 



๕๓ 

 

 3. มีการแจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ใหผูปกครองทราบอยางนอย 1 - 2 ครั้ง/
ปการศึกษา (0.5 คะแนน)   
 4. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของนักเรียนนายรอยเพื่อความ
โปรงใส และยุติธรรม (1 คะแนน) 
 5. มีการนำผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน (1 คะแนน) 
 6. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ (0.5 คะแนน) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงหลักเกณฑการวัดและประเมินผล  
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหนักเรียน

นายรอยทราบ เชน กําหนดหวงเวลาในตารางสอน หรือประมวลการจัดการเรียนการสอน เปนตน  
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการแจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ใหผูปกครอง

ทราบ เชน หนังสือรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน 
4. คําสั่งแตงตั้งกรรมการออกขอสอบ หรือเลือกขอสอบ  
5. คําสั่งแตงตั้งกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู   
6. แบบบันทึกคะแนนของนักเรียนนายรอยท่ีสอบตก หรือไมผาน   
7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการสอนซอมเสริมความรูใหกับนักเรียนที่สอบตก หรือไมผาน 

เชน โครงการ/กิจกรรม การสอนซอมเสริมความรู การมอบหมายงานใหศึกษาเพิ่มเติม การสอบปากเปลา 
เปนตน  

8. ผลการวิเคราะหขอสอบเปนรายวิชา  
9. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการวิเคราะหขอสอบมาปรับปรุงและพัฒนาขอสอบใน

ครั้งตอไป เชน หนังสือรายผลการวิเคราะหขอสอบพรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งตอไป 
รายงานการประชุม เพื่อพัฒนาขอสอบ เปนตน 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.4 การฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนำ  
คำอธิบาย  
  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีแผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะ
ผู นำ มีหนวยงานรับผิดชอบ กำกับดูแลการฝกศึกษาใหเปนไปตามแผนที่กำหนด มีการวัดและ
ประเมินผลการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนำ รวมทั้งมีการนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนำ ตลอดจนมีการประดิษฐ คิดคน 
หรือสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อใชสนับสนุนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนำ 

เกณฑการพิจารณา (5 คะแนน) 
  1. มีแผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนำ (1 คะแนน) 
  2. มีการฝกตามแผนที่กำหนด (1 คะแนน) 
  3. มีการประเมินผลการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนำ (1 คะแนน) 
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  4. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝกวิชาทหารและการเสริมสราง
คุณลักษณะผูนำ (1 คะแนน) 
  5.  มีนวัตกรรมที่ใชสนับสนุนในการฝกวิชาทหาร และการเสริมสรางคุณลักษณะผูนำ (1 คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
1. แผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 
2. แบบประเมินผลการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการฝกวิชาทหารและการ

เสริมสรางคุณลักษณะผูนํา เชน หนังสือรายงานผลการประเมินการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสราง 
คุณลักษณะผูนํา พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป รายงานการประชุม เปนตน 

4. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่ใชในการสนับสนุนการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสราง
คุณลักษณะผูนํา 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.5 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู   
คำอธิบาย 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ 
อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ รวมทัง้แหลงฝกปฏิบัติใหกับนักเรียนนายรอยอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และนำผลการ
ประเมินที่ไดไปพัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 1. มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ
รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติ (1 คะแนน) 

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

ใหบริการรวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติ (1 คะแนน) 
5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (1 คะแนน) 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. แผนงานการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่ครอบคลุมทั้งดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี 
การใหบริการ และแหลงฝกปฏิบัต ิ

2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงานการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงาน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู   
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4. แบบประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ครอบคลุมทั้งดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี
การใหบริการ และแหลงฝกปฏิบัต ิ

5. แบบบันทึกผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
6. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน 

หนังสือรายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูพรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป 
รายงานการประชุม เปนตน 
 

มาตรฐานที่ 4 การบริหารจัดการ    

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีเอกลักษณที่สะทอนความโดดเดน มีคณะกรรมการสภา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
ดำเนินงานตามบทบาทหนาที ่ซึ ่งกำหนดไวในขอบังคับ/ระเบียบ/คำสั ่ ง/พระราชบัญญัติของ
สถานศึกษา ภายใตบริบทของเหลาทัพ โดยมุงเนนการกำหนดนโยบาย วางแผนปฏิบัติราชการ 
กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล มีความโปรงใสในการดำเนินงานสามารถตรวจสอบได พรอมสงเสริมใหมีการบริการวิชาการ
และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนเพื่อนำไปสูการพัฒนาโรงเรียนนายรอยอยางยั่งยืน 

 
ตัวบงชี้ที่ 4.1 เอกลักษณโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

คำอธิบาย 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีเอกลักษณที่สะทอนความโดดเดน/ความชำนาญ/ความ
เชี่ยวชาญ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค การจัดตั้ง และบริบทของ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 
เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 

1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน)  
1.1 มีเหตุผลในการกำหนดเอกลักษณโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาที่เหมาะสมและ

ปฏิบัติได 
1.2 มีการกำหนดตัวบงชี้และระดับความสำเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง 
1.4 มีสวนรวมของนักเรียนนายรอย อาจารย และบุคลากร 
1.5 มีผลประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียน

นายรอยพระจุลจอมเกลา ที่สะทอนเอกลักษณโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไมนอยกวารอยละ 
80 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดปฏิบัติได 5 ขอ เทากับ 2 คะแนน 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
  ผูประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นตอไปนี้ 
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  2.1 เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานที่เกี ่ยวกับเอกลักษณโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา (1 คะแนน) 
  2.2 ไดรับรางวัล/การยอมรับ/การยกยองในมิติตาง ๆ (1 คะแนน) 
  2.3 มีความเปน “ตนแบบ” วิธีดำเนินการสูความสำเร็จ หรือมีการถายโอนความรูดาน
กระบวนการสูสถาบันอื่น (1 คะแนน) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการกําหนดเอกลักษณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
ที่มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับ ความสําเร็จของเปาหมาย 

2. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของนักเรียนนายรอย คณาจารย และบุคลากร เชน 

คําสั่งฯ ที่เก่ียวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายรอย คณาจารย และบุคลากร 
6. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียนนายรอย คณาจารย และบุคลากร 
7. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จ

ของเปาหมายที่กําหนด 
8. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงแหลงเรียนรูของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาที่เปนตนแบบ

ใหสถาบันอื่นมาศึกษา ดูงาน เชน ภาพถาย หนังสือขอเขาศึกษาดูงาน เปนตน 
9. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง จากกองทัพ/ชุมชน/

สังคม/หนวยงานภายนอก เชน โลรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร เปนตน 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 การดำเนินงานของสภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและคณะกรรมการบริหารฯ 

คำอธิบาย 
คณะกรรมการสภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลา มีผลการดำเนินงานตามบทบาทหนาที่ซึ่งกำหนดไวในคำสั่ง/พระราชบัญญัติของ
สถาบันภายใตบริบทของเหลาทัพ โดยมุงเนนการกำหนดนโยบาย กำกับ ติดตามและสนับสนุนการ
ดำเนินงานของผูบริหารโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 

1. มีการกำหนดนโยบาย หรือแนวทางการดำเนินงานที่ทันสมัยและปฏิบัติได สอดคลอง
กับอัตลักษณผูเรียน และเอกลักษณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และมีผลการพิจารณา
แผนปฏิบัติราชการประจำปที่ทันสมัยและปฏิบัติได (1 คะแนน)   

2. มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่โดยเนนการกำกับติดตาม และสนับสนุนผูบริหารในการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด เชน มีการกำหนดวันประชุมตลอดปไมนอยกวา 2 ครั้ง/ป จัดสงประเด็น
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การพิจารณาลวงหนา กำกับใหกรรมการแตละทานเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวน
ครัง้ที่จัดประชุมทั้งป (1 คะแนน) 

3. มีผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา การปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม 
และทันสมัยอยูเสมอ (1 คะแนน)   

4. มีการบริหารการจัดการความรูอยางเปนระบบ (PDCA) เพื่อพัฒนาใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู (1 คะแนน) 

5. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได 
(1 คะแนน) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. เอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงนโยบาย หรือแนวทางการดำเนินงานที่สอดคลองกับเอก
ลักษณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เชน แผนพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
แผนปฏิบัติราชการประจำป และปฏิทินการศึกษา เปนตน 

2. เอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงการกํากับติดตาม และสนับสนุนผูบริหารโรงเรียนนายรอย 
พระจุลจอมเกลาในการปฏิบัติงาน เชน หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม คําชี้แจงหรือรายละเอียด
แนวทางการประชุม และรายงานการประชุม เปนตน 

3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา การ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม และทันสมัยอยูเสมอ (1 คะแนน)   

4. เอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงการบริหารการจัดการความรู เชน คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ 
รายงานการประชุม/การดำเนินงาน การประเมินผลการดำเนินงาน และการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุง เปนตน 

5. เอกสาร หรือหลักฐานที่แสดงฐานขอมูลสารสนเทศ เชน ฐานขอมูลครู/อาจารย ฐานขอมูล 
นักเรียนนายรอย ฐานขอมูลการเงินและงบประมาณ ฐานขอมูลครุภัณฑ ฐานขอมูลหลักสูตรและ
การจัดการ เรียนการสอน ฐานขอมูลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และฐานขอมูลการบริการทาง
วิชาการ เปนตน 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.3 การบริหารความเสี่ยง   
คำอธิบาย 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมิน
สถานการณจัดลำดับความสำคัญ จัดการ ควบคุม ติดตามเฝาระวัง ปองกันและแกไขความเสี่ยงสงผล
ใหลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน ชื่อเสียง และสังคม 
 

เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) 

1.1 มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
1.2 มีการกำหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง 
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1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยง และประเมินผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

1.4 มีการกำหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิด และลดความเสี่ยงให
นอยลง 

1.5 มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการ
ที่เก่ียวของ 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดปฏิบัติ 5 ขอ เทากับ 2 คะแนน 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
 ผูประเมินตรวจหลักฐานที่แสดงผลการบริการจัดการความเสี่ยง ดังตอไปนี้ 
 2.1 สามารถควบคุมความเสี่ยงลำดับที่ 1 - 5 จากที่กำหนด (1 คะแนน) 
   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดปฏิบัติได 5 เรื่อง เทากับ 1 คะแนน 
 2.2 สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามที่กำหนด (1 คะแนน) 
   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ ปฏิบัติไดทุกเรื่อง เทากับ 1 คะแนน 
 2.3 ไมปรากฏเหตุการณที่อยูนอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่กำหนด (1 คะแนน) 
 
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบวามีเหตุการณที่ไมพึงประสงคเกิดขึ้น  
โดยพิจารณาจากความรุนแรง ความถี่ และละเลย ไมมีการแกไข ปองกัน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. เอกสาร หรือหลักฐาน ที่แสดงการระบุและจัดอันดับความเสี่ยง 
3. เอกสาร หรือหลักฐาน ที่แสดงการกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง 
4. เอกสาร หรือหลักฐาน ที่แสดงการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยง และ

ประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
5. เอกสาร หรือหลักฐาน ที่แสดงการกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิด

และลดความเสี่ยงใหนอยลง 
6. เอกสาร หรือหลักฐาน ที่แสดงการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

และรายงานตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.4 การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ที่สงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ  
คำอธิบาย 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาสนับสนุนให ครู อาจารย และนักเรียนนายรอย นำความรู
และประสบการณตามความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแกชุมชน/สังคม/กองทัพ เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน สามารถพึ่งพาตนเองได รวมทั้งไดนำความรูและประสบการณดานวิชาการ/
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วิชาชีพจากการพัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและตอยอดเปนผลงาน
วิชาการลักษณะตาง ๆ เชน งานวิจัย ตำรา รายวิชา และหลักสูตร เปนตน 
 

เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) 

1.1 มีแผนงานการนำความรูและประสบการณไปบริการวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อประโยชน
ตอชุมชน/สังคม/กองทัพ และมีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของเปาหมายไมต่ำกวารอยละ 
80 

1.2 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง 
1.3 การมีสวนรวมของคร/ูอาจารย และนักเรียนนายรอย 
1.4 มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา

รอยละ 80  
1.5 มีการรายงานผลการบริการวิชาการ/วิชาชีพ มาพัฒนาการเรียนการสอน หรือตอยอด

เปนผลงานวิชาการลักษณะตาง ๆ เชน งานวิจัย ตำรา รายวิชา และหลักสูตร เปนตน 
 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดปฏิบัติได 5 ขอ เทากับ 2 คะแนน 
 2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
 2.1 มีผลที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอชุมชน/สังคม/กองทัพ และ/หรือมีความยั่งยืน
พึ่งพาตัวเองไดโดยไมใชงบประมาณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (1.5 คะแนน) 
 2.2 ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (1.5 คะแนน) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. แผนงานเกี่ยวกับการนําความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาไปบริการวิชาการเพื่อประโยชนตอชุมชน/สังคม/กองทัพ ที่มีการกําหนดตัวชี้วัดและ
ระดับความสําเร็จของเปาหมาย 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของครู อาจารย และนักเรียนนายรอย เชน คําสั่งฯ 
ทีเ่กี่ยวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ  
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนำผลการบริการวิชาการ/วิชาชีพ มาพัฒนาการเรียนการ

สอน หรือตอยอดเปนผลงานวิชาการลักษณะตาง ๆ 
5. หนังส ือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวช ี ้ว ัดและระดับ

ความสําเร็จของเปาหมายที่กําหนด 
6. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง จากชุมชน/สังคม/

กองทัพ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.5  การสงเสริมสนับสนุนทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
คำอธิบาย   

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีแผนงานสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณจากภายในและ/หรือไดรับงบประมาณ
จากภายนอกโรงเร ียนนายรอยพระจุลจอมเกลา สำหรับการสงเสริมศิลปะ ว ัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลใหมีการดำเนินงานตามแผน
ที่กำหนด มีการจัดพื้นที่เพื่อการดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนนายรอยและ
บุคลากรมีสวนรวมในการดำเนินงาน 

 
เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 1. ประเด็นการพิจารณา (2 คะแนน) 
   1.1 มีการใชจายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกที่เกี่ยวกับการสงเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  
  1.2 มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
  1.3 มีแผนงานเพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ 
  1.4 มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด 
  1.5 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่เขารวมกิจกรรม ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา 
รอยละ 80 
 
เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดปฏิบัติได 5 ขอ เทากับ 2 คะแนน 
  2. หลักฐานเชิงประจักษ (3 คะแนน) 
   2.1 มีการจัดพื้นที่เพื ่อการดำเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอยางตอเนื่อง (1 คะแนน) 
  2.2 มีสวนรวมมือของนักเรียนนายรอย และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (1 คะแนน) 
  2.3 ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงานตนสังกดั/กองทัพ/ชุมชน/
สังคม/หนวยงานภายนอก (1 คะแนน) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการจัดสรรงบดําเนินการทั้งหมด 
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
3. แผนงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เชน คําสั่งฯ ที่เก่ียวของ ใบ

ลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
5. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
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6. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
7. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
8. ภาพถายพื้นที่จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
9. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงาน 

ตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หนวยงานภายนอก เชน โลรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร 
หนังสือขอบคุณ เปนตน 

 
ตัวบงชี้ที่ 4.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน   
คำอธิบาย 
 โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ เชน 
การสงกำลังพลเขารับการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ หรือตามแนวทางรับราชการ งานฝกทบทวนบุคคล
ทามือเปลา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
และงานธุรการ เปนตน ใหไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทั้งใน
และตางประเทศ (ไมนับรวมทหารกองประจำการ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจาหนาที่
ประกอบอาหาร) 
 
เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ เชน การสงกำลังพลเขารับ
การศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ หรือตามแนวทางรับราชการ งานฝกทบทวนบุคคลทามือเปลา งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานธุรการ 
เปนตน 
 2. มีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 
 3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง 
 4. มีผลประเมินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางนอย 1 โครงการ/กิจกรรม ไมนอยกวา
รอยละ 80 

5. มีการนำผลประเมินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมาปรับปรุง 
  
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ ทั้งหมด ของ สกศ.ฯ, สวท.ฯ และ กพศ.ฯ 
(ไมนับรวมทหารกองประจำการ เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจาหนาที่ประกอบ
อาหาร) 

2. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ ทั้งหมด ของ สกศ.ฯ, สวท.ฯ และ กพศ.ฯ 
ที่ไดรับการพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู/การอบรมเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ 

3. เอกสาร หร ือหล ักฐาน ที ่แสดงการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ เชน ว ุฒ ิบ ัตร 
ประกาศนียบัตร โครงการ/กิจกรรม คําสั่งเดินทางไปราชการ หรือคําสั่งที่เก่ียวของ เปนตน 
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มาตรฐานที่ 5 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบงชี้ที่หนวยตนสังกัด และสถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศกำหนด มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด มีการนำขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีการสนับสนุนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.1 ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด 
คำอธิบาย 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบงชี้ที่หนวยงานตนสังกัดของเหลาทัพ 
และสถาบันวิชาการปองกันประเทศกำหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาจาก
คะแนนผลการประเมินยอนหลัง 3 ป  

 

เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 วิธีการคำนวณ 

 
 
 
 
 
 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา 3 ป ยอนหลัง เปนคะแนนของตัวบงชี้นี้ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหนวยงานตนสังกัด 

 
ตัวบงชี้ที่ 5.2  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
คำอธิบาย 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา รวมทั้งมีการนำขอเสนอแนะ
ที่ไดจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินงาน
ของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม 
ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไดรับ
การพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ 

 

ผลคะแนน = 
จำนวนป 

ผลรวมคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด 
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เกณฑการประเมิน (5 คะแนน) 
 1. มีรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนประจำทุกป (1 คะแนน) 
 2. มีการนำขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
ภายนอกไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา (1 คะแนน) 
 3. มีการกำหนดผูรับผิดชอบในการติดตามการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรม ของสถาบันอันเนื ่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปสูการปฏิบัติ (1 คะแนน) 
 4. มีการพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (1 คะแนน) 
 5. หนวยงานตนสังกัด/หนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาในสวนที่โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไมสามารถดำเนินการใหสำเร็จไดเอง 
(1 คะแนน) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
2. เอกสาร หรือหลักฐาน ที่แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหนวยงานตนสังกัด 
3. เอกสาร หรือหลักฐาน ที่แสดงผลการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาที่เกิด 

จากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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บทท่ี 5 
เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
5.1  เกณฑการประเมินตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ  

ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑการพิจารณาเปนขอ ๆ โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนนตัว
บงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจำนวนขอและระบุวาผลการดำเนินงาน
ไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวา
ได 0 คะแนน ตัวบงชี้ขอมูลเชิงคุณภาพใชขอมูลปลาสุด 1 ป  

 

5.2  เกณฑการประเมินตัวบงช้ีเชิงปริมาณ 
ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กำหนดเกณฑการใหคะแนนเปนคะแนน 

ตั้งแต 0 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สำหรับการแปลงผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่ง
อยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทำโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้ได
กำหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนนเต็ม 5 คะแนนไวแลว ตัวบงชี้เชิงปริมาณใหใชขอมูล 3 
ปยอนหลัง คิดคะแนนเฉลี่ยโดยใชทศนิยม 2 ตำแหนง 

5.3  การดำเนินการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน 
5.3.1 ผลการดำเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กำหนดไว ใหคะแนนเต็ม 

5 คะแนน 
5.3.2 ผลการดำเนินงานต่ำกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่กำหนดไว ใหคำนวณคะแนน ดังนี้ 

 
 
 

 
 

5.4 ตัวอยางการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน 
ตัวอยางท่ี 1 กำหนดรอยละ 80 เปนคะแนน 5  ผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ ไดรอยละ 

87.65 ดังนั้นจึงไดคะแนนเต็ม 5 คะแนน เนื่องจากผลการดำเนินงานสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่
กำหนดไว 

ตัวอยางที่ 2  กำหนดรอยละ 100 เปนคะแนน 5 ผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ ไดรอยละ 
78.96 

คะแนนที่ได    =                              =   3.95 

ตัวอยางท่ี 3  กำหนดรอยละ 90 เปนคะแนน 5 ผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ ไดรอยละ 
34.56 

คะแนนที่ได    =                         =  1.92 
 

100 

34.56 
90 

× 5    

 
 

คะแนน =  

คารอยละหรือคาเฉลีย่ที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 คะแนนของตัวบงชี้น้ัน ๆ 

 

× 5 
คารอยละหรือคาเฉลีย่ที่ไดจากการดำเนินงาน 

78.96 × 5         
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5.5  การคำนวณรายตัวบงช้ีกรณีเทียบคาน้ำหนัก 
ทุกตัวบงชี้ตามรายมาตรฐานจะมีคะแนนเต็ม 5 ดังนั้น ในกรณีที่สวนการศึกษาฯ สวนวิชาทหารฯ 

และกองการพลศึกษาฯ ไมไดทำบางเกณฑการประเมิน ทำใหคะแนนเต็มไมเต็ม 5 ใหเทียบคาน้ำหนัก
ที่ไดเปนจำนวนเต็ม 5 ดังนี้ 

ตัวอยางท่ี 4 ตัวบงชี้ที่ 1.1 สมมติใหเกณฑการประเมิน ในขอที่ 1 ได 0.80 ขอที่ 2 และขอที่ 
3 ไดคะแนนประเมินเทากับ 0.80  0.90 และ 1 ตามลำดับ รวมทั้งสามขอไดคะแนนประเมินรวม 
2.70 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน ดังนั้นคะแนนที่ไดของ ตัวบงชี้ 1.1 คือ 

คะแนนที่ได =                    =  4.50 

5.6 ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
การคำนวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนนใหใชทศนิยม 2 ตำแหนง โดยการปดทศนิยม

ตำแหนงที่ 3 ตามหลักการปดทศนิยม (ตัวเลข 5 ขึ้นไปปดขึ้น) เชน 

73.462  เปน  73.46 
19.865  เปน  19.87 

5.7 ผลการประเมินคุณภาพ 
ผลการประเมิน 5 มาตรฐาน 22 ตัวบงชี ้ จะถูกนำไปพิจารณาระดับคุณภาพในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดยกำหนดผลการประเมินคุณภาพ ดังตารางที่ 5.1 
 

ตารางที่ 5.1  คะแนนผลการประเมินของตัวบงชี้และระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา  

 
ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.51 – 5.00 
3.51 – 4.50 
2.51 – 3.50 
1.51 – 2.50 
0.00 – 1.50 

ดีมาก 
ดี 

พอใช 
ตองปรับปรุง 

ตองปรับปรุงเรงดวน 
 
5.8  การรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

การรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาใชคะแนนผลการ
ดำเนินการตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา 5 มาตรฐาน 22 ตัวบงชี้ คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม
ตั้งแต 4.00 ขึ้นไปในการประเมินคุณภาพภายในโดยหนวยงานตนสังกัด และในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ
หนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

2.7
  3 

× 5 



 

 

บทที่ 6 
การแบงมอบความรับผิดชอบ 

 
เพื่อใหการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีความ

สอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โดย
แผนปฏิบัติราชการจะมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ป 2560-
2564 (ตอเนื่อง พ.ศ. 2565) ซึ่งประกอบดวย 5 ประเด็นยุทธศาสตรสำคัญ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนำทางทหารที่พึงประสงค

ของกองทัพบก 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การสรางความรวมมือกับสถาบันและองคกรตางๆ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
ในการกำหนดแผนปฏิบัติราชการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ไดมีการแบงมอบความ

รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 
2561 - 2580 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 รวมทั้งนโยบายการศึกษาของกองทัพบก 
พ.ศ. 2560 -2564 (ตอเนื่อง พ.ศ. 2565) ในผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค คือ “ความเปนนักรบที่ชาญฉลาด”  

ในงานการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพื่อบูรณาการผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการและนำเสนอผลการปฏิบัติตามรายมาตรฐานและตัวบงชี้ ในรายงานการ
ประเมินตนเอง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พรอมหลักฐานอางอิงบนระบบการจัดเก็บหลักฐาน
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงไดมีการแบงมอบความรับผิดชอบในการดำเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติราชการตามรายมาตรฐานและตัวบงชี้ในคูมือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 แกหนวยขึ้นตรง โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา รายละเอียดตามตารางที่ 
6.1 
 
 
 
 
 
  



 

 

๖๗ 
๖๗ 

ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

1. ผูเรียนและ
คุณภาพบัณฑิต 

 
 

1.1 ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร 5     
1. นักเรียนนายรอยชั้นปสดุทาย มีความสามารถดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ไมต่ำกวา

มาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา 
1 √ × × × 

2. นักเรียนนายรอยมีความสามารถและทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ เพื่อใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสมัพันธเช่ือมโยงกับนานาประเทศ 

1 √ × × × 

3. มีนักเรียนนายรอยไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยองที่สะทอนความรู ความสามารถ ใน
ระดับกองทัพ/ระดับชาต/ิระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก ปละไมนอยกวา 3 รางวัล 

1 √ O O O 
กยข.ฯ 
กพศ.ฯ 

4. อัตราการสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนายรอยตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด (Success 
Rate) ในแตละรุน 

1 × × × √ 
กสป.ฯ 

5. ผลประเมินคุณภาพผูสำเร็จการศกึษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ โดยผูใชผูสำเร็จการศึกษาในระดับ > 4.00 จากคะแนนเตม็ 5 

1 × × × √ 
กสป.ฯ 

1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
รอยละของจำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณสมบตัิที่พึงประสงคของ

กองทัพบกโดยผูใชผูสำเร็จการศึกษา ในระดับ > 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

5 × × × √ 
กสป.ฯ 

1.3 ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร หรือนำไปใชประโยชน 
รอยละของโครงงานวิจัยนักเรยีนนายรอย (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ/เผยแพรสู

สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือนำไปใชประโยชน 

5 √ × × × 

ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O   =  นขต. สามารถเลือกท่ีจะดำเนินการหรือไมก็ได 
×    =   ไมมีการดำเนินการ  #   =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

 
 
 



 

 
๖๘ 

ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

1. ผูเรียนและ
คุณภาพบัณฑิต 
(ตอ) 
 

1.4 อัตลักษณผูเรียน 5     

1. ประเด็นการพิจารณา  
1.1 มเีหตผุลในการกำหนดอตัลักษณของนักเรียนนายรอยที่เหมาะสมและปฏิบตัิได 

(0.40 คะแนน) 
1.2 มีการกำหนดตัวช้ีวัดและระดบัความสำเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 

(0.40 คะแนน) 
1.3 มรีะบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง (0.40 คะแนน) 
1.4 มสีวนรวมของนักเรียนนายรอย คณาจารย บุคลากร และผูบรหิารของโรงเรยีน

นายรอยพระจุลจอมเกลา (0.40 คะแนน) 
1.5 มผีลการประเมินนักเรยีนนายรอยที่ปรากฏอัตลักษณ ไดคะแนนผลประเมิน 

ไมนอยกวารอยละ 80 (0.40 คะแนน) 

2 √ √ √ √ 

กกพ.ฯ 

กยข.ฯ 

กกร.ฯ 

     2. หลักฐานเชิงประจักษ  
 ผูสำเร็จการศึกษาที่ปรากฎอัตลักษณตามที่กำหนด 

3 × x 

 
x √ 

กสป.ฯ 

ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O   =  นขต. สามารถเลือกท่ีจะดำเนินการหรือไมก็ได 
×    =   ไมมีการดำเนินการ  #   =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

 
 
 
 



 

 
๖๙ 

ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

2. คุณภาพครู 
อาจารย 

 

2.1 ครู อาจารย มีความรูความสามารถ 5     

 1. หลักฐานจากสวนการศึกษาฯ 
คาน้ำหนักระดับคณุภาพอาจารย สวนการศึกษาฯ 

3 √ x x x 

 2. หลักฐานจากสวนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ 
2.1 รอยละของครู อาจารย ท่ีมีหนังสือรับรองมาตรฐานการเปนผูสอน (1 คะแนน) 
2.2 รอยละของครู อาจารย ไดรับการแตงตั้งใหมีวิทยฐานะ (1 คะแนน) 

2 x √ x √ 

กพศ.ฯ 

2.2 ครู อาจารย มีผลงานตีพิมพ/เผยแพร 5     

 1. หลักฐานจากสวนการศึกษาฯ 
 1.1 รอยละของจำนวนอาจารยประจำที่มผีลงานวิจยัที่ไดรับการตีพมิพ หรือ

นวัตกรรมทีไ่ดรับการเผยแพร  (2 คะแนน) 
 1.2 รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรบัการตีพิมพ หรือนวัตกรรมที่เผยแพร  (2 คะแนน) 

4 √ x x × 

2. หลักฐานจากสวนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ 
      รอยละของผลงานวิชาการตามระดับคุณภาพตอจำนวนครู อาจารยที่บรรจ ุ

1 x √ x √ 
กพศ.ฯ 

2.3 อาจารยมีผลงานนำไปใชประโยชน 
     รอยละของจำนวนอาจารยประจำที่มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม ที่ไดนำไปใชประโยชน 
ตอจำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 

5 √ x x × 

ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O   =  นขต. สามารถเลือกที่จะดำเนินการหรือไมก็ได 
×    =   ไมมีการดำเนินการ  #   =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

 
 
 
 



 

 
๗๐ 

ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

2. คุณภาพครู 
อาจารย (ตอ) 

2.4 ครู อาจารย ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ 
    รอยละของจำนวนครู อาจารย ท่ีศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/
นำเสนอผลงาน ตอจำนวนครู อาจารยทั้งหมด 

5 √ √ × √ 

กพศ.ฯ 

2.5 ครู อาจารย ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพ 5     

    1. รอยละของจำนวนครู อาจารยที่ปฏิบัตติามระเบยีบวินัยและแบบธรรมเนียมทหารตอ
จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด 

2 √ √ x √ 

กพศ.ฯ 
 2. มีคูมือจรรยาบรรณครู อาจารย 1 √ √ x √ 

กพศ.ฯ 
3. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณครู อาจารย และมีการประชุมคณะกรรมการ

จรรยาบรรณครู อาจารย อยางนอย 1 ครั้ง/ป 
1 √ √ x √ 

กพศ.ฯ 

4. รอยละของจำนวนครู อาจารย ท่ีผานการประเมินจรรยาบรรณ ไดคะแนน ≥ 4.00 
จากคะแนนเตม็ 5 ตอจำนวนครู อาจารยทั้งหมด 

1 √ √ x √ 

กพศ.ฯ 

ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O   =  นขต. สามารถเลือกที่จะดำเนินการหรือไมก็ได 
×    =   ไมมีการดำเนินการ  #   =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
๗๑ 

ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

3. คุณภาพ
หลักสูตร  

3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 5     

1. หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของหนวยงานตนสงักัด/กระทรวง อว./ 
สภาวิชาชีพ/องคกรวิชาชีพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1 √ x x × 

   2. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย  
2 ครั้ง/ป 

1 √ x x × 

   3. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของกองทัพ/หนวยงาน
ที่เกี่ยวของ หรือประชาคมอาเซียน 

1 √ # x # 
กพศ.ฯ 

   4. มกีารประเมินหลักสตูรเพื่อปรบัปรุงหลกัสตูรอยางนอย 1 ครั้ง ในทุก 3 - 6 ป 1 √ √ # × 

   5. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจ ของหนวยผูใชที่มีตอผูสำเรจ็การศึกษามา
ปรับปรุงหลักสูตร 

1 √ x x × 

3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5     

1. มีการจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยเนนผูเรียนเปนสำคญั ดวยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คณุธรรม จริยธรรม คานิยม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค จำนวนไมนอยกวารอยละ 80 ของ
จำนวนรายวิชาทั้งหมด 

1 √ √ × √ 

กพศ.ฯ 

ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O   =  นขต. สามารถเลือกที่จะดำเนินการหรือไมก็ได 
×    =   ไมมีการดำเนินการ  #   =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

 

 

 



 

 
๗๒ 

ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

3. คุณภาพ
หลักสูตร (ตอ) 

2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่กำหนด 1 √ √ × √ 

กพศ.ฯ 
3. รอยละของจำนวนรายวิชาท่ีมผีลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับ > 
4.00 จากคะแนนเต็ม 5 ตอจำนวนรายวิชาทั้งหมด 

1 √ √ × √ 

กพศ.ฯ 
4. รอยละของจำนวนอาจารยผูสอนท่ีมีผลการประเมิน อยูในระดับ > 4.00 จากคะแนน
เต็ม 5 ตอจำนวนอาจารยผูสอนทั้งหมด  
 

1 √ √ × √ 

กพศ.ฯ 

5. มีการนำผลการประเมินการจดัการเรยีนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน 1 √ √ × √ 

กพศ.ฯ 
3.3 การวัดและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน 5     

1. มีหลักเกณฑการวดัและประเมนิผล และอาจารยแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และ
ประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรยีนการสอน 

1 √ √ × √ 

กพศ.ฯ 

ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O   =  นขต. สามารถเลือกที่จะดำเนินการหรือไมก็ได 
×    =   ไมมีการดำเนินการ  #   =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
๗๓ 

ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

3. คุณภาพ
หลักสูตร (ตอ) 

2. มีการวดัและประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรยีนรู
รายวิชา/แผนการสอน 

1 √ √ × √ 

กพศ.ฯ 
3. มีการแจงผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรียน ใหผูปกครองทราบอยางนอย 1 - 2 

ครั้ง/ปการศึกษา 
0.5 × × × √ 

กสป.ฯ 
4. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของนักเรยีนนายรอยเพื่อความ

โปรงใส และยุติธรรม 
1 √ √ × √ 

กพศ.ฯ 
5. มีการนำผลจากการวดัและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน 1 √ √ × √ 

กพศ.ฯ 
6. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคณุภาพ 0.5 √ √ × √ 

กพศ.ฯ 
3.4 การฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนำ 5     

1. มีแผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคณุลักษณะผูนำ    1 × √ # 
 

# 
กพศ.ฯ 

2. มีการฝกตามแผนที่กำหนด  
1 × √ # 

 
# 

กพศ.ฯ 

ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O   =  นขต. สามารถเลือกที่จะดำเนินการหรือไมก็ได 
×    =   ไมมีการดำเนินการ  #   =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

  
 
 
 



 

 
๗๔ 

 ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

3. คุณภาพ
หลักสูตร (ตอ) 

   3. มีการประเมินผลการฝกวิชาทหารและการเสรมิสรางคุณลักษณะผูนำ 1 × √ # 
 

# 
กพศ.ฯ 

   4. มีการนำผลการประเมนิมาปรับปรุง และพัฒนาการฝกวิชาทหารและการเสริมสราง
คุณลักษณะผูนำ  

1 × √ # 
 

# 
กพศ.ฯ 

   5.  มีนวัตกรรมที่ใชสนับสนุนในการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนำ 1 × √ # 
 

# 
กพศ.ฯ 

3.5 ทรัพยากรสนับสนนุการเรียนรู 5     

1. มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การ
ใหบริการรวมทั้งแหลงฝกปฏิบัต ิ

1 O O # # 

2. มีคณะกรรมการ/ผูรับผดิชอบดำเนินงานตามแผน 1 O O # # 

3. มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผน 1 O O # # 

4. มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยีการ
ใหบริการรวมทั้งแหลงฝกปฏิบัต ิ

1 O O # √ 
กกศ.ฯ 

5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 1 O O # # 

  ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O   =  นขต. สามารถเลือกที่จะดำเนินการหรือไมก็ได 
×    =   ไมมีการดำเนินการ  #   =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

  
 



 

 
๗๕ 

ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

4. การบริหาร
จัดการ 

4.1 เอกลักษณโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 5     

1. ประเด็นการพิจารณา  
   1.1 มีเหตุผลในการกำหนดเอกลักษณโรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลาที่เหมาะสม

และปฏิบตัิได (0.40 คะแนน) 
   1.2 มีการกำหนดตัวบงช้ีและระดับความสำเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 

(0.40 คะแนน) 
   1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง (0.40 คะแนน) 
   1.4 มีสวนรวมของนักเรียนนายรอย อาจารย และบุคลากร (0.40 คะแนน) 
   1.5 มีผลประเมินความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ของ

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ที่สะทอนเอกลักษณโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ไมนอยกวารอยละ 80 (0.40 คะแนน) 

2 O O # × 

2. หลักฐานเชิงประจักษ  
2.1 เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณโรงเรียนนายรอย 

พระจุลจอมเกลา (1 คะแนน) 
2.2 ไดรับรางวัล/การยอมรับ/การยกยองในมิติตางๆ (1 คะแนน) 
2.3 มีความเปน “ตนแบบ” วิธีดำเนินการสูความสำเร็จ หรือมีการถายโอนความรู 

ดานกระบวนการสูสถาบันอ่ืน (1 คะแนน) 

3 O O # × 

 ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O   =  นขต. สามารถเลือกท่ีจะดำเนินการหรือไมก็ได 
×    =   ไมมีการดำเนินการ  #   =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

   
 
 



 

 
๗๖ 

 ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

4. การบริหาร
จัดการ (ตอ) 

4.2 การดำเนินงานของสภาโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา และคณะกรรมการบริหารฯ 5     

1. มีการกำหนดนโยบาย แนวทางการดำเนินงานใหสอดคลองกับอัตลักษณผูเรยีน 
เอกลักษณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัตริาชการ
ประจำปที่ทันสมัยและปฏิบตัิได 

1 × × × √ 
กกศ.ฯ 

2. มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่โดยเนนการกำกับตดิตาม และสนับสนุนผูบริหาร
ในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด เชน มีการกำหนดวันประชุมตลอดปไมนอยกวา  
2 ครั้ง/ป จดัสงประเด็นการพิจารณาลวงหนา กำกับใหกรรมการแตละทานเขารวมประชุม
ไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งป 

1 × × × √ 
กยข.ฯ 
กกพ.ฯ 

3. มีผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา การปรับปรุงแกไขให
เหมาะสม และทันสมัยอยูเสมอ 

1 √ # × # 
กยข.ฯ 

4. มีการบริหารการจดัการความรูอยางเปนระบบ (PDCA) เพื่อพัฒนาใหเปนองคกรแหง

การเรยีนรู 

1 √ × × # 
กยข.ฯ 

5. มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน (Regular Data Monitoring) และ
ตรวจสอบได 

1 √ √ # 

 
√ 

กทท.ฯ 

 ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O   =  นขต. สามารถเลือกท่ีจะดำเนินการหรือไมก็ได 
×    =   ไมมีการดำเนินการ  #   =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

 

 

 



 

 
๗๗ 

  ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

4. การบริหาร
จัดการ (ตอ) 

4.3 การบริหารความเสี่ยง 5     

 1. ประเด็นการพิจารณา 
    1.1 มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอกทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคณุภาพ 

(0.40 คะแนน) 
    1.2 มีการกำหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง (0.40 คะแนน) 
    1.3 มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของ

ความเสีย่งท่ีจะเกิดขึ้น (0.40 คะแนน) 
    1.4 มีการกำหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิด และลดความเสี่ยงให

นอยลง (0.40 คะแนน) 
   1.5 มีการกำกบั ติดตาม ประเมินผลการบรหิารความเสี่ยง และรายงานตอ

คณะกรรมการที่เกี่ยวของ (0.40 คะแนน) 

2 √ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 
ทั้งหมด 
กกศ.ฯ 

ทำแผนฯ 
 

2. หลักฐานเชิงประจักษ 
    2.1 สามารถควบคุมความเสี่ยงลำดับที่ 1 - 5 จากที่กำหนด (1 คะแนน) 

3 √ √ 

 

√ 

 

√ 
ทั้งหมด 
กกศ.ฯ 

ทำแผนฯ 

    2.2 สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามที่กำหนด (1 คะแนน) 
    2.3 ไมปรากฏเหตุการณที่อยูนอกเหนือประเภทความเสี่ยงท่ีกำหนด (1 คะแนน) 

     

 ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O   =  นขต. สามารถเลือกท่ีจะดำเนินการหรือไมก็ได 
×    =   ไมมีการดำเนินการ  #   =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

  
 
 



 

 
๗๘ 

  ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

4. การบริหาร
จัดการ (ตอ) 

4.4 การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ตอ สถาบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ  5     

 1. ประเด็นการพิจารณา 
   1.1 มีเหตุผลในการกำหนดแผนงานการนำความรูและประสบการณไปบริการ

วิชาการเพื่อประโยชนตอชุมชน/สงัคม/กองทัพ และมีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับ
ความสำเร็จของเปาหมายไมต่ำกวารอยละ 80 (0.40 คะแนน) 

1.2 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง (0.40 คะแนน) 
1.3 การมสีวนรวมของคร/ูอาจารย และนักเรียนนายรอย (0.40 คะแนน) 
1.4 มผีลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ  ไดคะแนนผลประเมินไมนอย

กวารอยละ 80 (0.40 คะแนน) 
1.5 มีการรายงานผลการบริการวิชาการ/วิชาชีพ มาพัฒนาการเรียนการสอน ไมนอยกวา 

รอยละ 10 ของจำนวนรายวิชาท่ีเปดสอน หรือตอยอดเปนผลงานวชิาการลักษณะตาง ๆ 
เชน งานวิจัย ตำรา รายวิชา และหลักสตูร เปนตน (0.40 คะแนน) 

2 √ √ # # 
กพศ.ฯ 

2. หลักฐานเชิงประจักษ  
 2.1 มีผลที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอชุมชน/สังคม/กองทัพ และ/หรือมีความ
ยั่งยืนพึ่งพาตัวเองไดโดยไมใชงบประมาณของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (1.5 คะแนน) 

2.2 ไดรบัรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (1.5 คะแนน) 
 

3 √ √ # # 
กพศ.ฯ 

 ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O   =  นขต. สามารถเลือกที่จะดำเนินการหรือไมก็ได 
×    =   ไมมีการดำเนินการ  #   =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

  



 

 
๗๙ 

 ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

4. การบริหาร
จัดการ (ตอ) 

4.5 การสงเสริมสนับสนนุทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหาร 

5     

1. ประเด็นการพิจารณา 
1.1 มีการใชจายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกที่เกี่ยวกับการสงเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร (0.40 คะแนน) 
1.2 มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล (0.40 คะแนน) 
1.3 มีแผนงานเพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ (0.40 คะแนน) 
1.4 มีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด (0.40 คะแนน) 
1.5 มผีลการประเมินความพึงพอใจของผูที่เขารวมกิจกรรม ไดคะแนนผลประเมิน 

ไมนอยกวารอยละ 80 (0.40 คะแนน) 

2 O O # # 
กพศ.ฯ 

2. หลักฐานเชิงประจักษ 3 O O # # 
กพศ.ฯ 

    2.1 มีการจดัพื้นท่ีเพื่อการดำเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนศลิปะ วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทางทหารอยางตอเนื่อง (1 คะแนน) 

2.2 มสีวนรวมมือของนักเรียนนายรอย และบุคลากรในการจดักิจกรรม (1 คะแนน) 
2.3 ไดรบัรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงานตนสังกัด/กองทัพ/

ชุมชน/สังคม/หนวยงานภายนอก (1 คะแนน) 

     

 ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O     =  นขต. สามารถเลือกที่จะดำเนินการหรือไมก็ได 
×     =  ไมมีการดำเนินการ  #     =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

  
 
 



 

 
๘๐ 

ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

4. การบริหาร
จัดการ (ตอ) 

4.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน      5     

1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ เชน การสงกำลังพลเขารับ
การศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ หรือตามแนวทางรับราชการ งานฝกทบทวนบุคคลทามือเปลา 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และ
งานธุรการ เปนตน 

1 √ √ # √ 
กพศ.ฯ 

2. มีการกำหนดตัวชี้วัดและระดับความสำเร็จของเปาหมายไมนอยวารอยละ 80 
 

1 √ √ # √ 
กพศ.ฯ 

3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง 1 √ √ # √ 
กพศ.ฯ 

4. มผีลประเมนิการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอยางนอย 1 โครงการ/กิจกรรม   
ไมนอยกวารอยละ 80 

1 √ √ # √ 
กพศ.ฯ 

  ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O     =  นขต. สามารถเลือกท่ีจะดำเนินการหรือไมก็ได 
×     =  ไมมีการดำเนินการ  #     =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
๘๑ 

ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

4. การบริหาร
จัดการ (ตอ) 

5. มีการนำผลประเมินการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนมาปรับปรุง 
 

1 √ √ √ √ 
กพศ.ฯ 

5. การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

5.1  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด 5 √ √ × √ 
กกศ.ฯ 

5.2 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 5     
1. มีรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนประจำทุกป 1 √ √ × √ 

กกศ.ฯ 

2. มีการนำขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา  

1 √ √ × √ 
กกศ.ฯ 

3. มีการกำหนดผู ร ับผิดชอบในการติดตามการนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
โครงการ/กิจกรรม ของสถาบันอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกไปสูการปฏิบัต ิ 

1 √ √ × √ 
กกศ.ฯ 

ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O     =  นขต. สามารถเลือกที่จะดำเนินการหรือไมก็ได 
×     =  ไมมีการดำเนินการ  #     =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

  



 

 
๘๒ 

ตารางที่ 6.1 การแบงมอบความรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา พ.ศ. 2565 (ตอ) 

มาตรฐานที ่ ตัวบงชี้ คะแนน 
ความรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ สวท.ฯ กรมฯ บก.ฯ 

5. การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (ตอ) 

4. มีการพัฒนาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

1 √ √ × √ 
กกศ.ฯ 

5. หนวยงานตนสังกัด/หนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนการพฒันาโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาในสวนท่ีโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาไมสามารถดำเนินการใหสำเร็จ
ไดเอง 

1 √ √ × √ 
กกศ.ฯ 

ความหมายของสัญลักษณ  
√ =  มีการดำเนินการ                     O     =  นขต. สามารถเลือกที่จะดำเนินการหรือไมก็ได 
×     =  ไมมีการดำเนินการ  #     =  สงขอมูลที่เกี่ยวของหากมีการปฏิบัติ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ก 

ระบบรหัสเอกสารสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

เอกสารและหลักฐานอางอิงประกอบรายงานการประเมินตนเองในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ควรมีการกำกับดวยรหัสเอกสารสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหสามารถจัดเก็บโดยการ
จัดเก็บใหจัดเก็บเปนไฟลอิเล็กทรอนิกส และจัดเก็บในระบบการจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพ
การศึกษา  http://veel.crma.ac.th/RSS/Security/SignIn.aspx รวมทั ้งเอกสารหลักฐานที ่ไม
สามารถจัดเก็บในรูปแบบดังกลาว ใหจัดเก็บไวกับหนวยงานที่รับผิดชอบดำเนินการเพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบ  

๑. การระบุรหัสเอกสาร 
การระบุรหัสเอกสารใหแกเอกสาร มีรูปแบบดังนี้ 
หมายเลขตัวบงชี้-ลำดับที่ของเอกสารในตัวบงชี้ 

1.1-1  หมายถึง  เอกสารลำดับที่ 1 ของตัวบงชี้ 1.1 

การระบุรหัสเอกสารใหระบุรหัสเอกสารทั้งหมดอยางตอเนื่องกันทั้งหมดในแตละตัวบงชี้ โดย
ตองมีความสัมพันธกับการจัดเก็บในระบบการจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. การอางอิงเอกสาร 
การอางอิงเอกสารราชการ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเพื่อใชเปนหลักฐาน ใหระบุ

รหัสเอกสาร แลวตามดวยชื่อเอกสาร ทั้งนี้ตองระบุ พ.ศ. ใหชัดเจน หากเปนเอกสารคำสั่งใหระบุวัน 
เดือน ป ของคำสั่งดวย ในกรณีท่ีเปนหนังสือเวียนทราบ ใหระบุรหัสเอกสาร แลวตามดวยชื่อเรื่องของ
หนังสือ  

ตัวอยางการเขียนหลักฐานอางอิง 

5.1-7 คำสั่ง รร.จปร. (เฉพาะ) ที่ 1115/61 ลง 12 ก.ค. 61 เรื ่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ประจำปการศึกษา 2561  

3.1-13     รายงานการประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหารครั้งที่ 1/2561 
4.4-23 รายงานผลโครงการฝกปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของนักเรียนนายรอย ชั้นปที ่ 3 สาขา

สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา  

ทั้งนี้ หลักฐานอางอิงที่ปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง จะตองตรงกับรายชื่อเอกสาร
หลักฐานประกันคุณภาพการศึกษาบนระบบจัดเก็บหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา และตองแนบ
ไฟลเอกสารบนระบบฯ ใหครบถวนทุกฉบับตามรายตัวบงชี้ 

 

 



 
 

 

๘๕ 

 ผนวก ข แบบประเมินและแบบเก็บขอมูล 
    
   แบบบันทึกขอมูลการตีพิมพ/เผยแพร หรือการนำไปใชประโยชน โครงงานนักเรียนนายรอยฯ  

ตัวบงช้ีที ่1.3 

   ตารางที่ ...... รายชื่อโครงงาน นนร. ที่มีการตีพิมพ/เผยแพร หรือนำไปใชประโยชน  
ลำดับที่ ชื่อโครงงาน รายชื่อ นนร. รายละเอียดการตีพิมพ/เผยแพร 

(ระบุชื่อ เลมที่  และวัน  เดือน ป 
ของวารสารที่ตีพิมพ ชื่อบทความ

และเลขหนา) 

รายละเอียดและวัน เดือน ป 
ที่นำไปใชประโยชน 

รหัสเอกสาร 

1 ..................................  .................................  ........  ........   

2 ..................................  .................................  ........  ........   

3 ..................................  .................................  ........  ........   

4 ..................................  .................................  ........  ........   

5 ..................................  .................................  ........  ........   

6 ..................................  .................................  ........  ........   

7 ..................................  .................................  ........  ........   

8 ..................................  .................................  ........  ........   

 
รับรองถูกตอง 

              ลงชื่อ................................................................................ 

                       (...............................................................) 

                                  หัวหนามาตรฐานที่ 1 

                            ............./.................../................... 

 

 



๘๖ 
 

                                                                 ตัวบงช้ีที ่1.3 

 

 

หนังสือรับรองการใชประโยชนจากโครงงานนักเรียนนายรอย 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 ขอรับรองวา (หนวยงานที่ใชประโยชน)…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ไดนำผลงานของนักเรียนนายรอยจากโครงงาน เรื่อง............................................................................ 
………………………………….………………………………………….……….............................................................
ปการศึกษา ……….กองวิชา……………………….ซึ่งมี นนร. ...................................................................... 
เปนหัวหนาโครงการไปใชประโยชนในเรื่อง ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ซึ่งผลงานดังกลาวกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะ
ของโครงการ 

* แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงการใชประโยชนจากโครงการฯ ทายหนังสือรับรองการใชประโยชน * 

 

รับรองความถูกตอง 

ลงชื่อ ................................................................ 

       (...................................................) 
 

ผอ.กองวิชา........................................ 
 
 

 ผูใชประโยชนจากโครงการ 

 

ลงชื่อ ................................................................ 
       
(..................................................................) 
                     วันที่ ……………………. 
ตำแหนง ........................................................... 

*ประทับตราของหนวยงานดวย*(ถามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 
 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 ฉ. 1 สำหรับ สกศ.ฯ 

แบบบันทึกขอมูลการกำหนดคาน้ำหนักระดับคุณภาพอาจารยเปนรายบุคคลและรายรวม 
ตารางท่ี....... คณุภาพอาจารยตามคุณวุฒิการศึกษาและตำแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา ................... 

กองวิชา ชื่อ สกลุ ยศ คุณวุฒิ ตำแหนง 
คา

น้ำหนัก 
จำนวน 

(อจ.ประจำ) 
คะแนนถวง

น้ำหนัก 
   ปริญญาตร ี อจ.สกศ.ฯ 0   
     รวม   
   ปริญญาโท  2   
     รวม   
   ปริญญาเอก  5   
     รวม   
   ปริญญาตร ี ผศ.สกศ.ฯ 1   
     รวม   
   ปริญญาโท  3   
     รวม   
   ปริญญาเอก  6   
     รวม   
   ปริญญาตร ี รศ.สกศ.ฯ 3   
     รวม   
   ปริญญาโท  5   
     รวม   
   ปริญญาเอก  8   
     รวม   
   ปริญญาตร ี ศ.สกศ.ฯ 6   
     รวม   
   ปริญญาโท  8   
     รวม   
   ปริญญาเอก  11   
     รวม   

                                                                      
                                                             รับรองถูกตอง 

                                                                              ลงชื่อ.......................................................... 
                                                                                 (...............................................................) 
                                                                                            หัวหนามาตรฐานท่ี 2 
  



๘๘ 
 

 

ตัวบงช้ีที่ 2.1 ฉ.2 สำหรับ สวท.ฯ/กพศ.ฯ 

แบบบันทึกขอมูลคุณภาพ ครู อาจารย สวนวิชาทหารฯ/กองการพลศึกษาฯ 
ตารางที.่...... คุณภาพ ครู อาจารย สวนวิชาทหารฯ และกองการพลศึกษาฯ ปการศึกษา ...... 

ลำดับ ยศ ชื่อ  สกุล ตำแหนง มีหนังสือ
รับรองฯ 

มีวิทยฐานะหลัง 
12 พ.ค.61 

อยูระหวางการประเมิน
โดย ยศ.ทบ. 

มีคุณสมบัตคิรบ 

        
        
        
        

       
       
       
  รวม นาย นาย นาย นาย 

 
หมายเหตุ: ใหทำเครื่องหมาย “√” ในชอง มีหนังสือรับรองฯ, มีวิทยฐานะหลัง 12 พ.ค. 61, อยูระหวางการ
ประเมินโดย ยศ.ทบ. และมีคุณสมบัติครบ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                รับรองถูกตอง 

                                                                              ลงชื่อ.......................................................... 
                                                                                 (...............................................................) 
                                                                                            หัวหนามาตรฐานท่ี 2 



 
 

๘๙ 

แบบบันทึกขอมูล เอกสาร หลักฐานที่แสดงการตีพิมพผลงานวิจัย หรือเผยแพรนวัตกรรม                                            ตัวบงช้ีที่ 2.2 ฉ.1 สำหรับ สกศ.ฯ 

ตารางที่ ...... รายชื่อผลงานวจิัย/นวัตกรรมของอาจารยประจำ (สำหรับตัวบงชี้ 2.2 ขอ 1 และขอ 2)  

ลำดับที่ 
ชื่องานวิจัย/ 
นวัตกรรม 

ชื่อเจาของผลงานวจิัย/ 
นวัตกรรม 

ประเภท 
(งานวิจัย/ 
นวัตกรรม) 

วัน เดือน ป  
ที่ไดรับการตีพิมพ

หรือเผยแพร 

รายละเอียดการตีพิมพ
เผยแพร 

(ระบุชื่อ เลมที่  และวัน  
เดือน ปของวารสารที่ตีพิมพ 
ชื่อบทความและเลขหนา) 

ระดับของการ
ตีพิมพเผยแพร 

 

รหัส
เอกสาร 

1 ..................................  .................................  ........  ........  ........  ........  ........  

2 ..................................  .................................  ........  ........  ........  ........  ........  

3 ..................................  .................................  ........  ........  ........  ........  ........  

4 ..................................  .................................  ........  ........  ........  ........  ........  

5 ..................................  .................................  ........  ........  ........  ........  ........  

6 ..................................  .................................  ........  ........  ........  ........  ........  

7 ..................................  .................................  ........  ........  ........  ........  ........  

8 ..................................  .................................  ........  ........  ........  ........  ........  

 
 

 

 

 

รับรองถูกตอง 

              ลงชื่อ................................................................................ 

                       (...............................................................) 

                                  หัวหนามาตรฐานที่ 2 

 



 
 

๙๐ 

แบบบันทึกขอมูล เอกสาร หลักฐานที่แสดงผลงานวิชาการของครู อาจารย สวท.ฯ/กพศ.ฯ                                 ตัวบงช้ีที่ 2.2 ฉ.2 สำหรบั สวท.ฯ/กพศ.ฯ 

ตารางที่ ...... รายละเอียดผลงานวิชาการของครู อาจารย สวท.น/กพศ.ฯ  
กลุม ชื่อเจาของผลงานวชิาการ ประเภทผลงานวิชาการ (ระบุ) น้ำหนักคะแนน รหัสเอกสาร 

1 ..................................  .................................  1 ........  

2 ..................................  .................................  2 ........  

3 ..................................  .................................  3 ........  

4 ..................................  .................................  4 ........  

5 ..................................  .................................  5 ........  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองถูกตอง 

              ลงชื่อ................................................................................ 

                       (...............................................................) 

                                  หัวหนามาตรฐานที่ 2 

 



 
 

๙๑ 

ตัวบงช้ีที ่2.3 ฉ.1 

แบบบันทึกขอมูล เอกสาร หลักฐานที่แสดงการนำผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมไปใชประโยชน  

ตารางที่ ...... รายชื่อผลงานวจิัย/ นวัตกรรมของอาจารยประจำที่ถูกนำไปใชประโยชน  

ลำดับที่ กองวิชา ชื่องานวิจัย/ นวัตกรรม 
ชื่อเจาของผลงานวจิัย/ 

นวัตกรรม 

ประเภท 
(งานวิจัย/ นวัตกรรม) 

หนวยที่นำผลงาน
ผลงานวิจัย/ นวัตกรรม ไป

ใชประโยชน 

นำไปใช
ประโยชน

ดาน 

 

รหัส
เอกสาร 

1  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

2  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

3  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

4  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

5  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

6  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

7  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

8  ..................................  .................................  ........   ........  ........  

 
 

 

รับรองถูกตอง 

              ลงชื่อ................................................................................ 

                       (...............................................................) 

                                  หัวหนามาตรฐานที่ 2 

 



๙๒ 
 

 

                                                                                       ตัวบงช้ีที่ 2.3 ฉ.2 

                                                                                               

 
 
หนังสือรับรองการใชประโยชนจากผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 ขอรับรองวา (หนวยงานที่ใชประโยชน)…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ไดนำผลงานประเภท       งานวิจัย        นวัตกรรมจากโครงการ......................................................... 
............................................................................................................................................................. 
ซึ่งมี ………………………………….…………………………………………………………….สังกัด…………………………….. 
เปนหัวหนาโครงการไปใชประโยชนในดาน  
 
  เชิงนโยบาย       เชิงสาธารณะ    เชิงพาณิชย  ทางออม 
  อื่น ๆ ....................................................................................................................... 
 
 ซึ่งผลงานดังกลาวกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน ตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะ
ของโครงการ 

* แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงการใชประโยชนจากโครงการฯ ทายหนังสือรับรองการใชประโยชน * 

ผูดำเนินโครงการ 

ลงชื่อ ................................................................ 
       
(...................................................................) 
                 วันที่ ……………………. 
ตำแหนง ....................................................... 

หัวหนาโครงการวิจัย/งานสรางสรรคและ  /
หรือนวัตกรรม 

 ผูใชประโยชนจากโครงการ 

ลงชื่อ ................................................................ 
       
(..................................................................) 
                     วันที่ ……………………. 
ตำแหนง ........................................................... 

*ประทับตราของหนวยงานดวย*(ถามี) 

 

 

 

 

  



๙๓ 
 

ตัวบงช้ี 2.4 ฉ.1 สำหรบั สกศ.ฯ 

รายช่ืออาจารยประจำไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ  

กองวิชา............................... ประจำปการศึกษา............................................. 
  

ลำดับท่ี รายชื่ออาจารยประจำ ตำแหนง หลักฐานอางอิง 

1 ยศ  ช่ือ/สกุล                 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
                                                                                              

หมายเหต:ุ   
จำนวนอาจารยประจำทั้งหมด       = .....................  นาย 

 จำนวนอาจารยประจำทีผ่านเกณฑการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ  = .....................  นาย 
            รอยละของอาจารยประจำที่ผานเกณฑ                = ........................  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

รับรองถูกตอง 

              ลงชื่อ................................................................................ 

                         (...............................................................) 

                                         หัวหนามาตรฐานที่ 2 



๙๔ 
 

ตัวบงช้ี 2.4 ฉ.2 สำหรบั สวท.ฯ/กพศ.ฯ 

รายช่ือครู อาจารย ที่ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ  
ประจำปการศึกษา............................................. 

  
ลำดับ

ที ่
รายชื่อครู อาจารย ตำแหนง หลักฐานอางอิง 

1 ยศ  ช่ือ/สกุล                 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
                                                                                              

หมายเหต:ุ   
จำนวนครู อาจารยทั้งหมด       = .....................  นาย 

 จำนวนครู อาจารยทีไ่ดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ   = .....................  นาย 
            รอยละของอาจารยประจำที่ผานเกณฑ                = .........................  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองถูกตอง 

              ลงชื่อ................................................................................ 

                         (...............................................................) 

                                         หัวหนามาตรฐานที่ 2 



๙๕ 
 

ตัวบงช้ีที ่2.4 ฉ.3 

แบบรายงาน 
การศึกษาตามแนวทางรับราชการ/การศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/

นำเสนอผลงานวิชาการ 
หนวยงาน .................................  สังกัด รร.จปร ประจำป.................... 

 

คำชี้แจง  - แบบรายงานนี้สรางขึ้นสำหรับใหอาจารย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาที่เขารับ
การเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ ที่เกี่ยวกับการศึกษาตามแนวทางรับราชการ/การศึกษาเพิ่มเติม/
ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงานวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

- กรอกขอมูลหลังจากการเสร็จสิ้นการปฏิบัติ และรายงานใหโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาทราบ พรอมแนบหลักฐาน  ดังนี้  

๑. คำสั่งเดินทาง หรือหนังสืออนุมัติการศึกษาตามแนวทางรับราชการ/การเขาศึกษา
เพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงานวิชาการ 

๒. กำหนดการ หรือ ตารางรายละเอียดการที่แสดงระยะเวลาการศึกษาเพิ่มเติม/
ประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงานวิชาการ (นับเฉพาะเวลาจริง) 

๓. กรณีไมมีคำสั่งเดินทาง หรือหนังสือที่อนุมัติระบุชื่อผูเขารับการเพิ่มพูนความรู
ประสบการณ ตองแนบเอกสาร อาทิ หนังสือรับรองการเขารวมที่ออกโดยหนวยงานที่จัดการอบรม/
สัมมนา/งาน หรือ ใบเซ็นชื่อเขารับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ หรือเอกสารอื่นๆ ที่ระบุชื่อ
ผูเขารวม   
 

1. ชื่ออาจารย ที่ไดเขารับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 
    1.1 ชื่อ............................................................................................................................................. 
    1.2 ชื่อ.............................................................................................................................................. 
    1.3 ชื่อ............................................................................................................................................. 
เดินทางเขารับการศึกษาตามแนวทางรับราชการ/การศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ สัมมนา/ 
ศึกษาดูงาน/นำเสนอผลงาน ตามคำสั่ง/หนังสือ/บันทึกขอความ ที่ ....................................................... 
ลงวันที.่..................... 
 

2.  ขอมูลการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ 
เรื่อง......................................................................................................................................................
สถานที่...................................................................................... หวงเวลา(วันที่) .................................. 
จัดโดย.................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 



๙๖ 
 

3. ประเภทการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ (ใหทำเครื่องหมาย   √  ไดเพียง  1  ตัวเลอืก) 
 

        การศึกษาเพ่ิมเติม                            การประชุมวิชาการ 
        การอบรม                                      การศึกษาดูงาน 
        การนำเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัย ภายในประเทศ/ตางประเทศ 
                 อื่นๆ ...................................................................     
4. วัตถุประสงคการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๕. เนื้อหาหรือสรุปผลการประชุมฯ (โดยยอ)   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๖. ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาตามแนวทางรับราชการ/การศึกษาเพิ่มเติม/ ประชุมวิชาการ/ การ
อบรม/ การสัมมนา/ การศึกษาดูงาน/ การนำเสนอผลงาน ดังนี้ 
    ๖.1 ตอตนเองและการเรียนการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๖.2 ตอหนวยงาน รร.จปร./ทบ. (เนนประโยชนที่ รร.จปร. จะไดรับ)                                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗. แนวทางในการนำความรู ทักษะที่ไดรับจากการศึกษาเพิ่มเติม/ ประชุมวิชาการ/ การอบรม
สัมมนา/ การศึกษาดูงาน/ การนำเสนอผลงาน ครั้งนี้ ไปปรับใชประโยชนแกหนวยงานในดานการ
เรียนการสอนและงานวิจัย หรืออ่ืนๆ ดังนี ้
 

        การเรียนการสอน          การวิจัย  อื่นๆ (ระบุ).................... 
................................................................................................................................................................ 
๘. ปญหาและขอขัดของ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
10. ขอเสนอแนะ 
 .............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
 
                                               ลงชื่อ .....................................................................ผูรายงาน   

                                                            (.......................................................) 
                                                    ตำแหนง.................................................................. 
      วันที่รายงาน ....................................... 

  

  

 

 

   

 



๙๗ 
 

ตัวบงช้ี 3.2 ฉ.1 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชา  

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
  ชื่อวิชา.............................................รหัสวชิา.............ภาคการศึกษาที่...........ปการศึกษา.................. 
คำชี้แจง   - แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อใชประเมินคุณภาพการเรียนการสอนทุกรายวิชา ให นนร. 

อานคำถามใหเขาใจ และตอบใหตรงตามความเปนจริง 
               - โปรดทำเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  โดย
แบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ 

5  หมายถึง  มากที่สุด        4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง       ๒  หมายถึง  นอย 
๑  หมายถึง  ไมเห็นดวย 

        หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 เนื้อหาวิชาสอดคลองตามวัตถุประสงคของหลักสูตร      

2 ประโยชนของเนื้อหาวิชา      

3 ขอสอบสอดคลองกับเนื้อหาวิชา      

4 เกณฑการใหคะแนนมีความยุติธรรม ชัดเจนและเปนไปตามระเบียบ      

5 ตำราและเอกสารประกอบการสอนชวยใหเกิดความเขาใจเนื้อหาวิชา      

6 
มีการใชโสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย เพียงพอ และเหมาะสมกับการเรียน
การสอน 

     

7 
มีระบบการเรียนการสอนผานระบบ e-learning หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

     

8 ความพึงพอใจตอรายวิชานี้ในภาพรวม      

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 
 



๙๘ 
 

ตัวบงช้ี 3.2 ฉ.2 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอาจารยผูสอน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

  ชื่อวิชา.............................................รหัสวชิา..............ภาคการศึกษาที่...........ปการศึกษา.................. 
  ชื่ออาจารยผูสอน................................................................................................... 
คำชี้แจง  - แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อใชประเมินคุณภาพการเรียนการสอนทุกรายวิชา ให นนร.
อานคำถามใหเขาใจและตอบใหตรงตามความเปนจริง 
             - โปรดทำเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน  โดยแบงระดับความ
คิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ 

5  หมายถึง  มากที่สุด         4  หมายถึง  มาก 
                 ๓  หมายถึง  ปานกลาง       ๒  หมายถึง  นอย 

      1  หมายถึง  ไมเห็นดวย 

หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1 ผูสอนแจงวัตถุประสงค  กำหนดการสอน  วิธีการวัดผลและประเมินผล
อยางชัดเจน 

     

2 เริ่มสอนตรงเวลาและใชเวลาสอนแตละครั้งเปนไปตามกำหนดการสอน      

3 อธิบายเนื้อหาและยกตัวอยางไดตรงประเด็นและเขาใจงาย      

4 การใชเสียงและทวงทีการพูดทำใหเขาใจบทเรียนไดเปนอยางด ี      

5 เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหา      

6 ตอบปญหาหรือคำถามทางวิชาการที่เกี่ยวของกับเนื้อหาวิชาไดอยาง
ชัดเจน 

     

7 มอบหมายงานใหทำในปริมาณที่เหมาะสมและสอดคลองกับเนื้อหาวิชา      

8 ผูเรียนสามารถเขาพบอาจารยเพื่อขอคำปรึกษานอกเวลาเรียนได      

9 ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  และเปนแบบอยางที่ดีแก
ผูเรียน 

     

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 



๙๙ 
 

ตัวบงช้ี 3.5 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนทรพัยากรการเรียนรูใน                       
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 

นนร. ช้ันปีที่ ..................ตอน....................กองวิชา............................ปีการศึกษา................ 
คําชี้แจง – แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชประเมินความพึงพอใจของ นนร. ตอความพรอมในการ

สนับสนุนทรัพยากร 
การเรียนรูของ สกศ.ฯ ให นนร.อานคําถามใหเขาใจและตอบใหตรงตามความเปนจริง 

- โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยแบงระดับ 
ความคิดเห็นเปน  5  ระดับ  คือ 

5  หมายถึง  มากที่สุด         4  หมายถึง  มาก 
                 ๓  หมายถึง  ปานกลาง       ๒  หมายถึง  นอย 

      1  หมายถึง  ไมเห็นดวย 
 

หัวขอการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. หองเรียน มีปริมาณเพียงพอกับการศึกษา      
2 หองเรียนมีความเหมาะสมกับการศึกษา      
3. หองปฏิบัติการ และอุปกรณการศึกษา มีปริมาณเพียงพอ      
4. หองปฏิบัติการ และอุปกรณการศึกษา เหมาะสมกับการศึกษา      
5. การจัดเตรียมสื่อหรือโสตทัศนูปกรณ เพียงพอตอการศึกษา      
6. การจัดสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา เอื้ออํานวยตอการศึกษา      
7. การเขาถึงระบบเครือขายคอมพิวเตอรใน รร.จปร. สะดวกและ

รวดเร็ว 
     

8. มีระบบหองสมุดหรือแหลงการศึกษาคนควาเรียนรูไดดวย
ตนเอง 

     

9. ระบบการจัดการขยะ สะอาด เรียบรอย เหมาะกับการศึกษา      
 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................. 



๑๐๐ 
 

ตัวบงช้ี 4.4 ฉ.1 
 

 
 

 

แบบประเมินผล “ความพึงพอใจในการรับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ” 

โครงการ ..................................................... 

คำอธิบาย แบบประเมินผล “ความพึงพอใจในการรับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ” จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเขารับการบรกิารทางวิชาการ/วิชาชีพ  ในดานตาง ๆ และนำผลลัพธท่ีไดมาใชในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารวิชาการ/วิชาชีพของโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาตอไป  

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  ( กรุณาทำเครื่องหมาย      หนาขอความที่เปนจริง )  

1. เพศ  หญิง  ชาย 

2. อายุ              ต่ำกวา 20 ป       21 – 30 ป          31-40 ป          40-50 ป          มากกวา 50 ป 

3. อาชีพ         นักเรียน/นักศึกษา    อาจารย             บุคลากรและเจาหนาที่ของรัฐ      

           พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน   ธุรกิจสวนตัว  

  อื่นๆ (ระบุ) 

ตอนที่ 2  ความพึงพอใจในการเขารับการอบรม/บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  

(กรุณาทำเครื่องหมาย     ตามระดับความพึงพอใจในการเขารับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ) 

1 =  นอยท่ีสุด  2 =  นอย    3 =  ปานกลาง     4 =  มาก     5  =  มากที่สุด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

หัวขอการประเมิน  
ระดับความพึงพอใจ 

1  2 3 4 5 

ดานความพึงพอใจในการรับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ       

1. การประชาสมัพันธการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ       

2. ชวงเวลาและระยะเวลาในการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ      

3. บุคลากรผูใหบริการมีความรู ความสามารถและไดถายทอดความรู  หรือใหการบริการทางวิชาการ/
วิชาชีพไดอยางถูกตอง  

     

4. บุคลากรผูใหบริการเปดโอกาสใหผูรับบริการซักถาม หรือมสีวนรวม รวมทั้งตอบขอคำถามไดตรง
ประเด็น  

     

5. ความเอาใจใส ความรับผิดชอบ และมนุษยสัมพันธ ในการปฏบิตัิงานของบุคลากรผูใหบริการ      

ดานประโยชนและผลที่ไดรับจากรับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ        

1. หัวขอการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพมีความสอดคลองตอการพฒันาองคกร/ชุมชน        

2. ความรูทีไ่ดรับจากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพตรงกับความตองการและความสนใจของ
ผูรับบริการ 

     

3. ไดรับความรูที่เปนประโยชนเพ่ิมมากขึ้นหลังจากเขารับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ        

4. มีความเขาใจในเนื้อหาท่ีเขารับการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ        

5. ความรูทีไ่ดรับจากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพสามารถนำไปใชไดจริงในองคกร/ชุมชน       

ดานการนำความรูไปประยุกตใชภายหลังการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ        

1. เอกสารประกอบการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพมีเนื้อหาครอบคลุมหัวขอที่สามารถนำไปใช
ประโยชน หรืออางอิงไดในภายหลงั    

     

2. สามารถนำความรูและประสบการณทีไ่ดรับไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน/ประกอบอาชีพได       

3. สามารถนำความรูประสบการณ หรือการบริการทางวิชาการ/วชิาชีพท่ีไดรับไปใชประโยชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองได   

     

4. สามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการเสริมสรางองคกร/ชุมชนใหมีความเขมแข็ง       

5. สามารถนำความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกับองคกร/ชุมชนไดในภายหลัง      

ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการบริการทางวิชาการ/วชิาชีพ 
....................................................................................................................................................................................... 

 
 
 



๑๐๒ 
 

ตัวบงช้ี 4.4 ฉ.2 

แบบรายงานการใหบริการทางวิชาการ/วิชาชีพแกสถาบันภายนอก 
หนวยงาน .................................. 

คำชี้แจง  - แบบรายงานนี้สรางขึ้นสำหรับใหอาจารยและบุคลากรของ รร.จปร. ที่ไปใหบริการ
ทางวิชาการ/วิชาชีพ แกสถาบันภายนอก กรอกขอมูลภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม  
   - ตัวเลือกตามรายการที่มีเครื่องหมาย       ใหทำเครื่องหมาย  x  ไดเพียง  1  ตัวเลือก 
1. ชื่ออาจารย /บุคลากรผูใหบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  
 .................................................................................................................... 
2. ประเภทการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  
 ที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ    กรรมการวิชาการ     กรรมการวิชาชีพ 
 วิทยากร  ผูทรงคุณวุฒิ    ผูเชี่ยวชาญ   อาจารยพิเศษ  
 ตุลาการ    ผูดำเนินรายการ 
 นายทหารติดตอประสานงานที่ตองใชความรูเชิงวิชาการเฉพาะทาง (เชน ลาม) 
 อื่นๆ ......................................................................................................................... 
3. ชื่อการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  โครงการ/กิจกรรม  
    .......................................................................................................................................................... 
4. ผูรับบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  
 นิสิต นักศึกษา   นักเรียน       ขาราชการ         พนักงาน 
 ชุมชน    สถานประกอบการ 
 อื่นๆ ........................................................................................................................... 
5. ระดับการบริการทางวิชาการ    

ชุมชน    หนวยงาน   สถาบัน    จังหวัด  
กองทัพ    ชาติ   นานาชาติ  

6. วัตถุประสงค  ............................................................................................................................. 
7. วันที่บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ ....................................... เวลา  .............................................. 
8. สถานที่ใหบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ .................................................................................... 
9. การนำความรูและประสบการณจากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ มาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย (รายละเอียดตามหมายเหตุดานลาง)  
 
 9.1 การเรียน การสอน 

ชื่อวิชา ...................................................................... รหัสวชิา ............. ชั้นป ................ 
เนื้อหาที่เกี่ยวของ ............................................................................................................ 

............. ................................................................................................................................................ 
  

 

           

    

  

 

 

    

  

 

 
   

   



๑๐๓ 
 

          9.2 การวิจัย 
เนื้อหาที่เกี่ยวของ ............................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
10. ผลการประเมินการใหบริการทางวิชาการ/วิชาชีพโดยสถาบันภายนอก       มี        ไมมี 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
11. การประเมินผลโครงการจากการไปใหบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  โดยอาจารย/บุคคลที่ไป
ใหบริการเปนผูประเมิน  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
12. แผนการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาในการไปใหบริการในครั้งตอไป  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
13. ขอเสนอแนะ  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

       ....................................................... 
       (...................................................... ) 
        ........../............/............ 
หมายเหตุ ในกรณีที่ระบุวาสามารถนำความรู และประสบการณจากการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ 
มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยได  ใหแนบหลักฐานประกอบซึ่งอาจเปนรูปถาย/
เอกสารประกอบการสอน/PowerPoint /เอกสารงานวิจัย/บทความที่เกี่ยวของ/โดยตองมีการโยงวา
เขาสูงานวิจัยเรื่องใด (อาจใชตัวโครงรางงานวิจัยประกอบการอางอิง) และ/หรือ กำหนดการสอนของ
วิชาเรียน  
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