ก

คำนำ
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่บริหารจัดการ การฝึก - ศึกษาวิชาทหารแก่นักเรียนนายร้อย มีหน่วยขึ้นตรง
ประกอบด้วย กองบังคับการเตรียมการ กองวิชาเหล่ากาลังรบ กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ กองวิชาเหล่า
สนั บ สนุ น การช่ ว ยรบ กองวิ ช าฝ่ า ยอ านวยการและวิ ช าทั่ ว ไป กองวิ ช าสงครามพิ เ ศษ และกองวิ ช า
ประวัติศาสตร์การสงคราม มีความมุ่งหมายให้นักเรียนนายร้อย มีความรู้พื้นฐานทางทหารเพียงพอต่อการ
รับราชการเป็นนายทหารสัญญาบั ตรในระดับผู้บัง คั บหมวดของทุกเหล่ าอย่างมีประสิ ทธิภาพ และมี
ความรู้พื้นฐานของเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการอย่างกว้างๆ ที่ จาเป็นต่อการ
รับราชการ และศึกษาต่อเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการต่อไป
คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ ส่ ว นวิ ช าทหาร โรงเรี ย นนายร้ อ ย
พระจุ ลจอมเกล้า พ.ศ.2563 จั ดทาขึ้นใหม่ โดยได้ปรั บปรุ ง ให้เ หมาะสมกับภารกิจ ของส่วนวิชาทหาร
รร.จปร. ตามค าแนะน าของคณะกรรมการในการประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน นขต.รร.จปร.
ปีการศึกษา 2561
เพื่ อ ให้ เ กิ ดความเข้ า ใจชั ด เจนและเป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น ในการท าประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงขอใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2563 ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ของส่ ว นวิ ช าทหาร โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจอมเกล้ า ตั้ ง แต่ ปี ก ารศึ ก ษา 2562 เป็ น ต้ น ไป ส าหรั บ
รายละเอียดที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ ให้ยึดถือตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรี ยนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2561 เป็นสาคัญ
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หวัง เป็นอย่า งยิ่ง ว่าคู่มือการประกั น
คุณภาพการศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยขึ้นตรง และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิชาทหาร เพื่อการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พลตรี
( ประมวล จันทร์ศรี )
ผู้อานวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมจำเป็นและควำมสำคัญ
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 มี บทบัญ ญั ติ ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา กาหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในสถาบัน และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการรายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทุก 5 ปี
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยที่มีการบริหารจัดการดาเนินการฝึก – ศึกษาวิชาทหาร ให้นักเรียนนายร้อยมี
ความรู้พอเพียงต่อการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามพันธกิจที่ได้รับมอบ ได้มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจและเป็นแนวทางแก่หน่วยขึ้นตรงและกาลังพลทุกคนในหน่วยในระบบประกัน คุณภาพให้มีการ
พัฒนา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วย

1.2 ควำมมุ่งหมำย
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนวิชาทหาร เป็นเอกสารประกอบการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและอานวยความสะดวกแก่ ส่วนวิชาทหาร หน่วยขึ้นตรงส่วนวิชาทหาร และ
กาลังพล โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้
1.2.1 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2.2 เป็นแนวทางในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย
1.2.3 เป็นเครื่องมือของระบบและกลไกการประกันคุณภาพในการกาหนดคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษา
1.2.4 เสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานของหน่วยขึ้นตรงส่วนวิชาทหารให้เป็นระบบ และมี
คุณภาพ
1.2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ให้เป็น
ระบบ ครบถ้วน และสืบค้นได้ง่าย
1.2.6 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
1.2.7 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิชาทหาร
ของตนเอง
1.2.8 เพื่อให้สามารถนาผลการประเมินไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชา
ทหาร
1.2.9 สามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาของส่วนวิชาทหาร
1.2.10 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด
1.2.11 สนับสนุนความพร้อมให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
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1.3 ประวัติส่วนวิชำทหำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียน
นายร้อยขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2430 นั้น โรงเรียนทหารสราญรมย์ได้กาหนดให้นักเรียนนายร้อย ได้
ศึกษาเล่าเรียนทั้งในด้านวิชาการและวิชาทหาร โดยการศึกษาวิชาทหารในสมัยนั้นกาหนดให้ศึกษาในวิชาหัด
ปืน หัดเดิน หัดยิง หัดวิชาฟอต์พิเคชั่น (ป้อมค่าย) หัดพิชัยสงคราม ครูผู้สอนส่วนใหญ่จะใช้ครูต่างประเทศ
เป็นผู้สอน ต่อมา พ.ศ.2435 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมยุทธนาธิการจัดตั้งกรมยุทธศึกษาขึ้นเพื่อมี
หน้าที่อานวยการสอนนักเรียนของโรงเรียนทหารสราญรมย์
พ.ศ. 2467 กระทรวงกลาโหมได้จัดให้มีกองวิชาทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบกขึ้น มีหน้าที่
วางโครงการศึกษา แผนกวิชาทหาร และสอนนักเรียนนายร้อยชั้นมัธยม และนักเรียนนายดาบ ในเดือน พ.ย.
2475 กระทรวงกลาโหมได้จัดระเบียบข้อบังคับและกาหนดหน้าที่ต่างๆ ในกระทรวงกลาโหมใหม่ โดยในการ
จัดระเบียบในกรมยุทธศึกษาทหารบกได้กาหนดให้จัดเป็นแผนกและกอง ดังนี้ แผนกวิชาสามัญ แผนกวิชา
ทหาร แผนกอนุศาสนาจารย์ แผนกโรงเรียนนายทหารสัมภาระกองโรงเรียนนายร้อย สาหรับแผนกวิชาทหาร
ให้มีหน้าที่สอนวิชาทหาร
พ.ศ. 2489 กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนนายร้อยทหารบก” สาหรับ
แผนกที่ 2 กรมยุทธศึกษาทหารบกเปลี่ยนนามหน่วยเป็นแผนกวิชาทหาร วันที่ 22 ม.ค. 2490 โรงเรียนนาย
ร้อยทหารบกได้มี การจั ดหน่ วยใหม่ ดั งนี้ กองบั งคั บการโรงเรี ยนนายร้อยทหารบก แผนกศึ กษา แผนก
ปกครอง กองเสนารักษ์ สาหรับแผนกวิชาทหารเปลี่ยนเป็นหมวดวิชาทหารฝ่ายยุทธวิธีและหมวดวิชาทหาร
ฝ่ายเท็ฆนิค โดยให้ไปขึ้นตรงกับแผนกศึกษา
วั น ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2491 พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้ ท รง
พระราชทานชื่อโรงเรียนนายร้อยทหารบกใหม่เป็น “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” พ.ศ.2496 แผนก
วิชาทหารจัดเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2498 ตั้ง
เป็นกองวิชาทหารเป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2502 ให้กองวิชาทหารขึ้น
ตรงต่อ กรมนักเรียนนายร้อย และ พ.ศ.2521 ตั้งเป็นส่วนวิชาทหารเป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าจนถึงปัจจุบันนี้
พ.ศ.2557 ผู้อานวยการส่วนวิชาทหาร เป็นอัตราพลตรี ตามคาสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่
32/57 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 (ครั้งที่ 3) ลงวันที่ 3 กันยายน 2557
ทำเนียบผูอ้ ำนวยกำรส่วนวิชำทหำร
ลำดับ
รำยนำม
1 อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหาร (คนแรก)
พ.ท.พระทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)
2 พ.ท.พระสรายุทธสรสิทธิ์ (พจน์ พหลโยธิน)
3 พ.อ.พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)
4 พ.ต.หลวงชานิยุทธสาร
5 พ.ต.หลวงรณกรรมโกวิท (เพิ่ม สิริวิสุตร์)
6 พ.ท.ขุนเสนาทิพ (แสวง เทพาคา)
7 พ.ท.สุรใจ พูนทรัพย์
8 พ.อ.วิโรจน์ อินวะษา

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

หมำยเหตุ

2467 - 2470
2470 - 2473
2473 - 2475
2475 - 2480
2480 - 2488
2489 -2490
2490 – 2491
2491

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2

3
ลำดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

รำยนำม
พ.อ.ถนอม ปัทมานนท์
พลจัตวา ถนอม ปัทมานนท์
พลจัตวา ไชยันต์ ถนัดหัตถกรรม
พลจัตวา ชาญ อังสุโชติ
พ.อ.สงวน สงวนศักดิ์โยธิน
พ.อ.ชิงชัย รัชตะนาวิน
พ.อ.ถนอม ผ่องโอสถ
พล.ต.สุวรรณ อินทุลักษณ์
พ.อ.สกล ชมไพศาล
พ.อ.อานาจ คุตตะสิงคี
พ.อ.อิทธิพงศ์ นาทะสิริ
พ.อ.ลาภ์พร ศิริปาลกะ
พ.อ.สนิท ศรีศิริ
พ.อ.สุรสิทธิ์ พึ่งจิตต์ตน
พ.อ.อาภัสร์ อาทรอรัญญกิจ
พ.อ.ประชุม แก้วสนธิ
พ.อ.เรืองนาม พิบูลภานุวัธน
พ.อ.พิชัย ฉินนะโสต
พ.อ.สุทศ ภูติโยธิน
พ.อ.ไพโรจน์ มาประชา
พ.อ.ศุภชัย รัตนะ
พ.อ.สด ปฐมจินดา
พ.อ.สรวุฒิ กล่อมศิริ
พ.อ.มานิตย์ ดนตรีไทย
พ.อ.วรวิทย์ พรรณสมัย
พ.อ.บัญชา ถนอมทอง
พ.อ.เสรี พหลเวชช์
พ.อ.ธัชพล ไม้รอด
พ.อ.วัลลภ ไชยลาโภ
พ.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี
พ.อ.อรุณนิวัช ช้างใหญ่
พ.อ.สุขุม สุขศรี
พล.ต.สันต์ชัย เกิดสวัสดิ์
พล.ต.วัชระ สัตยวงศ์ทิพย์
พล.ต.คเชนทร์เทพ อาจิตปุญโญ
พล.ต.ประมวล จันทร์ศรี

ปีที่ดำรงตำแหน่ง
2491 – 2497
2497 - 2498
2498 - 2500
2500 - 2501
2501 - 2507
2507 - 2510
2510 – 2512
2512 - 2514
2514- 2515
2515 - 2519
2519 - 2520
2520 - 2522
2522 - 2525
2525 (ม.ค.-ต.ค.25)
2525 - 2526
2526 – 2528
2528 - 2529
2529 - 2531
2531 - 2534
2534 - 2537
2537 - 2538
2538 - 2540
2540 (พ.ค.- ต.ค.40)
2541 - 2542
2542 – 2544
2544 - 2545
2545 - 2549
2549 – 2552
2552 – 2554
2554 – 2555
2555 - 2556
2556 – 2557
2557 – 2559
2559 – 2560
2560 – 2561
2561 – ปัจจุบัน

หมำยเหตุ
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1.4 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
1.4.1 ปรัชญำ
ล้าเลิศวิชาทหาร เชี่ยวชาญยุทธวิธี ภักดีต่อแผ่นดิน
1.4.2 ปณิธำน
มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ด้านการทหาร มีสติปัญญา เป็นผู้นาหน่วย
และสามารถนาหน่วยระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.3 วิสัยทัศน์
ส่วนวิชาทหาร เป็นกลไกในการฝึกศึกษาด้านวิชาทหาร ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทัน
ต่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
1.4.4 พันธกิจ
ส่วนวิชาทหาร มีหน้าที่ฝึกศึกษาให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ทางวิชาทหาร สามารถ
เป็นผู้บังคับบัญชาและนาหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีส่วนช่วย
ในการพัฒนากองทัพและประเทศชาติ
1.4.5 วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนนายร้อยที่สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- มีความรู้ด้านการทหารในระดับที่สามารถเป็นผู้นาหน่วยทหารในระดับหมวดได้
- มีความรู้พื้นฐานของเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการอย่างกว้างๆ
ที่จาเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ
ต่อไป
- มีอุดมการณ์ เสียสละ อุทิศตนทางานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน
- มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพด้านการทหารที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง

1.5 เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ จุดเน้น และจุดเด่น
1.5.1 เอกลักษณ์
ความเป็นทหารอาชีพ
1.5.2 อัตลักษณ์
นักรบ ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้นาหน่วยทหาร
1.5.3 จุดเน้น
ผู้บังคับหมวดที่สามารถนาหน่วยเข้าทาการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5.4 จุดเด่น
รอบรู้วิชาทหาร สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 2
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2.1 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
การประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษา หมายถึง การปฏิ บัติ ก ารหรื อ การท ากิจ การใด ๆ เกี่ ยวกั บ
การศึกษาอย่างมีระบบตามแผนที่กาหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมิน คุณ ภาพจนท าให้ เกิ ดความเชื่อ มั่ นในคุ ณภาพและมาตรฐานของระบบและกระบวนการผลิ ต
ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นตามลักษณะที่พึงประสงค์
พระราชบัญญัติ การศึ กษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กาหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดย
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาเพื่อพั ฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดั บ
ประกอบด้ ว ย ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในและระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก ซึ่ ง มี ร ะบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในกระทรวงศึกษาธิการ
การประกันคุณภาพภายใน กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สัง กัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก กาหนดให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย
และหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง อย่างน้อยหนึ่ง ครั้ ง ในทุกห้าปี นับตั้ง แต่การ
ประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

2.2 นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ส่วนวิชาทหารฯ ให้ความสาคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารให้เป็นเลิศ เพื่อให้นักเรี ยนนายร้อยเป็นนายทหารชั้นดีของกองทัพ จึง
กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ ดังนี้
2.2.1 ให้ มี ระบบและกลไกการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการรั กษา
มาตรฐานการศึกษาส่วนวิชาทหาร ภายใต้ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของหน่วย
2.2.2 ให้หน่วยขึ้นตรงระดับกองวิชาขึ้นไปของส่วนวิชาทหารฯ จัดทาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของกองวิชาให้ดียิ่งขึ้น
2.2.3 ส่วนวิ ชาทหาร จั ดท ารายงานประเมิ นตนเอง ระดั บหน่ วยขึ้นตรง หรื อกองวิ ชาจัดท า
รายงานการศึกษาตนเอง สาหรับรายงานหน่วยเหนือขึ้นไป และมีไว้สาหรับรับการตรวจสอบและประเมินจาก
หน่วยเหนือและการประเมินภายนอก
2.2.4 ระดับส่วนวิชาทหารและระดับหน่วยขึ้นตรง นาผลการตรวจสอบและประเมิน มาใช้
พัฒนาการทางาน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8

ให้มีการพัฒนากาลังพลทุกระดับให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
สนับสนุนและส่งเสริมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในกิจกรรมการประกันคุณภาพ
มีการจัดทาฐานข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้เป็นระบบ
ให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร

2.3 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระบบคุณภำพ
ภาษาไทย : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาส่วนวิชาทหาร
ภาษาอังกฤษ : Military Instruction Division Quality Assurance
ส่วนวิชาทหารฯ กาหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยการประยุกต์ CIPP MODEL ของ
Stufflebeam ให้ เหมาะสมกับองค์ กร ประกอบด้ วย บริ บทและปัจจัยแวดล้อม (Context Evaluation)
ปัจจัยนาเข้า (Input Evaluation) กระบวนการดาเนินงาน (Process Evaluation)
และผลผลิต
(Product Evaluation) มีการควบคุม พัฒนา ตรวจสอบตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของบริบท
และปัจจัยแวดล้อม ควบคุมคุณภาพปัจจัยนาเข้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ
ประเมินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและประสิทธิผลที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้นายทหารสัญญาบัตรที่มี
คุณสมบัติที่ต้องการ

2.4 หลักกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

ส่วนวิชาทหาร ฯ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานที่ต้องทาต่อเนื่องและตลอดเวลา
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าที่ของกาลังพลทุกคนในส่วนวิชาทหาร ฯ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกระดับมีหน้าที่ในการรักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้

ดียิ่งขึ้น

2.5 กระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2.5.1 ระบบควบคุมคุณภำพ จัดให้มีระบบและกลไกในแต่ละมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
เพื่อกากับการดาเนินงานของหน่วยงานภายในส่วนวิชาทหาร ฯ ให้ได้ผลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของมาตรฐานแต่ละ
ด้าน
2.5.2 ระบบกำรตรวจสอบคุณภำพ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดาเนินงานในระบบการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา และเพื่อให้ ทราบถึ งปั ญหาอุ ปสรรค และโอกาสในการ
ดาเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
2.5.3 ระบบกำรประเมินคุณภำพ เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่จะมีการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์และมาตรฐานที่กาหนดนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของส่วนวิชาทหาร ฯ
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2.6 กลไกกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ
ประกอบด้วย
2.6.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
2.6.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
2.6.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
2.6.4 ขั้นตอนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2.6.4.1 กำรเตรี ย มกำร เตรี ย มความพร้ อ มของบุ ค ลากร ได้ แ ก่ การสร้ า งความ
ตระหนัก การพัฒนาความรู้ ทักษะ และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
2.6.4.2 กำรดำเนินกำร ตามวงรอบการปฏิบัติงานของ Dr.Edward Deming คือ
วงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act) ดังนี้
2.6.4.2.1 การวางแผนการปฏิ บั ติ ง าน (P) ได้ แ ก่ การก าหนดเป้ า หมาย
มาตรฐานการศึกษา จัดลาดับความสาคัญ แนวทางการดาเนินงาน ผู้รับผิดชอบ
2.6.4.2.2 การดาเนินงานตามแผน (D) ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน จัดสิ่ง
อานวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร กากับ ติดตาม ให้การบริทัศน์ ฯลฯ
2.6.4.2.3 การตรวจสอบประเมินผล (C) ได้แก่ การวางกรอบการประเมิน
จัดหาหรือจัดทาเครื่องมื อ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการ
ประเมิน ฯลฯ
2.6.4.2.4 การนาผลการประเมินมาปรับปรุง (A) ได้แก่ การปรับปรุง การ
ปฏิบัติงานของบุคลากร วางแผนระยะต่อไป จัดทาข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ
2.6.4.3 กำรรำยงำน จัดทารายงานการประเมินตนเอง หรื อรายงานประจาปี ได้แก่
การรวบรวมผลการดาเนินงาน และผลการประเมิน วิเคราะห์ตามมาตรฐาน และเขียนรายงาน

2.7 แนวทำงกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของส่วนวิชำทหำร
2.7.1 คณะบริหารงาน ประกอบด้วย
2.7.1.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพของส่วนวิชาทหาร
2.7.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
2.7.1.3 เจ้าหน้าที่สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.7.1.4 กาลังพลทุกคนในส่วนวิชาทหาร
2.7.2 กระบวนการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ
2.7.2.1 จัดทาแผนการดาเนินงานประจาปี
2.7.2.2 จัดทาแผน/โครงการการดาเนินงานประกันคุณภาพเสนอ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า
2.7.2.3 จัดทาคู่มือประกันคุณภาพของหน่วย
2.7.2.4 จัดทาคู่มือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหน่วย
2.7.2.5 ส่ ว นวิ ช าทหาร ฯ แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการรั บ ผิ ด ชอบจั ด ท ารายงาน
กาประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน
2.7.2.6 คณะอนุกรรมการในแต่ละมาตรฐาน รายงานการประเมินตนเองให้ส่วนวิชา
ทหาร
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2.7.2.7 ส่วนวิชาทหาร จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และส่งรายงานการ
ประเมินตนเองให้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นทราบ
2.7.2.8 เตรี ย มการบุ ค ลากร เอกสาร ในระบบการประกั นคุ ณภาพ เพื่ อรั บการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะของ
หน่วยงานภายนอก
2.7.2.9 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน
2.7.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่
2.7.3.1 กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2.7.3.2 วางแผนการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนวิชาทหาร ให้
สอดคล้องกับการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2.7.3.3 เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และจากภายนอก
2.7.3.4 จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนวิชาทหาร
2.7.3.5 จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปี
2.7.3.6 จัดทารายงานการประเมินตนเองของส่วนวิชาทหารประจาปี
2.7.4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่
2.7.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ หน่วยงาน มีระบบและกลไกกากับการควบคุมภายในแต่
ละมาตรฐาน และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และกลไกการควบคุมคุณภาพที่กาหนด โดยพิจารณา
จากผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
2.7.4.2 สรุปผลและแจ้งผลการตรวจสอบด้วยวาจาต่อหน่ว ยรับการตรวจ พร้อมให้
ข้อคิดเห็น จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง
2.7.4.3 เขียนรายงานผลการตรวจสอบและประเมิน เสนอนาเรียน ผู้ อานวยการ
ส่วนวิชาทหาร ทราบ และสาเนาให้หน่วยรับการตรวจสอบ หน่วยขึ้นตรงส่วนวิชาทหาร ทราบด้วย
2.7.5 เจ้าหน้าที่สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่
2.7.5.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
2.7.5.2 จัดเก็บ/ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพของ ส่วนวิชา
ทหาร
2.7.5.3 จัดทาเอกสารและประชาสัมพั น ธ์ ง านการประกัน คุณภาพการศึกษาของ
ส่วนวิชาทหารเพื่อเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกหน่วย

2.8 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
2.8.1 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจนตามมาตรฐานที่กาหนด และมีการ
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.8.2 สังคม มีความมั่นใจในการจัดการศึกษาของส่วนวิชาทหาร ฯ
2.8.3 บุคลากรของส่วนวิชาทหาร ฯ ทางานเป็นระบบที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และ
ตรวจสอบได้
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2.8.4 ผู้บริหารของส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ใช้ภาวะผู้นา และความรู้ ความสามารถในการบริหาร
อย่างเป็นระบบ
2.8.5 กองทั พได้ นายทหารสั ญญาบั ตรที่ ดี มี คุ ณภาพ ช่ วยพั ฒนาสั งคม และประเทศชาติ ให้
เจริญก้าวหน้าตลอดไป
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บทที่ 3

คำอธิบำยมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน และข้อมูลที่ต้องกำร
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มี 5 มาตรฐาน
และจานวนตั วบ่ งชี้ 25 ตัวบ่ งชี้ การกาหนดน้าหนัก คะแนนโดยให้น้ าหนักคะแนนในทุก ตัวบ่ ง ชี้ตั วละ
5 คะแนน น้าหนักคะแนนใน แต่ละมาตรฐานจึงเท่ากับผลคูณของจานวนตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน คูณ
ด้วย 5 ดังนั้น น้าหนักคะแนนรวมในทุกมาตรฐาน จึงมีน้าหนักคะแนนทั้งหมด 125 คะแนน
สาหรับส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการแบ่งมอบความรับผิดชอบ
ในการดาเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ตามบทที่
6 ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2561 จานวน 19 ตัวบ่ง ชี้
สาหรับในปีการศึกษา 2562 สวท.รร.จปร. ได้เพิ่มการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.5 เรื่อง มาตรฐานส่งเสริม
(ภายในสถาบัน) รวมเป็นจานวน 20 ตัวบ่งชี้ รายละเอียดของมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ส่วนวิชาทหาร น้าหนักคะแนนแต่ละมาตรฐาน และจานวนตัวบ่งชี้แสดงตามตารางที่ 1
ตำรำงที่ 1 มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของส่วนวิชาทหาร
มำตรฐำน

น้ำหนัก

มำตรฐำนที่ 1 ด้านผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต
มำตรฐำนที่ 2 ด้านคุณภาพครู อาจารย์
มำตรฐำนที่ 3 ด้านคุณภาพหลักสูตร
มำตรฐำนที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ
มำตรฐำนที่ 5 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมมำตรฐำนที่ 1 – 5

25
30
30
30
10
125

จำนวน
ตัวบ่งชี้
5
6
6
6
2
25

ดำเนินกำร
(จำนวนตัวบ่งชี)้
2
5
6
5
2
20

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียน และคุณภำพบัณฑิต
คุณภาพศิษย์เป็นผลผลิตของสถาบันการศึกษา ศิษย์เป็นผู้เรียนที่ดีต้องมีคุณลักษณะทาง
ทหาร คุณธรรม และจริยธรรม มีความรู้ความสามารถตามที่หลักสูตรกาหนด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของกองทัพบก และมีผลงานโครงงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่สู่สาธารณะ หรือ
นาไปใช้ประโยชน์ ศิษย์ที่สาเร็จการศึกษาได้ทาประโยชน์ให้สถาบันโดยกลับมาช่วยเหลือ และให้ความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพทหารและภาวะผู้นา ให้การสนับสนุนทรัพยากร หรือทุนการศึกษา
ตลอดจน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร
คำอธิบำย
นัก เรีย นนายร้ อยชั้ น ปี สุด ท้ า ย มี ความสามารถตามที่ ห ลั กสู ต รก าหนดและมี คุ ณ ลัก ษณะ
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษา และกองทัพ
( ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ดาเนินการ )

12
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพื่อ
สาเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญ
ฉลาด” ดังนี้
1. เป็ น แบบฉบั บ ของนายทหารสัญ ญาบั ตรผู้ มี ลั กษณะผู้ นาที่ ดี มีวิ นั ย มีค วามกล้ า หาญ
เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน
2. มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี
สามารถเป็นผู้นาการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกาลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการ
อุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง
4. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดารง
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กาลังพลในหน่วยงานของ
ตน รวมทั้งมีจิตสานึกและสัญชาตญาณในการรบ
5. มี พื้ น ฐานความรู้ วิ ท ยาการระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์
สัง คมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญ ญาบัตรหลักของ
กองทัพบก และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ
6. มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา
( ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ดาเนินการ )
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์
คำอธิบำย
ผลงานของนั ก เรี ย นนายร้ อยที่ไ ด้ รับ การตี พิ มพ์ / เผยแพร่ สู่ สาธารณะ และ/หรือ น าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในโครงงาน
( ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ดาเนินการ )
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน
คำอธิบำย
นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เกณฑ์กำรประเมิน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในการกาหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
1.2 มีการกาหนดตัวชี้วัดและระดับความสาเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของส่วนวิชาทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
1.5 มีผลการประเมินนักเรียนนายร้อยที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน
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2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผู้ประเมินสุ่มตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยตามหลักการสุ่มตัวอย่าง
วิธีคำนวณ
ผลร้อยละ =

จานวนนักเรียนนายร้อยที่ปรากฎอัตลักษณ์ตามที่ส่วนวิชาทหาร รร.จปร. กาหนด
 100
จานวนนักเรียนนายร้อยที่ได้รับการสุ่มตรวจ

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน
เงื่อนไข : ไมมี
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1. แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการกาหนดอัตลักษณของนักเรียนนายร้อย ที่มีการกาหนด
ตัวชี้วัด และระดับความสาเร็จของเปาหมาย
2. คาสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีส วนรวมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย บุคลากร
และ ผูบริหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เชน คาสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัด
โครงการ/กิจกรรม เปนตน
5. แบบประเมินอัตลักษณนักเรียนนายร้อย
6. แบบบันทึกผลการประเมินอัตลักษณนักเรียนนายร้อยเปนรายบุคคลและรายรวม
7. หนังสือรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความสาเร็จ
ของเปาหมายที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มำตรกำรส่งเสริม (ภำยในสถำบัน) ( 5 คะแนน)
คำอธิบำย
นักเรียนนายร้อยมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสั มพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ โดยส่วนวิชาทหาร โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้กาหนดให้มีกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อย
เกณฑ์กำรประเมิน
1. มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมในการพั ฒ นาทั ก ษะการสื่ อ สารด้ ว ยภาษาอั ง กฤษหรื อ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ปีหนึ่ง จานวน 1 กิจกรรม
2. มีการกาหนดตัวชี้วัดและระดับความสาเร็จของการดาเนินการในกิจกรรมอย่างชัดเจน
3. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมจากผู้ทีเกี่ยวข้อง
4. มีการประเมินผลสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม โดยต้องมีผลสาเร็จของการดาเนินงานไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดปฏิบัติได้ 4 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน
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มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนคุณภำพครู อำจำรย์
คุณภาพครู อาจารย์ พิจารณาได้จากคุณวุฒิ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ
มีม าตรฐานความรู้ และประสบการณ์ วิ ช าชี พส าหรับ ข้า ราชการทหารที่ท าหน้า ที่ส อน มี กิจ กรรมเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการเผยแพร่กิจกรรมที่พัฒนาการเรียนการสอน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ อาจารย์ควร
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เพื่อนาความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ อาจารย์ต้อง
ปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร
การนับจานวนครู/อาจารย์ประจา ให้นับครู/อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง โดยมีระยะเวลาการ
ทางานในปีการศึกษานั้น ซึ่งรวบรวมเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาตามเงื่อนไข ดังนี้
- กรณีมีระยะเวลาทางาน 9 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 คน
- กรณีมีระยะเวลาทางาน 6-9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน
- กรณีมีระยะเวลาทางานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ครู/อำจำรย์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
คำอธิบำย
อาจารย์ ประจ ามี คุณ วุ ฒิ แ ละความเชี่ ยวชาญทางวิ ช าชี พ ในสาขาที่ สอน สามารถพั ฒ นา
นักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด มีการดาเนินงานเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอน เพื่อสร้างมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ
สาหรับข้าราชการทหารที่ทาหน้า ที่สอน มาตรฐานการปฏิบัติตนหรื อจรรยาบรรณ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร
อยู่เสมอ โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนซึ่งออกโดยหน่วยรับผิดชอบงาน ด้านการศึกษาของ
ส่วนราชการของเหล่าทัพ หรือมีใบประกอบวิชาชีพครู ตามที่บัญ ญัติไว้ในกฎหมายสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน)
1. มีผู้รับผิดชอบการดาเนินงานด้านวิทยฐานะ(1 คะแนน)
2. มีเอกสารหลักฐานการดาเนินการด้านวิทยฐานะ (1 คะแนน)
3. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ซึ่งออกโดยหน่วย
รับผิดชอบงาน ด้านการศึกษาของส่วนราชการของเหล่าทัพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2 คะแนน)
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คานวณดังนี้
ดัชนีคุณภาพ =

จานวนอาจารย์ประจาที่มีหนังสือรับรอบมาตรฐานการเป็นผู้สอน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด



100

4. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ผ่านการประเมินและเข้าสู่ตาแหน่งประเภทวิทยฐานะสาหรั บ
ข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอน โดยหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการของเหล่าทัพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 (1 คะแนน)
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ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คานวณดังนี้
ดัชนีคุณภาพ =

จานวนอาจารย์ประจาที่มีวิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอน
 100
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

ใช้บั ญญัติ ไตรยางศ์เ ทียบ โดยก าหนดให้ ค่า ดัชนี คุณภาพอาจารย์ ไม่ น้อยกว่ าร้อ ยละ 10
เท่ากับ 1 คะแนน
เงื่อนไข : คะแนนในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีอาจารย์คัดลอกผลงาน แต่ละ
สถาบันมิได้ดาเนินการลงโทษ
ข้อมูลที่ต้องกำร
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านวิทยฐานะ
2. เอกสารหลักฐานแสดงการดาเนินงานด้านวิทยฐานะ
3. จานวนและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีหนัง สือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนซึ่ง
ออกโดยหน่วยรับผิดชอบงาน ด้านการศึกษาของส่วนราชการของเหล่าทัพ หรือใบประกอบวิชาชีพครู หรือ
ใบรับรองสาเร็จหลักสูตรครูทหารชั้นสูง กองทัพอากาศ
4. จานวนและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีวิทยฐานะของข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่
สอน ในแต่ละปีการศึกษาจนถึงปีที่ประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครู/อำจำรย์ ทำงกำรศึกษำและอบรมทำงด้ำนวิชำทหำรที่มีคุณภำพ
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิและความ
เชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน การวัดคุณภาพอาจารย์ พิจารณาจากคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ
ด้าน ความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านทางทหาร เนื่องจากเป็นเรื่องสาคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน
นายร้อย รวมทั้งพิจารณาจากความสาเร็จของ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
และสามารถพัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน)
กำหนดค่ำน้ำหนักระดับคุณภำพครู/อำจำรย์ ส่วนวิชำทหำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
คุณวุฒิทางวิชาชีพทหาร
- หลักสูตรชั้นนายร้อย
- หลักสูตรชั้นนายพัน
- หลักสูตรวิชาชีพเฉพาะด้าน
- หลักสูตร สธ.,นบส. หรือเทียบเท่า หรือ ป.โท ขึ้นปี
- วิทยาลัยของเหล่าทัพ และวิทยาลัยเสธทหาร
- หลักสูตรแสดงความสามารถพิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหาร
ผลรวมถ่วงน้ำหนักอำจำรย์ประจำ

ระดับคะแนน
1
2
2
2
2
2
11
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ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คานวณดังนี้
ดัชนีคุณภาพครู/อาจารย์ =

ผลรวมถ่วงน้าหนักของอาจารย์ประจา
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

ข้อมูลที่ต้องกำร
1. จานวนและรายชื่ ออาจารย์ ประจาทั้ง หมด น าเสนอเป็น รายบุค คล พร้ อมทั้ ง ระบุ วุ ฒิ
การศึกษาของคุณวุฒิทางวิชาชีพ
2. จ านวนและรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าทั้ ง หมด น าเสนอเป็ น รายบุ ค คล พร้ อ มทั้ ง ส าเร็ จ
หลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหาร เช่น หลักสูตรการรบแบบจู่โจม, หลักสูตรส่งทางอากาศ
3. จ านวนและรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าทั้ ง หมด น าเสนอเป็ น รายบุ ค คล พร้ อ มทั้ ง ส าเร็ จ
หลักสูตรทางทหาร เช่น หลักสูตรเสนาธิการทหารบก, หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส หรือเทียบเท่า หรือ
สาเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ขึ้นไป
4. จ านวนและรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าทั้ ง หมด น าเสนอเป็ น รายบุ ค คล พร้ อ มทั้ ง ส าเร็ จ
หลักสูตร วิทยาลัยของเหล่าทัพ, วิทยาลัยเสธทหาร
5. จ านวนและรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าทั้ ง หมด น าเสนอเป็ น รายบุ ค คล พร้ อ มทั้ ง ส าเร็ จ
หลั ก สูต รวิช าชีพ ทางทหาร เช่ น หลั กสู ต รศิ ษ ย์ก ารบิน ทบ., หลัก สู ตรการท าลายสงครามทุ่น ระเบิ ด ,
หลักสูตรช่าง ซ่อมอิเลกทรอนิกส์ ทบ., หลักสูตรเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ , หลักสูตรภาษาต่างประเทศ
เป็นต้น
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 11 เท่ากับ ร้อยละ 100
และ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลที่ต้องกำร
:ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อำจำรย์มีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่
คำอธิบำย
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม
ที่มีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ดาเนินการ)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ครู/อำจำรย์มีผลงำน/กิจกรรมนำไปใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีอาจารย์ประจาที่มีจานวนกิจกรรมที่
นามาใช้ ใ นการปรั บ ปรุง /พั ฒนาการเรี ยนการสอน เพื่ อใช้ ป ระโยชน์ ใ นการพั ฒนาผู้ เรี ย น โดยการใช้
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม การวิจัยในชั้นเรียน เครื่องช่วยฝึก การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของ นนร. เพื่อ
เข้ารับการทดสอบหลักสูตรการรบแบบจู่โจม, หลักสูตรส่ง ทางอากาศ การจัดการความรู้ที่ส่ง เสริมการ
เรียนรู้วิชาทหาร การใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning โดยนับจานวนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่อ
จานวนรายวิชาที่ทาการสอนทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา
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เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน)
1. ร้อยละของจ านวนกิ จกรรมที่น ามาใช้ใ นการปรับ ปรุ ง และพั ฒนาการเรีย นการสอน /
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา (2 คะแนน)
จานวนกิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอน
จานวนรายวิชาทั้งหมดในปีการศึกษา



100

ใช้ บั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ์ เ ที ย บ โดยก าหนดให้ จ านวนกิ จ กรรมที่น ามาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการเรียนการสอน / จานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
เท่ากับ 2 คะแนน
2. ร้อยละของจานวนอาจารย์ประจามีกิจกรรมที่นามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ที่
ได้นาไปใช้ประโยชน์ ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (3 คะแนน)
จานวนอาจารย์ประจาที่มีกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด



100

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ จานวนอาจารย์ประจาที่นากิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนใช้ในการเรียนการสอน ต่อ จานวนอาจารย์ประจาทั้ง หมด โดยกาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
เท่ากับ 3 คะแนน
ข้อมูลที่ต้องกำร
1. จานวนและรายชื่อกิจกรรมที่นามาใช้ในการปรับปรุง การเรียนการสอน ทั้งนี้ ให้แสดง
ข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนากิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนไปใช้
2. จานวนและรายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมดที่นากิจกรรมการปรับปรุงการเรียนการสอนมา
ใช้ ในแต่ละปีการศึกษาจนถึงปีที่ประเมิน
ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.5 อำจำรย์ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์
คำอธิบำย
ส่ว นวิ ชาทหาร โรงเรี ยนนายร้อ ยพระจุ ลจอมเกล้ า มีอ าจารย์ ประจ าที่ไ ด้รั บการเพิ่ ม พู น
ความรู้/ประสบการณ์ เช่น ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นาเสนอผลงานวิชาการและ
งานวิจัยทั้งในและ/หรือต่างประเทศ และได้นาความรู้กลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน)
ร้อยละของจานวนอาจารย์ประจาที่ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/
นาเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาที่เพิ่มพูนความรู้ ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ชม./ปี และมีการขยายผล
และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด



100

18
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 80 ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด เท่ากับ
5 คะแนน
เงื่อนไข :
1. การนาความรู้กลับมาขยายผล ตรวจสอบจากรายงานสรุปผลการประชุมวิชาการ/อบรม/
ศึกษาดูงานฯ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย ที่นาความรู้ที่ได้รับมาขยายผล
2. คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีครู/อาจารย์ละทิ้งการสอน
ข้อมูลที่ต้องกำร
1. รายชื่ออาจารย์ประจาที่ศึกษาเพิ่มเติม /ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน ในแต่ละปี
การศึกษา โดยระบุหลักสูตร หรือโครงการที่เข้าศึกษาอบรม ประชุมวิชาการ และศึกษาดูงาน
2. หลักฐานที่แสดงถึงการนาความรู้จากผลงานวิชาการ/งานวิจัย การอบรม ศึกษาดูง าน
กลับมาขยายผล หรือการแสดงภาพถ่ายที่นาความรู้ที่ได้รับมาขยายผล
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 อำจำรย์ ปฏิบัติตำมระเบียบ วินัยทหำร และจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการกาหนดจรรยาบรรณอาจารย์ / ครู
ทหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการกากับ
ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการดาเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
ดาเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระทาผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน)
1. ร้อยละของจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร
ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (2 คะแนน)
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และแบบธรรมเนียมทหาร
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด



100

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาหนดร้อยละ 100 ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด เท่ากับ
2 คะแนน
2. มีคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร (1 คะแนน)
3. มี ค ณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ / ครู ท หาร และมี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี (1 คะแนน)
4. ร้อยละของจานวนครู/อาจารย์ประจาที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหารอยู่ใน
ระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (1 คะแนน)
จานวนอาจารย์ประจาผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร
อยู่ในระดับ ดี – ดีมาก ( > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 )
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด



100

ใช้บญ
ั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 80 ของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด เท่ากับ 1
คะแนน
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ข้อมูลที่ต้องกำร
1. คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร
3. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร
4. รายงานผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร

มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนคุณภำพหลักสูตร
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามความต้องการของกองทัพบก และนโยบายหน่วยเหนือ มีการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดให้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน และวิชาที่สอน
เพื่อปรับปรุงแผนการสอน มีการจัดการเรียนรู ที่หลากหลาย สงเสริมประสบการณจริง โดยบุคลากรทาง
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและมี ค วามสามารถในการถ ายทอด มี ก ารก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารวั ด ผล และ
ประเมินผลที่ได้รับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด มีการปรับปรุงพัฒนาข้อสอบ การตรวจสอบการวัดผล และ
ประเมินผล เพื่อความโปร่งใสและความยุติธรรม มีการจัดทาแผนงานทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้ง
แหล่งฝึกปฏิบัติให้แก่นักเรียนนายร้อยอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
มีการประเมินและนาผลการประเมินไปปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความต้องการของกองทัพและสังคม มีการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมิน
หลักสูตร ตามกรอบเวลาที่กาหนด มีการนาผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้สาเร็จการศึกษา
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/
สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (1 คะแนน)
2. มีคณะกรรมการพั ฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่ างน้อย 2 ครั้ง/ปี (1
คะแนน)
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ /หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน (1 คะแนน)
4. มีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 - 6 ปี ( 1 คะแนน)
5. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษามาปรับปรุง
หลักสูตร (1 คะแนน)
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1. หลักสูตรการศึกษา
2. หนังสืออนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการประเมินหลักสูตร เชน ผลงานวิจัยการประเมินหลักสูตร
แบบประเมินหลักสูตร รายงานการประชุมประเมินหลักสูตร เปนตน
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4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการปรับปรุง หลักสูตร เชน ตารางแสดงการเปรียบเทียบ
หลักสูตรเกา และหลักสูตรใหม
5. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนาผลการประเมินความพึงพอใจของหนวยผูใชผูสาเร็จ
การศึกษา มาปรับปรุงหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดาเนินการให้อาจารย์ผู้สอนจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย
มุ่ง เน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน)
1. มีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จานวนรายวิชาทั้งหมด (1 คะแนน)
2. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่กาหนด (1 คะแนน)
3. ร้อยละของจานวนรายวิชาที่มีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจานวนรายวิชาทั้งหมด (1 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
จานวนรายวิชาที่มีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา
อยู่ในระดับ ดี – ดีมาก ( > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 )
ผลร้อยละ =
จานวนรายวิชาทั้งหมด
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน
ข้อมูลที่ต้องกำร : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
4. ร้อยละของจานวนอาจารย์ผู้สอนที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจานวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด
วิธีกำรคำนวณ

ผลร้อยละ =

จานวนอาจารย์ผู้สอนที่มีดผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดี – ดีมาก ( > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 )
จานวนอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด



เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน
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ข้อมูลที่ต้องกำร : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
5. มีก ารน าผลการประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช ามาปรั บ ปรุ ง แผนการสอน
(1 คะแนน)
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1. หลักสูตรการศึกษา
2. ตารางสอน
3. แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และรายหัวขอ
4. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
5. แบบบันทึกผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา และรายรวม
6. แบบประเมินครู/อาจารยผูสอน
7. แบบบันทึกผลการประเมินครู/อาจารยผูสอน เปนรายบุคคลและรายรวม
8. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง
แผนการสอน เชน ตารางแสดงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา แผนการ
สอนภายหลัง ปรับปรุงแลว เปนตน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้ อยพระจุลจอมเกล้า ดาเนินการให้อาจารย์กาหนดและแจ้ง
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลให้ ผู้ เ รี ย นทราบก่ อ นการจั ด การเรี ย นการสอน มี ก ารวั ด และ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลาย ตลอดจนนาผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน)
1. มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลและอาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล
ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน (1 คะแนน)
2. มีก ารวั ดและประเมิ นผลการจัด การเรีย นการสอนเป็ นไปตามแผนการจัด การเรีย นรู้
รายวิชา/แผนการสอน (1 คะแนน)
3. มีร ะบบตรวจสอบการวั ดและประเมิน ผลการเรีย นรู้ ของนัก เรี ยนนายร้ อยเพื่ อความ
โปร่งใส และยุติธรรม (1 คะแนน)
4. มีการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน (1 คะแนน)
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ (1 คะแนน)
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงหลักเกณฑการวัดและประเมินผลที่ไดรับการรับรองจากหนวยต
นสังกัด เชน หลักเกณฑการวัดและประเมินผลของกรมยุทธศึกษาเหลาทัพ เปนตน
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหนักเรียน
นายร้อยทราบ เชน กาหนดหวงเวลาในตารางสอน หรือประมวลการจัดการเรียนการสอน เปนตน
3. คาสั่งแตงตั้งกรรมการประจาชั้น
4. คาสั่งแตงตั้งกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู
5. แบบบันทึกคะแนนของนักเรียนนายร้อยที่สอบตก หรือไมผาน
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6. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการสอนซอมเสริมความรูใหกับนักเรียนที่สอบตก หรือไมผาน
เชน โครงการ/กิจกรรม การสอนซอมเสริมความรู การมอบหมายงานใหศึกษาเพิ่มเติม การสอบปากเปลา
เปนตน
7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนาผลการวิเคราะหขอสอบมาปรับปรุงและพัฒนาขอสอบใน
ครั้งตอไป เชน หนังสือรายผลการวิเคราะหขอสอบพรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งตอไป รายงาน
การประชุม เพื่อพัฒนาขอสอบ เปนตน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 กระบวนกำรพัฒนำกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการฝึกศึกษาวิชาทหาร เป็นไปตามหลักสูตร
เพื่อเสริมสร้างผู้นาทางทหารให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
กองทัพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ด้านวิทยาการทหาร รวมทั้งมีการประเมินผล และนาผล
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหาร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์กำรพิจำรณำ
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน)
1. มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหาร ในหลักสูตร (1 คะแนน)
2. มีหน่วยงานรับผิดชอบและดาเนินการฝึกศึกษาวิชาทหาร ตามหลักสูตร (1 คะแนน)
3. จานวนหน่วยกิตรวมของการฝึกศึกษาวิชาทหาร ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต (0.5 คะแนน)
4. จานวนสัปดาห์ของการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์/ปี หรือมีระยะเวลาการฝึก
ภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่า 1,400 ชั่วโมง สาหรับหลักสูตร 5 ปี (0.5 คะแนน)
5. มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหาร (1 คะแนน)
6. มีการนาผลประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหาร (1 คะแนน)
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1. หลักสูตรการศึกษา (สวนที่แสดงการฝกศึกษาวิชาทหาร)
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการฝกศึกษาวิชาทหาร เชน ตารางสอน ประมวล
รายวิชา โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ เปนตน
3. แบบประเมินผลการฝกศึกษาวิชาทหาร
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนาผลการประเมินมาปรับปรุง การฝกศึกษาวิชาทหาร
เชน หนัง สือรายงานผลการประเมินการฝกศึกษาวิชาทหาร พรอมขอเสนอแนะใน การปรับปรุงปตอไป
รายงานการประชุม เปนตน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ประสิทธิผลของกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร
คำอธิบำย
ส่วนวิ ชาทหาร โรงเรีย นนายร้อ ยพระจุลจอมเกล้า มีแผนการฝึก วิชาทหาร มีก ารแต่ง ตั้ ง
ผู้รับผิดชอบ กากับดูแลการฝึกศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด มีการวัดและประเมินผลการฝึกวิชาทหาร
รวมทั้ง มีการนาผลการประเมินนามาปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนมีการประดิษฐ์ คิดค้ น หรือสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อใช้สนับสนุนการฝึกวิชาทหาร
เกณฑ์กำรพิจำรณำ
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีแผนการฝึกวิชาทหาร (1 คะแนน)
2. มีการฝึกตามแผนที่กาหนด (1 คะแนน)
3. มีการประเมินผลการฝึกวิชาทหาร (1 คะแนน)
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4. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกวิชาทหาร (1 คะแนน)
5. มีนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนในการฝึกวิชาทหาร (1 คะแนน)
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1. แผนการฝกวิชาทหาร
2. แบบประเมินผลการฝกศึกษาวิชาทหาร
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนาผลการประเมินมาปรับปรุง การฝกวิชาทหาร เชน
หนังสือรายงานผลการประเมินการฝกศึกษาวิชาทหาร พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป รายงาน
การประชุม เปนตน
4. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่ใชในการสนับสนุนการฝกศึกษาวิชาทหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้
คำอธิบำย
ส่ ว นวิ ช าทหาร โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า มี ก ารจั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้
ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนนายร้อยอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และนาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้ บริการ
รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน)
2. มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผน (1 คะแนน)
3. มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานตามแผน (1 คะแนน)
4. มีก ารประเมิ นผลสิ่ง สนับ สนุน การเรีย นรู้ ทางด้ านกายภาพ อุป กรณ์ เทคโนโลยี ก าร
ให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน)
5. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น (1
คะแนน)
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1. แผนงานการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่ครอบคลุมทั้งดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี
การใหบริการ และแหลงฝกปฏิบัติ
2. คาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/ผู รับผิดชอบดาเนินงานตามแผนงานการจัดหาสิ่ง สนับสนุน
การเรียนรู้
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานตามแผนงาน
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
4. แบบประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ครอบคลุมทั้งดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี
การใหบริการ และแหลงฝกปฏิบัติ
5. แบบบันทึกผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนาผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน
หนังสือรายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนร ูพรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป รายงาน
การประชุม เปนตน
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มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ า มีคณะกรรมการบริหาร ส่วนวิชาทหาร
โรงเรีย นนายร้ อ ยพระจุ ลจอมเกล้ า ดาเนิ นงานตามหน้ าที่ ซึ่ ง กาหนดไว้ ใ นข้อ บั ง คับ /ระเบี ย บ/ค าสั่ ง /
พระราชบัญญัติของสถานศึกษา ภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการกาหนดนโยบาย วางแผนปฏิบัติ
ราชการ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน และสนับสนุนการดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการดาเนินงานสามารถตรวจสอบได้ พร้อมส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรประจาสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ /ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เอกลักษณ์ ส่วนวิชำทหำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลเกล้า มี เอกลักษณ์ที่สะท้อนความโดดเด่น /ความ
ชานาญ/ความเชี่ยวชาญ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ /วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง และ
บริบทของ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
เกณฑ์กำรประเมิน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีการกาหนดเอกลักษณ์ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่
เหมาะสมและปฏิบัติได้
1.2 มีการกาหนดตัวบ่งชี้และระดับความสาเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
1.4 มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร
1.5 มีผลประเมิ นความส าเร็จ ในการด าเนิ น งานตามแผนงาน โครงการ/กิ จกรรม ที่
สะท้อนเอกลักษณ์ของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผู้ประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นต่อไปนี้
2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า (1 คะแนน)
2.2 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/การยกย่องในมิติต่างๆ (1 คะแนน)
2.3 มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีดาเนินการสู่ความสาเร็จ หรือมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน
กระบวนการสู่สถาบันอื่น (1 คะแนน)
เงื่อนไข : ไมมี
ขอมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1. แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการกาหนดเอกลักษณของ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ที่มีการกาหนดตัวชี้วัดและระดับ ความสาเร็จของเปาหมาย
2. คาสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย และบุคลากร
เชน คาสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน
5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อย คณาจารย และบุคลากร
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6. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียนนายร้อย คณาจารย และบุคลากร
7. หนั ง สื อ รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ ตามตั ว ชี้ วั ด และระดั บ
ความสาเร็จของเปาหมายที่กาหนด
8. เอกสารหรือ หลัก ฐานที่ แ สดงแหลงเรี ย นรู ของส่ วนวิ ชาทหาร โรงเรีย นนายร้ อยพระ
จุลจอมเกล้า ที่เปน ตนแบบใหสถาบันอื่นมาศึกษา ดูงาน เชน ภาพถาย หนังสือขอเขาศึกษาดูงาน เปนตน
9. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง จากกองทัพ/ชุมชน/
สังคม/หนวยงานภายนอก เชน โลรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร เปนตน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 กำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ส่วนวิชำทหำร โรงเรียนนำยร้อย
พระจุลจอมเกล้ำ
คำอธิบำย
คณะกรรมการบริหาร ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีผลการดาเนินงาน
ตามบทบาทหน้าที่ซึ่งกาหนดไว้ในคาสั่ง/พระราชบัญญัติของสถาบันภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้น
การกาหนดนโยบาย กากับ ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มี ก ารก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ผู้ เ รี ย น
เอกลักษณ์ของ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ (1 คะแนน)
2. มี ผ ลก าร พิ จ าร ณา ให้ คว า มเ ห็ น ชอ บห ลั ก สู ต ร ที่ ส อ ด คล้ อ ง กั บ มา ตร ฐา น ที่
กระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานต้นสังกัดกาหนด (1 คะแนน)
3. มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเน้นการกากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด (1 คะแนน)
4. มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี เช่น มีการกาหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี
กากั บให้ก รรมการแต่ ละท่า นเข้า ร่ว มประชุม ไม่ น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 70 ของจานวนครั้ง ที่จั ดประชุม ทั้ง ปี
(1 คะแนน)
5. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบ
ได้ (1 คะแนน)
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดปฏิบัติ 5 ข้อเท่ากับ 2 คะแนน
ขอมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงนโยบายการด าเนิ น งานที่ ส อดคล องกั บ การเสริ ม สราง
อัตลักษณ์
2. ผูเรียน และเอกลักษณของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้งผล
การพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจาป เชน รายงานการ ประชุม เอกสารการอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจาป
เปนตน
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเห็นชอบหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานที่กระทรวง
ศึกษาธิการ/หนวยงานตนสังกัด
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4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการกากับติดตาม และสนับสนุนผู บริหาร ส่วนวิชาทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจาปที่กาหนด เชน รายงาน
การประชุม เปนตน
5. เอกสารหรือหลักฐานการประชุม วาระการประชุม และคาชี้แจงหรือรายละเอียดแนว
ทางการประชุม
6. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงฐานขอมูลสารสนเทศ เชน ฐานขอมูลครู/อาจารย ฐานขอมูล
นัก เรีย นนายร้อ ย ฐานขอมู ลครุ ภั ณฑ ฐานขอมู ล หลั ก สูต รและการจัด การ เรี ย นการสอน ฐานข อมู ล
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และฐานขอมูลการบริการทางวิชาการ เปนตน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
คำอธิบำย
โรงเรีย นนายร้อ ยพระจุ ลจอมเกล้า มีผลการบริ หารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมิ น
สถานการณ์จัดลาดับความสาคัญ จัดการ ควบคุม ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงส่งผลให้ลด
สาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม
ตัวอย่ำงประเภทควำมเสี่ยง
1. การลาออกของนักเรียนนายร้อย
2. การพักการศึกษาของนักเรียนนายร้อย
3. การไม่ได้เลื่อนชั้นของนักเรียนนายร้อยจากการศึกษา
4. การไม่ได้เลื่อนชั้นของนักเรียนนายร้อยจากความประพฤติ
5. การเกิดอุบัติเหตุภายในและบริเวณรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ดาเนินการ)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ ต่อ สถำบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ
คำอธิบำย
ส่ว นวิช าทหาร โรงเรี ยนนายร้ อ ยพระจุล จอมเกล้ า สนับ สนุน ให้ ครู /อาจารย์ / ก าลัง พล/
นักเรียนนายร้อย นาความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชน/สัง คม/
กองทั พ เพื่ อให้ เ กิ ดการเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ้ น สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ รวมทั้ ง ได้ นาความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อ
ยอดเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในลักษณะต่าง ๆ เช่น งานวิจัย ตารา รายวิชาและ/หรือ
หลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมิน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในการกาหนดแผนงานการนาความรู้และประสบการณ์ไปบริการวิชาการ
เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ
1.2 มีการกาหนดตัวชี้วัดและระดับความสาเร็จของเป้าหมายไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
1.4 มี ผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของชุ ม ชน/สั ง คม/กองทั พ /โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระ
จุลจอมเกล้า ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
1.5 มีการนาผลการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน เช่น งานวิจัย เอกสารคา
สอน/รายวิชา/ตารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่างๆ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน
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2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความสาเร็จอย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็น
ต่อไปนี้
2.1 มีความต่อเนื่อง ในการดาเนินการตั้งแต่ 3 ปี และ/หรือมีความยั่งยืน พึ่งพาตัวเองได้
โดยไม่ใช้งบประมาณของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1.5 คะแนน)
2.3 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (1.5 คะแนน)
ขอมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1. แผนงานเกี่ยวกับการนาความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของ ส่วนวิชาทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปบริการวิชาการเพื่อประโยชนตอชุมชน/สังคม/กองทัพ ที่มีการกาหนด
ตัวชี้วัดและระดับความสาเร็จของ เปาหมาย
2. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการทั้งหมด (ไมรวมเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย เจาหนาที่รักษาความสะอาด พลขับ และเจาหนาที่ประกอบอาหาร)
3. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีส วนรวมของครู/อาจารย์/กาลังพล/นักเรียนนายร้อย
เชน คาสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อย ครู/อาจารย บุคลากร หรือผู้รับบริการ
5. หนั ง สื อ รายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ ตามตั ว ชี้ วั ด และระดั บ
ความสาเร็จของ เปาหมายที่กาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 กำรส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำร และกำรพัฒนำสุนทรียภำพของหน่วยงำน
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนงานการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ
วั ฒ นธรรม และขนบธรรมเนี ย มประเพณี ท างทหาร มี ก ารจั ด สรรงบประมาณทั้ ง ภายในและ /หรื อ
งบประมาณจากภายนอกเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนด ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการ มีการพัฒนาสุนทรียภาพของหน่วยงาน ซึ่ง แสดงให้เห็นได้จากอาคาร สถานที่ และ
สภาพแวดล้อม สะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์กำรประเมิน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
1.2 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล
1.3 มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.4 มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
1.5 มีการปรับปรุงพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบันอย่างสอดคล้องกับมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
2.1 มี ก ารจั ด พื้ น ที่ เ พื่ อ การด าเนิ น กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง (1 คะแนน)
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2.2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (1 คะแนน)
2.3 อาคารสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการใช้งานมีการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ที่มี
ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบัน(1 คะแนน)
ขอมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการจัดสรรงบดาเนินการทั้งหมด
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
และ ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
3. แผนงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
4. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เชน คาสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบ
ลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน
5. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
6. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
7. หนังสือรายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
8. ภาพถายพื้นที่จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหาร
9. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงาน
ตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หนวยงานภายนอก เชน โลรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ
ขอบคุณ เปนตน
10. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดเป็น
อย่างดีต่อสังคม
11. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาสุนทรียภาพอย่างสอดคล้องกับมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาบุคลากรประจาสายสนับสนุน
ทั้ง ด้ านวิช าการ/วิ ชาชีพ เช่น งานการจั ดการความรู้ งานเทคโนโลยีส ารสนเทศ งานประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา และงานธุรการ เป็นต้น ให้บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ /ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ (ไม่นับรวมทหารกองประจาการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลขับ
และเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร)
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
ร้อยละของจานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ที่ได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ /ประสบการณ์ อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/นาย ต่อจานวนบุคลากร
ประจาสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด
วิธีคำนวณ
จานวนบุคลาการประจาสายสนับสนุน/ธุรการ/ที่มกี ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้รับอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชม./ปี
ผลร้อยละ =
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุน/ธุรการทั้งหมด



100
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลที่ต้องกำร : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี
เงื่อนไข : ไมมี
ขอมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1. รายชื่ อ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ด านวิ ช าการ/ธุ ร การทั้ ง หมด (ไม่ นั บ รวมทหารกอง
ประจาการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร)
2. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการที่ไดรับการพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู/ การอบรมเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
3. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงการเข าร วมกิ จ กรรมการพั ฒ นาต างๆ เช น วุ ฒิ บั ต ร
ประกาศนียบัตร โครงการ/กิจกรรม คาสั่งเดินทางไปราชการ หรือคาสั่งที่เกี่ยวของ เปนตน
4. แบบบันทึกจานวนชั่วโมงที่ไ ดรับการพัฒนา ของบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/
ธุรการเปนรายบุคคลและรายรวม

มำตรฐำนด้ำนที่ 5 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ส่วนวิช าทหาร โรงเรีย นนายร้อยพระจุล จอมเกล้า มีการดาเนิ นงานการประกัน คุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้อง
กับบริบทของตนเองโดยมีแนวคิดและกรอบการสร้างตามแนวทางของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และกรมยุทธศึกษาทหารบก มีการจัดทารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีผลการ
ประเมิ นคุ ณ ภาพภายในโดยหน่ วยงานต้น สั ง กั ด มี การนาข้ อเสนอแนะไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผลการ
ดาเนินงานการจัดการศึกษา มีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้น
สังกัด
คำอธิบำย
ส่วนวิช าทหาร โรงเรีย นนายร้อยพระจุล จอมเกล้า มีการดาเนิ นงานการประกัน คุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานต้น
สังกัดของเหล่าทัพ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศกาหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี
วิธีกำรคำนวณ
ผลคะแนน =

ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด
จานวนปี

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดค่าเฉลี่ยผลประเมิน 5 คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้ค่า เฉลี่ย ของคะแนนประเมินการประกันคุณ ภาพการศึก ษาภายใน โดยส่ วนวิช าทหาร
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 3 ปี ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้
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ขอมูลประกอบกำรพิจำรณำ
เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหนวยงานตนสังกัด
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.2 กำรพั ฒ นำสถำนศึ ก ษำจำกผลกำรตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยใน
คำอธิบำย
ส่วนวิชาทหาร โรงเรีย นนายร้อ ยพระจุ ลจอมเกล้า มีก ารตรวจสอบและประเมิ นคุณภาพ
การศึกษาภายใน และมีการจัดทารายงานการประเมินตนเอง อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา รวมทั้งมีการนา
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ดาเนินงานของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีรายงานการประเมินตนเองของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็น
ประจาทุกปี (1 คะแนน)
2. มีการนาข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า (1 คะแนน)
3. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรม (1 คะแนน)
4. มี ก ารพั ฒ นาส่ ว นวิ ช าทหาร โรงเรี ย นนายร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ า อั น เนื่ อ งมาจากการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (1 คะแนน)
5. หน่ วยงานต้น สัง กัด /หน่ วยงานที่เ กี่ย วข้ อ งให้ก ารสนับ สนุ นการพั ฒนาส่ ว นวิ ชาทหาร
โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้าในส่วนที่ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่สามารถ
ดาเนินการให้สาเร็จได้เอง (1 คะแนน)
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
1. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหน วยงาน
ตนสังกัด
3. เอกสารหรือ หลั กฐานที่ แสดงผลการพัฒ นาคุณ ภาพส่ว นวิ ชาทหาร โรงเรีย นนายร้อ ย
พระจุลจอมเกล้าที่เกิดจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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เอกสำรอ้ำงอิง
ประกั น คุณภาพการศึก ษา โรงเรีย นนายร้ อยพระจุล จอมเกล้า , ส านั กงาน. คู่ มือ กำรประกัน คุณ ภำพ
กำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ พ.ศ. 2561.

