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ค ำน ำ 

              ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  เป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า มีหน้าท่ีบริหารจัดการ  การฝึก - ศึกษาวิชาทหารแก่นักเรียนนายร้อย มีหน่วยขึ้นตรง
ประกอบด้วย กองบังคับการเตรียมการ กองวิชาเหล่าก าลังรบ กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ กองวิชาเหล่า
สนับสนุนการช่วยรบ กองวิชาฝ่ายอ านวยการและวิชาท่ัวไป กองวิชาสงครามพิเศษ และกองวิชา
ประวัติศาสตร์การสงคราม มีความมุ่งหมายให้นักเรียนนายร้อย มีความรู้พื้นฐานทางทหารเพียงพอต่อการ
รับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรในระดับผู้บังคับหมวดของทุกเหล่าอย่างมีประสิทธิภาพ   และมี
ความรู้พื้นฐานของเหล่าต่างๆ ท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการอย่างกว้างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
รับราชการ และศึกษาต่อเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการต่อไป   
                  คู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษาของ   ส่วนวิชาทหาร   โรง เ รียนนายร้อย              
พระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2563 จัดท าขึ้นใหม่ โดยได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนวิชาทหาร 
รร.จปร. ตามค าแนะน าของคณะกรรมการในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นขต .รร.จปร.           
ปีการศึกษา 2561  
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกันในการท าประกันคุณภาพ
การศึกษา ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จึงขอใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2563  ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจอมเกล้า ต้ังแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  ส าหรับ
รายละเอียดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้  ให้ยึดถือตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2561 เป็นส าคัญ  
 ส่วนวิชาทหาร  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษานี้  จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยขึ้นตรง   และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านวิชาทหาร  เพื่อการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
   พลตรี 
         ( ประมวล  จันทร์ศรี ) 
        ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมจ ำเป็นและควำมส ำคัญ 

ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายในสถาบัน และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการรายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทุก 5 ปี 

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อย     
พระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยท่ีมีการบริหารจัดการด าเนินการฝึก – ศึกษาวิชาทหาร ให้นักเรียนนายร้อยมี
ความรู้พอเพียงต่อการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามพันธกิจท่ีได้รับมอบ ได้มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและเป็นแนวทางแก่หน่วยข้ึนตรงและก าลังพลทุกคนในหน่วยในระบบประกันคุณภาพให้มีการ
พัฒนา  มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วย 
 
1.2 ควำมมุ่งหมำย 

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนวิชาทหาร เป็นเอกสารประกอบการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและอ านวยความสะดวกแก่ ส่วนวิชาทหาร หน่วยขึ้นตรงส่วนวิชาทหาร   และ
ก าลังพล โดยมีจุดมุ่งหมายดังนี้  
   1.2.1 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   1.2.2 เป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย 
   1.2.3 เป็นเครื่องมือของระบบและกลไกการประกันคุณภาพในการก าหนดคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษา  
   1.2.4  เสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานของหน่วยขึ้นตรงส่วนวิชาทหารให้เป็นระบบ  และมี
คุณภาพ 
   1.2.5 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพตามตัวบ่งช้ีให้เป็น
ระบบ ครบถ้วน และสืบค้นได้ง่าย 
   1.2.6 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
   1.2.7 เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิชาทหาร
ของตนเอง 
   1.2.8 เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชา
ทหาร 
   1.2.9  สามารถแข่งขันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาของส่วนวิชาทหาร 
   1.2.10 เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
   1.2.11 สนับสนุนความพร้อมให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3 ประวัติส่วนวิชำทหำร  โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
นับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปิดโรงเรียน

นายร้อยขึ้นเมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2430 นั้น โรงเรียนทหารสราญรมย์ได้ก าหนดให้นักเรียนนายร้อย ได้
ศึกษาเล่าเรียนท้ังในด้านวิชาการและวิชาทหาร โดยการศึกษาวิชาทหารในสมัยนั้นก าหนดให้ศึกษาในวิชาหัด
ปืน หัดเดิน หัดยิง หัดวิชาฟอต์พิเคช่ัน (ป้อมค่าย) หัดพิชัยสงคราม  ครูผู้สอนส่วนใหญ่จะใช้ครูต่างประเทศ
เป็นผู้สอน ต่อมา พ.ศ.2435 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมยุทธนาธิการจัดต้ังกรมยุทธศึกษาข้ึนเพื่อมี
หน้าท่ีอ านวยการสอนนักเรียนของโรงเรียนทหารสราญรมย์ 

พ.ศ. 2467 กระทรวงกลาโหมได้จัดให้มีกองวิชาทหาร กรมยุทธศึกษาทหารบกขึ้น มีหน้าท่ี
วางโครงการศึกษา แผนกวิชาทหาร และสอนนักเรียนนายร้อยช้ันมัธยม และนักเรียนนายดาบ ในเดือน พ.ย. 
2475  กระทรวงกลาโหมได้จัดระเบียบข้อบังคับและก าหนดหน้าท่ีต่างๆ ในกระทรวงกลาโหมใหม่ โดยในการ
จัดระเบียบในกรมยุทธศึกษาทหารบกได้ก าหนดให้จัดเป็นแผนกและกอง ดังนี้ แผนกวิชาสามัญ แผนกวิชา
ทหาร แผนกอนุศาสนาจารย์ แผนกโรงเรียนนายทหารสัมภาระกองโรงเรียนนายร้อย ส าหรับแผนกวิชาทหาร
ให้มีหน้าท่ีสอนวิชาทหาร 

พ.ศ. 2489 กรมยุทธศึกษาทหารบกได้เปล่ียนช่ือเป็น “โรงเรียนนายร้อยทหารบก” ส าหรับ
แผนกท่ี 2 กรมยุทธศึกษาทหารบกเปล่ียนนามหน่วยเป็นแผนกวิชาทหาร วันท่ี 22 ม.ค. 2490 โรงเรียนนาย
ร้อยทหารบกได้มีการจัดหน่วยใหม่ดังนี้ กองบังคับการโรงเรียนนายร้อยทหารบก แผนกศึกษา แผนก
ปกครอง กองเสนารักษ์ ส าหรับแผนกวิชาทหารเปล่ียนเป็นหมวดวิชาทหารฝ่ายยุทธวิธีและหมวดวิชาทหาร
ฝ่ายเท็ฆนิค โดยให้ไปขึ้นตรงกับแผนกศึกษา 

วันท่ี 1 มกราคม พ .ศ .2491 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรง
พระราชทานช่ือโรงเรียนนายร้อยทหารบกใหม่เป็น “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” พ.ศ.2496 แผนก
วิชาทหารจัดเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2498  ต้ัง
เป็นกองวิชาทหารเป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2502 ให้กองวิชาทหารขึ้น
ตรงต่อ  กรมนักเรียนนายร้อย และ พ.ศ.2521   ต้ังเป็นส่วนวิชาทหารเป็นหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าจนถึงปัจจุบันนี้ 

พ.ศ.2557 ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร เป็นอัตราพลตรี ตามค าส่ังกองทัพบก (เฉพาะ) ท่ี 
32/57 เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก 2506 (ครั้งท่ี 3) ลงวันท่ี 3 กันยายน 2557 

 

ท ำเนียบผูอ้ ำนวยกำรส่วนวิชำทหำร 
 

ล ำดับ รำยนำม ปีที่ด ำรงต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
1 อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหาร (คนแรก)   
 พ.ท.พระทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 2467 - 2470 ครั้งท่ี 1 
2 พ.ท.พระสรายุทธสรสิทธิ์ (พจน์ พหลโยธิน) 2470 - 2473   
3 พ.อ.พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน) 2473 - 2475 ครั้งท่ี 2 
4 พ.ต.หลวงช านิยุทธสาร 2475 - 2480  
5 พ.ต.หลวงรณกรรมโกวิท (เพิ่ม สิริวิสุตร์) 2480 - 2488  
6 พ.ท.ขุนเสนาทิพ  (แสวง  เทพาคา) 2489 -2490  
7 พ.ท.สุรใจ พูนทรัพย์ 2490 – 2491  
8 พ.อ.วิโรจน ์อินวะษา 2491  
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ล ำดับ รำยนำม ปีที่ด ำรงต ำแหน่ง หมำยเหตุ 
9 พ.อ.ถนอม ปัทมานนท์ 2491 – 2497  
10 พลจัตวา ถนอม ปัทมานนท์ 2497 - 2498  
11 พลจัตวา ไชยันต์ ถนัดหัตถกรรม 2498 - 2500  
12 พลจัตวา ชาญ อังสุโชติ 2500 - 2501  
13 พ.อ.สงวน สงวนศักดิ์โยธิน 2501 - 2507  
14 พ.อ.ชิงชัย รัชตะนาวิน 2507 - 2510  
15 พ.อ.ถนอม ผ่องโอสถ 2510 – 2512  
16 พล.ต.สุวรรณ อินทุลักษณ์ 2512 - 2514  
17 พ.อ.สกล ชมไพศาล 2514- 2515  
18 พ.อ.อ านาจ คุตตะสิงคี 2515 - 2519  
19 พ.อ.อิทธิพงศ์ นาทะสิริ 2519 - 2520  
20 พ.อ.ลาภ์พร ศิริปาลกะ 2520 - 2522  
21 พ.อ.สนิท ศรีศิริ 2522 - 2525  
22 พ.อ.สุรสิทธิ์ พึ่งจิตต์ตน 2525 (ม.ค.-ต.ค.25)  
23 พ.อ.อาภัสร์ อาทรอรัญญกิจ 2525 - 2526  
24 พ.อ.ประชุม แก้วสนธิ 2526 – 2528  
25 พ.อ.เรืองนาม พิบูลภานุวัธน 2528 - 2529  
26 พ.อ.พิชัย ฉินนะโสต 2529 - 2531  
27 พ.อ.สุทศ ภูติโยธิน 2531 - 2534  
28 พ.อ.ไพโรจน ์มาประชา 2534 - 2537  
29 พ.อ.ศุภชัย รัตนะ 2537 - 2538  
30 พ.อ.สด ปฐมจินดา 2538 - 2540  
31 พ.อ.สรวุฒ ิกล่อมศิริ 2540 (พ.ค.- ต.ค.40)  
32 พ.อ.มานิตย์ ดนตรีไทย 2541 - 2542  
33 พ.อ.วรวิทย ์พรรณสมัย 2542 – 2544  
34 พ.อ.บัญชา ถนอมทอง 2544 - 2545  
35 พ.อ.เสรี พหลเวชช์ 2545 - 2549  
36 พ.อ.ธัชพล ไม้รอด 2549 – 2552  
37 พ.อ.วัลลภ ไชยลาโภ 2552 – 2554  
38 พ.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี 2554 – 2555  
39 พ.อ.อรุณนิวัช ช้างใหญ่ 2555 - 2556  
40 พ.อ.สุขุม  สุขศรี 2556 – 2557  
41 พล.ต.สันต์ชัย  เกิดสวัสด์ิ 2557 – 2559  
42 พล.ต.วัชระ  สัตยวงศ์ทิพย์ 2559 – 2560  
43 พล.ต.คเชนทร์เทพ  อาจิตปุญโญ 2560 – 2561  
44 พล.ต.ประมวล  จันทร์ศรี 2561 – ปัจจุบัน  
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1.4 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 1.4.1 ปรัชญำ                  
   ล้ าเลิศวิชาทหาร  เช่ียวชาญยุทธวิธี  ภักดีต่อแผ่นดิน 
  1.4.2 ปณิธำน                 
    มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีความรู้ด้านการทหาร มีสติปัญญา  เป็นผู้น าหน่วย 

และสามารถน าหน่วยระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.4.3 วิสัยทัศน์ 
    ส่วนวิชาทหาร   เป็นกลไกในการฝึกศึกษาด้านวิชาทหาร ท่ีมีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทัน
ต่อเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลง 
 1.4.4 พันธกิจ 
   ส่วนวิชาทหาร  มีหน้าท่ีฝึกศึกษาให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ทางวิชาทหาร   สามารถ
เปน็ผู้บังคับบัญชาและน าหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีส่วนช่วย
ในการพัฒนากองทัพและประเทศชาติ 
 1.4.5 วัตถุประสงค์          
     เพื่อให้นักเรียนนายร้อยท่ีส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
   -  มีความรู้ด้านการทหารในระดับท่ีสามารถเป็นผู้น าหน่วยทหารในระดับหมวดได้ 
   -  มีความรู้พื้นฐานของเหล่าต่างๆ ท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการอย่างกว้างๆ 
ท่ีจ าเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ
ต่อไป 
   - มีอุดมการณ์ เสียสละ อุทิศตนท างานเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน 
   - มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพด้านการทหารที่มีคุณภาพ ทันสมัย ก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลง 
 
1.5  เอกลักษณ์  อัตลักษณ์  จุดเน้น  และจุดเด่น 
  1.5.1  เอกลักษณ ์
        ความเป็นทหารอาชีพ 
   1.5.2  อัตลักษณ์   
        นักรบ  ท่ีมีความรู้  ความสามารถ   และเป็นผู้น าหน่วยทหาร 
  1.5.3  จุดเน้น 
        ผู้บังคับหมวดท่ีสามารถน าหน่วยเข้าท าการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.5.4  จุดเด่น 
        รอบรู้วิชาทหาร  สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
2.1 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึงการปฏิบัติการหรือการท ากิจการใด ๆ เกี่ยวกับ
การศึกษาอย่างมีระบบตามแผนท่ีก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพจนท าให้เกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพและมาตรฐานของระบบและกระบวนการผลิต 
ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาท่ีเกิดขึ้นตามลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดย
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งมีระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกระทรวงศึกษาธิการ 
 การประกันคุณภาพภายใน ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก ก าหนดให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษามีฐานะเป็นองค์การมหาชน ท าหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย
และหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับต้ังแต่การ
ประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 
2.2 นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ส่วนวิชาทหารฯ ให้ความส าคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารให้เป็นเลิศ  เพื่อให้นักเรียนนายร้อยเป็นนายทหารช้ันดีของกองทัพ  จึง
ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ ดังนี้ 

2.2.1 ให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือในการรักษา
มาตรฐานการศึกษาส่วนวิชาทหาร ภายใต้ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของหน่วย 

2.2.2 ให้หน่วยขึ้นตรงระดับกองวิชาขึ้นไปของส่วนวิชาทหารฯ จัดท าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของกองวิชาให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.3 ส่วนวิชาทหาร จัดท ารายงานประเมินตนเอง ระดับหน่วยขึ้นตรง หรือกองวิชาจัดท า
รายงานการศึกษาตนเอง  ส าหรับรายงานหน่วยเหนือขึ้นไป และมีไว้ส าหรับรับการตรวจสอบและประเมินจาก
หน่วยเหนือและการประเมินภายนอก 

2.2.4 ระดับส่วนวิชาทหารและระดับหน่วยขึ้นตรง น าผลการตรวจสอบและประเมิน มาใช้
พัฒนาการท างาน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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2.2.5 ให้มีการพัฒนาก าลังพลทุกระดับให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.2.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในกิจกรรมการประกันคุณภาพ 
2.2.7 มีการจัดท าฐานข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้เป็นระบบ 
2.2.8 ให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร 

 
2.3 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  ระบบคุณภำพ 

ภาษาไทย : ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาส่วนวิชาทหาร 
                ภาษาอังกฤษ : Military Instruction Division Quality Assurance 
  ส่วนวิชาทหารฯ ก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยการประยุกต์ CIPP MODEL ของ 
Stufflebeam ให้เหมาะสมกับองค์กร ประกอบด้วย บริบทและปัจจัยแวดล้อม (Context Evaluation)  
ปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation)   กระบวนการด าเนินงาน (Process Evaluation)    และผลผลิต 
(Product Evaluation)  มีการควบคุม  พัฒนา  ตรวจสอบตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาของบริบท 
และปัจจัยแวดล้อม ควบคุมคุณภาพปัจจัยน าเข้าท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการ
ประเมินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและประสิทธิผลท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้ได้นายทหารสัญญาบัตรที่มี
คุณสมบัติท่ีต้องการ 
 
2.4 หลักกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

2.4.1 ส่วนวิชาทหาร ฯ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.4.2 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา 
2.4.3 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานท่ีต้องท าต่อเนื่องและตลอดเวลา 
2.4.4 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าท่ีของก าลังพลทุกคนในส่วนวิชาทหาร ฯ 
2.4.5 ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานทุกระดับมีหน้าท่ีในการรักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้

ดียิ่งขึ้น 
 
2.5 กระบวนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 2.5.1 ระบบควบคุมคุณภำพ  จัดให้มีระบบและกลไกในแต่ละมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
เพื่อก ากับการด าเนินงานของหน่วยงานภายในส่วนวิชาทหาร ฯ ให้ได้ผลตามตัวบ่งช้ีคุณภาพของมาตรฐานแต่ละ
ด้าน 
 2.5.2 ระบบกำรตรวจสอบคุณภำพ  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด าเนินงานในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และโอกาสในการ
ด าเนินงานและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 2.5.3 ระบบกำรประเมินคุณภำพ  เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบผลท่ีจะมีการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีก าหนดน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของส่วนวิชาทหาร ฯ 
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2.6  กลไกกำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ    
       ประกอบด้วย 

2.6.1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.6.2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.6.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.6.4 ขั้นตอนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  2.6.4.1 กำรเตรียมกำร  เตรียมความพร้อมของบุคลากร ได้แก่ การสร้างความ

ตระหนัก  การพัฒนาความรู้ ทักษะ และแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ 
  2.6.4.2 กำรด ำเนินกำร  ตามวงรอบการปฏิบัติงานของ Dr.Edward Deming  คือ 

วงจร PDCA  (Plan – Do – Check – Act)  ดังนี้ 
   2.6.4.2.1 การวางแผนการปฏิบัติงาน (P) ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย  

มาตรฐานการศึกษา จัดล าดับความส าคัญ แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
   2.6.4.2.2 การด าเนินงานตามแผน (D) ได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน จัดส่ิง

อ านวยความสะดวก  สนับสนุนทรัพยากร  ก ากับ ติดตาม ให้การบริทัศน์ ฯลฯ 
   2.6.4.2.3 การตรวจสอบประเมินผล (C)  ได้แก่ การวางกรอบการประเมิน  

จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการ
ประเมิน ฯลฯ 

   2.6.4.2.4 การน าผลการประเมินมาปรับปรุง (A) ได้แก่ การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร วางแผนระยะต่อไป จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ฯลฯ 

  2.6.4.3 กำรรำยงำน  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานประจ าปี ได้แก่ 
การรวบรวมผลการด าเนินงาน และผลการประเมิน วิเคราะห์ตามมาตรฐาน และเขียนรายงาน 
 
2.7 แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของส่วนวิชำทหำร 

2.7.1 คณะบริหารงาน  ประกอบด้วย 
  2.7.1.1 คณะกรรมการประกันคุณภาพของส่วนวิชาทหาร 
  2.7.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
  2.7.1.3 เจ้าหน้าท่ีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.7.1.4 ก าลังพลทุกคนในส่วนวิชาทหาร 
2.7.2 กระบวนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ 
  2.7.2.1 จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 
  2.7.2.2 จัดท าแผน/โครงการการด าเนินงานประกันคุณภาพเสนอ โรงเรียนนายร้อย 

พระจุลจอมเกล้า   
    2.7.2.3 จัดท าคู่มือประกันคุณภาพของหน่วย 

  2.7.2.4 จัดท าคู่มือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหน่วย 
  2.7.2.5 ส่วนวิชาทหาร ฯ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการรับผิดชอบจัดท ารายงาน        

กาประเมินตนเองในแต่ละมาตรฐาน 
  2.7.2.6 คณะอนุกรรมการในแต่ละมาตรฐาน รายงานการประเมินตนเองให้ส่วนวิชา

ทหาร  
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  2.7.2.7 ส่วนวิชาทหาร  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และส่งรายงานการ
ประเมินตนเองให้ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมท้ังเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นทราบ 

  2.7.2.8 เตรียมการบุคลากร  เอกสาร ในระบบการประกันคุณภาพ เพื่อรับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะของ
หน่วยงานภายนอก 

  2.7.2.9 น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน 
2.7.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าท่ี 
  2.7.3.1 ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
   2.7.3.2 วางแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนวิชาทหาร ให้

สอดคล้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า   
   2.7.3.3 เตรียมความพร้อมรับการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาจาก 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และจากภายนอก 
   2.7.3.4 จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนวิชาทหาร 
   2.7.3.5 จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 
   2.7.3.6 จัดท ารายงานการประเมินตนเองของส่วนวิชาทหารประจ าป ี
2.7.4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าท่ี 
 2.7.4.1 ศึกษา วิเคราะห์ หน่วยงาน มีระบบและกลไกก ากับการควบคุมภายในแต่

ละมาตรฐาน  และตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ และกลไกการควบคุมคุณภาพท่ีก าหนด โดยพิจารณา
จากผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 2.7.4.2 สรุปผลและแจ้งผลการตรวจสอบด้วยวาจาต่อหน่วยรับการตรวจ พร้อมให้
ข้อคิดเห็น จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง 

 2.7.4.3 เขียนรายงานผลการตรวจสอบและประเมิน เสนอน าเรียน ผู้อ านวยการ
ส่วนวิชาทหาร  ทราบ และส าเนาให้หน่วยรับการตรวจสอบ หน่วยขึ้นตรงส่วนวิชาทหาร  ทราบด้วย 

2.7.5 เจ้าหน้าท่ีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าท่ี 
 2.7.5.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 2.7.5.2 จัดเก็บ/ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพของ ส่วนวิชา

ทหาร    
 2.7.5.3 จัดท าเอกสารและประชาสัมพันธ์งานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

ส่วนวิชาทหารเพื่อเผยแพร่ท้ังภายในและภายนอกหน่วย 
 
2.8 ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 2.8.1 ส่วนวิชาทหาร ฯ มีทิศทางการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนตามมาตรฐานท่ีก าหนด และมีการ
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 2.8.2 สังคม มีความมั่นใจในการจัดการศึกษาของส่วนวิชาทหาร ฯ 
 2.8.3 บุคลากรของส่วนวิชาทหาร ฯ ท างานเป็นระบบท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และ
ตรวจสอบได้ 
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 2.8.4 ผู้บริหารของส่วนวิชาทหาร ฯ ได้ใช้ภาวะผู้น า และความรู้ ความสามารถในการบริหาร
อย่างเป็นระบบ 
  2.8.5 กองทัพได้นายทหารสัญญาบัตรท่ีดีมีคุณภาพ ช่วยพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าตลอดไป  
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บทที่ 3 
ค ำอธิบำยมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน และข้อมูลท่ีต้องกำร 

 
  มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มี 5 มาตรฐาน 
และจ านวนตัวบ่งช้ี 25 ตัวบ่งช้ี การก าหนดน้ าหนักคะแนนโดยให้น้ าหนักคะแนนในทุกตัวบ่งช้ีตัวละ        
5 คะแนน น้ าหนักคะแนนใน  แต่ละมาตรฐานจึงเท่ากับผลคูณของจ านวนตัวบ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน  คูณ
ด้วย 5 ดังนั้น น้ าหนักคะแนนรวมในทุกมาตรฐาน  จึงมีน้ าหนักคะแนนท้ังหมด  125 คะแนน   
  ส าหรับส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับการแบ่งมอบความรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามรายมาตรฐานและตัวบ่งช้ี ตามบทท่ี 
6 ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ .ศ.2561 จ านวน 19 ตัวบ่งช้ี 
ส าหรับในปีการศึกษา 2562 สวท.รร.จปร. ได้เพิ่มการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 เรื่อง มาตรฐานส่งเสริม 
(ภายในสถาบัน) รวมเป็นจ านวน 20 ตัวบ่งช้ี  รายละเอียดของมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของ   
ส่วนวิชาทหาร น้ าหนักคะแนนแต่ละมาตรฐาน  และจ านวนตัวบ่งช้ีแสดงตามตารางท่ี 1 
 

ตำรำงที่ 1  มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของส่วนวิชาทหาร  
 

มำตรฐำน น้ ำหนัก 
จ ำนวน 
ตัวบ่งชี้ 

ด ำเนินกำร 
(จ ำนวนตัวบ่งชี)้ 

มำตรฐำนที่ 1 ด้านผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 25 5 2 
มำตรฐำนที่ 2 ด้านคุณภาพครู อาจารย์ 30 6 5 
มำตรฐำนที่ 3 ด้านคุณภาพหลักสูตร 30 6 6 
มำตรฐำนที่ 4 ด้านการบริหารจัดการ 30 6 5 
มำตรฐำนที่ 5 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 10 2 2 

รวมมำตรฐำนที่ 1 – 5 125 25 20 
 

มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียน และคุณภำพบัณฑิต 
 คุณภาพศิษย์เป็นผลผลิตของสถาบันการศึกษา ศิษย์เป็นผู้เรียนท่ีดีต้องมีคุณลักษณะทาง
ทหาร คุณธรรม และจริยธรรม มีความรู้ความสามารถตามท่ีหลักสูตรก าหนด มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามความต้องการของกองทัพบก และมีผลงานโครงงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่สู่สาธารณะ หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ ศิษย์ท่ีส าเร็จการศึกษาได้ท าประโยชน์ให้สถาบันโดยกลับมาช่วยเหลือ และให้ความ
ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพทหารและภาวะผู้น า ให้การสนับสนุนทรัพยากร หรือทุนการศึกษา
ตลอดจน ได้สร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร 
 ค ำอธิบำย 
 นักเรียนนายร้อยช้ันปีสุดท้าย มีความสามารถตามท่ีหลักสูตรก าหนดและมีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทัพ 

 ( ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   
 ค ำอธิบำย 

 ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพื่อ
ส าเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบท่ีชาญ
ฉลาด” ดังนี้ 

1.  เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้น าท่ีดี มีวินัย มีความกล้าหาญ 
เสียสละ   รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน 

2.  มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ท้ังทางเทคนิคและทางยุทธวิธี 
สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยก าลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการ
อุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

4.  มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและด ารง
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ท้ังในตนเองและเสริมสร้างให้แก่ก าลังพลในหน่วยงานของ
ตน รวมท้ังมีจิตส านึกและสัญชาตญาณในการรบ 

5.  มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบก และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

6.  มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
( ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน ำไปใชป้ระโยชน์   
 ค ำอธิบำย 
 ผลงานของนักเรียนนายร้อยท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะ และ/หรือน าไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะท่ีระบุไว้ในโครงงาน  

( ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน   
 ค ำอธิบำย 

  นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

1.  หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน) 
1.1  มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได้ 
1.2  มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 

 1.4  มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของส่วนวิชาทหาร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 1.5  มีผลการประเมินนักเรียนนายร้อยท่ีปรากฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 
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2.  หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินสุ่มตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยตามหลักการสุ่มตัวอย่าง 
วิธีค ำนวณ 
 
 
 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน 
เง่ือนไข : ไมมี 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. แผนงาน/โครงการท่ีเกี่ยวกับการก าหนดอัตลักษณของนักเรียนนายร้อย ท่ีมีการก าหนด

ตัวชี้วัด และระดับความส าเร็จของเปาหมาย 
2. ค าส่ังฯ แตงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย บุคลากร 

และ ผูบริหารของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เชน ค าส่ังฯ ท่ีเกี่ยวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัด
โครงการ/กิจกรรม เปนตน 

5. แบบประเมินอัตลักษณนักเรียนนายร้อย 
6. แบบบันทึกผลการประเมินอัตลักษณนักเรียนนายร้อยเปนรายบุคคลและรายรวม 
7. หนังสือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จ

ของเปาหมายท่ีก าหนด 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มำตรกำรส่งเสริม (ภำยในสถำบนั) ( 5 คะแนน)  
  ค ำอธิบำย 

นักเรียนนายร้อยมีความสามารถและทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพื่อให้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงสามารถส่ือสารและสัมพันธ์เช่ือมโยงกับนานาประเทศ โดยส่วนวิชาทหาร โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ก าหนดให้มีกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ ให้แก่นักเรียนนายร้อย  
 เกณฑ์กำรประเมิน 

1. มีการก าหนดกิ จกรรมในการพัฒนาทักษะการ ส่ือสารด้วยภาษาอั งกฤษหรื อ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ปีหนึ่ง จ านวน 1 กิจกรรม 

2. มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของการด าเนินการในกิจกรรมอย่างชัดเจน 
3. มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมจากผู้ทีเกี่ยวข้อง 
4. มีการประเมินผลส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม โดยต้องมีผลส าเร็จของการด าเนินงานไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 80 
 เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 4 ข้อ เท่ากับ 5 คะแนน 
 

จ านวนนักเรียนนายร้อยท่ีปรากฎอัตลักษณ์ตามท่ีส่วนวิชาทหาร รร.จปร. ก าหนด 
จ านวนนักเรียนนายร้อยท่ีได้รับการสุ่มตรวจ 

 100 ผลร้อยละ = 
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มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนคุณภำพครู อำจำรย์ 
 คุณภาพครู อาจารย์ พิจารณาได้จากคุณวุฒิ และความเช่ียวชาญทางวิชาการและวิชาชีพ         
มีมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพส าหรับข้าราชการทหารท่ีท าหน้าท่ีสอน มีกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีการเผยแพร่กิจกรรมท่ีพัฒนาการเรียนการสอน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ อาจารย์ควร
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เพื่อน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ อาจารย์ต้อง
ปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร  

 การนับจ านวนครู/อาจารย์ประจ า ให้นับครู/อาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติงานจริง โดยมีระยะเวลาการ
ท างานในปีการศึกษานั้น ซึ่งรวบรวมเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาตามเงื่อนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาท างาน 9 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลาท างาน 6-9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
- กรณีมีระยะเวลาท างานน้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ครู/อำจำรย์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
 ค ำอธิบำย 
 อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญทางวิชาชีพในสาขาท่ีสอน สามารถพัฒนา
นักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด มีการด าเนินงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิทยฐานะของข้าราชการทหารท่ีท าหน้าท่ีสอน เพื่อสร้างมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ
ส าหรับข้าราชการทหารท่ีท าหน้าท่ีสอน มาตรฐานการปฏิบัติตนหรือจรรยาบรรณ และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาตนเองให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการทหาร 
อยู่เสมอ โดยมีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนซึ่งออกโดยหน่วยรับผิดชอบงาน ด้านการศึกษาของ
ส่วนราชการของเหล่าทัพ หรือมีใบประกอบวิชาชีพครู ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 เกณฑ์กำรประเมิน 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

1. มีผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านวิทยฐานะ(1 คะแนน) 
2. มีเอกสารหลักฐานการด าเนินการด้านวิทยฐานะ (1 คะแนน) 
3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีมีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอน ซึ่งออกโดยหน่วย

รับผิดชอบงาน ด้านการศึกษาของส่วนราชการของเหล่าทัพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (2 คะแนน) 
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 
 
 
 
 
4. ร้อยละของอาจารย์ประจ าท่ีผ่านการประเมินและเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิทยฐานะส าหรับ

ข้าราชการทหารที่ท าหน้าท่ีสอน โดยหน่วยรับผิดชอบงานด้านการศึกษาของส่วนราชการของเหล่าทัพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 (1 คะแนน) 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีหนังสือรับรอบมาตรฐานการเป็นผู้สอน 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

 100 ดัชนีคุณภาพ = 
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 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 
 
 
 
 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
เท่ากับ 1 คะแนน 
  เง่ือนไข : คะแนนในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีอาจารย์คัดลอกผลงาน แต่ละ
สถาบันมิได้ด าเนินการลงโทษ 
  ข้อมูลที่ต้องกำร 

1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานด้านวิทยฐานะ 
2. เอกสารหลักฐานแสดงการด าเนินงานด้านวิทยฐานะ 
3. จ านวนและรายช่ืออาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีมีหนังสือรับรองมาตรฐานการเป็นผู้สอนซึ่ง

ออกโดยหน่วยรับผิดชอบงาน ด้านการศึกษาของส่วนราชการของเหล่าทัพ หรือใบประกอบวิชาชีพครู หรือ
ใบรับรองส าเร็จหลักสูตรครูทหารชั้นสูง กองทัพอากาศ 

4. จ านวนและรายช่ืออาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีมีวิทยฐานะของข้าราชการทหารท่ีท าหน้าท่ี
สอน ในแต่ละปีการศึกษาจนถึงปีท่ีประเมิน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครู/อำจำรย์ ทำงกำรศึกษำและอบรมทำงด้ำนวิชำทหำรที่มีคุณภำพ 
 ค ำอธิบำย 
 ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณวุฒิและความ
เช่ียวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาท่ีสอน การวัดคุณภาพอาจารย์ พิจารณาจากคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ
ด้าน ความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะด้านทางทหาร เนื่องจากเป็นเรื่องส าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน
นายร้อย รวมท้ังพิจารณาจากความส าเร็จของ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
และสามารถพัฒนาให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 เกณฑ์กำรประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

 
ก ำหนดค่ำน้ ำหนักระดับคุณภำพครู/อำจำรย์ ส่วนวิชำทหำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 

 

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

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักอำจำรย์ประจ ำ 11 

ดัชนีคุณภาพ = จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีวิทยฐานะของข้าราชการทหารท่ีท าหน้าท่ีสอน 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

 100 
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 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 
 
 
 
 

 

 ข้อมูลที่ต้องกำร 
1. จ านวนและรายช่ืออาจารย์ประจ าท้ังหมด น าเสนอเป็นรายบุคคล พร้อมท้ังระบุวุฒิ

การศึกษาของคุณวุฒิทางวิชาชีพ   
2. จ านวนและรายช่ืออาจารย์ประจ าท้ังหมด น าเสนอเป็นรายบุคคล พร้อมท้ังส าเร็จ

หลักสูตรความเช่ียวชาญเฉพาะด้านทางทหาร เช่น หลักสูตรการรบแบบจู่โจม, หลักสูตรส่งทางอากาศ  
3. จ านวนและรายช่ืออาจารย์ประจ าท้ังหมด น าเสนอเป็นรายบุคคล พร้อมท้ังส าเร็จ

หลักสูตรทางทหาร เช่น หลักสูตรเสนาธิการทหารบก, หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส หรือเทียบเท่า  หรือ 
ส าเร็จการศึกษาระดับ ป.โท ขึ้นไป  

4. จ านวนและรายช่ืออาจารย์ประจ าท้ังหมด น าเสนอเป็นรายบุคคล พร้อมท้ังส าเร็จ
หลักสูตร วิทยาลัยของเหล่าทัพ, วิทยาลัยเสธทหาร  

5. จ านวนและรายช่ืออาจารย์ประจ าท้ังหมด น าเสนอเป็นรายบุคคล พร้อมท้ังส าเร็จ
หลักสูตรวิชาชีพทางทหาร เช่น หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ., หลักสูตรการท าลายสงครามทุ่นระเบิด, 
หลักสูตรช่าง  ซ่อมอิเลกทรอนิกส์ ทบ., หลักสูตรเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ , หลักสูตรภาษาต่างประเทศ  
เป็นต้น 
 เกณฑ์กำรให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 11 เท่ากับ ร้อยละ 100 
และ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70  เท่ากับ 5 คะแนน 

 ข้อมูลที่ต้องกำร  
 :ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อำจำรย์มีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่ 
 ค ำอธิบำย 
 ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม
ท่ีมีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

(ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ด าเนินการ) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ครู/อำจำรย์มีผลงำน/กิจกรรมน ำไปใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอน   
 ค ำอธิบำย 
 ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีอาจารย์ประจ าท่ีมีจ านวนกิจกรรมท่ี
น ามาใช้ในการปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยการใช้
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม การวิจัยในช้ันเรียน เครื่องช่วยฝึก การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของ นนร. เพื่อ
เข้ารับการทดสอบหลักสูตรการรบแบบจู่โจม, หลักสูตรส่งทางอากาศ การจัดการความรู้ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้วิชาทหาร  การใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ E-learning โดยนับจ านวนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่อ
จ านวนรายวิชาท่ีท าการสอนท้ังหมดในแต่ละปีการศึกษา 

ดัชนีคุณภาพครู/อาจารย์ = 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 



 17 

 เกณฑ์กำรประเมิน 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

1. ร้อยละของจ านวนกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน / 
รายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในปีการศึกษา  (2 คะแนน) 

 

 
 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้จ านวนกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน / จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียนการสอนในปีการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
เท่ากับ 2 คะแนน 

2. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ ามีกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ท่ี
ได้น าไปใช้ประโยชน์ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (3 คะแนน) 
 
 
 
 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีน ากิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนใช้ในการเรียนการสอน ต่อ จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด โดยก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
เท่ากับ 3 คะแนน 
 ข้อมูลที่ต้องกำร 

1. จ านวนและรายช่ือกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน ท้ังนี้ ให้แสดง
ข้อมูลท่ีระบุรายละเอียดการท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน ากิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนไปใช้   

2. จ านวนและรายช่ืออาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีน ากิจกรรมการปรับปรุงการเรียนการสอนมา
ใช้ ในแต่ละปีการศึกษาจนถึงปีท่ีประเมิน 

ตัวบ่งชีท่ี้ 2.5 อำจำรย์ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ 
 ค ำอธิบำย 
 ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีอาจารย์ประจ าท่ีได้รับการเพิ่ มพูน
ความรู้/ประสบการณ์ เช่น ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการและ
งานวิจัยท้ังในและ/หรือต่างประเทศ และได้น าความรู้กลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 
 เกณฑ์กำรประเมิน 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/
น าเสนอผลงาน อย่างน้อย 30 ช่ัวโมง/ปี/คน ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
 
 
 
 

จ านวนกิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาการเรียนการสอน 
จ านวนรายวิชาท้ังหมดในปีการศึกษา 

 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีมีกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีเพิ่มพูนความรู้ ฯ ไม่น้อยกว่า 30 ชม./ปี และมีการขยายผล 
และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
 100 
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 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด เท่ากับ  
5 คะแนน 
  เง่ือนไข :  
  1.  การน าความรู้กลับมาขยายผล ตรวจสอบจากรายงานสรุปผลการประชุมวิชาการ/อบรม/
ศึกษาดูงานฯ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย ท่ีน าความรู้ท่ีได้รับมาขยายผล 
  2.  คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีครู/อาจารย์ละท้ิงการสอน 

  ข้อมูลที่ต้องกำร 
1. รายช่ืออาจารย์ประจ าท่ีศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน ในแต่ละปี

การศึกษา โดยระบุหลักสูตร หรือโครงการท่ีเข้าศึกษาอบรม ประชุมวิชาการ และศึกษาดูงาน 
2. หลักฐานท่ีแสดงถึงการน าความรู้จากผลงานวิชาการ/งานวิจัย การอบรม ศึกษาดูงาน 

กลับมาขยายผล หรือการแสดงภาพถ่ายท่ีน าความรู้ท่ีได้รับมาขยายผล 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 อำจำรย์ ปฏิบัติตำมระเบียบ วินัยทหำร และจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร 
 ค ำอธิบำย 
 ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการก าหนดจรรยาบรรณอาจารย์/ครู
ทหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการก ากับ 
ดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการด าเนินการกับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการ
ด าเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  เกณฑ์กำรประเมิน 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร           
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (2 คะแนน) 
 
 
 
 
 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดร้อยละ 100 ของจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด เท่ากับ 
2 คะแนน 
 2. มีคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร (1 คะแนน)  
 3. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ /ครูทหาร และมีการประชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี (1 คะแนน)  
 4. ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าท่ีผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหารอยู่ใน
ระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด (1 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 ใช้บญัญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด เท่ากับ 1 
คะแนน 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และแบบธรรมเนียมทหาร 
จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 

 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร 
อยู่ในระดับ ดี – ดีมาก ( > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ) 

จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมด 
 100 
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 ข้อมูลที่ต้องกำร 
1. คู่มือจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร 
2. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร 
3. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร 
4. รายงานผลการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร 

 
มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนคุณภำพหลักสูตร 
 ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามความต้องการของกองทัพบก และนโยบายหน่วยเหนือ มีการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดให้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน และวิชาท่ีสอน
เพื่อปรับปรุงแผนการสอน มีการจัดการเรียนรู ท่ีหลากหลาย สงเสริมประสบการณจริง โดยบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถในการถ ายทอด มีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดผล และ
ประเมินผลท่ีได้รับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด มีการปรับปรุงพัฒนาข้อสอบ การตรวจสอบการวัดผล และ
ประเมินผล เพื่อความโปร่งใสและความยุติธรรม มีการจัดท าแผนงานทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ รวมท้ัง
แหล่งฝึกปฏิบัติให้แก่นักเรียนนายร้อยอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 
มีการประเมินและน าผลการประเมินไปปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร  
ค ำอธิบำย 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความต้องการของกองทัพและสังคม มีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการประเมิน
หลักสูตร ตามกรอบเวลาท่ีก าหนด มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
1. หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/

สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (1 คะแนน) 
2.  มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี (1 

คะแนน) 
3.  มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ/หน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน (1 คะแนน) 
4.  มีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 -  6 ปี ( 1 คะแนน) 
5.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษามาปรับปรุง

หลักสูตร (1 คะแนน) 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. หลักสูตรการศึกษา  
2. หนังสืออนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  
3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการประเมินหลักสูตร เชน ผลงานวิจัยการประเมินหลักสูตร 

แบบประเมินหลักสูตร รายงานการประชุมประเมินหลักสูตร เปนตน 
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4.  เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการปรับปรุงหลักสูตร เชน ตารางแสดงการเปรียบเทียบ
หลักสูตรเกา และหลักสูตรใหม  

5.  เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการน าผลการประเมินความพึงพอใจของหนวยผูใชผูส าเร็จ
การศึกษา มาปรับปรุงหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
ค ำอธิบำย 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินการให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1.  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จ านวนรายวิชาท้ังหมด (1 คะแนน) 

2.  มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีก าหนด (1 คะแนน)  
3.  ร้อยละของจ านวนรายวิชาท่ีมีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก  

(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนรายวิชาท้ังหมด (1 คะแนน)  
วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องกำร : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
4.  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ผู้สอนท่ีมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ผู้สอนท้ังหมด  
วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 

จ านวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา 
อยู่ในระดับ ดี – ดีมาก ( > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ) 

จ านวนรายวิชาท้ังหมด 
 100 ผลร้อยละ = 

จ านวนอาจารย์ผู้สอนท่ีมีดผลการประเมิน 
อยู่ในระดับ ดี – ดีมาก ( > 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 ) 

จ านวนอาจารย์ผู้สอนท้ังหมด 
 100 ผลร้อยละ = 
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ข้อมูลที่ต้องกำร : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
5. มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชามาปรับปรุงแผนการสอน        

(1 คะแนน)  
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. หลักสูตรการศึกษา  
2. ตารางสอน  
3. แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และรายหัวขอ  
4. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน  
5. แบบบันทึกผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา และรายรวม  
6. แบบประเมินครู/อาจารยผูสอน  
7. แบบบันทึกผลการประเมินครู/อาจารยผูสอน เปนรายบุคคลและรายรวม   
8. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง

แผนการสอน เชน ตารางแสดงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา แผนการ
สอนภายหลัง ปรับปรุงแลว เปนตน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ค ำอธิบำย 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินการให้อาจารย์ก าหนดและแจ้ง

หลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน ใช้วิธีการวัด
และประเมินผลท่ีเหมาะสมและหลากหลาย ตลอดจนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน 

เกณฑ์กำรประเมิน 
หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
1.  มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลและอาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล 

ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน (1 คะแนน)   
2.  มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชา/แผนการสอน (1 คะแนน) 
3.  มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียนนายร้อยเพื่อความ

โปร่งใส และยุติธรรม (1 คะแนน) 
4.  มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน (1 คะแนน) 
5.  มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ (1 คะแนน) 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงหลักเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีไดรับการรับรองจากหนวยต

นสังกัด เชน หลักเกณฑการวัดและประเมินผลของกรมยุทธศึกษาเหลาทัพ เปนตน  
2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหนักเรียน

นายร้อยทราบ เชน ก าหนดหวงเวลาในตารางสอน หรือประมวลการจัดการเรียนการสอน เปนตน  
3. ค าส่ังแตงต้ังกรรมการประจ าช้ัน   
4. ค าส่ังแตงต้ังกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
5. แบบบันทึกคะแนนของนักเรียนนายร้อยท่ีสอบตก หรือไมผาน   
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6. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการสอนซอมเสริมความรูใหกับนักเรียนท่ีสอบตก หรือไมผาน 
เชน โครงการ/กิจกรรม การสอนซอมเสริมความรู การมอบหมายงานใหศึกษาเพิ่มเติม การสอบปากเปลา     
เปนตน  

7. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการน าผลการวิเคราะหขอสอบมาปรับปรุงและพัฒนาขอสอบใน
ครั้งตอไป เชน หนังสือรายผลการวิเคราะหขอสอบพรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งตอไป รายงาน
การประชุม เพื่อพัฒนาขอสอบ เปนตน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 กระบวนกำรพัฒนำกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร   
ค ำอธิบำย 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการฝึกศึกษาวิชาทหาร เป็นไปตามหลักสูตร 

เพื่อเสริมสร้างผู้น าทางทหารให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของ
กองทัพ มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ด้านวิทยาการทหาร รวมท้ังมีการประเมินผล และน าผล
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหาร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  
 หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 

1. มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหาร ในหลักสูตร (1 คะแนน) 
2. มีหน่วยงานรับผิดชอบและด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหาร ตามหลักสูตร (1 คะแนน) 
3. จ านวนหน่วยกิตรวมของการฝึกศึกษาวิชาทหาร ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต (0.5 คะแนน)  
4. จ านวนสัปดาห์ของการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์/ปี หรือมีระยะเวลาการฝึก

ภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่า 1,400 ช่ัวโมง ส าหรับหลักสูตร 5 ปี (0.5 คะแนน) 
5.  มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหาร (1 คะแนน) 
6.  มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหาร (1 คะแนน) 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. หลักสูตรการศึกษา (สวนท่ีแสดงการฝกศึกษาวิชาทหาร) 
2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงกิจกรรมการฝกศึกษาวิชาทหาร เชน ตารางสอน ประมวล

รายวิชา โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของ เปนตน   
3. แบบประเมินผลการฝกศึกษาวิชาทหาร    
4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการฝกศึกษาวิชาทหาร   

เชน หนังสือรายงานผลการประเมินการฝกศึกษาวิชาทหาร พรอมขอเสนอแนะใน การปรับปรุงปตอไป 
รายงานการประชุม เปนตน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ประสิทธิผลของกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร   
ค ำอธิบำย  
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนการฝึกวิชาทหาร มีการแต่งต้ัง

ผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแลการฝึกศึกษาให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด มีการวัดและประเมินผลการฝึกวิชาทหาร 
รวมท้ังมีการน าผลการประเมินน ามาปรับปรุง พัฒนา ตลอดจนมีการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อใช้สนับสนุนการฝึกวิชาทหาร  

เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
1. มีแผนการฝึกวิชาทหาร  (1 คะแนน) 
2. มีการฝึกตามแผนท่ีก าหนด (1 คะแนน) 
3. มีการประเมินผลการฝึกวิชาทหาร  (1 คะแนน) 
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4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกวิชาทหาร  (1 คะแนน) 
5.  มีนวัตกรรมท่ีใช้สนับสนุนในการฝึกวิชาทหาร  (1 คะแนน) 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. แผนการฝกวิชาทหาร  
2. แบบประเมินผลการฝกศึกษาวิชาทหาร  
3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการฝกวิชาทหาร เชน 

หนังสือรายงานผลการประเมินการฝกศึกษาวิชาทหาร พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป รายงาน
การประชุม เปนตน 

4. นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ท่ีใชในการสนับสนุนการฝกศึกษาวิชาทหาร  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6 ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้   
ค ำอธิบำย 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนนายร้อยอย่าง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
และน าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์กำรประเมิน 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
1.  มีแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ

รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 
2.  มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 
3.  มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 
4.  มีการประเมินผลส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยีการ

ให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 
5.  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้ น (1 

คะแนน) 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. แผนงานการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ท่ีครอบคลุมท้ังดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี 

การใหบริการ และแหลงฝกปฏิบัติ 
2. ค าส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงานการจัดหาส่ิงสนับสนุน

การเรียนรู้ 
3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนงาน

การจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  
4. แบบประเมินผลส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ครอบคลุมท้ังดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี

การใหบริการ และแหลงฝกปฏิบัติ 
5. แบบบันทึกผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
6. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการน าผลการประเมินมาปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เชน 

หนังสือรายงานผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนร ูพรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป รายงาน
การประชุม เปนตน 
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มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร    
 ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีคณะกรรมการบริหาร ส่วนวิชาทหาร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด าเนินงานตามหน้าท่ีซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับ /ระเบียบ/ค าส่ัง/
พระราชบัญญัติของสถานศึกษา ภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการก าหนดนโยบาย วางแผนปฏิบัติ
ราชการ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน และสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสในการด าเนินงานสามารถตรวจสอบได้ พร้อมส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  รวมท้ังจัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรประจ าสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานท้ังในและต่างประเทศ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เอกลักษณ์ ส่วนวิชำทหำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
ค ำอธิบำย 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลเกล้า มี เอกลักษณ์ท่ีสะท้อนความโดดเด่น/ความ

ช านาญ/ความเช่ียวชาญ ตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์ การจัดต้ัง และ
บริบทของ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)  
 1.1  มีการก าหนดเอกลักษณ์ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าท่ี

เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
 1.2  มีการก าหนดตัวบ่งช้ีและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
 1.4  มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร 
 1.5  มีผลประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ท่ี

สะท้อนเอกลักษณ์ของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

2.  หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นต่อไปนี้ 
 2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า (1 คะแนน) 
 2.2 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/การยกย่องในมิติต่างๆ (1 คะแนน) 
 2.3 มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ หรือมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน

กระบวนการสู่สถาบันอื่น (1 คะแนน) 
เง่ือนไข : ไมมี 
ขอมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. แผนงาน/โครงการท่ีเกี่ยวกับการก าหนดเอกลักษณของ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า ท่ีมีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับ ความส าเร็จของเปาหมาย 
2. ค าส่ังฯ แตงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย และบุคลากร 

เชน ค าส่ังฯ ท่ีเกี่ยวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อย คณาจารย และบุคลากร 
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6. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียนนายร้อย คณาจารย และบุคลากร 
7. หนังสือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ ตามตัวช้ีวัดและระดับ

ความส าเร็จของเปาหมายท่ีก าหนด 
8. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงแหลงเรียนรู ของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ท่ีเปน ตนแบบใหสถาบนัอื่นมาศึกษา ดูงาน เชน ภาพถาย หนังสือขอเขาศึกษาดูงาน เปนตน 
9. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง จากกองทัพ/ชุมชน/

สังคม/หนวยงานภายนอก เชน โลรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร เปนตน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริหำร ส่วนวิชำทหำร โรงเรียนนำยร้อย

พระจุลจอมเกล้ำ   
ค ำอธิบำย 
คณะกรรมการบริหาร ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีผลการด าเนินงาน

ตามบทบาทหน้าท่ีซึ่งก าหนดไว้ในค าส่ัง/พระราชบัญญัติของสถาบันภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้น
การก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยยึดหลัก   
ธรรมาภิบาล 

เกณฑ์กำรประเมิน 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
1. มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน 

เอกลักษณ์ของ ส่วนวิชาทหาร  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีทันสมัยและปฏิบัติได้ (1 คะแนน)   

2. มี ผ ลก าร พิ จ า ร ณา ให้ ค ว า ม เ ห็ น ชอ บห ลัก สูต ร ท่ี ส อดค ล้ อ ง กั บ มาตร ฐาน ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด (1 คะแนน)   

3. มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี โดยเน้นการก ากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด (1 คะแนน) 

4. มีการบริหารจัดการประชุมท่ีดี เช่น มีการก าหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี  
ก ากับให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนครั้งท่ีจัดประชุมท้ังปี        
(1 คะแนน) 

5. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบ
ได้ (1 คะแนน) 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติ 5 ข้อเท่ากับ 2 คะแนน 
ขอมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงนโยบายการด าเนินงานท่ีสอดคล องกับการเสริมสราง       

อัตลักษณ์  
2. ผูเรียน และเอกลักษณของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมท้ังผล

การพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าป เชน รายงานการ ประชุม เอกสารการอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจ าป
เปนตน 

3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการเห็นชอบหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการ/หนวยงานตนสังกัด 
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4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการก ากับติดตาม และสนับสนุนผูบริหาร ส่วนวิชาทหาร 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติงานประจ าป ท่ีก าหนด เชน รายงาน
การประชุม เปนตน 

5. เอกสารหรือหลักฐานการประชุม วาระการประชุม และค าช้ีแจงหรือรายละเอียดแนว
ทางการประชุม 

6. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงฐานขอมูลสารสนเทศ เชน ฐานขอมูลครู/อาจารย ฐานขอมูล 
นักเรียนนายร้อย ฐานขอมูลครุภัณฑ ฐานขอมูลหลักสูตรและการจัดการ เรียนการสอน ฐานขอมูล
ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และฐานขอมูลการบริการทางวิชาการ เปนตน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 กำรบริหำรควำมเสี่ยง   
ค ำอธิบำย 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีผลการบริหารความเส่ียงจากกระบวนการประเมิน

สถานการณ์จัดล าดับความส าคัญ จัดการ ควบคุม ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขความเส่ียงส่งผลให้ลด
สาเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ช่ือเสียง และสังคม 

ตัวอย่ำงประเภทควำมเสี่ยง 
1. การลาออกของนักเรียนนายร้อย 
2. การพักการศึกษาของนักเรียนนายร้อย 
3. การไม่ได้เล่ือนช้ันของนักเรียนนายร้อยจากการศึกษา 
4. การไม่ได้เล่ือนช้ันของนักเรียนนายร้อยจากความประพฤติ 
5. การเกิดอุบัติเหตุภายในและบริเวณรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

(ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ด าเนินการ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ ต่อ สถำบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ  
ค ำอธิบำย 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสนับสนุนให้ ครู /อาจารย์/ก าลังพล/

นักเรียนนายร้อย น าความรู้และประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม/
กองทัพ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมท้ังได้น าความรู้และ
ประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อ
ยอดเป็นผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในลักษณะต่าง ๆ เช่น งานวิจัย ต ารา รายวิชาและ/หรือ
หลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน) 
 1.1  มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์ไปบริการวิชาการ

เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 
 1.2  มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
 1.4  มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 1.5  มีการน าผลการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน เช่น งานวิจัย เอกสารค า

สอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่างๆ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 



 27 

2.  หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการท่ีประสบความส าเร็จอย่างน้อย 1 โครงการ ในประเด็น

ต่อไปนี้ 
 2.1  มีความต่อเนื่อง ในการด าเนินการตั้งแต่ 3 ปี และ/หรือมีความยั่งยืน พึ่งพาตัวเองได้

โดยไม่ใช้งบประมาณของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (1.5 คะแนน) 
 2.3  ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (1.5 คะแนน) 
ขอมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. แผนงานเกี่ยวกับการน าความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญของ ส่วนวิชาทหาร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปบริการวิชาการเพื่อประโยชนตอชุมชน/สังคม/กองทัพ ท่ีมีการก าหนด
ตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของ เปาหมาย 

2. รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการท้ังหมด (ไมรวมเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัย เจาหนาท่ีรักษาความสะอาด พลขับ และเจาหนาท่ีประกอบอาหาร) 

3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมของครู/อาจารย์/ก าลังพล/นักเรียนนายร้อย 
เชน ค าส่ังฯ ท่ีเกี่ยวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อย ครู/อาจารย บุคลากร หรือผู้รับบริการ  
5. หนังสือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน /โครงการ ตามตัวช้ีวัดและระดับ

ความส าเร็จของ  เปาหมายท่ีก าหนด 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  กำรส่งเสริมสนับสนุนท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี

ทำงทหำร และกำรพัฒนำสุนทรียภำพของหน่วยงำน 
ค ำอธิบำย   
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีแผนงานการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ 

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณท้ังภายในและ /หรือ 
งบประมาณจากภายนอกเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานตามแผนงานท่ีก าหนด ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ มีการพัฒนาสุนทรียภาพของหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นได้จากอาคาร สถานท่ี และ
สภาพแวดล้อม สะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน) 
 1.1 มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  
 1.2 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
 1.3 มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 1.4 มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 
 1.5 มีการปรับปรุงพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบันอย่างสอดคล้องกับมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 
2.  หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 2.1 มีการจัดพื้น ท่ีเพื่ อการด า เนินกิจกรรมส่ง เสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง (1 คะแนน) 
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 2.2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (1 คะแนน) 
 2.3 อาคารสถานท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการใช้งานมีการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ ท่ีมี

ความสอดคล้องกับอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบัน(1 คะแนน) 
ขอมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการจัดสรรงบด าเนินการท้ังหมด 
2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

และ ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
3. แผนงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
4. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของ เชน ค าส่ังฯ ท่ีเกี่ยวของ ใบ

ลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
5. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
6. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
7. หนังสือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
8. ภาพถายพื้นท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทาง

ทหาร 
9. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงาน 

ตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หนวยงานภายนอก เชน โลรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ
ขอบคุณ เปนตน 

10. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดเป็น
อย่างดีต่อสังคม 

11. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการพัฒนาปรับปรุงพัฒนาสุนทรียภาพอย่างสอดคล้องกับมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนนุ   
ค ำอธิบำย 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาบุคลากรประจ าสายสนับสนุน

ท้ังด้านวิชาการ/วิชาชีพ เช่น งานการจัดการความรู้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานธุรการ เป็นต้น ให้บุคลากรได้รับการเพิ่มพูนความรู้ /ประสบการณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานท้ังในและต่างประเทศ (ไม่นับรวมทหารกองประจ าการ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย พลขับ 
และเจ้าหน้าท่ีประกอบอาหาร) 

เกณฑ์กำรประเมิน 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
ร้อยละของจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ท่ีมีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้/ท่ีได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี/นาย ต่อจ านวนบุคลากร
ประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการท้ังหมด 

วิธีค ำนวณ 
 
 
 
 
 

จ านวนบุคลาการประจ าสายสนับสนุน/ธุรการ/ท่ีมกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ได้รับอบรมเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20 ชม./ปี 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุน/ธุรการท้ังหมด 
 100 ผลร้อยละ = 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
ข้อมูลที่ต้องกำร : ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
เง่ือนไข : ไมมี 
ขอมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนด านวิชาการ/ธุรการท้ังหมด (ไม่นับรวมทหารกอง

ประจ าการ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย พลขับ และเจ้าหน้าท่ีประกอบอาหาร) 
2. รายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการท่ีไดรับการพัฒนาโดยการแลกเปล่ียน

เรียนรู/ การอบรมเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ 
3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการเข าร วมกิจกรรมการพัฒนาต างๆ เชน วุฒิบัตร 

ประกาศนียบัตร โครงการ/กิจกรรม ค าส่ังเดินทางไปราชการ หรือค าส่ังท่ีเกี่ยวของ เปนตน 
4. แบบบันทึกจ านวนช่ัวโมงท่ีไดรับการพัฒนา ของบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/

ธุรการเปนรายบุคคลและรายรวม 
 
มำตรฐำนด้ำนท่ี 5 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   

ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของตนเองโดยมีแนวคิดและกรอบการสร้างตามแนวทางของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
และกรมยุทธศึกษาทหารบก มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด มีการน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษา มีการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้น
สังกัด 

ค ำอธิบำย 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีหน่วยงานต้น
สังกัดของเหล่าทัพ และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศก าหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี  

วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดค่าเฉล่ียผลประเมิน 5 คะแนน เท่ากับ 5 คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยส่วนวิชาทหาร 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 3 ปี ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งช้ีนี้ 

ผลรวมคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
จ านวนป ี

ผลคะแนน = 
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ขอมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหนวยงานตนสังกัด 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

ค ำอธิบำย 
ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา รวมท้ังมีการน า
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ด าเนินงานของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ 

หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
1.  มีรายงานการประเมินตนเองของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็น

ประจ าทุกปี (1 คะแนน) 
2.  มีการน าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ

ภายนอกไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า (1 คะแนน) 

3.  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรม (1 คะแนน) 

4.  มีการพัฒนาส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอันเนื่องมาจากการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก (1 คะแนน) 

5.  หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาส่วนวิชาทหาร 
โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้าในส่วนท่ีส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไม่สามารถ
ด าเนินการให้ส าเร็จได้เอง (1 คะแนน) 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
1. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหน วยงาน      

ตนสังกัด 
3. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงผลการพัฒนาคุณภาพส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อย    

พระจุลจอมเกล้าท่ีเกิดจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 



 31 

เอกสำรอ้ำงอิง 
 
ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , ส านักงาน. คู่มือกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ พ.ศ. 2561. 


