
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                พิมพ์ท่ี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
                                                        พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แผนปฏิบัติราชการ 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้้า  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



คํานาํ 
 

สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย และเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง สกศ.ฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการต้ังแต่ต้นปี
การศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ติดตามและควบคุมการดําเนินงานระดับกองวิชา
และระดับ สกศ.ฯ  

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ น้ี จัดทําโดยการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการบริหารการศึกษา ผู้แทนกองวิชา ในการพิจารณากําหนด กลยุทธ์ แผนงาน และ
โครงการ/กิจกรรม กําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของทั้งระดับ
แผนงานและโครงการ/กิจกรรม อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนแม่บท
การพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 
๒๕๕๗  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ สกศ.ฯ เป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษาที่ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) กําหนด 

สุดท้ายน้ี ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารการศึกษา รอง ผอ.กองวิชา รวมทั้งผู้แทนกอง
วิชา และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ น้ีเป็นอย่างดี 
พร้อมให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ สกศ.ฯ ได้มีการพัฒนาสืบเน่ืองตลอดไป 

 
                                                    พลตรี     

                                                             (วินัฐ  อินทรสุวรรณ) 
                                                                ผอ.สกศ.รร.จปร. 
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บทนํา 
 
กล่าวโดยทั่วไป 

สกศ .รร .จปร .  ได้จัดทําแผนแม่บทการพัฒนา สกศ .รร .จปร .  พ .ศ . ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้    
เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วม
มือกับสถาบันการศ ึกษาอ ื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพ ื่อให้ รร.จปร. เป็นท ี่ยอมร ับในเช ิงว ิชาการ 

ดังน้ัน เพ่ือนําแผนแม่บท สกศ.ฯ มาสู่การปฏิบัติจริง สกศ.ฯ  จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ  
สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน ๕๖ 
โครงการ และ ๕๘ กิจกรรม ซึ่ง สกศ.ฯ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีการศึกษา 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นคู่มือในการติดตามการปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้มีการกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน  

การกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ น้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จึงได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จํานวน ๓ 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือให้ สกศ.ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นที่ยอมรับในทุกด้านที่
เก่ียวข้องกับวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

ปรัชญา 
สกศ.ฯ ใช้ปรัชญาของ รร.จปร.  ซึ่งได้อัญเชิญมาจากพระราชดํารัสฯ ในพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อย  เมื่อวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ความตอนหน่ึงว่า 

....การทหารน้ัน ที่จะสําเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่าเราจะมี
พลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่าน้ันเข้าสนามรบ ทหารเหล่าน้ันก็ไม่สามารถ
จะได้ไชยชํานะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาไศรยนายทหารท่ีมีความรู้ แลมีสติปัญญาสามารถ ที่จะนําไปสู่
ไชยชํานะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารน้ันจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้องได้มาจาก
โรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้าน้ีเอง  เพราะฉนั้นเจ้าทั้งหลายจงต้ังอุสาหะ  พยายามในการเล่าเรียน
วิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะทําน่าที่ซึ่งสําคัญที่สุด  ซึ่งถ้าพูดในทางทําการให้แก่เจ้าแผ่นดิน ก็เป็น



๒ 

 

การฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดย่ิงกว่าอย่างอ่ืน คือน่าที่ป้องกันความอิศระภาพ ของบ้านเกิดเมืองนอนของ
เรา… 

จากแนวพระราชดํารัสฯ ได้นําสู่การกําหนดปรัชญาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กล่าวคือ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้ นํา ให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
อุดมการณ์ความรักชาติ” 

ปณิธาน 
ได้รับพระราชทานจาก พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี  
“ส่วนการศึกษามุ่งมั่นสร้างเสริมให้ นนร . สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้าง
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 
 

วิสัยทัศน์ 
สร้างนักเรียนนายร้อยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล มี

ความเป็นผู้นําที่โดดเด่น มีความรับผิดชอบที่สูงส่ง กอปรด้วยคุณธรรม โดยสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยสรุปสั้น ๆ คือ 

“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นํา คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และ
ประเทศชาติ” 

เอกลักษณ์  
สกศ.ฯ ได้ยึดถือตามที่ รร.จปร. กําหนดคือ “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของ

กองทัพบก” 

อัตลักษณ์ 
สกศ.ฯ ยึดถืออัตลักษณ์ของ รร.จปร. ที่ได้กําหนดให้ นนร. “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา 

ที่มีความเป็นผู้นํา ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  

วัตถุประสงค์ 
๑. ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิชาการระดับอุดมศึกษาที่เพียงพอต่อ

การปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะความเป็นผู้นํา มีระเบียบวินัย รู้แบบธรรมเนียม

ของกองทัพ 



๓ 

 

๓. ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยเป็นสุภาพบุรุษ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

ภารกิจ  
สกศ.ฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษา 

โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ทบ. กองทัพไทย 

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๙ และอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข ๔๔๐๐ ของ 
รร.จปร. กําหนดให้ สกศ.ฯ มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาอบรมแก่ นนร. ให้มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการ
ระดับอุดมศึกษา เพียงพอสําหรับนายทหารสัญญาบัตรที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมวดของหน่วย
กําลังรบหรือหน่วยอ่ืนๆ ในกองทัพบก โดยมี ผอ.สกศ.ฯ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

สกศ.ฯ มีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็นหน่วยขึ้นตรง จํานวน ๑๑ กองวิชา และ ๑ กอง
เตรียมการและควบคุมการศึกษา โดยมีสภาอาจารย์ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือ
ระหว่างอาจารย์ส่วนการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานทางวิชาการของอาจารย์และส่งเสริม
ความสามัคคีระหว่างกัน มีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสํานักงานประสานงาน ควบคุม
และกํากับดูแลระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนา
ระบบการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น มีสํานักงานวิจัยเป็นสํานักงานประสานงาน อํานวยการ และกํากับดูแลงาน
ด้านการวิจัยของส่วนการศึกษา และศูนย์กรรมวิธีข้อมูลเพ่ือพัฒนาสื่อสารสนเทศภายใน สกศ.ฯ โดยมี
การจัด ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

โครงสร้างองค์กร ( Organization  Chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

กองวิชาฟิสิกส์ 
กองวิชาเคมี 

กองวิชาอักษรศาสตร์ 
กองวิชาประวัติศาสตร์ 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

กองวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

แผนกธุรการ 

แผนกฝึกศึกษา 

แผนกโครงการและงบประมาณ 

แผนกบริหารการศึกษา 

แผนกกําลังพล 

ส่วนการศึกษา 

สภาอาจารย์ สํานักงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานวิจัย 

กองวิชา กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 

ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล 



๕ 

 

โครงสร้างการปฏิบัติงาน ( Activity  Chart ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการสภาอาจารย์ 

ผู้อํานวยการกองวิชา 

หัวหน้าแผนกธุรการ 

หัวหน้าแผนกฝึกศึกษา 

หัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณ

หัวหน้าแผนกบริหารการศึกษา 

หัวหน้าแผนกกําลังพล 

คณะกรรมการบริหารการศึกษา 

ผู้อํานวยการกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

ผู้อํานวยการกองวิชาฟิสิกส์ 
ผู้อํานวยการกองวิชาเคมี 

ผู้อํานวยการกองวิชาอักษรศาสตร์ 

ผู้อํานวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ 

ผู้อํานวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์

ผู้อํานวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ผู้อํานวยการกองวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ผู้อํานวยการกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 
ผู้อํานวยการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ผู้อํานวยการกองวิชาวิศวกรรมโยธา 

ผู้อํานวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ผู้อํานวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 



๖ 

 

ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ ที่สําคัญ 

ดังน้ี 
๑. บทนํา แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 

๒๕๕๘  
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่าง แผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับ

แผนงานและโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๔. สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แสดงถึง

แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
๕. สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา 

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากับแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

๖. ภาคผนวก ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ในการดําเนินงานของ สกศ.ฯ  ตาม
รายงานการประเมิน สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗  และ โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
 



 

 ๗ 

ความสัมพันธร์ะหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศกึษา ๒๕๕๘ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ 
รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์    

 

กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัย
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุก
โอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑.  แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพื่อร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ ์
โครงการสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ 
สยามบรมราชกุมารี 
โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราช
กุมารี สืบสานบทกวีเพลงพระราชนิพนธ์ 
โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ 
รอบ สยามบรมราชกุมารี 
โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนพินธ์ 
เนื้อเพลงไทยใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ 
พรรษา 



 

 ๘ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ 
รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  (ต่อ)  

 

กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัย
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
ทุ ก โ อ ก า ส อั น ค ว ร อ ย่ า ง เ ต็ ม ขี ด
ความสามารถ (ต่อ) 

๑.  แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

 

โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระราช
กรณียกิจใน  พล .อ .หญิง  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับ 
รร.จปร. และ จว.นครนายก 
 โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คําสอน  
(lecture notes) ในพลเอกหญิง สมเด็จ  
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค ์
และพระบรมมหาราชวัง 
การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร 

กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

จัดกําลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราช
กุศล 

 
 
 
 



 

 ๙ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ 
รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์  (ต่อ)  

กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัย
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ใน
ทุ ก โ อ ก า ส อั น ค ว ร อ ย่ า ง เ ต็ ม ขี ด
ความสามารถ (ต่อ) 

๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รายการจัดตั้ง
เครือข่ายผู้นําชุมชนเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการ
ล่วงละเมิดสถาบันฯ ในโครงการรณรงค์
เสริมสร้างความรักชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความ
รักชาติสําหรับกําลังพล สกศ.ฯ 

ประ เ ด็นยุ ทธศาสตร์ ที่  ๒   มุ่ ง ผลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย 
และได้มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

โครงการพัฒนาจดัทําระบบการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 
กิจกรรมประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิตสาขา วท. 
การจัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ 

แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

การพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 
โครงการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมให้ นนร. 
รักการอ่าน 

 



 

 ๑๐ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้าน
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน (ต่อ) 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ์ 
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 
การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ สกศ.ฯ 

กลยุทธ์ที่ ๕  นนร. ที่สําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๗ .  แผนงานการสอบคัดเลือกเข้า เป็น
นักเรียนทหารของ ทบ. 

การพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน โครงการสัมมนาผู้บริหารด้านการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยสี่เหล่า 
การให้ความรู้ด้านกระบวนการการประกัน
คุณภาพ (PDCA) แก่ นนร. ในการจัดทํา
กิจกรรมผู้เรียน 
โครงการสนับสนนุ นนร. ในการเข้า
แข่งขันชิงชนะเลศิ 

๑. โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัด
เชื้อเพลิง 

 
 



 

 ๑๑ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๕  นนร. ที่สําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ต่อ) 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) ๒. โครงการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง
ครั้งที่ ๑๖ 

๓. โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๙ 

๔. โครงการอากาศยานไร้คนขับ 

๕. โครงการประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษา 
โครงการฝึกปฏิบตัิงานด้านการพัฒนา
ชุมชนของ นนร.  ชั้นปีที่ ๓ สาขา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๘ 
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมจัดทําป้ายนิเทศภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
โครงการพัฒนาทักษะการสอบ
ภาษาอังกฤษแบบ ALC ให้แก่ นนร. 
กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์และ 
นนร. 

 



 

 ๑๒ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๕  นนร. ที่สําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ต่อ) 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) ส่งเสริมการจัดทําโครงงานวิจัย นนร. 
เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงาน
ภายนอกมาให้ความรู้ นนร. 
โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และ
เทคโนโลยีอวกาศ  ให้แก่  นนร .  และ
บุคลากรของ รร.จปร. 
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร. ประจําป ี
๒๕๕๘ 
โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ของ นนร. 

๙. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผูน้ําแก่ 
นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ประจําปี ๒๕๕๘ 
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. 

กิจกรรมรับแถว นนร. 

การปฐมนิเทศ  นนร. 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้าน
การบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การทําแผนการดาํเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  สกศ.ฯ พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 



 

 ๑๓ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ปร ะ เ ด็ นยุ ท ธศ าสต ร์ ที่  ๒   มุ่ ง ผ ลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้าน
การบริหารการศึกษา (ต่อ) 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(ต่อ) 
 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร 
สกศ.ฯ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
ของ สกศ.ฯ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อ
สรุปผลการดําเนนิงานการประกันคุณภาพ
การศกึษาปีการศกึษา ๒๕๕๗ พิจารณา
แนวทางการพัฒนาในปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน
คุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย ประจําปี ๒๕๕๘ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อ
กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาตลอดปีการศึกษา 
การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ 



 

 ๑๔ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ปร ะ เ ด็ นยุ ท ธศ าสต ร์ ที่  ๒   มุ่ ง ผ ลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้าน
การบริหารการศึกษา (ต่อ) 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(ต่อ) 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง สกศ.ฯ  

กองวิชาส่งข้อมูลผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ   

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับกองวิชาและระดับ สกศ.ฯ 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพ
การศกึษาสู่ระบบการปฏิบัติงานประจํา 
โครงการประเมินผลกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ประเมินคณะกรรมการบริหารการศึกษา   

ประเมินผู้บริหารทุกระดับ 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองใน
ทุกระดับของ สกศ.ฯ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการประกันคุณภาพการศกึษา 



 

 ๑๕ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้าน
การบริหารการศึกษา (ต่อ) 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(ต่อ) 
 

การจัดการความรู้ เรื่องการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการกับงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติ
บํารุง และแก้ไขปัญหาขั้นต้นคอมพิวเตอร์ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อม
และปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญ้าขนาด
เล็กแบบสายสะพาย” 

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านส่งกําลังบํารุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก
สร้าง สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบ
สาธารณูปโภค 

ซ่อมปรับปรุงอาคาร 
ซ่อมปรับปรุง หอประชุม สกศ.ฯ 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถของ
กําลังพล 

๑๓. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของกําลังพล 

การส่งเสริมให้กําลังพลมีความตั้งใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับ
ราชการ 
โครงการสนับสนนุการจัดทําและการ
รับรองผลงานเพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ สภาอาจารย์ สกศ.ฯ 

 
 
 



 

 ๑๖ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถของ
กําลังพล (ต่อ) 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับกําลังพล 

อบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลที่สนใจ 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
บก.รร.จปร. 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑. การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
๒. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมสําหรับกําลังพล 
๓. กิจกรรมการทําบุญเนื่องในวัน

คล้ายวันสถาปนา สกศ.ฯ 
๔. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยของ 

กวล.ฯ 
โครงการ/กิจกรรมในการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๑. โครงการทัศนศึกษาสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
สกศ.ฯ 

 
 
 
 



 

 ๑๗ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่
ดีต่อองค์กร (ต่อ) 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ต่อ) 

๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร.        

๓. กิจกรรมฝึกอบรมบุคคลท่ามือ
เปล่า 

๔. กิจกรรม “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่” 

๕. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และสืบ
สานประเพณีทางทหาร 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตกําลงัพล 

โครงการสมรรถภาพหัวใจเพื่อคุณภาพ
ชีวิตกําลังพล 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย ๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการ
บริหาร การจัดการ การเรียนการสอน 
และการวิจัย 

๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลัง
พลข้าราชการ สกศ.ฯ 

๒. โครงการประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน์ 

 
 



 

 ๑๘ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
(ต่อ) 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

๓. การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บ
เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา  

๔. โครงการพัฒนาโปรแกรมอาจารย์
ที่ปรึกษา 

๕. โครงการพัฒนาระบบจัดการสิ่ง
อุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้ระบบ 
barcode   

๖. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. 

๗. โครงการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์
โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑. โครงการการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย
ประจํากองวิชา 

๒. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
จากหลักฐานต่างประเทศ 

 
 



 

 ๑๙ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
(ต่อ) 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

การพัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลห้องสมุด
ออนไลน์ 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สกศ.ฯ.  
(ไม่รวมฐานข้อมูล) 
โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายระบบ
เอกสารภายใน สกศ.ฯ 
โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายเวปไซต์    
สกศ.ฯ 
ประเมินประสิทธิภาพของระบบเอกสาร
ภายใน สกศ.ฯ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒  การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

การปรับภูมิทัศน ์สกศ.ฯ และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการ ๕ ส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่
ยอมรับในเชิงวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๑๓  ส่งเสริมการศึกษาของกําลัง
พลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนา
กับหน่วยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. 
และแผนการใช้ประโยชน์ 

 โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษา
หลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., 
วทร., วทอ.  

 



 

 ๒๐ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่
ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๓  ส่งเสริมการศึกษาของกําลัง
พลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนา
กับหน่วยงานภายนอก (ต่อ) 

๒๑. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษา
ในระดับสูงขึ้นของหลัก สูตรภายในประเทศ 
นอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

 โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ   
โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

๒๒. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษา
ของ หลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้
ประโยชน์ 

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

๒๓. แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
 

โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

 



 

 ๒๑ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่
ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรับ
ในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค ์
 
 
 

แต่งตั้งคณะทํางานการวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์รร.จปร. 
จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย
ภายนอก 
แต่งตั้งคณะทํางานประสานกับสถาบัน
ภายนอกที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 
การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 
 โครงการสัมมนาทางวิชาการเฉลมิพระ
เกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบฯ 

โครงการประชุมทางวิชาการ สภาอาจารย์  
สกศ.ฯ 
โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการสภา
อาจารย์ สกศ.ฯ 



 

 ๒๒ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่
ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอก
กองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
เชื่อมั่นและ ให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
(ต่อ) 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค ์(ต่อ) 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร.  ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
จัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านงานวิจัย 
การจัดทําวารสารทางวิชาการ รร.จปร. 
ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล (TCI) 
นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการ
สอน นนร. 

๒๕. แผนงานการจัดการความรู้ (KM)  โครงการการจัดการความรู้ส่วนการศึกษา 
โรง เ รี ยนนายร้ อยพระจุ ลจอมเกล้ า 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ  

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลกูจ้าง ทบ. 
โครงการสนับสนนุให้ข้าราชการบริการ
วิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

 



 

 ๒๓ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่
ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรับ
ในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ (ต่อ) 

 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ กรรมการวิชาการ/ 
กรรมการวิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
โครงการสนับสนนุและส่งเสริมให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / 
ผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒ ิสนับสนุน
หน่วยงานอื่น 
โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 
โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ
สารสนเทศ 
โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์ 
นําความรู้และประสบการณ์จากการให้ 
บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใชใ้นการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

 



 

 ๒๔ 

ความสัมพันธร์ะหว่างแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับแผนงานและโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์    

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านกิจการพลเรือน 

สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข พร้อมทั้งส่งเสริม
อุดมการณ์ความรักชาติ 
ศาสน ์กษัตริย์ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากร
ของ สกศ.ฯ ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ประชาชน 

บุคลากรของ สกศ.ฯ มี
อุดมการณ์ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 
๑.  แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
ประสานงานเครือข่ายทาง
วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมงาน
เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ พลเอก
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กคศ.ฯ  - ๕.๙* 

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ ์

กอศ.ฯ - ๕.๙* 

โครงการสารคดีวิทยุเฉลิมพระ
เกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราช
กุมารี 

กอศ.ฯ - ๕.๙* 

 

 



 

 ๒๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ)   

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข พร้อมทั้งส่งเสริม
อุดมการณ์ความรักชาติ 
ศาสน ์กษัตริย์ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากร
ของ สกศ.ฯ ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ประชาชน (ต่อ) 

บุคลากรของ สกศ.ฯ มี
อุดมการณ์ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม (ต่อ) 
 

๑.  แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
(ต่อ) 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ 
สยามบรมราชกุมารี สืบสานบทกวี
เพลงพระราชนิพนธ์ 

กอศ.ฯ - ๕.๙* 

 โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิม
พระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราช
กุมารี 

กอศ.ฯ - ๕.๙*

โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์   
พระราชนิพนธ์เนือ้เพลงไทยใน 
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

กปศ.ฯ - ๕.๙*

โครงการ ขอตามรอยพระยุคล
บาทเศรษฐกิจพอเพียง 

กมส.ฯ - ๕.๙*

โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมาย
เหตุพระราชกรณียกิจใน พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เกี่ยวกับ รร.จปร. 
และ จว.นครนายก 

กปศ.ฯ  ๕.๙*



 

 ๒๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข พร้อมทั้งส่งเสริม
อุดมการณ์ความรักชาติ 
ศาสน ์กษัตริย์ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากร
ของ สกศ. ฯ ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ประชาชน (ต่อ) 

บุคลากรของ สกศ.ฯ มี
อุดมการณ์ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม (ต่อ) 
 

๑.  แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
(ต่อ) 

โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คํา
สอน (lecture notes) ในพลเอก
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

กปศ.ฯ - ๕.๙*

กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการส่วน
พระองค์ และพระบรมมหาราชวัง 

กปศ.ฯ - ๕.๙* 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐ
สีมาคุณากร 

กปศ.ฯ - ๕.๙* 

กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และ
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 

จัดกําลงัพลร่วมบริจาคโลหิตถวาย
เป็นพระราชกุศล 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
และการกดดันทางสังคม 

งานตรวจสอบเฝ้าระวังและ 
แจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รายการจัดตั้ง
เครือข่ายผู้นําชุมชนเฝา้ระวงัและ 
แจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันฯ ใน
โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 



 

 ๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ฯ (ต่อ) 

บุคลากรของ สกศ.ฯ มี
อุดมการณ์ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขฯ  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
๓. แผนงานการปลูกฝัง
และเสริมสร้างอุดมการณ์
ความรักชาติ 

โครงการปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติสําหรับ
กําลังพล สกศ.ฯ 
 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๒๘ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสญัญาบัตรหลักใหเ้ปน็ผูน้ําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านการศึกษา 

พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ด้านวิชาการให้
เหมาะสม ทันสมัย และ
ก้าวหน้า สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมและ
นโยบายของกองทัพบก ได้
มาตรฐานตามข้อกําหนด
ของทหารและพลเรือน 
และให้มีผลต่อการพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาที่สอน
ของ นนร. โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภาษาสากล ให้สามารถ
นํามาใช้งานได้จริง 

มีหลักสูตรการศึกษาด้าน
วิชาการระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท ที่ได้
มาตรฐานตามข้อกําหนด
ของทางทหารและพล
เรือน 

กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร 

 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร กวส.ฯ กองวิชาที่มี
สาขา 

๖.๑ 

 โครงการพัฒนาจัดทําระบบ
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา 
ยกเว้น  
กอศ.ฯ 
 กปศ.ฯ 

๖.๑ 

กิจกรรมประเมินผลหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา วท. 

กวล.ฯ - ๖.๑ 

การจัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

กองวิชา ๖.๑, ๖.๔, ๖.๕ 

แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานการศึกษา 

กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

กองวิชา ๖.๔, ๖.๘  

 

 



 

 ๒๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ด้านวิชาการให้
เหมาะสม ทันสมัย และ
ก้าวหน้า สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมและ
นโยบายของกองทัพบก ได้
...(ต่อ) 

มีตํารา อุปกรณ์การเรียน
การสอน ห้องปฏิบัติการ 
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย 
เท่าเทียมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
ภายนอก 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนา
ตําราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน 

การพัฒนาตําราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

กตก.ฯ และ 
สภาอาจารย์ 

กองวิชา ๒.๕* 

โครงการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
ส่งเสริมให้ นนร.รักการอ่าน 

กปศ.ฯ - ๖.๖ 

๖. แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ์  

กตก.ฯ (๔) 
 

กฟส.ฯ เคมีฯ 
กวฟ.ฯ กวย.ฯ 
กวส.ฯ กคศ.ฯ 

กวค.ฯ  

๖.๖ 

โครงการบริหารจัดการและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน 

กฟส.ฯ 
 

กคศ.ฯ กฟส.ฯ 
กมส.ฯ กวล.ฯ 
เคมีฯ กวค.ฯ 
กวฟ.ฯ กมส.ฯ 

๖.๖ 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจ
การให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียน
การสอนและทรัพยากรการเรียนรู้ 
สกศ.ฯ 

สปค.ฯ 
(หน. ม.๖) 

กองวิชา ๖.๖ 

 



 

 ๓๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 

สนับสนุน รร.จปร. ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) 
ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
และยุติธรรม เพื่อให้ได้ 
นนร. ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และความ
พร้อมที่จะศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาของ 
รร.จปร. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

รักษามาตรฐานระบบการ
สอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) 
ด้านวิชาการ ให้มีความ
โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
และเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๗. แผนงานการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ทหารของ ทบ. 

การพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคล
พลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) 

 

กตก.ฯ (๓) คณะ
อนุกรรม 
การที่

เกี่ยวข้องฯ 

๑.๗ 

จัดให้มีกิจกรรมด้าน
วิชาการของ นนร. ต่อ
สาธารณะชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้ง
ประเทศเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบ
คัดเลือกเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกปี 

๘. แผนงานพัฒนา
ผู้เรียน 

โครงการสัมมนาผู้บริหารด้าน
การศึกษาโรงเรียนนายร้อยสี่เหล่า 

กตก.ฯ (๓) - ๕๖* ๕๗* 

การให้ความรู้ด้านกระบวนการการ
ประกันคุณภาพ (PDCA) แก่ นนร. 
ในการจัดทํากิจกรรมผู้เรียน 

สปค.ฯ กองวิชาที่มี
การจัด
กิจกรรม
ผู้เรียน 

๖.๕ 

โครงการสนับสนนุ นนร. ในการเข้า
แข่งขันชิงชนะเลศิ 

กตก.ฯ (๓) กวย.ฯ กวค.ฯ 
กวฟ.ฯ กอศ.ฯ 

๑.๘, ๕.๗*, ๖.๕ 

๑.  โครงการแข่งขันฮอนด้า
ประหยัดเชื้อเพลิง 

กวค.ฯ - ๑.๘, ๖.๕ 



 

 ๓๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สนับสนุน รร.จปร. ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) 
ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
และยุติธรรม… (ต่อ) 

จัดให้มีกิจกรรมด้าน
วิชาการของ นนร. ต่อ
สาธารณะชนอย่าง
ต่อเนื่อง… (ต่อ) 

๘. แผนงานพัฒนา
ผู้เรียน (ต่อ) 

๒. โครงการแข่งขันคอนกรีต
พลังช้างครั้งที่ ๑๖ 

กวย.ฯ - ๑.๘, ๖.๕ 

๓. โครงการแข่งขันคอนกรีต
มวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๙ 

กวย.ฯ - ๑.๘, ๖.๕ 

๔. โครงการอากาศยานไร้คนขับ กวฟ.ฯ - ๑.๘, ๖.๕ 

๕. โครงการประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษา 

กอศ.ฯ - ๑.๘, ๖.๕ 

โครงการฝึกปฏิบตัิงานด้านการ
พัฒนาชุมชนของ นนร.  ชั้นปีที่ ๓ 
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

กมส.ฯ - ๖.๔ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กอศ.ฯ - ๖.๔, ๖.๕ 

กิจกรรมจัดทําป้ายนิเทศภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

กอศ.ฯ - ๖.๔ 

โครงการพัฒนาทักษะการสอบ
ภาษาอังกฤษแบบ ALC ให้แก่ นนร. 

กวฟ.ฯ - ๖.๔, 
๖.๕ 

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์
และ นนร. 

กตก.ฯ (๓) ทุกกองวิชา
ยกเว้น กอศ.ฯ 

๖.๕ 



 

 ๓๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สนับสนุน รร.จปร. ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) 
ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
และยุติธรรม… (ต่อ) 

จัดให้มีกิจกรรมด้าน
วิชาการของ นนร. ต่อ
สาธารณะชนอย่าง
ต่อเนื่อง… (ต่อ) 

๘. แผนงานพัฒนา
ผู้เรียน (ต่อ) 

ส่งเสริมการจัดทําโครงงานวิจัย 
นนร.  

กตก.ฯ (๓)  กองวิชา 
ยกเว้น 

กปศ.ฯ กอศ.ฯ   

๖.๔ 

เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จาก
หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ นนร. 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๔ 

โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์
และเทคโนโลยีอวกาศ ให้แก่ นนร. 
และบุคลากรของ รร.จปร. 

กฟส.ฯ - ๖.๔ 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร. 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

กตก.ฯ (๓) ทุกกองวิชา 
ยกเว้น     
กปศ.ฯ 

๖.๗ 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 
ของ นนร. 

กคศ.ฯ  ๕.๖* 

รักษามาตรฐานทางด้าน
คุณภาพของ นนร. ให้มี
ความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
ทั้งในด้านการศึกษาและ
ด้านจริยธรรม เพื่อเป็น
นายทหารที่ดีของกองทัพ 

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา 

โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผูน้ํา
แก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา ประจําปี ๒๕๕๘ 

กมส.ฯ - ๖.๕ 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. กตก.(๑) กองวิชา ๕.๖* 



 

 ๓๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สนับสนุน รร.จปร. ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) 
ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์
และยุติธรรม… (ต่อ) 

รักษามาตรฐานทางด้าน
คุณภาพของ นนร. ให้มี
ความพร้อมในทุกๆ ด้าน 
ทั้งในด้านการศึกษาและ
ด้านจริยธรรม เพื่อเป็น
นายทหารที่ดีของกองทัพ
(ต่อ) 

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา (ต่อ) 

กิจกรรมรับแถว นนร. กตก.ฯ (๓) นายทหาร
เวรสกศ.ฯ 

๕.๖*, ๕.๗* 

การปฐมนิเทศ  นนร. กตก.ฯ (๓) กองวิชาที่มี
สาขา 

๕.๖* 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. กตก.ฯ (๓) กองวิชาที่มี
สาขา 

๕.๖* 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

กําหนดให้มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกระดับ 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องโดยบุคลากร
ทุกระดับมีความรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ทุกกองวิชามีระบบและ
กลไกในการประกัน
คุณภาพและนํามาใช้ใน
การพัฒนาและการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ และ
บุคลากร สกศ.ฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจ ระบบการ
ประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

การทําแผนการดาํเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  สกศ.ฯ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่
บุคลากร สกศ.ฯ 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในทุกระดับของ สกศ.ฯ 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 



 

 ๓๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอ
บหลัก 

ผู้รับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 
ตัวบ่งชี้ที่ 

กําหนดให้มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา...(ต่อ) 

ทุกกองวิชามีระบบและ
กลไกในการประกัน
คุณภาพ...(ต่อ) 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศกึษาเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
การประกันคณุภาพการศึกษาปี
การศกึษา ๒๕๕๗ พิจารณาแนวทาง
การพัฒนาในปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๑ 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ประกันคุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การบรรลุเป้าหมาย 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๑ 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อกําหนดแผนปฏิบัติ
ราชการ สกศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กตก.ฯ (๓) 
และ  

สปค.ฯ 

กองวิชา ทุกมาตรฐาน 

การประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาตลอดปีการศึกษา 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๑ 

การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา  

๘.๑ 

 



 

 ๓๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
กําหนดให้มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา...(ต่อ) 

ทุกกองวิชามีระบบและ
กลไกในการประกัน
คุณภาพ...(ต่อ) 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
 

ประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง สกศ.ฯ  

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

คณะกรรมการ
จัดทํารายงาน
การประเมิน
ตนเอง สกศ.ฯ 

๘.๑ 

กองวิชาส่งข้อมูลผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 
๒๕๕๘  

กตก.ฯ (๓) 
และ สปค.ฯ 

กองวิชา ทุกมาตร ฐาน 

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ   

กตก.ฯ (๓) 
และ สปค.ฯ 

คณะกรรม-  
การบริหาร
การศึกษา 

ทุกมาตร ฐาน 

การประชุมคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับกองวิชาและ
ระดับ สกศ.ฯ 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

คณะกรรม 
การประเมิน
คุณภาพ
ภายใน  สกศ.ฯ 

๘.๑ 

โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่ระบบการ
ปฏิบัติงานประจาํ 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๑ 

 



 

 ๓๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
กําหนดให้มีระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ
...(ต่อ) 

ทุกกองวิชามีระบบและ
กลไกในการประกัน
คุณภาพ...(ต่อ) 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (ต่อ) 
 

โครงการประเมินผลกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๑ 

ประเมินคณะกรรมการบริหาร
การศึกษา   

กตก.ฯ (๑) หน.ม.๕  
สกศ.ฯ 

๕.๑* 

ประเมินผู้บริหารทุกระดับ กตก.ฯ (๑) หน.ม.๕  
สกศ.ฯ 

๕.๒* 

การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองในทุกระดับของ สกศ.ฯ 
 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

คณะกรรม 
การจัดทํา
รายงานการ
ประเมินตนเอง 

๘.๑ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑, 
๕.๓ 

การจัดการความรู้ เรื่องการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการกับงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๑, ๕.๔ 

 



 

 ๓๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านการส่งกําลังบํารุง 

พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนการศึกษาให้มี
ความรู้ ความสามารถใน
การใช้และการทํานุ
บํารุงรักษาสื่อ 

จัดการอบรมเรื่องการใช้
และการบํารุงรักษาสื่อ
การสอนประเภทต่างๆ 
แก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
ทุกครั้งที่ สกศ. ฯ ได้รับ
มอบสื่อการสอนใหม่ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรสําหรับปรน นิบัติ
บํารุงอุปกรณ ์

โครงการอบรมบุคลากรใน
การปรนนิบัติบํารุง และแก้ไข
ปัญหาขั้นต้นคอมพิวเตอร์ 

กคศ.ฯ - ๖.๒ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การซ่อมและปรนนิบัติบํารุง
เครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กแบบ
สายสะพาย” 

กวค.ฯ - ๖.๒ 

ดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ์ 
อาคารสํานักงาน อาคาร
เรียน และบ้านพักของทาง
ราชการในความรับผิดชอบ
ของ สกศ.ฯ ให้สามารถใช้
งานได้อย่างเหมาะสมอยู่
เสมอ 

ปรนนิบัติบํารุงสิง่อุปกรณ ์
อาคารสํานักงาน อาคาร
เรียน และบ้านพักของ
ทางราชการ ในความ
รับผิดชอบของ สกศ.ฯ ให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมอยู่เสมอ 

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบาํรุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุง
อาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอํานวย
ความสะดวก และระบบ
สาธารณูปโภค 

ซ่อมปรับปรุงอาคาร กตก.ฯ (๔) กตก.ฯ เคมีฯ 
กวล.ฯ 

๖.๖ 

ซ่อมปรับปรุง หอประชุม   
สกศ.ฯ 

กตก.ฯ (๔) - ๖.๖ 

 

 



 

 ๓๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านกําลังพล 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับชั้นศึกษาเพิ่มเติม 
เพื่อยกระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษา โดยการช่วย
ในการจัดหาแหล่งทุนทั้ง
ระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ในแต่ละปี อจ.สกศ.ฯ แต่
ละคน ต้องเข้าร่วม
สัมมนาหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง 
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
และเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการที่สภาอาจารย์ฯ 
จัด ร้อยละ ๕๐ ของ
จํานวน อจ.สกศ.ฯ 
ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล 
๑๓. แผนงานส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถของกําลังพล 

การส่งเสริมให้กําลังพลมี
ความตั้งใจในการศึกษา
หลักสูตรตามแนวทางรับ
ราชการ 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา     ๖.๒  

โครงการสนับสนนุการจัดทํา
และการรับรองผลงานเพื่อขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ สภา
อาจารย์ สกศ.ฯ 

สภาอาจารย์ กองวิชา ๖.๒  ๖.๓* 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู้และ
ทักษะภาษาต่างประเทศ 
ให้กับกําลังพล 

อบรมภาษาอังกฤษให้กับ
กําลังพลที่สนใจ 

กตก.ฯ.(๓) - ๖.๒ 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
สําหรับลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ บก.รร.จปร. 

กอศ.ฯ - ๖.๒ 

 

 



 

 ๓๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ความสามัคค ี
การทํางานเป็นหมู่คณะ 
รวมถึงค่านิยมที่ดีและ
เหมาะสมอื่นๆ แก่บุคลากร 

สกศ.ฯ จัดอบรมหรือจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม เอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหารแก่บุคลากร 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

สปค.ฯ 
(หน.ม.๔) 

  

๑. การสาธิตนาฏศลิป์
และดนตรไีทย 

กปศ.ฯ - ๔.๑, ๔.๓* 

๒. กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
กําลังพล 

กวล.ฯ  กอศ.ฯ ๔.๑, ๔.๓*  

๓. กิจกรรมการทําบุญ
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 
สกศ.ฯ 

กตก.ฯ (๑) - 
 

๔.๑ 

๔. กิจกรรมสืบสาน
ประเพณีไทยของ กวล.ฯ 

กวล.ฯ - ๔.๑ 

 

 

 

 



 

 ๔๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ความสามัคค ี
การทํางานเป็นหมู่คณะ 
รวมถึงค่านิยมที่ดีและ
เหมาะสมอื่นๆ แก่บุคลากร 
(ต่อ) 

สกศ.ฯ จัดอบรมหรือจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม เอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหารแก่บุคลากร 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(ต่อ) 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรมในการสืบ
สานขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร    

สปค.ฯ 
(หน.ม.๔) 

  

๑. โครงการทัศนศึกษา
สถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
สกศ.ฯ 

กตก.ฯ(๓) กองวิชา ๔.๑, ๔.๒ 

๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่าง
การศกึษาดูงานของ นนร.        

กตก.ฯ(๓) กองวิชาที่มี
สาขา 

๔.๑, ๔.๒ 

๓. กิจกรรมฝึกอบรม
บุคคลท่ามือเปล่า 

กตก.ฯ (๑) - ๔.๑, ๔.๒ 

๔. กิจกรรม “พบพี่เก่า
เล่าเรื่องใหม่” 

กมส.ฯ - ๔.๑, ๔.๒ 

   ๕. กิจกรรมส่งเสริมความรู้
และสืบสานประเพณีทาง
ทหาร 

กวล.ฯ กคศ.ฯ ๔.๑, ๔.๒ 



 

 ๔๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ความสามัคค…ี  
(ต่อ) 

สกศ.ฯ จัดอบรมหรือจัด
กิจกรรมเพื่อสง่เสริม
คุณธรรม จริยธรรม ... (ตอ่) 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลัง
พล 

โครงการสมรรถภาพหัวใจ
เพื่อคุณภาพชีวิตกําลังพล 

กตก.ฯ (๑) -  ๖.๒ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เสนอความต้องการสิ่ง
อุปกรณ์ที่เป็นผลมาจาก
วิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายนํามาใช้ใน
การศึกษา การวิจัย การ
บริหารงานของ  
สกศ.ฯ อันเป็นการยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น 

๑. สกศ.ฯ มีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อ
ใช้ในการศึกษา การวิจัย 
การบริหารงานของ สกศ.ฯ 
ที่สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 
๒. บุคลากรทุกระดบัมี
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับที่สามารถนํามาใช้
งานได้อย่างแท้จริง ภายใน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์
เพื่อการบริหาร การจัดการ 
การเรียนการสอน และการ
วิจัย 

กคศ.ฯ  ๕.๓, ๖.๖ 

๑. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลกําลังพลข้าราชการ 
สกศ.ฯ 

กตก.ฯ (๑) - ๕.๓ 

๒. โครงการประเมินการ
เรียนการสอนออนไลน์ 

กคศ.ฯ กฟส.ฯ กวค.ฯ 
กวฟ.ฯ กปศ.ฯ

กวย.ฯ 

๕.๓, ๖.๔, ๖.๖       



 

 ๔๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
เสนอความต้องการสิ่ง
อุปกรณ์ที่เป็นผลมาจาก
วิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ... (ต่อ) 

๑. สกศ.ฯ มีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย ...
(ต่อ) 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

๓. การพัฒนาโปรแกรม
การจัดเก็บเอกสารประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กวฟ.ฯ - ๕.๓, ๘.๑          

๔. โครงการพัฒนา
โปรแกรมอาจารย์ที่ปรึกษา 

กคศ.ฯ - ๕.๓, ๖.๗+ 

๕. โครงการพัฒนา
ระบบจัดการสิ่งอุปกรณ์ใน
หน่วยงานโดยใช้ระบบ 
barcode   

กคศ.ฯ - ๕.๓, ๖.๖ 
 

๖. โครงการพัฒนา
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัย
ของ รร.จปร. 

กคศ.ฯ - ๒.๑, ๕.๓ 

๗. โครงการระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ผอ.กตก.ฯ กคศ.ฯ กวฟ.ฯ ๕.๓ 
 

 

 



 

 ๔๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เสนอความต้องการสิ่ง
อุปกรณ์ที่เป็นผลมาจาก
วิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์..... 
(ต่อ) 

๑. สกศ.ฯ มีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อ
ใช้ในการศึกษา การวิจัย 
...(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย (ต่อ) 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์
และระบบเครือข่ายเทคโน 
โลยีสารสนเทศ 

   

๑. โครงการการติดตั้ง
เครื่องแม่ข่ายประจํากอง
วิชา 

กตก.ฯ - ๕.๓, ๖.๖ 

๒. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

กตก.ฯ (๔) กองวิชา ๕.๓ 

โครงการจัดทําฐานข้อมูล
จดหมายเหตุจากหลักฐาน
ต่างประเทศ 

กปศ.ฯ - ๕.๓, ๖.๖ 

การพัฒนาและจัดทํา
ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ 

กปศ.ฯ - ๕.๓, ๖.๖ 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

กคศ.ฯ - ๖.๒ 



 

 ๔๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
เสนอความต้องการสิ่ง
อุปกรณ์ที่เป็นผลมาจาก
วิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อพัฒนา
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์..... (ต่อ) 

 ๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อ) 

โครงการพัฒนาเว็บไซต ์  
สกศ.ฯ. (ไม่รวมฐานข้อมูล) 

กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

กองวิชา ๕.๓ 
๖.๖ 

โครงการปรับปรุงเครื่องแม่
ข่ายระบบเอกสารภายใน 
สกศ.ฯ 

กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) - 

๕.๓ 
๖.๖ 

โครงการปรับปรุงเครื่องแม่
ข่ายเวปไซต์  สกศ.ฯ 

กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

- 
๕.๓ 
๖.๖ 

ประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบเอกสารภายใน สกศ.ฯ 

กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

- 
๕.๓ 

ด้านการบริหารจัดการ 

พัฒนาการจัดโครงสร้าง
ของหน่วยให้สามารถ
รองรับปริมาณงานที่มีอยู่ 
และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

สกศ.ฯ มีโครงสร้างของ
หน่วยที่สามารถรองรับ
ปริมาณงานที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและอนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๑๒  การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

การปรับภูมิทัศน ์สกศ.ฯ 
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

กวล.ฯ  กองวิชา ๔.๔* 

โครงการ ๕ ส กคศ.ฯ - ๔.๔* 

 

 



 

 ๔๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านกําลังพล 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับชั้นศึกษาเพิ่มเติม 
เพื่อยกระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษา  
 

อจ.สกศ.ฯ เข้าร่วมสัมมนา
หรือเข้ารับการฝกึอบรม
ทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ 
ของจาํนวน อจ.สกศ.ฯ 
ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๑๓  ส่งเสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการส่งกําลังพล
เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก 
ทบ. ภายใน กห. และแผนการ
ใช้ประโยชน์ 
 

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตร 
รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., 
วสท., วทร., วทอ. 

กตก.ฯ (๓) กวส.ฯ 
 

๖.๒ 

๒๑. แผนงานการส่งกําลังพลเข้า
รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของ
หลัก สูตรภายในประเทศ นอก 
กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายใน 
ประเทศ   

กตก.ฯ (๓) กคศ.ฯ  
กอศ.ฯ  
กวส.ฯ 

๖.๒ 

โครงการทุนการศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรม
และเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ 

กตก.ฯ (๓) - ๖.๒ 

 



 

 ๔๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับชั้นศึกษาเพิ่มเติม 
เพื่อยกระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษา (ต่อ) 
 

อจ.สกศ.ฯ เข้าร่วมสัมมนา
หรือเข้ารับการฝกึอบรม
ทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อย
ปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ 
ของจาํนวน อจ.สกศ.ฯ 
ทั้งหมด (ต่อ) 

๒๒. แผนงานการส่งกําลังพลเข้า
รับการศึกษาของ หลักสูตร
ต่างประเทศและแผนการใช้
ประโยชน์ 

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับปริญญา
โทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 

กตก.ฯ (๓) กฟส.ฯ กวย.ฯ 
กคศ.ฯ กวฟ.ฯ 

เคมี 

๖.๒ 

๒๓. แผนงานการส่งกําลังพล
เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนา
กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
 

โครงการส่งผู้บริหาร/
อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๒ 

ส่งบุคลากรสายสนับสนุน
เข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๒ 

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง รร.จปร. 
กับสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๒ 



 

 ๔๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านการศึกษา  
พัฒนาและส่งเสริมการ
ทํางานวิจัยและงานวิชาการ
อื่นๆ ของ อจ. 
สกศ.ฯ และ นนร. 
 

ให้การสนับสนุนแก ่
รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์
การวิจัยและกองทุนวิจัย 
เพื่อสนองตอบต่อการ
ดําเนินงานด้านการวิจัย
ของ นนร. อาจารย์ และ
ทบ. ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙
ให้บริการทางการศึกษา 
แก่สถานศึกษาภายนอก 
และกลุ่มบุคคลอื่นๆ 

กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรับใน
เชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์
 
 

แต่งตั้งคณะทํางานการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ รร.จปร. 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๑ 

จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) 
กับสถาบันการศึกษาหรือ
สถาบันการวิจัยภายนอก 

กตก.ฯ (๓) - ๒.๑ 

แต่งตั้งคณะทํางานประสาน
กับสถาบันภายนอกที่ทํา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

กตก.ฯ (๓) - ๒.๑ 

โครงการส่งเสริมเพื่อการ
วิจัย/งานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๑ 

การสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการภายนอก 
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อ
การพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๓ 

 



 

 ๔๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
พัฒนาและส่งเสริมการ
ทํางานวิจัยและงาน
วิชาการอื่นๆ ของ  อจ.
สกศ.ฯ และ นนร. (ต่อ) 
 

ให้การสนับสนุนแก ่
รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์
การวิจัยและกองทุนวิจัย 
(ต่อ) 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ต่อ) 

 โครงการสัมมนาทาง
วิชาการเฉลิมพระเกียรติ 
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสเจริญ
พระชนมายุครบ ๕ รอบฯ 

กปศ.ฯ กตก.ฯ (๓) ๕.๙*  
๖.๓ 

โครงการประชุมทางวิชาการ 
สภาอาจารย์  สกศ.ฯ 

สภาอาจารย์ - ๖.๒ 

โครงการบรรยายพิเศษทาง
วิชาการสภาอาจารย์ สกศ.ฯ 

สภาอาจารย์ - ๖.๒ 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่น
ของอาจารย์ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

สภาอาจารย์ กองวิชา ๒.๑ 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่น
ของ นนร.  ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

สภาอาจารย์ กองวิชาที่มี
สาขาวิชา 

๒.๑ 

จัดทําระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านงานวิจัย 

กวฟ.ฯ - ๒.๑ 

 



 

 ๔๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
พัฒนาและส่งเสริมการ
ทํางานวิจัยและงาน
วิชาการอื่นๆ ของ อจ. 
สกศ.ฯ และ นนร. (ต่อ) 
 

ให้การสนับสนุนแก ่
รร.จปร. ในการจัดตั้ง
ศูนย์การวิจัยและกองทุน
วิจัย (ต่อ) 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ต่อ) 

การจัดทําวารสารทาง
วิชาการ รร.จปร. ให้เข้าสู่
ฐานข้อมูล (TCI) 

สภาอาจารย์ - ๒.๑, ๒.๕* 

นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการ
เรียนการสอน นนร. 

กตก.ฯ(๓)   กองวิชา ๒.๔ 
๖.๔ 

๒๕. แผนงานการจัดการ
ความรู้ (KM) 

โครงการการจัดการความรู้
ส่วนการศึกษา  โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

กวล.ฯ กองวิชา ๕.๔, ๖.๖ 

๒๖. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอน
พิเศษเพื่อสงเคราะห์การ
สอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลกูจ้าง ทบ. 

กตก.ฯ (๓) กคศ.ฯ เคมีฯ 
กมส.ฯ กฟส.ฯ  

กอศ.ฯ 

๓.๑, ๓.๒* 

โครงการสนับสนนุให้
ข้าราชการบริการวิชาการ
แก่สังคมในหน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๑ 

 



 

 ๕๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
พัฒนาและส่งเสริมการ
ทํางานวิจัยและงาน
วิชาการอื่นๆ ของ อจ. 
สกศ.ฯ และ นนร. (ต่อ) 
 

ให้การสนับสนุนแก ่
รร.จปร. ในการจัดตั้ง
ศูนย์การวิจัยและกองทุน
วิจัย (ต่อ) 

๒๖. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ (ต่อ) 

 โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการ
วิชาการ / กรรมการวิชาชีพ / 
กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๑, ๓.๒* 

โครงการสนับสนนุและ
ส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ / 
ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๑, ๓.๒* 

โครงการบริการทางวิชาการ
ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 

กอศ.ฯ กวล.ฯ กฟส.ฯ 
เคมีฯ กอศ.ฯ 
กมส.ฯ กปศ.ฯ 

กวส.ฯ 

๓.๑, ๓.๒*, ๓.๓* 

โครงการบริการทางวิชาการ
ทางระบบสารสนเทศ 

กคศ.ฯ - ๓.๑, ๓.๒* 

 

 



 

 ๕๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
พัฒนาและส่งเสริมการ
ทํางานวิจัยและงาน
วิชาการอื่นๆ ของ อจ. 
สกศ.ฯ และ นนร. (ต่อ) 
 

ให้การสนับสนุนแก ่
รร.จปร. ในการจัดตั้ง
ศูนย์การวิจัยและกองทุน
วิจัย (ต่อ) 

๒๖. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ (ต่อ) 

โครงการสอนภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักเรียนในพระราชานุ
เคราะห์ 

กอศ.ฯ - ๓.๑, ๓.๒* 

นําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 
 

กตก.(๓) กองวิชา ๓.๒* 

 



 

 ๕๒ 

รายละเอียดแผนปฏบิัตริาชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : บคุลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ  

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะ
ประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพื่อร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ 
พล เ อ ก หญิ ง  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ความก้าวหน้า
ในการจัดตั้ง
ศูนย์ฯ 

๘๐%  กคศ.ฯ  - ๕.๙* 

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ ์

คะแนนความ 
พึงพอใจผู้ที่ได้
ฟังบทร้อย
กรอง
เทิดพระเกียรติ 

๓.๕๑ กอศ.ฯ - ๕.๙* 

โครงการสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ 
๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี 

คะแนนความ
พึงพอใจ 

๓.๕๑ กอศ.ฯ - ๕.๙* 

 



 

 ๕๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

  โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ 
สยามบรมราชกุมารี สืบสานบทกวี
เพลงพระราชนิพนธ์ 

คะแนนความ
พึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๓.๕๑ กอศ.ฯ - ๕.๙* 

 โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิม   
พระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราช
กุมารี 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๒๐๐ คน กอศ.ฯ - ๕.๙* 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราช
นิพนธ์เนื้อเพลงไทยใน พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ 
พรรษา 

ต้นฉบับ    
พระราชนิพนธ์
เนื้อเพลงไทย 

จัดพิมพ์เป็น
รูปเล่มเสร็จ
สมบูรณ์ 
ภายในปี 
๒๕๕๘ 

กปศ.ฯ - ๕.๙* 

โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาท
เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวน
บทความที่
นําเสนอผ่าน
รายการวิทยุ
ต่อปี 

ไม่น้อยกว่า 
๔๐ 

บทความ 

กมส.ฯ - ๕.๙* 



 

 ๕๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

  โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมาย
เหตุพระราชกรณียกิจใน พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เกี่ยวกับ รร .จปร . 
และ จว.นครนายก 

การเปิด
ให้บริการ
ข้อมูลที่
รวบรวมแก่
ผู้สนใจ 

ภายในป ี
๒๕๕๘ 

กปศ.ฯ - ๕.๙* 

 โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คํา
สอน (lecture notes) ในพลเอกหญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

ต้ นฉบั บพระ
ราชนิพนธ์คํา
สอน 

สมบูรณ ์
ภายในปี 
๒๕๕๘ 

กปศ.ฯ - ๕.๙* 

 กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการส่วน
พระองค์ และพระบรมมหาราชวัง 

คะแนนความ
พึงพอใจ ของ 
นนร.  
ที่เข้าร่วม 

๔.๐๐ กปศ.ฯ - ๕.๙* 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐ
สีมาคุณากร 

คะแนนความ
พึงพอใจ 

๔.๐๐ กปศ.ฯ - ๕.๙* 

กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และ
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

จํานวน 
ข้าราชการที่
เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 
๒๕% 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 

 



 

 ๕๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

  จัดกําลงัพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็น
พระราชกุศล 

จํานวนกําลัง
พลที่เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ คน  

(นับซ้ําได้) 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 

๒. แผนงานการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายหมิ่นพระบรม 
เดชานุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

ปริมาณจํานวน
ข้อความรวมใน
การตรวจสอบ 

จํานวน
ข้อความที่
ตรวจสอบ 

๖๐๐ 
ข้อความ 

งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
การล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รายการจัดตั้ง
เครือข่ายผู้นําชุมชนเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนการล่วงละเมิดสถาบันฯ ใน
โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรัก
ชาติ 

ปริมาณ
จํานวน
ข้อความรวม
ในการ
ตรวจสอบ 

จํานวน
ข้อความที่
ตรวจสอบ 

๖๐๐ 
ข้อความ 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
๓. แผนงานการปลูกฝังและ
เสริมสร้างอุดมการณ์ความรัก
ชาติ 

การจัดกิจกรรม
การอบรม  

ไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง 

โครงการปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติสําหรับกําลัง
พล สกศ.ฯ 
    

การจัด
กิจกรรมการ
อบรม  

ไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 

 
 
 



 

 ๕๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก  
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค ์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของทางทหารและพลเรือน 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร 

การรับรอง
หลักสูตรจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑๐๐%  การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การรับรอง
มาตรฐานของ
หลักสูตรโดย
สภาการศึกษา
วิชาการทหาร 

๑๐๐% กวส.ฯ กองวิชาที่มี
สาขา 

๖.๑ 

 โครงการพัฒนาจัดทําระบบ
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรผ่าน
การรับรอง
ของคณะ 
กรรมการ 
บริหาร
การศึกษา 

๑๐๐% กตก.ฯ (๓) กองวิชา 
ยกเว้น  
กอศ.ฯ 
 กปศ.ฯ 

๖.๑ 

กิจกรรมประเมินผลหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา วท. 

ความพึงพอใจ ๓.๕๑ กวล.ฯ - ๖.๑ 

การจัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ จํานวนกอง
วิชาที่จัดทํา   

๑๐๐% กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

กองวิชา ๖.๑, 
๖.๔, 
๖.๕ 

 



 

 ๕๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร (ต่อ) 

  แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานการศึกษา 

กรรมการกํากับ
มาตรฐานการ 
ศึกษากองวิชา 

๑๐๐% กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

กองวิชา ๖.๔, 
๖.๘  

เป้าประสงค ์ : มีตํารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนาตํารา
และเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

จํานวนตําราที่
จัดทําเพื่อ
ประกอบการ
เรียนการสอน 

๑๐ เล่ม  การพัฒนาตําราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จํานวนตําราที่
ผ่านการ
รับรองจาก
สภา รร.จปร.  

๑๐ เล่ม กตก.ฯ และ 
สภาอาจารย์ 
 

กองวิชา ๒.๕* 

โครงการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อ
ส่งเสริมให้ นนร. รักการอ่าน 

การนําเสนอสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่ 
นนร. จัดหา
ตามความสนใจ 

> ๒ ครั้งต่อ
ปี 

กปศ.ฯ - ๖.๖ 

๖. แผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน  

คะแนนความพึง
พอใจของผู้เรียน
ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

≥ ๓.๕๑ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ์  

 ความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ
และโสต 
ทัศนูปกรณ์ 

๑๐๐% กตก.ฯ (๔) 
 

กฟส.ฯ เคมีฯ 
กวฟ.ฯ กวย.ฯ 
กวส.ฯ กคศ.ฯ 

กวค.ฯ  

๖.๖ 

 
 



 

 ๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๖. แผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน (ต่อ) 

  โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน 

ความพร้อม
ของสื่อการ
เรียนการสอน 

๑๐๐% กฟส.ฯ 
 

กคศ.ฯ กฟส.ฯ 
กมส.ฯ กวล.ฯ 
เคมีฯ กวค.ฯ 
กวฟ.ฯ กมส.ฯ 

๖.๖ 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการ
สอนและทรัพยากรการเรียนรู้ สกศ.ฯ 

คะแนนความ
พึงพอใจ 

≥ ๓.๕๑ สปค.ฯ 
(หน. ม.๖) 

กองวิชา ๖.๖ 

เป้าประสงค ์ : ๑. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
                   ๒. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบคัดเลือก
เข้าเป็น นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกปี 
                   ๓. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๗. แผนงานการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ทหารของ ทบ. 

มีประสิทธิภาพ 
ไม่มีการทุจริต
ในกระบวนการ
สอบ 

๑๐๐% การพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคล
พลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) 
 

มีประสิทธิภาพ ๑๐๐% กตก.ฯ (๓) คณะ
อนุกรรม 
การที่

เกี่ยวข้องฯ 

๑.๗ 

 ไม่มีการทุจริต
ในกระบวนการ
สอบ 

๑๐๐% 

 
 



 

 ๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน  จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงการสัมมนาผู้บริหารด้าน
การศึกษาโรงเรียนนายร้อยสี่เหล่า 

การจัดการ
ประชุมตาม
แผนโครงการ 

อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง 

กตก.ฯ (๓) - ๕๖* 
๕๗* 

การให้ความรู้ด้านกระบวนการการ
ประกันคุณภาพ (PDCA) แก่ นนร. 
ในการจัดทํากิจกรรมผู้เรียน 

จํานวน นนร. ที่
ทํากิจกรรมทราบ
ถึงกระบวนการ 
PDCA 

๗๐% สปค.ฯ กองวิชาที่มี
การจัด
กิจกรรม
ผู้เรียน  

๖.๕ 

โครงการสนับสนนุ นนร. ในการเข้า
แข่งขันชิงชนะเลศิ 

จํานวน นนร. 
ที่ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคุณ 

๘ คน กตก.ฯ (๓) กวย.ฯ กวค.ฯ 
กวฟ.ฯ กอศ.ฯ 

๑.๘, 
๕.๗*, 
๖.๕ 

๑. โครงการแข่งขันฮอนด้า
ประหยัดเชื้อเพลิง 

การเข้า
แข่งขันและ
การสิ้นเปลือง
น้ํามัน 

สถิติการ
ประหยัด

น้ํามันดีกว่า
ปี ๒๕๕๗ 

กวค.ฯ - ๑.๘, 
๖.๕ 

๒. โครงการแข่งขันคอนกรีต
พลังช้างครั้งที่ ๑๖ 

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคุณ 

กวย.ฯ - ๑.๘, 
๖.๕ 

 



 

 ๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ) 

  ๓. โครงการแข่งขันคอนกรีต
มวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๙ 

ผลการแข่งขัน ติด ๑ ใน 
๑๐ ทีม 

กวย.ฯ - ๑.๘, 
๖.๕ 

๔. โครงการอากาศยานไร้
คนขับ 
 

จํานวน นนร.
ที่ได้รับ รางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคุณ 

๑ คน กวฟ.ฯ - ๑.๘, 
๖.๕ 

๕. โครงการประกวดสุนทร
พจน์อุดมศึกษา 

จํานวน นนร. 
ที่ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคุณ 

๑ นาย กอศ.ฯ - ๑.๘, 
๖.๕ 

โครงการฝึกปฏิบตัิงานด้านการ
พัฒนาชุมชนของ นนร.  ชั้นปีที่ ๓ 
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ความพึงพอใจ
ของผู้ร่วม
โครงการ 

≥ ๔.๕ กมส.ฯ - ๖.๔ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จํานวน
กิจกรรม 

๑ กิจกรรม กอศ.ฯ - ๖.๔, 
๖.๕ 

 
 
 
 



 

 ๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ) 

  กิจกรรมจัดทําป้ายนิเทศภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

จํานวนป้าย
นิเทศที่จัดทํา
ตลอดปี
การศึกษา 

๘ ป้าย กอศ.ฯ - ๖.๔ 

โครงการพัฒนาทักษะการสอบ
ภาษาอังกฤษแบบ ALC ให้แก่ นนร. 

จํานวนผู้ที่
สอบผ่าน 

๓๐% กวฟ.ฯ - ๖.๔, 
๖.๕ 

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์
และ นนร. 

ระดับความพึง
พอใจของ 
นนร.และ
อาจารย์ 

๓.๕๑ กตก.ฯ (๓) ทุกกองวิชา
ยกเว้น 
 กอศ.ฯ   

๖.๕ 

ส่งเสริมการจัดทําโครงงานวิจัย นนร.  จํานวน
โครงงานวิจัย 
นนร. ที่ทํา
แล้วเสร็จ 

 ๑๐๐% กตก.ฯ (๓)  กองวิชา 
ยกเว้น 

กปศ.ฯ กอศ.ฯ   

๖.๔ 

เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จาก
หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ 
นนร.  

จํานวน
สาขาวิชาที่มี
การเชิญผู้มี
ประสบการณ์ฯ  

๑๐๐% กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๔ 

 



 

 ๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 

(ต่อ) 

  โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์
และเทคโนโลยีอวกาศ ให้แก่ นนร. 
และบุคลากรของ รร.จปร. 

มีการสอน 
วิชาทางด้าน
ดาราศาสตร์
ให้แก่ นนร. 

อย่างน้อย ๑ 

วิชา 
กฟส.ฯ - ๖.๔ 

จํานวนกิจกรรม
ทางด้านดารา
ศาสตร์ 

อย่างน้อย ๒ 
กิจกรรม 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร. 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

รายงานข้อมูล 
นนร. ที่อยู่ใน
ความ
รับผิดชอบให้ 
ผบช. ทราบ 

เดือนละ ๑ 
ครั้ง 

กตก.ฯ (๓) ทุกกองวิชา 
ยกเว้น     
กปศ.ฯ 

๖.๗ 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 
ของ นนร. 

จํานวน นนร. 
ผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า 
๙๐ % 

กคศ.ฯ  ๕.๖* 

นนร. 
กลุ่มเป้าหมาย
เลิกสูบบุหรี่ 

๕๐ % 
 

 



 

 ๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ) 

  

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 
ของ นนร. (ต่อ) 

นนร.  ที่ร่วมเปน็
จิตอาสารณรงค์
ให้ผู้อื่นเลิกสูบ
บุหรี่ 

ไม่น้อยกว่า 
๒๐% 

   

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา 

ผลการประเมิน
การปฏิบัติงาน 
สกศ.ฯ ที่
สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของ 
นนร. 

๓.๕๑ โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผูน้ํา
แก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา ประจําปี ๒๕๕๘ 

ระดับความพึง
พอใจ 

๓.๕๑ กมส.ฯ - ๖.๕ 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. จํานวนครั้งการ
อบรมของกอง
วิชา  

ไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง 

กตก.(๑) กองวิชา ๕.๖* 

กิจกรรมรับแถว นนร. ร้อยละของการ
รับแถว นนร. 
โดยนาย ทหาร
เวร สกศ.ฯ 

๑๐๐ %  กตก.ฯ (๓) นายทหาร
เวรสกศ.ฯ 

๕.๖*, 
๕.๗* 

การปฐมนิเทศ  นนร. ร้อยละของการ
ปฏิบัติจริง 

๑๐๐ % กตก.ฯ (๓) กองวิชาที่มี
สาขา 

๕.๖* 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. ร้อยละของการ
ปฏิบัติจริง 

๑๐๐ % กตก.ฯ (๓) กองวิชาที่มี
สาขา 

๕.๖* 

 



 

 ๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค ์ : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและนํามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบการประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คะแนน
ประเมินตนเอง  
สกศ.ฯ 

๔.๕๑ การทําแผนการดาํเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  สกศ.ฯ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

แผนงานการ
ประกัน
คุณภาพในทุก
ระดับการ
บริหาร 

๑๐๐% กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่
บุคลากร สกศ.ฯ 

ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

 ๓.๕๑ กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับงานประกันคณุภาพการศึกษาใน
ทุกระดับของ สกศ.ฯ 

สกศ.ฯ มีคําสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ระดับ สกศ.ฯ 

๑๐๐% กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

 



 

 ๖๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

  การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับงานประกันคณุภาพการศึกษาใน
ทุกระดับของ สกศ.ฯ (ต่อ) 

คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดทํารายงาน
การประเมิน
ตนเอง สกศ.ฯ 

๑๐๐% กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

  

- ๘.๑ 

คําสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ภายใน สกศ.ฯ 

๑๐๐% 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศกึษาเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
การประกันคณุภาพการศึกษาปี
การศกึษา ๒๕๕๗ พิจารณาแนวทาง
การพัฒนาในปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 

ผลการ
พิจารณาตาม
ข้อเสนอแนะ
ของคณะ 
กรรมการ
ประเมิน 
รร.จปร.  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๐๐% กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๑ 

 



 

 ๖๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

  ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ประกันคุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การบรรลุเป้าหมาย 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์บรรลุ
เป้าหมาย     
สกศ.ฯ  

๑๐๐% กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๑ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สกศ.ฯ
และแผน 
ปฏิบัติราชการ 
กองวิชา 

๑๐๐% กตก.ฯ (๓) 
และ สปค.ฯ 

กองวิชา ทุก
มาตรฐาน 

การประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาตลอดปีการศึกษา 

 

ประชุม
คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

จัดประชุม
ตามแผน 
๑๐๐% 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๑ 

การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 

มีการตรวจ
เยี่ยมกอง 

 ๒ ครั้ง ตาม
แผนที่
กําหนด 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา  

๘.๑ 



 

 ๖๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

  ประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง สกศ.ฯ  

จัดการประชุม
ตามแผน 

๑๐๐% กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

คณะกรรมการ
จัดทํารายงาน
การประเมิน
ตนเอง สกศ.ฯ 

๘.๑ 

กองวิชาส่งข้อมูลผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 
๒๕๕๘  

ข้อมูลการ
ดําเนินงาน
ระดับกองวิชา 

๑๐๐% กตก.ฯ (๓) 
และ สปค.ฯ 

กองวิชา ทุก
มาตร 
ฐาน 

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ   

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 
ได้รับการ
ประเมิน 

๑๐๐% กตก.ฯ (๓) 
และ สปค.ฯ 

คณะกรรม -  
การบ ริ หาร
การศึกษา 

ทุก
มาตร 
ฐาน 

การประชุมคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับกองวิชาและ
ระดับ สกศ.ฯ 

ความเข้าใจ
ในการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๑๐๐% กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

คณ ะ ก ร ร ม  
การประเมิ น
คุณภาพภายใน  
สกศ.ฯ 

๘.๑ 

 
 
 
 



 

 ๖๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

  โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่ระบบการ
ปฏิบัติงานประจาํ 

ระดับความพึง
พอใจของกําลงั
พล สกศ.ฯ ต่อ 
กระบวนการ
ประกัน
คุณภาพ
การศกึษา 

๓.๕๑ กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๑ 

โครงการประเมินผลกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

โครงการเสร็จ
ตาม

ระยะเวลา 

๑๐๐% กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๑ 

ประเมินคณะกรรมการบริหาร
การศึกษา   

คะแนนการ
ประเมิน 

๔.๕๑ กตก.ฯ (๑) หน.ม.๕  
สกศ.ฯ 

๕.๑* 

ประเมินผู้บริหารทุกระดับ คะแนนการ
ประเมิน 

๔.๕๑ กตก.ฯ (๑) หน.ม.๕  
สกศ.ฯ 

๕.๒* 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ในทุกระดับของ สกศ.ฯ 
 

ส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง
ทันเวลาที่
กําหนด 

๑๐๐% กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

คณะกรรม 
การจดัทํา
รายงานการ
ประเมินตนเอง 

๘.๑ 



 

 ๖๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการประกันคุณภาพการศกึษา 

การจัดเก็บ
หลักฐาน
อ้างอิงบน
ระบบ
ฐานข้อมูล 

๑๐๐ % กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑, 
๕.๓ 

การจัดการความรู้ เรื่องการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการกับงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

รายงานการ
ดําเนินงาน
แล้วเสร็จ 

๑๐๐ % กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๑, 
๕.๔ 

เป้าประสงค์  : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบํารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝา่ยสนับสนุนทุกครั้งที่ สกศ. รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุง
อุปกรณ์ 

จํานวนการ
จัดอบรม 

≥ ๑ ครั้ง โครงการอบรมบุคลากรในการ
ปรนนิบัติบํารุง และแก้ไขปัญหา
ขั้นต้นคอมพิวเตอร์ 

ระดับความพึง
พอใจของผู้
เข้ารับการ
อบรม 

๓.๕๑ กคศ.ฯ - ๖.๒ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ซ่อมและปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัด
หญ้าขนาดเล็กแบบสายสะพาย” 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้า
อบรม 

> ๓.๕๑ กวค.ฯ - ๖.๒ 

 
 



 

 ๗๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค ์ : ปรนนิบัติบํารุงสิง่อุปกรณ ์อาคารสาํนักงาน อาคารเรียน และบา้นพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใชง้านได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบาํรุง 
๑๒. แผนงานการปรับปรุง
อาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอํานวย
ความสะดวก และระบบ
สาธารณูปโภค 

ความพึง
พอใจของ 
นนร.  
และบุคลากร 

๓.๕๑ ซ่อมปรับปรุงอาคาร งานสําเร็จ ๑๐๐% กตก.ฯ (๔) กตก.ฯ เคมีฯ 
กวล.ฯ 

๖.๖ 

ซ่อมปรับปรุง หอประชุม สกศ.ฯ งานสําเร็จ ๑๐๐% กตก.ฯ (๔) - ๖.๖ 

เป้าประสงค์  : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล 
๑๓. แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถของ
กําลังพล 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การส่งเสริมให้กําลังพลมีความตั้งใจ
ในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง
รับราชการ 

จํานวนกําลัง
พลที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตร 

๑๐๐% กตก.ฯ (๑) กองวิชา     ๖.๒ 

โครงการสนับสนนุการจัดทําและการ
รับรองผลงานเพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ สภาอาจารย์ สกศ.ฯ 

จํานวน
อาจารย์ที่เข้า
สู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

๑๐ นาย สภาอาจารย์ กองวิชา ๖.๒  
๖.๓* 

 
 



 

 ๗๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู้
และทักษะภาษา 
ต่างประเทศให้กับกําลังพล 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% อบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลที่
สนใจ 

ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

๓.๕๑ กตก.ฯ.(๓) - ๖.๒ 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
บก.รร.จปร. 

ความพึงพอใจ ๓.๕๑ กอศ.ฯ - ๖.๒ 

เป้าประสงค ์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากร อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% 
 สปค.ฯ 
(หน.ม.๔) 

-  

๑. การสาธิตนาฏศลิป์และดนตรี
ไทย 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๕๐๐ คน กปศ.ฯ - ๔.๑, 
๔.๓* 

๒. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับกําลังพล 

 

 จํานวน
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 ๘๐% กวล.ฯ  กอศ.ฯ ๔.๑, 
๔.๓*  

 



 

 ๗๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๕. แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) 

  ๓. กิจกรรมการทําบุญเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนา สกศ.ฯ 

จํานวนครั้งใน
การปฏิบัติ 

๑ ครั้ง กตก.ฯ (๑) - 
 

๔.๑ 

๔. กิจกรรมสืบสานประเพณี
ไทยของ กวล.ฯ 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๖๐% กวล.ฯ - ๔.๑ 

โครงการ/กิจกรรมในการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร    

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรม ที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% สปค.ฯ 
(หน.ม.๔) 

-  

๑. โครงการทัศนศึกษาสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม  สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม 

๓.๕๑ กตก.ฯ(๓) กองวิชา ๔.๑, 
๔.๒ 

๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย
ในระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร.     

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม  

๓.๕๑ กตก.ฯ(๓) กองวิชาที่มี
สาขา 

๔.๑, 
๔.๒ 

 
 



 

 ๗๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) 

  

๓. กิจกรรมฝึกอบรมบุคคลท่ามือ
เปล่า 

กําลังพล
ปฏิบัติตนตาม
แบบธรรม
เนียมทหารได้
ถูกต้อง 

๘๐% กตก.ฯ (๑) - ๔.๑, 
๔.๒ 

๔. กิจกรรม “พบพี่เก่าเล่าเรื่อง
ใหม่” 

จํานวน
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๐๐ % 
 

กมส.ฯ - ๔.๑, 
๔.๒ 

   ๕. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และสืบ
สานประเพณีทางทหาร 

กําลังพล
ปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

๘๐% กวล.ฯ กคศ.ฯ ๔.๑, 
๔.๒ 

๑๖. แผนงานการพัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กําลังพล 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑๒ นาย โครงการสมรรถภาพหัวใจเพื่อ
คุณภาพชีวิตกําลงัพล 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑๒ นาย กตก.ฯ (๑) -  ๖.๒ 

เป้าประสงค ์ : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา 
                  ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 



 

 ๗๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐%  โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการ
บริหาร การจัดการ การเรียนการ
สอน และการวิจัย 

  
กคศ.ฯ  ๕.๓, 

๖.๖ 

๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
กําลังพลข้าราชการ สกศ.ฯ 

ฐานข้อมูล
กําลังพล  

๑๐๐% 
  

กตก.ฯ (๑) - ๕.๓ 

๒. โครงการประเมินการเรียน
การสอนออนไลน์ 

การนําไปใช้
ประโยชน์ 

๘๐% กคศ.ฯ กฟส.ฯ กวค.ฯ 
กวฟ.ฯ กปศ.ฯ

กวย.ฯ 

๕.๓, 
๖.๔, 
๖.๖ 

๓. การพัฒนาโปรแกรมการ
จัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ
การศึกษา  

ความก้าวหน้า
ของกิจกรรม
ตามเป้าหมาย 

๗๕% กวฟ.ฯ - ๕.๓, 
๘.๑ 

๔. โครงการพัฒนาโปรแกรม
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ความก้าวหน้า
ของโปรแกรม 

 ๘๐% กคศ.ฯ - ๕.๓, 
๖.๗+ 

๕. โครงการพัฒนาระบบจัดการ
สิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้ระบบ 
barcode   

การนํา
โปรแกรมไป
ใช้ประโยชน์ 

๓๐% กคศ.ฯ - ๕.๓, 
๖.๖ 

 
๖. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ

ข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. 
การนําไปใช้
ประโยชน์ 

 ๘๐% กคศ.ฯ - ๒.๑, 
๕.๓ 



 

 ๗๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

  

๗. โครงการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

การนําไปใช้
ประโยชน์ 

 ๘๐% ผอ.กตก.ฯ กคศ.ฯ กวฟ.ฯ ๕.๓ 
 

โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และ
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

๑.โครงการการติดตั้งเครื่องแม่
ข่ายประจํากองวิชา 

จํานวนเครื่องแม่
ข่าย 

๑ แม่ข่าย กตก.ฯ - ๕.๓, 
๖.๖ 

๒. โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด 

จํานวนกล้อง
วงจรปิด 

๑ ตัว กตก.ฯ (๔) กองวิชา ๕.๓ 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมาย
เหตุจากหลักฐานต่างประเทศ 

สําเนาเอกสารใน
ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย
๘๐๐ เรื่อง 

กปศ.ฯ - ๕.๓, 
๖.๖ 

การพัฒนาและจัดทําฐานข้อมูล
ห้องสมุดออนไลน์ 

ปริมาณ
ฐานข้อมูลที่แล้ว
เสร็จจาก
หนังสือ/เอกสาร
สิ่งพิมพ์/สื่อวีดิ
ทัศน์ ที่รับเข้าใน
ปี ๒๕๕๘ 

๘๐%  กปศ.ฯ - ๕.๓, 
๖.๖ 



 

 ๗๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๘. แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค ์

๘๐% โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระดับความพึง
พอใจของกําลัง
พล สกศ.ฯ 

๓.๕๑ กคศ.ฯ - ๖.๒ 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สกศ.ฯ.  
(ไม่รวมฐานข้อมูล) 

ความพึงพอใจ  
ต่อเว็บไซต์  
ในระดับดี 

๓.๕๑ กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

กองวิชา ๕.๓ 
๖.๖ 

โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายระบบ
เอกสารภายใน สกศ.ฯ  

เครื่องแม่ข่าย 
สามารถ

ปฏิบัติงานได้
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๙๐ 

กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

- ๕.๓ 
๖.๖ 

โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายเวป
ไซต์  สกศ.ฯ 

เครื่องแม่ข่าย 
สามารถ

ปฏิบัติงานได้
อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๙๐ 

กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

- ๕.๓ 
๖.๖ 

ประเมินประสิทธิภาพของระบบ
เอกสารภายใน สกศ.ฯ 

ระดับความ
ปลอดภัย 

๘๐% 
 

กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

- 
๕.๓ 

 



 

 ๗๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค ์ : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
กลยุทธ์ที่ ๑๒  การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรและ 
นนร. 

๓.๕๑ การปรับภูมิทัศน ์สกศ.ฯ และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

คะแนนความ
พึงพอใจ 

๓.๕๑ กวล.ฯ  กองวิชา ๔.๔* 

โครงการ ๕ ส คะแนนความ
พึงพอใจ 

๓.๕๑ กคศ.ฯ -  ๔.๔* 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ สง่เสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๐. แผนงานการส่งกําลังพล
เข้ารับการศึกษาหลักสูตร
นอก ทบ. ภายใน กห. และ
แผนการใช้ประโยชน์ 

กําลังพลสอบ
ผ่านการศึกษา
ในหลักสูตรที่
เข้ารับ
การศึกษาหรือ
อบรม 

๑๐๐ %  โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., 
รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ.  

กําลังพลสอบ
ผ่านการศึกษา
ในหลักสูตรที่
เข้ารับ
การศึกษาหรือ
อบรม 

๑๐๐ % กตก.ฯ (๓) กวล.ฯ 
กวส.ฯ 

 

๖.๒ 



 

 ๗๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๑. แผนงานการส่งกําลัง
พลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นของหลักสูตร
ภายในประเทศ นอก กห. 
และแผนการใช้ประโยชน์ 

จํานวน
บุคลากรที่ได้รับ
การศึกษาสูงขึ้น 

๕ นาย โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษา
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ   

จํานวน
บุคลากรที่ได้ 
รับการศึกษา
สูงขึ้น 

๕ นาย กตก.ฯ (๓) กคศ.ฯ  
กอศ.ฯ  
กวส.ฯ 

๖.๒ 

โครงการทุนการศึกษาหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมและเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ 

จํานวน
บุคลากรที่ได้ 
รับการศึกษา 

๒ นาย กตก.ฯ (๓) - ๖.๒ 

๒๒. แผนงานการส่งกําลังพล
เข้ารับการศึกษาของ 
หลักสูตรต่างประเทศและ
แผนการใช้ประโยชน์ 

จํานวน
บุคลากรที่ได้รับ
การ 
ศึกษาสูงขึ้น 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษา
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

จํานวน
บุคลากรที่
ได้รับ
การศึกษา
สูงขึ้น 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

กตก.ฯ (๓) กฟส.ฯ กวย.ฯ 
กคศ.ฯ กวฟ.ฯ 

เคมี 

๖.๒ 

๒๓. แผนงานการส่งกําลัง
พลเข้าร่วมการประชุม/ 
สัมมนากับหน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค ์

๘๐% โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วม
การประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

จํานวน
ผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้า
ร่วมการ
ประชุม/
สัมมนาฯ 

๓๐ นาย กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๒ 



 

 ๗๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๓. แผนงานการส่งกําลัง
พลเข้าร่วมการประชุม/ 
สัมมนากับหน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
(ต่อ) 

  

ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ 
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จํานวนสาย
สนับสนุนที่
อบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

๓๐ นาย กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๒ 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง รร.จปร. กับสถาบัน 
อุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

จํานวน
ผลงาน/

กิจกรรมทาง
วิชาการ 

๑๐ งาน กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๒ 

เป้าประสงค ์ : ให้การสนับสนุนแก ่รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการดําเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 
                  ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศกึษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่นๆ 
กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์  

คะแนน
ประเมิน
มาตรฐานที่ ๒ 

๓.๕๑ แต่งตั้งคณะทํางานการวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์รร.จปร. 

คณะทํางานฯ 
 

ทุกสาขาวิชา 
กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๑ 

จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย
ภายนอก 

MOU ร่วมกับ
สถาบัน
ภายนอก 

๑ สถาบัน กตก.ฯ (๓) - ๒.๑ 

แต่งตั้งคณะทํางานประสานกับ
สถาบันภายนอกที่ทําบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 

คณะทํางาน ครอบคลุม
ทุกสถาบันที่
มี MOU 

กตก.ฯ (๓) - ๒.๑ 



 

 ๘๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/

ผลงานทางวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์ (ต่อ) 

  

โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 

จํานวน
อาจารย์ที่
ทํางานวิจัย 

๒๐% กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๑ 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอก ระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อการพัฒนานักวิจัย 
รร.จปร. 

จํานวนผลงาน
ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ 

๕๐ ผลงาน 
 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๓ 

 โครงการสัมมนาทางวิชาการเฉลมิ
พระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ
ครบ ๕ รอบฯ 

- จํานวนผู้เข้า 
ร่วมสัมมนา 

ไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ คน 

กปศ.ฯ กตก.ฯ (๓) ๕.๙*  
๖.๓ 

-  คะแนน
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
สัมมนา 

- ๓.๕๑ 

โครงการประชุมทางวิชาการ สภา
อาจารย์  สกศ.ฯ 

จํานวนครั้งใน
การจัด 

๑ ครั้ง สภาอาจารย์ - ๖.๒ 

โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
สภาอาจารย์ สกศ.ฯ 

จํานวนครั้ง ๑ ครั้ง สภาอาจารย์ - ๖.๒ 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ
อาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ผลงานวิจัย
ดีเด่น  

๓ ผลงาน สภาอาจารย์ กองวิชา ๒.๑ 



 

 ๘๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์ (ต่อ) 

  

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร.  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ผลงานวิจัย
ดีเด่น 

๘ ผลงาน สภาอาจารย์ กองวิชาที่มี
สาขาวิชา 

๒.๑ 

จัดทําระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านงานวิจัย 

ข้อมูลงานวิจัย
บนระบบฐาน 
ข้อมูลงานวิจัย 

๑๐๐% กวฟ.ฯ - ๒.๑ 

การจัดทําวารสารทางวิชาการ 
รร.จปร. ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล (TCI) 

จํานวน
วารสารฯ ที่
อยู่ใน TCI 

๑ วารสาร สภาอาจารย์ - ๒.๑, 
๒.๕* 

นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการ
สอน นนร. 

การนํา
ผลงานวิจัยมา
พัฒนาการ
เรียนการสอน 

๗๐%  
ของผลงาน 

วิจัย 

กตก.ฯ(๓)   กองวิชา ๒.๔ 
๖.๔ 

๒๕. แผนงานการจัดการ
ความรู้ (KM) 

จํานวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู้ สกศ.ฯ 

๑๒ เรื่อง โครงการการจัดการความรู้        
ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อย     
พระจุลจอมเกล้า ประจําปี ๒๕๕๘ 

จํานวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู้ สกศ.ฯ 

๑๒ เรื่อง กวล.ฯ กองวิชา ๕.๔, 
๖.๖ 

 
 
 
 



 

 ๘๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๖. แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของ
บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

 ๓.๕๑ กตก.ฯ (๓) กคศ.ฯ เคมีฯ 
กมส.ฯ กฟส.ฯ  

กอศ.ฯ 

๓.๑, 
๓.๒* 

โครงการสนับสนนุให้ข้าราชการ
บริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงาน
อื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

 ๓.๕๑ กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๑ 

 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / 
กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ / 
กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

๓.๕๑ กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๑, 
๓.๒* 

โครงการสนับสนนุและส่งเสริมให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

๓.๕๑ กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๑, 
๓.๒* 

โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

ความพึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ 

๓.๕๑ กอศ.ฯ กวล.ฯ กฟส.ฯ 
เคมีฯ กอศ.ฯ 
กมส.ฯ กปศ.ฯ 

กวส.ฯ 

๓.๑ 
๓.๒*, 
๓.๓* 



 

 ๘๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๖. แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
(ต่อ) 

  

โครงการบริการทางวิชาการทาง
ระบบสารสนเทศ 

จํานวนครั้งใน
การเข้าชม 

 ๑๐๐ ครั้ง/
ปี 

กคศ.ฯ - ๓.๑, 
๓.๒* 

โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เรียน 

๓.๕๑ กอศ.ฯ - ๓.๑, 
๓.๒* 

นําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย 
 

จํานวนการ
บริการ
วิชาการฯ ที่
นํามาใช้ใน
การพัฒนา 
การสอนและ/
หรือการวิจัย 

๘๐% จาก
จํานวน
ทั้งหมด 

 

กตก.(๓) กองวิชา ๓.๒* 

 



๘๔ 
 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาจากการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานท่ี ๑  

      - ส่ง เสริมการส่ง  นนร .  เ ข้า ร่วมการแข่ง ขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
     - พัฒนาศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาท่ีศึกษาให้ 
นนร. สามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ/นานาชาติได้  

กลยุทธ์ท่ี ๕ แผนพัฒนาผู้เรียน กําหนดให้มีการส่ง นนร. 
เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติ จํานวน ๕ โครงการ 

มาตรฐานท่ี ๒   
- จํานวนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ และจํานวน

ผลงานท่ีได้นําไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย 
กลยุทธ์ท่ี ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก
ท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเชื่อม่ันและให้การ
ยอมรับในเชิงวิชาการ  

- มีการกําหนดแผนงานวิจัยท่ีชัดเจนและกําหนดให้ 
กองวิชานําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนนนร. 

- กําหนดเรื่องระเบียบส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้าว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
สนับสนุนค่าตอบแทนผู้วิจัยและผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซ่ึง
รวมถึงการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในโครงการ
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการฯ 

มาตรฐานท่ี ๓  
 - การนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการ

วิชาการ/วิชาชีพ  มาใช้ในการทําวิจัยยังมีน้อย  
กลยุท ธ์ ท่ี  ๑๔   หน่ วยงานภายในและภายนอก
กองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อม่ัน
และ ให้การยอมรับในเชิงวิชาการ แผนงานท่ี ๒๖ การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ มีการกําหนดให้นํา
ความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัยโดยกําหนดค่าบรรลุเป้าหมาย ๘๐% จาก
จํานวนท้ังหมด 

มาตรฐานท่ี ๔  
 -   ไม่มี 

- 

มาตรฐานท่ี ๕ 
 - ไม่มี  

- 

 

 



๘๕ 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานท่ี ๖  

- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและอาจารย์ท่ีมี
ตําแหน่งทางวิชาการจํานวนน้อย  

 

กลยุทธ์ท่ี ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล 
แผนงานท่ี ๑๓ การนําผลการศึกษาตามแนวทางรับ
ราชการทุกระดับชั้นยศ มาเป็นส่วนประกอบการ
พิจารณาให้ความดีความชอบและความก้าวหน้าในการ
รับราชการมีโครงการส่งเสริมให้กําลังพลเข้าสู่ตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

มาตรฐานท่ี ๘  
- ความเร็วของระบบฐานข้อมูล  
 

กลยุทธ์ท่ี ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 
แผนงานท่ี ๑๘ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีโครงการ
ปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่ายระบบเอกสารภายใน สกศ.ฯ  และ 
โครงการปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่ายเวปไซต์ สกศ.ฯ 

 



๘๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๘๗ 
 

การวิเคราะหจุ์ดอ่อนจุดแข็ง ในการดําเนนิงานของ ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ตามรายงานการประเมินตนเอง ส่วนการศกึษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง 
๑. สกศ.ฯ มีระบบการคัดเลือก นนร. ที่ดี  ทําให้ นนร. มีศักยภาพทางวิชาการและมี

ศักยภาพในการแข่งขันสูง 
๒. นนร. ได้รับการฝึกฝนและการแนะนําอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากอาจารย์ผู้สอน และ นนร. รุ่น

พ่ี เมื่อเข้าทําการแข่งขัน จึงมีโอกาสท่ีจะได้รับรางวัลสูง 

จุดที่ควรพฒันา 
๑. ส่งเสริมการส่ง นนร. เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
๒. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษาให้ นนร. สามารถเข้าสู่การแข่งขันระดับชาติ/

นานาชาติได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. จัดให้มีการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ ภายใน รร.จปร. เพ่ือเป็นการเตรียมตัวและฝึกซ้อม

ก่อนแข่งขันในเวทีอ่ืนๆ  
๒. พัฒนาการจัดทําแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เพื่อจัดส่ง นนร. เข้าร่วมการแข่งขัน

อย่างมีระบบเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

มาตรฐานท่ี ๒  การวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

จุดแข็ง 
๑. สกศ.ฯ มีแหล่งทุนสนับสนุนการทําวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ 
๒. สกศ.ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในด้านงานวิจัย และงาน

สร้างสรรค์ ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
๓. สกศ.ฯ มีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัย  มีความร่วมมือกับสถาบันภายนอก 

จุดที่ควรพฒันา 
๑. สกศ.ฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนทั้งหัวข้อการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปสู่ระดับชาติและ

นานาชาติรวมทั้งสามารถนํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เหล่าน้ีมาใช้ประโยชน์ 



๘๘ 
 

 ๒. สกศ.ฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการทําบทความจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. สกศ.ฯ ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้นโดย

ส่งเสริมบุคคลากรให้ทําวิจัย มีการพิจารณาระบบภาระงาน การพิจารณาการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการและควรให้ความสําคัญกับบุคคลากรด้านการวิจัย 

๒. สกศ.ฯ ควรมีหน่วยงานกลางหรือคณะทํางานที่ช่วยให้คําปรึกษาในการเผยแพร่งานวิจัย
ให้กับองค์กรภายนอก เพ่ือที่จะเป็นการช่วยเหลือการนํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์มาใช้ประโยชน์ 

๓. สกศ.ฯ ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทําบทความจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และผลงาน
ทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง เช่นค่าตอบแทนของบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ 
 
มาตรฐานท่ี ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชพี 

จุดแข็ง 
๑. สกศ.ฯ มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในหลายสาขาวิชาการและวิชาชีพที่

พร้อมจะนําความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมาทํางานตอบแทนให้แก่ กองทัพ 
ชุมชน สังคม ประเทศชาติและนานาชาติ 

๒. สกศ.ฯ มีการดําเนินงานด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทําให้
บุคลากรได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเรียน
การสอนและเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์  

 
 จุดที่ควรพัฒนา 

๑. กลุ่มเป้าหมายในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นชุมชน หรือประชาชนทั่วไปยัง
มีอยู่น้อย 

๒. การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
ทํางานวิจัยยังมีอยู่น้อย  
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
๑. ควรให้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัด

นครนายกและพ้ืนที่ใกล้เคียง รร.จปร. ให้มากขึ้น 
๒. ควรส่งเสริมให้บุคลากรนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการและ

วิชาชีพมาใช้ในการทํางานวิจัยให้มากขึ้น  



๘๙ 
 

มาตรฐานท่ี ๔  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

จุดแข็ง 
๑. สกศ.ฯ มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการสืบค้นหาข้อมูลในการดําเนิน

โครงการกิจกรรมที่สะดวก  
๒. สกศ.ฯ มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างมีระบบ สอดคล้องกับกลยุทธ์ตามแผนแม่บทของ สกศ.ฯ 
๓. สกศ.ฯ มีสภาพแวดล้อมและพื้นที่ในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้เรียนและ

บุคลากรจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างเพียงพอ 
๔. สกศ.ฯ มีแผนแม่บทการพัฒนาของ สกศ.ฯ และแผนการปฏิบัติราชการ ของ สกศ.ฯ ปี 

๒๕๕๗ มาเป็นตัวกําหนดในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม อย่างเด่นชัด 

จุดที่ควรพฒันา 
ความชัดเจนของโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติราชการ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ทบทวนโครงการที่ดําเนินการด้านศิลปวัฒนธรรมในแผนปฏิบัติราชการ สําหรับมาตรฐานที่ 

๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยให้อาจารย์และกําลังพลกองวิชามีส่วนร่วมในการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนา สกศ.ฯ 

จุดแข็ง 
๑. ผู้บริหารมีการวางแผนงานประจําปีและมีการกํากับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติอย่าง

ต่อเน่ือง 
๒. มีกําลังพลที่มีประสิทธิภาพและมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถเป็นองค์กร

การเรียนรู้ที่เข้มแข็งได้ 

จุดที่ควรพฒันา 
๑. การจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน (e-learning) ประสบปัญหาเรื่องความยากใน

การดําเนินการและไม่ได้รับความสนใจจาก นนร. 
๒. ระบบสารสนเทศ สกศ.ฯ มีปัญหาในการเช่ือมต่อบ่อยคร้ัง และบางกองวิชาไม่สามารถ

แก้ไขได้ด้วยตนเอง เน่ืองจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศ 
 



๙๐ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. ควรปรับปรุงระบบการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน (e-learning) ให้ง่ายต่อการ

ดําเนินงานและกระตุ้นให้ นนร. ใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 
๒. ควรมีผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศส่วนรวมท่ีสามารถจัดทําหรือแนะนําการดําเนินการ

หรือแก้ปัญหาเบ้ืองต้นให้กับกองวิชาได้ หรือการจัดการอบรมให้กับบุคลากรในด้านสารสนเทศ
โดยตรง 

มาตรฐานท่ี ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

จุดแข็ง 
๑. สกศ.ฯ มีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. สกศ.ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
๑. การจัดทําและ upload มคอ.๓, มคอ.๕ และ มคอ.๗ ไม่เสร็จตรงเวลา 
๒. อาจารย์คุณวุฒิ ป.เอก และตําแหน่งทางวิชาการมีจํานวนน้อย 
๓. ผู้เรียนยังขาดการนําความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้อย่างครบวงจร 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. จัดทํา มคอ. ให้เสร็จตรงเวลา 
๒. ส่งเสริมอาจารย์คุณวุฒิ ป.เอก และตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น 
๓. ส่งเสริมให ้นนร.นําความรู้ไปใช้ 

มาตรฐานท่ี ๘  การพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน 

จุดแข็ง 
๑. ผู้บริหารทุกระดับให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. กําลังพล สกศ.ฯ ให้ความร่วมมือต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และ

ยินดีให้ความสนับสนุนทางด้านวิชาการในการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. สกศ.ฯ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ทาํให้ง่ายต่อการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
๔. สกศ.ฯ มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นเอกสารหลักฐานได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ 

 



๙๑ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
๑. การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติงานประจํา 
๒. ความเร็วของระบบฐานข้อมูล 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๑. ควรมีการพิจารณาร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารการศึกษา และ สปค.สกศ.ฯ เพ่ือ

พิจารณาวิธีการดําเนินงานให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไม่เป็นภาระในการปฏิบัติ
ราชการประจํา 

๒. พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตให้สามารถสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ให้มากขึ้น 

ผลในภาพรวม 

จุดแข็ง 
๑. ผู้บริหาร สกศ.ฯ ทุกระดับให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

และมีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานราชการ สกศ.ฯ ทําให้การดําเนินงาน           สกศ.ฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๒. บุคลากร สกศ.ฯ มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในระดับสูง สามารถร่วมพัฒนา
ระบบการทํางาน ระบบสารสนเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของ สกศ.ฯ ในทุกด้านมากข้ึนได้ 

๓. สกศ.ฯ มีบุคลากรที่มีศักยภาพทางวิชาการและได้รับการยอมรับด้านวิชาการจากสถาบัน
วิชาการภายนอก เกิดเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาส่งผลให้มีการพัฒนาด้านการบริการวิชาการ
และการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา 
๑. ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ สกศ.ฯ ให้เอ้ืออํานวยต่องานการประกันคุณภาพ

การศึกษา เช่นการทําระบบประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ 
๒. การทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของ อจ.สกศ.ฯ รวมทั้งการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
๓. การบริการวิชาการต่อชุมชนยังมีอยู่จํานวนน้อย 
๔. การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย ์                                   

 
ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้พัฒนาเร่งด่วน 

๑. ควรมีการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน สกศ.ฯ เพ่ือรองรับระบบฐานข้อมูลทาง
การศึกษา และงานการประกันคุณภาพการศึกษา 



๙๒ 
 

๒. ควรส่งเสริมและสนับสนุนหัวข้องานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ
เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งหาแนวทางให้ชุมชนหรือองค์กรต่าง ๆ นํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เหล่าน้ีไปใช้
ประโยชน์ 

๓. จัดให้มีฐานข้อมูลสําหรับการสืบค้นข้อมูลสําหรับงานวิจัยและฐานข้อมูลทางวิชาการ 
เช่ือมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 

๔. ผลักดันให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพและมีคุณวุฒิสูงขึ้นโดย
สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับทุนเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 

๑. สกศ.ฯ ควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลภายในเพื่อรองรับ   
การดําเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และฐานข้อมูลใน 
การตัดสินใจทางการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ  

๒. กําหนดนโยบายและเป้าหมายท่ีชัดเจนในด้านการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยให้
คณาจารย์ที่ทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

๓. ควรมีการจัดทํารายงานประจําปีของหน่วย เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานว่า                
ในวงรอบ ๑ ปีที่ผ่านมาหน่วยได้มีการดําเนินการอะไรไปบ้างทั้งยังจะเป็นจดหมายเหตุของหน่วย อีก
ด้วย ประกอบกับในรอบที่ ๔ ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ของ สมศ. จะดูรายละเอียดเก่ียวกับรายงานประจําปีด้วย                    
(จะดูปีการศึกษา ๒๕๕๘, ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐) สมศ. มาประเมินรอบที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประกอบแผนปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ เพื่อร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ  พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากงานวิจัยของเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังไม่มี

ศูนย์วิจัยในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ เพ่ือการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค  เพ่ือสนับสนุนกระบวนการศึกษาวิจัยอย่าง
เป็นระบบในลักษณะสหวิทยาการ 

 ๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือจัดต้ังศูนย์วิจัยในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา การประยุกต์  

ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพ่ือการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค  เพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
ศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบในลักษณะสหวิทยาการ 

๓.๒ เพ่ือสร้างและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายของภาคีการวิจัยในระดับภูมิภาค 
๓.๓ เพ่ือพัฒนาเยาวชนระดับภูมิภาคโดยส่วนหน่ึงของศูนย์วิจัยจะทําหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

การดําเนินการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในประเด็นด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีวัฒนธรรมและ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

๔. ตัวชี้วัด  
ความก้าวหน้าในการจัดต้ังศูนย์วิจัยฯ  

๕. เป้าหมาย 
การจัดต้ังศูนย์วิจัยฯ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ระยะเวลาการดําเนินการ  ๒๔  เดือน  ในการลงพ้ืนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เริ่มต้นจากไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียนม่าร์ 
๖.๑ เริ่มต้น :  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
๖.๒ สิ้นสุด :  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 



๙๕ 
 

๗. วิธีดําเนินการ 
โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยและพัฒนา  โดยความร่วมมือ ๙ ภาคี ประกอบด้วย ๘ สถาบัน 

ดังน้ี  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรมศิลปากร, องค์การ APSARA 
ประเทศกัมพูชา, สถาบันโบราณคดี ประเทศเวียดนาม, กระทรวงวัฒนธรรม สปป.ลาว, กระทรวง
วัฒนธรรม สหภาพเมียนม่าร์ และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ซึ่งมีแนวทางการ
ดําเนินการในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปน้ี   

๗.๑ Research  อาทิ การเช่ือมโยงวัฒนธรรมผ่านเส้นทางการคมนาคมทางบก ทางน้ํา 
ประวัติศาสตร์ 

๗.๒ การศึกษาด้านศิลปะและเรื่องศาสนาบนฐานความร่วมมือทางวิชาการ   
๗.๓ การพัฒนา Database -ข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพร่ผลการวิจัย และ

พัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือตอบสนองต่อนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลเพ่ือการวิจัย 
๗.๔ การผลิต Publication - การผลิตเอกสารทางวิชาการ การจัดประชุมทางวิชาการ เพ่ือ

ขยายฐานความรู้ทางวิชาการในระดับภูมิภาค 
๗.๕ การดําเนินการด้าน Education  การประยุกต์ใช้ผลงานองค์ความรู้จากโครงการเพ่ือ

ศึกษาแก่เยาวชนในระดับภูมิภาค และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ทั้งน้ีมีข้อเสนอว่างาน
ส่วนน้ีน่าจะโยงกับกองทุนอาเซียนในการสนับสนุนการทํางานโครงการ 

๗.๖ การพัฒนาให้เกิดกลไก research consortium การวิจัยด้านวัฒนธรรมและโบราณคดี
ในเครือข่ายสุวรรณภูมิ 

๘. งบประมาณในการดําเนินการ 
จํานวนทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  ทั้งน้ี ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจาก สกว. 

๙. การติดตามประเมินผล 
ติดตามความก้าวหน้าของการจัดต้ังศูนย์วิจัยฯ  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑๐.๑ ทําให้เกิดศูนย์กลางของการดําเนินการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค 
๑๐.๒ ทําให้เกิดศูนย์กลางของการดําเนินการด้านเยาวชนในระดับภูมิภาค 
๑๐.๓ ผลผลิตจากพัฒนาข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข้องมีการใช้ประโยชน์ 
๑๐.๔ สร้างเครือข่ายนักวิชาการในระดับภูมิภาคและนานาชาติที่เข้มแข็ง 

 



๙๖ 
 

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ ์
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นมหาราชา

และมหาราชินีที่ประชาชนชาวไทยรักและเทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯ พระองค์ทรงตรากตรํา พระวรกาย ทรง
งานหนักตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ ในวันที่ ๕ ธ.ค. และวันที่ ๑๒ ส.ค. ของทุกปี เป็นวันเฉลิม
พระชนมพรรษา กอศ.ฯ จึงได้จัดทําบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือ
เทิดพระเกียรติมหาราชาและมหาราชินี และนําไปออกอากาศทางสถานีวิทยุ จปร. FM 89.75 MHz. 
เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้กําลังพลและประชาชนท่ัวไปทราบ 

๓. วัตถุประสงค ์
เพ่ือเทิดพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

๔. ดัชนชีี้วัด 
ความพึงพอใจของผู้ที่ได้ฟังบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติ 

๕. เปา้หมาย 
คะแนนความพึงพอใจ ๓.๕๑ 

๖. ระยะเวลาดําเนนิงาน ม.ค. - ธ.ค. ๕๘ 

๗. วิธีดําเนนิการ 
๗.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 
๗.๒ จัดทําบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเทิดพระเกียรติ

มหาราชาและมหาราชินี 
๗.๓ จัดทําสปอตวิทยุบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือ

เทิดพระเกียรติมหาราชาและมหาราชินี 
๗.๔ นําสปอตวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุ จปร. FM 89.75 MHz. ในช่วงสัปดาห์วันพ่อ

แห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ 

 



๙๗ 
 

๘. งบประมาณ - 

๙. การติดตามประเมินผล   
ทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่ได้ฟังสปอตบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ

และวันแมแ่ห่งชาติ 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
กําลังพลและประชาชนทั่วไปได้ฟังบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 

โครงการสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมาร ี
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กอศ.สกศ.รร.จปร. 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการ

พิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศาสตราจารย์ส่วนการศึกษา และผู้อํานวยการกองวิชา
ประวัติศาสตร์  ทรงปฏิบัติพระองค์ในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์ที่มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะเป็นครู  
ทรงกอปรด้วยคุณลักษณะแห่งความเป็นครู ทั้งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู  ทรงเป็น
แบบอย่างที่ดีของครูอาชีพโดยแท้จริง ทรงให้ความสําคัญต่อการพัฒนาการศึกษา บุคลากร งานวิจัย 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิต พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนก
อนันต์ อันเป็นคุณูปการย่ิงแก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย 

เน่ืองในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และด้วยสํานึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ กองวิชาอักษรศาสตร์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า,  กองกิจการพลเรือน  ได้จัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๖๐ ตอน ความยาวตอนละ ๓-๕ นาที โดยเผยแพร่ออกอากาศ ณ สถานี
วิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Fm 89.75 Mhz. ต้ังแต่ ๙ 
กุมภาพันธ์–๙ เมษายน ๒๕๕๘ 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๓.๒ เน่ืองในโอกาสท่ีทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ 
๓.๓ เพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๓.๔ เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
 

๔. ดัชนีชี้วัด 
๔.๑ คะแนนความพึงพอใจ 
๔.๒ จํานวนผู้ฟังสารคดี  

 

๕.  เป้าหมาย 
๕.๑ คะแนนความพึงพอใจ ๓.๕๑ 



๙๙ 
 

๕.๒ จํานวนผูฟั้งสารคดีไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  
๖. ระยะเวลาดําเนนิงาน ธ.ค. ๕๗ – เม.ย. ๕๘  

๗.วิธีดําเนินการ 

 

รายละเอียดการดําเนนิงาน 
ธ.ค.๕๗ ม.ค.๕๘ 

๙ ก.พ.-      
๙ เม.ย.๕๘ 

๑. ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน    

๒. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน    

๓. ศึกษาข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับพระราช
ประวัติ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจใน พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

   

๔. เรียบเรียงและจัดพิมพ์บทสารคดีเฉลิมพระเกียรติ    

๕. ตรวจ แก้ไข และจัดทํารูปเล่มต้นฉบับบทสารคดีเฉลิม      
พระเกียรติ 

   

๖. จัดทําดนตรีประกอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติ    

๗. บันทึกเสียงสารคดีเฉลิมพระเกียรติ    

๘. ตัดต่อเสียงดนตรีประกอบสารคดีเฉลิมพระเกียรติ    

๙. จัดทําแผ่นซีดีสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ แผ่น เพ่ือ
เผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและ
สถานีวิทยุอ่ืน ๆ  

   

๑๐. จัดเก็บข้อมูลบทและเสียงของสารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ในเว็บไซต์ของ รร.จปร. 

   

๑๑. แจกจ่ายแผ่นซดีีสารคดีเฉลิมพระเกียรติให้สถานีวิทยุ 
ทบ. (แม่ข่าย) และสถานีวิทยุอ่ืน ๆ  

     

 

 



๑๐๐ 
 

 

รายละเอียดการดําเนนิงาน 
ธ.ค.๕๗ ม.ค.๕๘ 

๙ ก.พ.-      
๙ เม.ย.๕๘ 

๑๒. ประเมินผลความพึงพอใจการฟังสารคดีเฉลมิพระเกียรติ    

๑๓. สรุปผลการดําเนินโครงการจัดทําสารคดีเฉลิมพระ
เกียรติ 

   

๘. ระยะเวลาการดําเนินงาน     ธ.ค. ๕๗ – เม.ย. ๕๘ 

๙. งบประมาณ   ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ประชาชนได้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
๑๐.๒ ประชาชนได้ทราบพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ ในพล.อ.

หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
๑๐.๓ ประชาชนได้น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี  
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมาร ีสืบสานบทกวเีพลงพระราชนิพนธ ์
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศาสตราจารย์ส่วนการศึกษา และผู้อํานวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ทรง
พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ต้ังแต่ทรงพระเยาว์ จึงมีบทพระราชนิพนธ์ร้อยกรองจํานวนมาก 
ล้วนแต่เป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ทรงคุณค่าอย่างย่ิง สมควรสืบสานให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ไทยสืบไป  

เน่ืองในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และด้วยสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ กอศ.สกศ.ฯ  จึงได้จัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี   
สืบสานบทกวีเพลงพระราชนิพนธ์ โครงการนี้เป็นการแสดงละครเรื่อง “ที่สุด...แห่งความภูมิใจของ
นายร้อย จปร.” ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์ผ่านวิถีชีวิต
ของ นนร. ต้ังแต่ก่อนตัดสินใจสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท. จนกระทั่งขึ้นเหล่ามาอยู่ใน รร.จปร. และได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณนานัปการ จนสําเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก โดยร้อย
เรียงเรื่องราวตามลําดับบทกวีเพลงพระราชนิพนธ์ ๑๔ เพลง และเพลงทูลกระหม่อมอาจารย์ ( ดย.ทบ.) 
ผู้แสดงประกอบด้วย นนร. นายทหาร และผู้รับเชิญจัดแสดง ณ หอประชุม รร.จปร. ใช้เวลาแสดงรวม
ทั้งสิ้นประมาณ ๒ ชม.  

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ือง

ในโอกาสท่ีทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ 
๓.๒ เพ่ือเผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์ใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 
๓.๓ เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

๔. ตัวชี้วัด 
คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 



๑๐๒ 
 

๕. เปา้หมาย 
คะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ  ธ.ค. ๕๗ –ก.ย. ๕๘ 

๗. วิธีดําเนนิการ 

รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๕๗ ๕๘ 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน           

๒. ออกหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทาน  

พระราชานุญาตจัดแสดงละครประกอบเพลงพระ
ราชนิพนธ์ใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

          

๓. ประชุมคณะทํางานทุกฝ่าย/แบ่งมอบงาน           

๔. ศึกษาข้อมลู รวบรวมเอกสารจัดหมวดหมู่เพลง
พระราชนิพนธ์ใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   

          

๕. เขียนบทละครสั้น ๑๓ ฉาก ความยาวฉากละ 
๓ นาที เก่ียวกับวิถีชีวิตของ นนร. เพ่ือนําเข้าสู่
เพลงพระราชนิพนธ์ 

          

๖. พิมพ์ ตรวจแก้ไข และจัดทําต้นฉบับบทละคร           

๗. คัดเลือกนักแสดง/นักร้อง / แจกจ่ายบทละคร
เพ่ือซักซ้อม 

          

๘. ประสานนักแสดง/จินตลลีา /นักดนตรี และ
เจ้าหน้าที่ระบบเสียง 

          

๙. จัดเตรียมฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดง           

 



๑๐๓ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๕๗ ๕๘ 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑๐. จัดทําแผน่พับและแผ่นซีดีเพลงพระราช
นิพนธ์เพ่ือแจกจ่ายให้หน่วยทีเ่ก่ียวข้องเพ่ือเตรียม
จัดการแสดง 

          

๑๑. จัดทําสูจบัิตรเพ่ือทูลเกล้าฯถวาย และแจก
ให้ผู้เข้าชม 

          

๑๒. ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงละครประกอบ
เพลงพระราชนิพนธ์ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ 

          

๑๓. ฝึกซ้อมการแสดงในแต่ละส่วน           

๑๔. ซ้อมย่อย ๔ ครั้ง ซ้อมใหญ ่๑ ครั้ง           

๑๕. จัดแสดงละครเพลงเรื่อง “ที่สุด...แห่งความ
ภูมิใจของนายร้อย จปร.” จํานวน ๓ รอบ 

          

๑๖. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าชม           

๑๗. สรุปผลการดําเนินโครงการ           

๘. งบประมาณ   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

๘.๑ คา่ใชส้อย  ๑๓๐,๐๐๐  บาท 
๘.๑.๑ เครื่องแต่งกาย/แต่งหน้านักแสดงจินตลีลา ๓๐,๐๐๐ บาท 
๘.๑.๒ เครื่องเสียง/ระบบเสียง ๓๐,๐๐๐ บาท 
๘.๑.๓ ฉากและอุปกรณ์ตกแต่งเวที ๒๐,๐๐๐ บาท  
๘.๑.๔ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนักร้อง/นักแสดง/เจ้าหน้าที่  ๓๐,๐๐๐ บาท 
            (ซ้อมย่อย ๔ ครั้ง ซ้อมใหญ่ ๑ ครั้ง  และวันแสดงจริง) 
๘.๑.๕ จัดทําสจูิบัตร ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘.๑.๖ ของที่ระลึกนักร้อง นักแสดง และผูม้ีอุปการคุณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๘.๒ คา่ตอบแทน  ๒๐,๐๐๐  บาท 



๑๐๔ 
 

๘.๒.๑ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีฝ่่ายต่าง ๆ  ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘.๒.๒ ค่าจัดทาํวีดิทัศน์/ภาพกิจกรรม ๑๐,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ  งบประมาณใช้ในการจัดแสดงภายใน รร.จปร. 

๙. การติดตามประเมินผล 

เก็บคะแนนพึงพอใจของผู้เข้าชม 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ผู้ร่วมกิจกรรมได้ช่ืนชมพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์และได้รู้จักเพลงพระราช

นิพนธ์ใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
๑๐.๒ เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมาร ี
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล    
เน่ืองในโอกาสท่ี พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บัญชาการ

พิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ศาสตราจารย์ส่วนการศึกษา และผู้อํานวยการกองวิชา
ประวัติศาสตร์  ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และด้วยสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  กอศ.ฯ ได้จัดทําโครงการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราช
กุมารี โดยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักเรียนเหล่าทัพ และประชาชน ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่ืนชม
พระบารมี ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีผ่านงานเขียนในรูปแบบร้อยกรอง  การประกวดแบ่งเป็น ๓ 
ประเภทได้แก่  

๑. ประเภทมัธยมศึกษาแต่งกาพย์ยานี ๑๑ จํานวน ๘ บท   
๒. ประเภทอุดมศึกษาแต่งกลอนสุภาพ จํานวน ๘ บท  
๓. ประเภทประชาชนแต่งโคลงสี่สุภาพ จํานวน ๖ บท  
ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเข้าประกวดได้คนละ ๑  สํานวน เท่าน้ัน   ทั้งน้ีถูกต้องตามฉันท

ลักษณ์มีร้อยกรองสัมผัสระหว่างบท โดยพิมพ์ในกระดาษ  A4 ขนาดตัวอักษร 16 point หรือเขียน
ด้วยลายมือตัวบรรจง ตัวอักษรอ่านได้ชัดเจนทั้งตัวพิมพ์และตัวเขียน จนถึงวันที่ ๑๔ ก.พ. ๕๘ เขียน
ไว้ที่หน้าซองด้านล่างว่า “ประกวดร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ" โดยสามารถส่งด้วยตนเอง หรือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนที่: โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถนนสุวรรณศร ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก ทั้งน้ีจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ ประกาศผลการประกวดทาง
อินเทอร์เน็ต ๓๑ มี.ค. ๕๘ สอบถามรายละเอียดที่  โทร. ๐-๒๒๔๑-๒๖๙๑-๔  ต่อ  ๖๒๓๔๖ โทรสาร 
๐-๓๗๓๙-๓๔๙๑  www.crma.ac.th 

รางวัลการประกวดแต่ละประเภทมี ๔ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และ
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล        

๑. ประเภทประชาชน 
- รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล เงินรางวัล   ๑๐,๐๐๐ บาท   พรอ้มโล่เกียรติยศ 
- รางวัลรองชนะเลิศ ๑ รางวัล   เงินรางวัล  ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย ๒ รางวัล  เงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
 



๑๐๖ 
 

 ๒. ประเภทอุดมศึกษา 

- รางวัลชนะเลิศ   ๑ รางวัล  เงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ 
- รางวัลรองชนะเลิศ  ๑ รางวัล เงินรางวัล    ๘,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย  ๒ รางวัล  เงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 

๓. ประเภทมัธยมศึกษา 

- รางวัลชนะเลิศ    ๑ รางวัล  เงินรางวัล  ๖,๐๐๐ บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ 
- รางวัลรองชนะเลิศ  ๑ รางวัล  เงินรางวัล  ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย   ๒ รางวัล  เงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร 

 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เน่ืองในโอกาสท่ีทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ 

๓.๒ เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณ ใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

๓.๓ เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

๔. ตัวชี้วัด 
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

๕. เปา้หมาย 
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน 

๖. วิธีดําเนนิการ 
รายละเอียดการดําเนนิงาน ธ.ค.๕๗ ม.ค.๕๗ ก.พ.๕๘ มี.ค.๕๘ 

๑.ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน     
๒.ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน     
๓.ติดต่อประสานงานคณะกรรมการรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน     
๔.ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน     
๕.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติเข้า
ประกวดผ่านสื่อออนไลน์ สื่อมวลชน เช่น สถานีวิทยุ ทบ., 
ททบ.๕ ฯลฯ 

    



๑๐๗ 
 

รายละเอียดการดําเนนิงาน ธ.ค.๕๗ ม.ค.๕๗ ก.พ.๕๘ มี.ค.๕๘ 
๖.จัดประชุมคณะกรรมการรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน     
๗.รวบรวมบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติที่ส่งเข้าประกวดให้
คณะกรรมการรอบคัดเลือกพิจารณา 

    

๘.รวบรวมบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติแต่ละประเภทที่ผา่น
รอบคัดเลือกให้คณะกรรมการรอบตัดสินพิจารณาตัดสินให้
รางวัล 

    

๙.จัดประชุมคณะกรรมการรอบตัดสิน     
๑๐.จัดทําโล่รางวัลชนะเลิศแต่ละประเภทและเกียรติบัตร     
๑๑.ประกาศผลการประกวดและเผยแพร่บทร้อยกรองผ่าน
เว็บไซต์ รร.จปร. www.crma.ac.th 

    

๑๒.พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระ
เกียรติ 

    

๑๓.จัดบอร์ดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติบริเวณสถานที่จัดพิธี
มอบรางวัล 

    

๑๔.ประเมินผลการดําเนินโครงการ     
๑๕.สรุปผลการดําเนินโครงการ     

๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน     ธ.ค.๕๗  - มี.ค.๕๘  

๘. งบประมาณ   ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๘.๑  ค่าใชส้อย ๙๐,๐๐๐  บาท 

๘.๑.๑ ค่าเลี้ยงรับรองคณะกรรมการตัดสิน ๔ ครั้ง   ๒๐,๐๐๐  บาท 
๘.๑.๒ ค่ายานพาหนะคณะกรรมการตัดสิน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
๘.๑.๓ ค่าจัดทาํโล่และเกียรติบัตร      ๕,๐๐๐  บาท 
๘.๑.๔ ค่าจัดกิจกรรมมอบรางวัล    ๑๐,๐๐๐  บาท 
๘.๑.๕ ค่าจัดทาํของที่ระลึกสาํหรับคณะกรรมการ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
          รอบคดัเลือกและรอบตัดสิน 
๘.๑.๖ ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ    ๒๕,๐๐๐  บาท 
๘.๑.๗ ค่าจัดทาํบอร์ดบทร้อยกรอง    ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
 



๑๐๘ 
 

๘.๒  ค่าตอบแทน       ๑๑๐,๐๐๐  บาท 
๘.๒.๑ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ         ๔๐,๐๐๐  บาท 
๘.๒.๒ ค่าเงินรางวัล ๑๒ รางวัล    ๗๐,๐๐๐  บาท 

                 - รางวัลชนะเลิศ  ๓ ประเภท  ( ๓ รางวัล )                ๒๖,๐๐๐  บาท 
                 - รางวัลรองชนะเลิศ ๓ ประเภท ( ๓ รางวัล )             ๒๐,๐๐๐  บาท 
                  - รางวัลชมเชย ๓ ประเภท ( ๖ รางวัล )                    ๒๔,๐๐๐  บาท 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑  ผู้ร่วมกิจกรรมได้ช่ืนชมพระบารมีและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทประพันธ์ 
๙.๒  เพ่ือน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 
 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เนื้อร้องเพลงไทย ใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ 
พรรษา 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กปศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ (๖๐ พรรษา) ดังน้ัน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงเริ่มจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  ในการนี้ องค์กรและคณะบุคคลที่มีโอกาสทํางานใกล้ชิด
สนองพระราชดําริ ๗ องค์กร อันได้แก่ ๑. มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๒.สถาบันวิจัยโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๓. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๔. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๕. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๖. ร้านภูฟ้าในพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ และ ๗. อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น ๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือปรึกษากันจัด
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  

ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ควรจะจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์และพระราชดํารัสรวมทั้งภาพการ์ตูนฝี
พระหัตถ์ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ  เป็นหนังสือชุด เพ่ือจําหน่ายนํารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดย
เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยแบ่งประเภทพระราชนิพนธ์และพระราชดํารัสให้แต่ละ
องค์กรไปรวบรวมและจัดพิมพ์ ในรูปแบบเดียวกัน จํานวน ๗ - ๙ เล่ม ทั้งน้ีโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ได้รับมอบหมายให้รวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เน้ือร้องเพลงไทย 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ  
 ๓.๒ เพ่ือสืบค้น รวบรวมเน้ือร้องเพลงไทยที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในวาระต่างๆ ต้ังแต่ยังทรง
พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน 

๓..๓ เพ่ือเผยแพร่พระราชปรีชาญาณทางด้านวรรณศิลป์ที่ได้พระราชทานแก่แวดวงดนตรีไทย
      
๔. ตัวชี้วัด  ต้นฉบับพระราชนิพนธ์ที่รวบรวมแล้วเสร็จ เตรียมจัดพิมพ์และเผยแพร่สูส่าธารณะ 

๕. เปา้หมาย  จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๑๐ 
 

๖. วิธีการดําเนินการ 

 
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 เมษายน ๒๕๕๗ – กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๘. งบประมาณ    ๓๖๙,๗๙๐  บาท 
๘.๑ ค่าตอบแทน ๑๕,๓๖๐  บาท 

- ค่าตอบแทนทํางานล่วงเวลา ๒ คน ๓๐ วัน (วันละ ๒๐๐ บาท)       ๑๒,๐๐๐ บาท 
       - ค่าจ้างพิมพ์เอกสารต้นฉบับหนังสือฯ ๓๓๖ หน้า (หน้าละ ๑๐ บาท) ๓,๓๖๐ บาท 
 ๘.๒ ค่าใช้สอย ๔,๐๙๐  บาท 
       - กระดาษ A4 ๘๐ แกรม   ๑๒ รีม (รมีละ ๑๒๐ บาท) ๑,๔๔๐ บาท 

รายละเอียดการดําเนนิการ 
ปี ๕๗ ปี ๕๘ 

เม
.ย

. 
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. 

ม.
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มี.

ค.
 

เม
.ย

. 
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ก.
ค.

 

๑. รวบรวมพระราชนิพนธ์เน้ือร้อง
เพลงไทยท่ีทรงพระราชนิพนธ์
ทั้งหมดต้ังแต่ยังทรงพระเยาว์ จนถึง
ปี  พ .ศ .  ๒๕๕๗ ในวาระต่าง ๆ 
ทั้งหมด ตามลําดับเวลา 

                

๒. สืบค้นที่มาของเน้ือร้องเพลง
ไทยพระราชนิพนธ์ต่างๆ  เ พ่ือ
อธิบายประกอบ 

                

๓. เรียบเรียงจัดทําต้นฉบับ                  

๔. นําเสนอต้นฉบับ ร่าง ๑                   

๕. ปรับปรุงเป็น ร่าง ๒                 

๖. ปรับปรุงเป็น ร่าง ๓ ต้นฉบับ
สมบูรณ์ 

                

๗. ออกแบบ และ จัดพิมพ์                 

๘. โรงพิมพ์จัดส่งหนังสือ                 



๑๑๑ 
 

       - หมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ต ๕ ขวด (ขวดละ ๒๕๐ บาท) ๑,๒๕๐ บาท 
          (ย่ีห้อ EPSON L210) สีดํา 
       - ค่าถ่ายเอกสาร   ๒,๒๐๐ หน้า (หน้าละ ๐.๕ บาท) ๑,๑๐๐ บาท 
       - แผ่นซีดี    ๑ กล่อง (กล่องละ ๓๐๐ บาท)    ๓๐๐ บาท 
 ๘.๓ ค่าจัดพิมพ์ (๑ เล่ม มี ๓๓๖ หน้า) ๑,๐๐๐ เลม่ (เล่มละ ๓๕๐.๓๔ บาท) ๓๕๐,๓๔๐ บาท 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ เป็นแหล่งรวบรวมผลงานพระราชนิพนธ์ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาในฐานะมรดกทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

๙.๒ เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางวรรณศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพยีง 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ: กมส.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
นับต้ังแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

เป็นพระหมากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ได้ทรงต้ังมั่นปฏิบัติบําเพ็ญตนเพ่ือ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตลอดมา  โดยไม่ทรงเลือกเช้ือชาติ ศาสนา ดังที่ทรงประกาศไว้ว่า 
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม  เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เมื่อ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ 
จึงทรงพระวิริยะ อุตสาหทุ่มเทกําลังพระวรกาย และกําลังพระสติปัญญา บําเพ็ญพระราชกรณียะกิจ 
เพ่ือทรงช่วยเหลืออาณาประชาราษฎร์ด้วยความเอ้ืออาทรห่วงใยต่อความทุกข์ยากเดือดร้อนของ
ประชาชน จนเกิดเป็นโครงการหลวงกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ซึ่งโครงการเหล่าน้ันล้วนแต่เป็นประโยชน์
มหาศาลแก่ประชาชนทังสิ้น นอกจากน้ันพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชดํารัส และพระบรมราโชวาท 
แก่ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนพระราชทาน “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ให้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศ ทั้งยังเป่ียมไปด้วย
คุณค่าเชิงปรัชญาที่เรียบง่าย สอดคล้องกับธรรมชาติ สามารถนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จน
ส่งผลดีต่อผู้นําไปปฏิบัติและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 

ดังน้ันเพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติยศแห่งองค์พระมหากษัตริย์ องค์พระผู้ทรงคุณูปการต่อ
ประเทศชาติเป็นอย่างย่ิง จึงสมควรจัดทําบทความวิทยุเพ่ือเทิดพระเกียรตินําเสนอผ่านทางสถานีวิทยุ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

๔. ตัวชี้วัด  จํานวนบทความที่นําเสนอผ่านรายการวิทยุต่อปี 

๕. เปา้หมาย ไม่น้อยว่า ๔๐ บทความต่อปี 

๖.ระยะเวลาในการดําเนนิการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๘  

๗. วิธีดําเนนิการ 
นําเสนอบทวามเทิดพระเกียรติเสนอผ่านสถานีวิทยุโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

สัปดาห์ละ ๑ ครั้งๆ ละไม่ตํ่ากว่า ๓๐ นาที่ 



๑๑๓ 
 

๘. งบประมาณ - 

๙. การติดตามประเมินผล 
จํานวนบทความที่นําเสนอต่อปี 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ประชาชนที่รับฟังรายการวิทยุมีความเข้าใจและซาบซึ้งต่อพระมหากรุณาธิคุณที่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชน  
๑๐.๒ เป็นแนวทางให้ประชาชนและชุมชนนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและชุมชน

ให้ดีย่ิง ๆ ขึ้นไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระราชกรณียกิจใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับ รร.จปร. และ จว.นครนายก 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กปศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
เน่ืองในวโรกาสที่ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรง

เจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ และทรงสอนที่ รร.จปร. ครบ ๓๕ ปี 
ด้วยทรงมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาสร้างสรรค์โรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะงาน
วิชาการและงานบริการสังคม ดังน้ัน กปศ.ฯ จึงรวบรวมเอกสารต่าง ๆ เก่ียวกับพระราชภารกิจที่ทรง
ปฏิบัติในด้านวิชาการตลอดเวลาที่ทรงสอนใน รร.จปร. และจัดทําเป็นโครงการฐานข้อมูลจดหมาย
เหตุทูลกระหม่อมอาจารย์ เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวาระดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่พระ
ราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนโดยทั่วไป 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ และทรงสอนที่ รร.จปร. ครบ ๓๕ ปี  
 ๓.๒ เพ่ือแสวงหา รวบรวม ประเมินคุณค่า เก็บรักษา อนุรักษ์ จัดทําเป็นฐานข้อมูลค้นคว้า
เก่ียวกับพระราชกรณียกิจด้านการสอนที่ รร.จปร. และให้บริการแก่ผู้ที่สนใจในรูปแบบจดหมายเหตุ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการค้นคว้า 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์ และข้อมูลของ กปศ.ฯ ซึ่งในขั้นต้นของโครงการน้ี
จะจัดเก็บเอกสาร กปศ.ฯ ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๐ 
  ๓.๔ เพ่ือเป็นต้นแบบในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานจดหมายเหตุของ 
กปศ.ฯ 

๔. ตัวชี้วัด   การเปิดให้บริการข้อมูลที่รวบรวมแก่ผู้สนใจ 
 
๕. เปา้หมาย 
 จัดเก็บเอกสารช้ันต้น สื่อวีดิทัศน์ และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสอนของ พล.อ.หญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของ กปศ.ฯ และเริ่มเปิด
ให้บริการภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 



๑๑๕ 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 มกราคม – กันยายน ๒๕๕๘   

๗. วิธีการดําเนินการ 

  
๘. งบประมาณ   ๙,๐๐๐ บาท 
 ค่าตอบแทน ๙,๐๐๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนทํางานล่วงเวลา ๓ คน  ๑๕ วัน (วันละ ๒๐๐ บาท) ๙,๐๐๐ บาท 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานจดหมายเหตุทูลกระหม่อมอาจารย์ได้อย่างเป็นระบบ
มากขึ้น และสามารถให้บริการแก่ผู้ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

                   
 
 
 

รายละเอียดการดําเนนิการ 
ปี ๕๘ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. สํารวจเอกสารหลักฐานที่
จั ด เ ก็ บไ ว้ ใน ห้ องสมุ ดและ
คลังข้อมูลด้านวิชาการของ กปศ.ฯ 
(เท่าที่มีอยู่) 

         

๒. แยกประเภทของหลักฐาน
เป็นหมวดหมู่ 

         

๓. เรียงลําดับหลักฐานแต่ละ
หมวดหมู่ตามเวลาจากอดีตมา
จนถึงปัจจุบัน 

         

๔. จัดเก็บเอกสารต้นฉบับไว้ใน
คลังข้อมูล และดําเนินการทํา
สําเนาเพ่ือจัดทําเป็นฐานข้อมูล
ให้บริการแก่ผู้สนใจต่อไป 

         



๑๑๖ 
 

โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คําสอน (Lecture note) ใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กปศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
นับต้ังแต่ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับราชการ ณ 

รร.จปร.ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบัน พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เอกสารประกอบการสอนวิชา
ต่าง ๆ ที่ทรงสอนเป็นจํานวนมาก เอกสารดังกล่าวนับว่ามีคุณค่าทางวิชาการเพราะนอกจากจะมี
เน้ือหาซึ่งแสดงบริบททางประวัติศาสตร์ในห้วงเวลาที่ทรงพระราชนิพนธ์เอกสารน้ันแล้ว ยังสามารถ
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของ รร.จปร. และ
พระปรีชาสามารถของพระองค์ในการทรงสอน การจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คําสอนดังกล่าวจึงมี
ความสําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากจะประโยชน์ทางวิชาการประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยส่วนรวม 
และเป็นการเทิดพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ
ทรงรับราชการ ณ รร.จปร. 

๓. วัตถุประสงค์ 
 รวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คําสอน แบ่งตามรายวิชาและลําดับเวลา เพ่ือเผยแพร่
พระราชกรณียกิจและความรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระราชนิพนธ์คําสอนใน
เชิงประวัติศาสตร์นิพนธ์      

๔. ตัวชี้วัด  ต้นฉบับพระราชนิพนธ์คําสอนที่รวบรวมแล้วเสร็จ เตรียมจดัพิมพ์ 

๕. เปา้หมาย  จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ – กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

 

 

 

 



๑๑๗ 
 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 
๘. งบประมาณ    ๓๒๖,๐๔๐ บาท 
 ๘.๑ ค่าตอบแทน  ๑๕,๒๐๐ บาท 
       - ค่าตอบแทนทํางานล่วงเวลา ๒ คน ๓๐ วัน (วันละ ๒๐๐ บาท)  ๑๒,๐๐๐ บาท 
       - ค่าจ้างพิมพ์เอกสารต้นฉบับหนังสือฯ ๓๒๐ หน้า (หน้าละ ๑๐ บาท)  ๓,๒๐๐ บาท 
 ๘.๒ ค่าใช้สอย  ๓,๕๐๐ บาท 
       - กระดาษ A4 ๘๐ แกรม ๑๐ รีม (รีมละ ๑๒๐ บาท)  ๑,๒๐๐ บาท 
       - หมึกสําหรับเคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ต ๔ ขวด (ขวดละ ๒๕๐ บาท)  ๑,๐๐๐ บาท 
         (ย่ีห้อ EPSON L210) สีดํา 
        - ค่าถ่ายเอกสาร ๒,๐๐๐ หน้า (หน้าละ ๐.๕ บาท)  ๑,๐๐๐ บาท 
        - แผ่นซดีี ๑ กล่อง (กล่องละ ๓๐๐ บาท)   ๓๐๐ บาท 
 ๙.๓ ค่าจัดพิมพ์ (๑ เล่ม ๓๒๐ หน้า)  ๑,๐๐๐ เลม่ (เล่มละ ๓๐๗.๓๔ บาท) ๓๐๗,๓๔๐ บาท 

 

รายละเอียดการ
ดําเนินการ 

ปี ๕๗ ปี ๕๘ 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.
ย.  

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
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ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.
ค.

 
ก.พ

. 
มี.
ค.

 
เม

.ย.
 

พ.
ค.

 
มิ.
ย. 

ก.ค
. 

๑ .  ร วบ ร ว มพ ร ะ ร า ช
นิพนธ์คําสอน แบ่งตาม
รายวิชาและลําดับเวลา 

                  

๒ .  คั ด เ ลื อ กพ ร ะ ร า ช
นิพนธ์คําสอนเพ่ือจัดพิมพ์ 

                  

๓. นําเสนอต้นฉบับ ร่าง 
๑   

                  

๔. ปรับปรุงเป็น ร่าง ๒                   
๕. ปรับปรุงเป็น ร่าง ๓ 
ต้นฉบับสมบูรณ์ 

                  

๖ .  อ อ ก แ บ บ  แ ล ะ 
จัดพิมพ์ 

                  

๗. โรงพิมพ์จัดส่งหนังสือ                   



๑๑๘ 
 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการแก่ นนร. และนักวิชาการทางประวัติศาสตร์โดยทั่วไป 
 ๑๐.๒ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาบทพระราชนิพนธ์ในฐานะปรัชญาทางประวัติศาสตร์และ 
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติสําหรับกําลังพล สกศ.ฯ  
 ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกกําลังพล) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 สังคมกําลังเกิดความขัดแย้งและแตกแยกทางความคิด จนถึงขั้นเกิดการแบ่งแยกฝักแบ่งฝ่าย   
และนับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเผชิญหน้า เหตุการณ์ดังกล่าวจึงส่งผล
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงของชาติอย่างย่ิง หนทางหน่ึงจะช่วยให้คนในสังคมมี
ความรักสามัคคีและยอมหันหน้าเข้าหากัน เพ่ือร่วมกันคิดทบทวนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยอมรับ
แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ไม่ทําให้เกิดความแตกแยกในสังคม คือ การปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ ให้แก่ ประชาชน และชุมชนต่างๆ ในสังคม ให้มีจิตสํานึก รัก และภาคภูมิ 
หวงแหนในความเป็นชาติไทย พร้อมทั้งยึดมั่นและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเปรียบเหมือน
ศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สกศ.ฯ จึงได้จัดให้มีโครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรัก
ชาติ ให้แก่กําลังพล สกศ.ฯ ขึ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสํานึกให้กําลังพลเข้าใจและภาคภูมิใจ
ในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเมื่อจบโครงการน้ี
แล้ว กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ครอบครัวและสังคม
โดยรอบได้รับทราบต่อไป เป็นการสร้างเครือข่ายในสังคมให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี และพร้อมที่จะรวมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้กําลังพล สกศ.ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๓.๒ เพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์สร้างจิตสํานึกให้แก่กําลังพล สกศ.ฯ 
 ๓.๓ เพ่ือให้กําลังพล สกศ.ฯ มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 

๔. ตัวชี้วัด 
การจัดกิจกรรมการอบรม 

๕. ค่าเปา้หมาย 
จัดกิจกรรมไมน้่อยกว่า ๑ ครัง้ 
 
 



๑๒๐ 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑ ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 
 ๗.๒ ประสานวิทยากรที่จะมาบรรยาย 
 ๗.๓ ทํากิจกรรมตามห้วงเวลาที่กําหนด 
 ๗.๔ ติดตามประเมินผลโครงการ 
 ๗.๕ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ การสังเกตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๙.๒ การประเมินผลความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ กําลังพล สกศ.ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย และให้ความสําคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ๑๐.๒ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมทั่วไป ในการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ๑๐.๓ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคล
ในครอบครัวและสังคมโดยรอบ เพ่ือให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 

โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗๘ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการท่ี ทบ. มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกําลังพลให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น เพ่ือให้  
กําลังพลใน ทบ. สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เทคโนโลยีการทหาร และด้าน
อ่ืนๆ น้ัน   สกศ.ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาทางวิชาการของ รร.จปร. มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ 
ความรู้ ความสามารถทางการวิจัย และมีประสบการณ์การสอน ซึ่งสามารถที่จะตอบสนองต่อนโยบาย
ของ ทบ. ได้  โดยการเปิดการเรียนการสอนระดับสูงกว่าปริญญาตรีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กําลังพล 
รวมทั้งเป็นการเพ่ิมการ  ทําวิจัยและการค้นคว้าในสาขาที่ทําการเปิดการเรียนการสอน 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ สกศ.ฯ ในการเรียนการสอนในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของ สกศ.ฯ ในการเปิดหลักสูตรการศึกษาในระดับสูง
กว่าปริญญาตรี 

๔. ตัวชี้วัด 
หลักสูตรที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

๕. เป้าหมาย 
 หลักสูตรทุกหลักสูตรผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
๗.๑ ร่างหลักสตูร 

 ๗.๒ เสนอร่างหลักสูตรเพ่ือขอการรับรอง และการอนุมัตินําไปใช้ 

๘. งบประมาณ : ตามท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยเหนือ 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามการพิจารณารับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.ฯ 



๑๒๒ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สกศ.ฯ ได้ร่างของระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาที่มีความ
พร้อม และ สกศ.ฯ มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ในสาขาที่กําหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 
 

โครงการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมให ้นนร. รักการอ่าน 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กปศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พล.อ.หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณพระราชทานเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง พ.อ.ดร.สรศักด์ิ งามขจรกุลกิจ ทูลเกล้าฯ 
ถวายเนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล TTF AWARD ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือใช้สนับสนุนกิจกรรม
จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมให้ นนร.รักการอ่าน อันเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ของ กปศ.ฯ  
 กปศ.ฯ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนให้กับ นนร. ในรายวิชาบังคับและรายวิชา
เลือกเสรี แก่ นนร.ช้ันปีที่ ๒, ๓ และ ๔ โดยมีการปรับเปลี่ยนเน้ือหาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก สอดคล้องตามนโยบายของกองทัพบกที่มีความมุ่งมั่นใน
การผลิต “นักรบที่ชาญฉลาด” ซึ่งวิธีการหน่ึงที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของ นนร. ให้มีความรู้
ความสามารถเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น น่ันคือ การส่งเสริม นนร. ให้รักการอ่าน 
โดยให้ นนร. มีโอกาสเลือกอ่านและจัดหาหนังสือมาประกอบการเรียนในวิชาที่ กปศ.ฯ เปิดสอนได้
ตามความสนใจ 

ด้วยเหตุน้ี กิจกรรมรักการอ่านของ กปศ.สกศ.ฯจึงได้ปลูกฝังส่งเสริมให้ นนร. ได้มีโอกาส
ศึกษาค้นคว้าตามหัวข้อที่สนใจ  โดยเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่กปศ.ฯ ได้
จัดให้มีการเรียนการสอนแบบการอภิปรายและค้นคว้าตามความสนใจของผู้เรียนให้มีความรอบรู้
ทันสมัยต่อเหตุการณ์ ด้วยการให้ นนร.ได้มีโอกาสค้นคว้าโดยเลือกซื้อหนังสือ ตํารา หรือเอกสาร
ประกอบการค้นคว้าอภิปรายในคาบเรียนและนําเข้าห้องสมุด โดยยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มาใช้บริการ
จากห้องสมุดที่สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอยู่เสมออีกด้วย   

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือจัดหาหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทันสมัยที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนเข้า
ห้องสมุด กปศ.ฯ 

๓.๒ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแก่ นนร. โดยปลูกฝังให้ นนร.รักการอ่านด้วยการค้นคว้า
ตามหัวข้อที่สนใจ 

 

 



๑๒๔ 
 

๔. ตัวชี้วัด 
          การนําเสนอสื่อสิ่งพิมพ์ที่ นนร. จัดหาตามความสนใจในคาบอภิปรายของวิชาเลือกเสรีของ 
กปศ.ฯ ในแต่ละภาคการศึกษา 

๕. เป้าหมาย   
         มีการดําเนินการ > ๒ ครั้งต่อปี 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ  
     มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๘  

๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑ จัดทําโครงการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมให้ นนร. รักการอ่าน 
 ๗.๒ มอบหมายงานให้ นนร. ศึกษาค้นคว้าและนําเสนอผลงานในคาบอภิปรายของวิชา
เลือกเสรี กปศ.ฯ 
 
๘. งบประมาณ :  ทุนพระราชทานจาก พล.อ.หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

๙. การติดตามประเมินผล 
 รายงานผลท่ีได้จากการอ่านและการนําเสนอในคาบอภิปรายในช้ันเรียน 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑  นนร.สามารถฝึกการค้นคว้าตามหัวข้อประวัติศาสตร์ที่สนใจได้ตรงกับความต้องการ

มากขึ้น 
๑๐.๒   นนร. ได้พัฒนาความรู้ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

เหตุการณ์ต่างๆ ของโลกอยู่เสมอ และห้องสมุด กปศ.ฯ มีหนังสือหรือข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย
สอดคล้องตรงกับความต้องการของผู้เรียนได้มากขึ้น 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 
 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกโครงการงบประมาณและส่งกําลังบํารุง) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเป็นมา 
  การพัฒนาห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ทดลอง และโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือสนับสนุน
การศึกษา จัดการเรียนการสอนให้กับ นนร. เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๕ ปี) มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือการสนับสนุนการวิจัยของ นนร. และครู อาจารย์ 
 ๒.๒ ปัญหาและสาเหตุ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ของ รร.จปร. มีโสตทัศนูปกรณ์เบ้ืองต้นที่มีศักยภาพในการผลิต  
สื่อต่างๆ เพ่ือนําเสนอข้อมูลและข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาดการจัดการที่เหมาะสม
และยังมีขีดจํากัดด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีและงบประมาณที่จําเป็น 
 ๒.๓ ความสําคัญของโครงการ 
  ผลของการมีบุคลากรและโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสม จะทําให้ รร.จปร. มีศักยภาพใน
การผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย และยังสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ เช่น การ
ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดหาโสตทัศนูปกรณ์และให้ความรู้กับ นนร. และเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน ให้มีความ
ชํานาญในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 

๔. ตัวชี้วัด 
ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ 

๕. เป้าหมาย 
 ห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อม ๑๐๐ % 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑ สํารวจ รวบรวมความต้องการ เสนอขอซ่อม ปรับปรุง 



๑๒๖ 
 

 ๗.๒ ดําเนินการซ่อม ปรับปรุง 

 ๗.๓ ใช้งาน และประเมินผล 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ประเมินความพึงพอใจของ นนร. ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครู อาจารย์ และ นนร. สามารถทํางานวิจัยตามความสนใจและความเช่ียวชาญจากห้อง 
ปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ทดลอง และโสตทัศนูปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ที่สามารถ
รองรบังานวิจัยในปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 
 

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กฟส.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
สกศ.รร.จปร. มีภารกิจให้การศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยให้มีความรู้ทางด้านวิชาการเพ่ือเป็น

พ้ืนฐานสําหรับการศึกษาในหลักสูตรขั้นสูงของสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และ
ศิลปศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนายร้อยสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทหารเมื่อเข้ารับ
ราชการในอนาคต  ดังน้ัน การบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ 
เหมาะสม ถูกต้อง จัดเก็บสิ่งอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ ทําให้ง่ายต่อการเรียนรู้และสะดวกใน        
การจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์รองรับการเรียนการสอนของ นนร. 

๓. วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ สกศ.ฯ บริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ สกศ.ฯ จัดเก็บสิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบอย่างเป็นระเบียบ และสะดวกใน
การจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์รองรับการเรียนการสอน  

๔. ตัวชี้วัด 
 ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน 

๕. เปา้หมาย  
สื่อการเรียนการสอนมีความพร้อม ๑๐๐% 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๗. วิธีการดําเนินการ : 
 ๗.๑ อจ.สกศ.ฯ ร่วมพัฒนาสื่อการการเรียนการสอน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสอน 
 ๗.๓ จัดเก็บ ควบคุม ดูแล ปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ์ตามสายงานด้านการส่งกําลัง 

๘. งบประมาณ : - 
๙. การติดตามประเมินผล : 
 ๙.๑ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อการการเรียนการสอน 
 ๙.๒ ตรวจสอบบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ ดูแลการจัดเก็บสิ่งอุปกรณ์ตามสายงานด้านการส่งกําลัง 



๑๒๘ 
 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑๐.๑ มีการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ มีการจัดเก็บสิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบอย่างเป็นระเบียบ และสะดวกในการ
จัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์รองรับการเรียนการสอนของ นนร. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 
 

โครงการสัมมนาผู้บริหารด้านการศึกษาโรงเรียนนายร้อยสี่เหล่า 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.ฯ (แผนกฝึก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
๒.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 

ด้วยในปี ๒๕๕๘ รร.จปร. เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร – 
ตํารวจ ครั้งที่ ๕๓ ประจําปี ๒๕๕๘  น้ัน  ผู้บริหารทางการศึกษาของ รร.ทหาร – ตํารวจ รวมทั้งสิ้น 
๔ สถาบัน เดินทางมาร่วมเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ณ รร.จปร.  จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทําการเชิญ
ผู้บริหารทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนา ก่อนร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีฯ ในวันที่ ๓ 
ก.ค.๕๘ เพ่ือเป็นการประสานสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนความคิด ข้อมูล วิธีการในการสอนนักเรียน
นายร้อย ในแต่ละสถาบัน 

๒.๒ ความจําเป็น / ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
การที่จะพัฒนา นนร. ให้เกิดประสิทธิภาพน้ัน เป็นการดีอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะทําการหา

ความรู้และประสบการณ์จริงจากหน่วยงานหรือสถาบันที่ปฏิบัติงานที่ใกล้เคียงกัน เพราะหน่วยงาน
เหล่าน้ัน จะประสบปัญหาในการพัฒนาในรูปแบบที่คล้ายๆ กัน  แต่การแก้ไขในแต่ละสถาบันน้ัน 
ย่อมแตกต่างกัน  ดังน้ัน การได้จัดการประชุมและสัมมนาผู้บริหารการศึกษา รร.ทหาร – ตํารวจ  จึง
เป็นวิธีการหน่ึง ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด วิธีการ ไม่ว่าจะเป็นในแนวนโยบายจนถึงรายละเอียด
ในการปฏิบัติของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนา นนร. ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้ต้ังไว้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวความคิด วิธีการในการพัฒนา นนร. 
๓.๒ เพ่ือหารือการพัฒนาทางด้านวิชาการ เพ่ือพัฒนาอาจารย์และ นนร. ร่วมกัน 

๔. ความเป็นไปได้ของโครงการ 
๔.๑ เวลาในการจัดสัมมนา ซี่งเป็นวันในการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร – 

ตํารวจ น้ัน  เป็นวันที่ผู้บริหารทางการศึกษาของ รร.ทหาร – ตํารวจ ทั้ง ๔ สถาบัน ได้มีโอกาสพบปะ
กัน 

๔.๒ สถานที่ในการจัดการสัมมนา มี สกศ.ฯ มีสถานที่ที่สามารถจัดการสัมมนาได้ 
 
 

 



๑๓๐ 
 

๕. แผนงานในการดําเนินโครงการ 
๕.๑ รายละเอียดในการดําเนินการ 

๕.๑.๑ วางแผนการจัดการสัมมนาขั้นต้น กําหนดหัวข้อและรูปแบบในการสัมมนา 
๕.๑.๒ ประสานงานหน่วยงานที่จะเข้าร่วมการสัมมนา    
๕.๑.๓ จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการสัมมนา 
๕.๑.๔ ดําเนินการจัดการสัมมนา ในวันที่ ๓ ก.ค.๕๘ (พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี        

รร.ทหาร – ตํารวจ) รายละเอียดกําหนดการตาม ผนวก 
๕.๑.๕ สรุปและรายงานผลการสัมมนา 

๕.๒ ระยะเวลาและขั้นตอนการทํางาน 

การดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

พ.ค.๕๘ มิ.ย.๕๘ ก.ค.๕๘ 
๑. วางแผนการจัดการสัมมนาขัน้ต้น กําหนด

หัวข้อและรูปแบบในการสัมมนา 
   

๒. ประสานงานหน่วยงานที่จะเข้าร่วมการ
สัมมนา 

   

๓. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ในการสมัมนา    
๔. ดําเนินการจัดการสัมมนา    
๔. สรุปและรายงานผลการสัมมนา    

 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ  ๑ พ.ค. – ๓๑ ก.ค.๕๘  

๗. ความต้องการงบประมาณ 

จํานวน ๒๕,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วยนบั ราคา/หน่วย รวม (บาท) หมายเหตุ 
๑ ค่าอาหารว่าง ๘๐ ชุด ๓๐ ๒,๔๐๐   
๒ ค่าอาหารกลางวัน ๘๐ ชุด ๑๕๐ ๑๒,๐๐๐   
๓ ค่าของที่ระลึก ๓ ช้ิน ๑,๕๐๐ ๔,๕๐๐   
๔ ค่าจัดทําเอกสาร ๘๐ ชุด ๗๐ ๕,๖๐๐   
๕ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง - - - ๕๐๐   

รวมเป็นเงิน (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ๒๕,๐๐๐   



๑๓๑ 
 

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ผู้บริหารทางการศึกษามีวิสัยทัศน์ในการวางแผนการพัฒนา นนร. เพ่ิมมากขึ้น 
๘.๒ มีการพัฒนาความสัมพันธ์ อันนําไปสู่ความร่วมมือทางการพัฒนาอาจารย์และ นนร. 

ร่วมกัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 
 

โครงการสนบัสนนุ นนร. ในการเขา้แข่งขนัชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย ๕ โครงการย่อย  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 

ตัวชี้วัด จํานวน นนร. ที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 

เป้าหมาย นนร. ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ  ๘ คน 

๑) โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง ประจําปี ๒๕๕๘ 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  : กวค.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันพลังงานเช้ือเพลิงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตประจําวันของมนุษย์และนับวันจะ

หมดไป การประดิษฐ์ยานยนต์ที่สามารถประหยัดเช้ือเพลิงได้มากเท่าไรก็จะทําให้ยืดระยะเวลาการ
หมดไปของพลังงานเช้ือเพลิงของโลกมากขึ้นเท่าน้ัน  รวมทั้งสามารถช่วยลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการ
เผาไหม้ได้อีกทางหน่ึงด้วย 

การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิงจึงถือกําเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังและ
กระตุ้นจิตสํานึกด้านการประหยัดพลังงานให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและประชาชนท่ัวไป รวมทั้งเป็นโอกาสให้
นักประดิษฐ์ไทยได้ท้าทายแนวความคิดใหม่ๆ ในการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
เทคโนโลยี จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพ่ือยกระดับความสามารถนักประดิษฐ์ไทย ส่งเสริมการทํางานเป็น
หมู่คณะและสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิงซึ่งจัดขึ้น
ในประเทศไทย โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จํากัด ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ได้มีการปรับเปลี่ยน
กติกา โดยกําหนดให้ทุกประเภทแข่งขันใช้เครื่องยนต์ฮอนด้าเวฟ ๑๑๐ ไอ ระบบหัวฉีดทั้งหมด เพ่ือ
เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ในการคัดเลือกทีมแข่งขันเข้าสู่
ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในส่วนที่เก่ียวกับ รร.จปร.น้ัน ตามหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีการเรียน
การสอนทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้กับ นนร. ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  การแข่งขันฮอนด้าประหยัด
เช้ือเพลิงยังเป็นความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกับกลุ่มโครงงานของ นนร.อีกด้วย 

เพ่ือให้ นนร. สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล มีทักษะและขีดความสามารถเพียงพอที่จะ
เป็นวิศวกรของกองทัพต่อไปในอนาคต และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของ นนร. ให้ได้มีโอกาสร่วม
กิจกรรมภายนอกในระดับประเทศร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ  ในประเทศ  กองวิชา



๑๓๓ 
 

วิศวกรรมเครื่องกล จึงส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิงในครั้งน้ี ในนามช่ือทีม “นาย
ร้อย จปร.” เข้าร่วมหน่ึงทีม ในปีที่ผ่านมาทีมนายร้อย จปร. ทําสถิติความประหยัดเช้ือเพลิงได้ 
๕๒๔.๕๕๓ กม.ต่อลิตร ได้ลําดับที่ ๑๔ ในระดับอุดมศึกษาและได้ลําดับที่ ๔๓ ในจํานวน ๓๕๘ ทีมทั่ว
ประเทศ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือการสง่เสริมทักษะด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้แก่ นนร. 
๓.๒ เพ่ือการปลูกฝังจิตสํานึกการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ 

นนร. 
๓.๓ เพ่ือการสง่เสริมการทํากิจกรรมเป็นหมูค่ณะในการจัดทีมงานเพ่ือให้พร้อมในการ

แข่งขัน 

๔. ตัวชี้วัด 
การเข้าร่วมแข่งขันว่ิงได้ครบรอบตามที่กติกาการแข่งขันกําหนด และสถิติความ

สิ้นเปลืองของน้ํามันเช้ือเพลิงที่ใช้ 

๕. เป้าหมาย 
ทําสถิติการประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงให้ดีกว่าสถิติที่ผ่านมา 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ก.ย. – ธ.ค.๕๘ 

๗. วิธีการดําเนินการ  

กิจกรรม 
เดือน กันยายน – ธันวาคม ๒๕๕๘ 

สถานท่ี ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. 

วางแผนการดําเนินการ     กวค.สกศ.รร.จปร. 
ซักซ้อมและเตรียมการแข่งขัน     รร.จปร. 
แข่งขันระดับประเทศ     สนามไทยแลนด์เซอร์กิต 

นครไชยศรี 
รายงานผล      

 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

๘. งบประมาณ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้       
ลําดับ หมวด จํานวน ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าตอบแทน 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- นายทหาร ๔ นาย นายสิบ ๒ นาย 

 
 

๓ วัน 

 
 

๒๔๐  ๖  ๓ 

 
 

๔,๓๒๐ 

 

ค่าเช่าท่ีพัก 
- นายทหาร ๔ นาย นายสิบ ๒ นาย 

๒ คืน ๖๐๐  ๖  ๒ ๗,๒๐๐  

๒ ค่าวัสดุ     
 - น้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอล ๙๕  ๓๐ ลิตร ๔๐  ๑,๒๐๐  
 - น้ํามันล้างเคร่ือง  ๔๐๐ ๔๐๐  
 - น้ํามันเคร่ืองชนิดพิเศษ (SW 10 W 

– 30) 
๑ 

แกลลอน 
๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐  

 - ยางล้อรถสําหรับใช้แข่งขัน ขนาด 
๒๐×๑.๗๕ นิ้ว (ยางนอกและยางใน) 

๓ ชุด ๑,๒๐๐ ๓,๖๐๐  

 - ชุดดุมล้อหลังโนวาเทค ๑ ชุด ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐  
 - ลูกปืนเซอร์นามิกเบอร์ 650 ๖ ตลับ ๘๐๐ ๔,๘๐๐  
 - ชุดเบรก  ๑ ชุด ๓๐๐ ๓๐๐  
๓ เงินแก้ปัญหาสําหรับการแข่งขัน  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

รวมทั้งสิ้น ๒๙,๙๒๐  

 
๙. การติดตามประเมินผล 

บันทึกสถิติการประหยัดนํ้ามัน เปรียบเทียบกับสถิติการประหยัดนํ้ามันในปี ๒๕๕๗ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑๐.๑ เป็นการส่งเสริมให้ นนร. ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการได้เข้าร่วม

กิจกรรมด้านเทคโนโลยียานยนต์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ   
๑๐.๒ เป็นการเผยแพร่สถาบัน รร.จปร. ในด้านวิศวกรรมให้สถาบันการศึกษาทั่ว

ประเทศและสังคมภายนอกได้รู้จัก ว่ามีการเรียนการสอน  

๒) โครงการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างครั้งที่ ๑๖ 
๑. หน่วยรบัผดิชอบโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
 



๑๓๕ 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอนกรีตได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทําให้สามารถรองรับ

วัตถุประสงค์การก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม  อย่างไรก็ตามความมุ่งหมายหลักของคอนกรีตคือรับกําลัง
อัดได้สูงสุด  โดยใช้คอนกรีตในปริมาณน้อยเท่าที่จะกระทําได้  ด้วยความมุ่งหมายดังกล่าวจึงทําให้เกิด
การแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง  ด้วยความร่วมมือของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จํากัดและ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย่ีพระจอมเกล้าธนบุรี  ซึ่งจัดมาอย่างต่อเน่ือง ๑๕ ครั้ง 
และในปี ๒๕๕๘ จะเป็นครั้งที่ ๑๖            

การจัดการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างจัดขึ้นโดยมีนโยบายที่จะส่งเสริมกิจกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการก่อสร้างทั้งในด้าน งานก่อ งานฉาบและงานคอนกรีตของไทย โดยบริษัท ปูนซิเมนต์
ไทยอุตสาหกรรม จํากัดได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆในระดับต่างๆ เช่น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย สมาคมคอนกรีตไทย ช่างชาวบ้าน กลุ่มเยาวชนในแวดวงการก่อสร้าง ซึ่งจะเป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกร ในอนาคต บริษัทฯจึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมข้ึน โดยเร่ิมแรกมีการจัด
บรรยายความรู้เทคนิคการใช้ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งานให้กับสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
และมหาวิทยาลัยต่างๆ มาอย่างต่อเน่ือง  

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ รร.จปร. น้ัน ตามหลักสูตร วิศวกรรมโยธา พ.ศ.๒๕๔๔ และ
ปรับปรุงต่อ ฯ มา วิชาคอนกรีตเทคโนโลยีและวิชาวัสดุวิศวกรรมเป็นวิชาภาคปฏิบัติเพ่ือมุ่งเน้นให้ 
นนร. มีทักษะและความรู้ความเข้าใจในการผสมคอนกรีตและการคัดสรรวัสดุเพ่ือให้เกิดกําลังอัดสูงสุด  
ซึ่งวิชาดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของกองวิศวกรรมโยธาในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล  
เพ่ือให้ นนร.ของกองวิชาวิศวกรรมโยธามีทักษะและขีดความสามารถเพียงพอที่จะเป็นวิศวกรของ
กองทัพต่อไปในอนาคต และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของ นนร. ให้ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่เก่ียวกับ
วิศวกรรมโยธาภายนอกด้วย 

นนร.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้เข้าร่วมการแข่งขันในคร้ังแรกในปี ๒๕๕๓, ครั้งที่ ๒ 
ในปี ๒๕๕๔, ครั้งที่ ๓ ในปี ๒๕๕๕ ได้รับทั้งรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ และรางวัลชมเชย,  ในปี 
๒๕๕๖ ได้รับรางวัลชมเชย และในปี ๒๕๕๗ ยังไม่มีการแข่งขัน  (เน่ืองจากการเปิดภาคการศึกษาของ
สถาบันต่าง ๆ ล้าช้า) ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

๓. วัตถุประสงค ์  
๓.๑ เพ่ือให้ นนร. ได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนนําไปฝึกปฏิบัติ   
๓.๒ เป็นการเปิดโลกทัศน์ให ้นนร. ได้รับทราบนวัตกรรมใหม่ในขอบเขตวิศวกรรม

โยธา 
๓.๓ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในงานคอนกรีตเทคโนโลยีแก่ นนร. 



๑๓๖ 
 

๔. ความเป็นไปได้ของโครงการ 
การจัดการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง จัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง และได้จักการแข่งขัน

ต่อเน่ืองกันมาทุกปี และในปี ๒๕๕๘ จะเป็นปีที่ ๑๖  ซึ่งจัดโดยความร่วมมือของ บริษัท ปูนซีเมนต์
ไทยอุตสาหกรรม จํากัด และภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

๕. ขั้นตอนการดําเนินการ 

กิจกรรม 
เดือน มิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑ – ๓๐ มิ.ย. ๕๘ ๑ – ๓๑ ก.ค. ๕๘ ๑ – ๓๑ ส.ค. ๕๘ ก.ย. ๕๘  
วางแผนการดําเนินการ     
ซักซ้อมการปฏิบัติ     
เตรียมการแข่งขัน     
แข่งขัน     
รายงานผล     

 
๖. ความต้องการงบประมาณ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้         

ลําดับ หมวด ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน หมายเหตุ 
๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง 

นายทหาร นายสิบ  ๔ นาย 
 

(๒๔๐ x ๔ x ๓) 
 

๒,๘๘๐ 
 

๒ ค่าใช้สอย 
ค่าท่ีพัก ๒ คืน (พักคู่ ๖๐๐ บาท/คน/คืน) 

 
(๖๐๐ x ๔ x ๒) 

 
๔,๘๐๐ 

 

๓ ค่าวัสดุ 
ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์  ๒๐ ถุง (ตราช้าง) 
ทรายหยาบ จํานวน ๓ คิว 
หินย่อย เบอร์ ๒ จํานวน ๓ คิว 

 
๑๔๕ 
๕๕๐ 
๕๕๐ 

 
๒,๙๐๐ 
๑,๖๕๐ 
๑,๖๕๐ 

 

รวมทั้งสิ้น (หนึ่งหม่ืนสามพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  ๑๓,๘๘๐  

 
๗. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือการศึกษาของ นนร.สาขาวิศวกรรมโยธา ในวิชาวัสดุวิศวกรรม (CE 2601) วิชา
ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (CE 2602) วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี (CE 2603) วิชาการออกแบบคอนกรีต
อัดแรง (CE 4204) วิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (CE 4202) และวิชาโครงการค้นคว้าวิจัย
และสัมมนา 1 และ 2 ทั้งสองภาคการศึกษา  และให้ นนร.ได้เรียนรู้กรรมวิธีใหม่ในการผสมคอนกรีต
ซึ่งมีใช้ในวงการก่อสร้างทั่วไป  ได้ทราบถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นําเสนอในการแข่งขัน  



๑๓๗ 
 

แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติด้านวิศวกรรมโยธากับนักศึกษาต่างสถาบัน  เป็นการเผยแพร่ รร.จปร.
ในด้านวิศวกรรมให้เป็นที่รู้จักในสังคมภายนอก  

     
๓) โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๙ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
คอนกรีตมวลเบา เป็นวัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง 

เน่ืองจากคอนกรีตมวลเบามีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากคอนกรีตชนิดอ่ืนๆ คือสามารถนําไปปลูก
สร้างได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประหยัดแรงงาน และลดต้นทุนในการดําเนินการก่อสร้างรวมท้ังยัง
สามารถช่วยประหยัดพลังงาน ป้องกันความร้อนได้ดี มีความคงทน และมีอายุการใช้งานนานกว่า ๕๐ 
ปี ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นน้ีทําให้มีการเปลี่ยนมาใช้คอนกรีตมวลเบาทดแทนอิฐมอญ หรืออิฐบล็อก
มากขึ้น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้ดําเนินการจัดการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๘) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเป็นการส่งเสริม 
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีทางด้านคอนกรีตมวลเบา ของนิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ 

ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ รร.จปร. น้ัน ตามหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการทหาร พ.ศ.
๒๕๔๙ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) ในรายวิชาคอนกรีตเทคโนโลยี (CE 2603) วิชาปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 
(CE 2602) และวิชาโครงการวิจัยและสัมมนา (CE 4903) น้ันเป็นรายวิชาภาคปฏิบัติมุ่งเน้นให้ นนร. มี
ความรู้ความเข้าใจในการคัดเลือกวัสดุมวลรวม อัตราส่วนผสมคอนกรีต และดําเนินกรรมวิธีวิจัยและ
พัฒนาเป็นองค์ความรู้ เพ่ือนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วย และกองทัพบกต่อไปในอนาคต ซึ่ง
รายวิชาดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของกองวิชาวิศวกรรมโยธาในการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผล ดังน้ัน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ นนร.กองวิชาวิศวกรรมโยธามีทักษะและขีดความสามารถ
เพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน่วยทหารช่าง และเป็นนายทหารวิศวกรท่ีมีความรู้ความสามารถของ
กองทัพต่อไปในอนาคต และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของ นนร. ให้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางด้าน
วิศวกรรมโยธากับสถาบัน/หน่วยงานภายนอก  

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือให้ นนร.ได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนนําไปฝึกปฏิบัติ 



๑๓๘ 
 

๓.๒ เป็นการเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้ นนร.ได้รับทราบนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในงานด้านคอนกรีตเทคโนโลยี และวิศวกรรมโยธา 

๓.๓ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในงานด้านคอนกรีตเทคโนโลยี 
๓.๔ เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับจากการแข่งขันมาปรับปรุงงานวิจัยของ นนร.ที่กําลัง

ดําเนินการอยู่ 

๔. ความเป็นไปได้ของโครงการ 
การจัดการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา จัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง โดยต่อเน่ืองกัน

มา ในปี ๒๕๕๗  เป็นการจัดแข่งขันเป็นปีที่ ๘  ซึ่งจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล   

๕. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
ข้ันตอน 

การดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ 
กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๘ 

ใหญ่ ย่อย 
๒๕ ก.ค.- ๓๑ ก.ค. ๑ ส.ค.- ๓ ก.ย.   ก.ย. 

 
๑.การเตรียมการ 

๑.๑ 
๑.๒ 

 

ศึกษาเอกสาร 
ออกแบบ การทดลอง
คอนกรีตมวลเบา 

   

๒.การปฏิบัติ  เตรียมการแข่งขัน    

๓.การสรุปผล 
๓.๑ 
๓.๒ 

เข้าร่วมแข่งขัน 
รายงานและสรุปโครงการ 

   

๖. ความต้องการงบประมาณ 
ความต้องการงบประมาณค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักสําหรับเจ้าหน้าที่ และจัดซื้อ

วัสดุเพ่ือฝึกซ้อม เตรียมการแข่งขัน  เป็นจํานวน ๑๔,๖๓๐ บาท (หน่ึงหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาท
ถ้วน) ดังน้ี 

ลําดับ หมวด จํานวน 
หน่วย 
นับ 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
-นายทหาร/นายสิบ 

 
๔ 

 
คน 

 
๒๔๐ บาท/คน/วัน 

 
๒,๘๘๐ 

 

๒ ค่าเช่าท่ีพัก 
-ห้องพักคู่ ๒ ห้อง 

 
๒ 

 
คืน 

 
๖๐๐ บาท/คน/คืน 

 
๔,๘๐๐ 

 

 

 



๑๓๙ 
 

ลําดับ หมวด จํานวน 
หน่วย 
นับ 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๓ ค่าวัสดุ 
๑. ปูนซีเมนต์ปอร์ต
แลนด์    
    ประเภท ๑ (ช้าง
แดง) 
๒. ทรายหยาบละเอียด 
๓. หินเกล็ดใหญ่ (3/8) 

 
๒๐ 

 
๕ 
๔ 

 
ถุง 
 

ลบ.ม. 
ลบ.ม. 

 
๑๔๕ 

 
๕๕๐ 
๕๐๐ 

 
๒,๙๐๐ 

 
๒,๗๕๐ 
๒,๐๐๐ 

 

 รวม    ๑๕,๓๓๐  

๗. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือการศึกษาของ นนร.สาขาวิศวกรรมโยธา ในวิชาวัสดุวิศวกรรม (CE 2601) วิชา

ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (CE 2602) วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี (CE 2603) วิชาการออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก (CE 4202) วิชาการออกแบบคอนกรีตอัดแรง (CE 4204) และวิชาโครงการค้นคว้าวิจัย
และสัมมนา 1 และ 2 ทั้งสองภาคการศึกษา และ นนร. จะได้เรียนรู้กรรมวิธีใหม่ในการผสมคอนกรีต
มวลเบา ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการวิศวกรรมโยธาในประเทศไทย (เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ 
พ.ศ.๒๕๔๐) เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติด้านวิศวกรรมโยธากับนักศึกษาต่างสถาบัน และ
เป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของ รร.จปร.ให้กับสังคมภายนอกรู้จัก  

๔) โครงการอากาศยานไร้คนขับ  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  กวฟ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
อากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เป็นอากาศยาน

ที่ไม่มีนักบิน ประจําการอยู่บนเครื่อง เป็นอากาศยานที่ไร้คนขับหรือนักบินแต่สามารถควบคุมได้ 
อากาศยานที่ควบคุม จาก ระยะไกล ใช้การควบคุมอัตโนมัติซึ่งมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ การควบคุม
อัตโนมัติจากระยะไกลและการควบคุม แบบอัตโนมัติโดยใช้ระบบการบินด้วยตนเองซึ่งต้องอาศัย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีระบบที่ซับซ้อนแล้ว มีการ ติดต้ังไว้ในอากาศยาน อาจมีการติดต้ังกล้อง
ถ่ายภาพคุณภาพสูง ทั้งกล้องถ่ายภาพในเวลากลางวัน (Electro Optical) และกล้องอินฟาเรด 
(Infrared Sensor) ที่สามารถบันทึกภาพระยะไกล ได้แล้วแพร่ภาพสัญญาณ มายังจอภาพ ที่สถานี
ภาคพ้ืนดิน ในเวลาที่ใกล้เวลาจริงมากที่สุด (Near Real Time: NRT) ทําให้ ผู้บังคับบัญชา สามารถ
มองเห็นภาพสนามรบ ในเวลาที่ใกล้เวลาเป็นจริงมากที่สุด นอกจากน้ันอากาศยานไร้คนขับยังสามารถ



๑๔๐ 
 

ปฏิบัติภารกิจด้านข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ การค้นหาเป้าหมาย และการลาดตระเวนหรือ ที่เราเรียกว่า 
ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) ได้ เป็นต้น 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือศึกษาการทํางานการส่งผ่านข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุ (Radio Frequency) การ

ทํางานระบบ กําหนดตําแหน่งบนโลก(Global Positioning System: GPS) การควบคุมสั่งการการ
ทํางานของอุปกรณ์ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ การทํางานขอบเซนเซอร์ และภาพรวมของ UAV 

๓.๒ วิเคราะห์ระบบ ออกแบบโครงสร้าง และพัฒนาเคร่ืองบิน UAV 
๓.๓ ฝึกและทดสอบบินจริง 
๓.๔ เข้าร่วมแข่งขันโครงการเคร่ืองบิน UAV ระหว่างสถาบัน 

๔. ตัวชี้วัด 
จํานวน นนร.ที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 

๕. เป้าหมาย นนร.ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ ๑ คน 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ: ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๗. วิธีการดําเนินงาน 
๗.๑ ทําการจัดเตรียมข้อมูล วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบ อากาศยานไร้คนขับ 
๗.๒ เขียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับระบบการทํางาน 
๗.๓ ทดลองการทํางานของระบบ ความสามารถและขีดจาํกัดของอุปกรณ์ 

 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

๑.ศึกษาคุณลักษณะของอุปกรณ์เรดาร์       
๒.เขียนโปรแกรมเพ่ือใช้งานกับอุปกรณ์เรดาร์       
๓.ทําการทดสอบกับเป้าหมายและพ้ืนท่ีต่างๆ       
๔.วิเคราะห์สัญญาณ       
๕.ทําการสรุป       

 
๘. ความต้องการงบประมาณ (รายละเอียดเป็นหมวดๆ) 

๘.๑ ค่าตอบแทน (ที่ปรกึษาวิจัย)           ๔,๐๐๐  บาท  
-  ที่ปรึกษาวิจัย    จํานวน  ๒  ท่าน  ดังน้ี 



๑๔๑ 
 

  ๑. พ.อ. ณฐนนท์  ภุคุกะ 
  ๒. พ.อ.ดร. วีรวัฒน์ ขาวสุข 

๘.๒ ค่าวัสดุ  (ชุดอุปกรณ์)          ๒๒,๐๐๐  บาท 
-โครงสร้างอากาศยาน                 ๒  ชุด 
-อุปกรณ์บังคับวิทยุ      ๑  ชุด 
-ไมโครคอนโทรลเลอร ์     ๑  ชุด    
-อุปกรณ์ GPS       ๑  ชุด  
-เซนเซอร์ ( Gyroscope,Distance etc.)   ๑ ชุด 
-อุปกรณ์ขบัเคลื่อน       ๑  ชุด 
-อุปกรณ์รับส่งสิ่งของ       ๑  ชุด 

๘.๓ ค่าใช้สอย                   ๖,๐๐๐  บาท 
๘.๓.๑ ค่าเดินทาง/ติดต่อประสานงาน/เก็บข้อมูล   ๓,๕๐๐  บาท 

๘.๓.๑.๑ ติดต่อประสานงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม กทม.  

๘.๓.๑.๒ เดินทางไปทําการวัดสัญญาณเรดาร์ ณ ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ กทม. 

๘.๓.๑.๓ เดินทางไปทําการวัดสัญญาณภาคสนาม ณ พ้ืนที่ต่างๆ เช่น 
สนามฝึกบิน ถ.สรงประภาดอนเมือง 

๘.๓.๑.๔ ร่วมงานการแข่งขันทดสอบยานบินไร้คนขับ UAV ได้แก่ รร.
นายเรืออากาศ กท. 

๘.๓.๒. ค่าเอกสาร รูปเล่ม ๒,๕๐๐  บาท 
 รวมทั้งสิน้เปน็เงิน           ๓๒,๐๐๐  บาท 

๙. การติดตามประเมินผล 
สํารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของบุคลากร สกศ.รร.จปร. 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑. การพัฒนาและรวบรวมขอ้มูลในการประกอบอากาศยานไร้คนขับ ขดี

ความสามารถอุปกรณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาและพัฒนาให้กับผู้ทีส่นใจต่อไป 
เป็นต้นแบบในการพัฒนาอุปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพ่ือลดความเสี่ยงของการสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคล 

๒. กําหนดหลกันิยมพ้ืนฐานในการใช้ UAV ของกองทัพบกไทยดังน้ี 
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๒.๑ ใช้ในการปรับการยิงปืนใหญ่ (Artillery Adjustment) 
๒.๒ ใช้ในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ ( Reconnaissance and Surveillance) 
๒.๓ ใช้ในการค้นหาและกู้ภัย (Search and Rescue) 
๒.๔ ใช้ในการรวบรวมข่าวสาร (Information Gathering) 
๒.๕ ใช้ในภารกิจอ่ืนๆที่กองทัพบกสั่ง (Others) 

๕) โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
กอศ.ฯ มีปณิธานมุ่งผลิต นนร. ให้มีศักยภาพทางภาษา กอศ.ฯ จึงจัดทําโครงการ

ประกวดสุนทรพจน์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาของ นนร. ให้เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์กับ
สถาบันภายนอกอย่างต่อเน่ือง สามารถนําใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็น
การสืบสานวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยอันเป็นภาษาประจําชาติได้อีกทางหน่ึง 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่ นนร. 
๓.๒ เพ่ือให้ นนร.ได้เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ 

๔. ตัวชี้วัด  จํานวน นนร. ทีไ่ด้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 

๕. เปา้หมาย  จํานวน นนร. ที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ จํานวน ๑ นาย 

๖. วิธีดําเนนิการ  
เพ่ือให้การพัฒนาทักษะทางภาษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกําหนดวิธีการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 
๖.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ  
๖.๒ รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับการประกวดสุนทรพจน์ 
๖.๓ คัดเลือก นนร. ที่มีความสามารถเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์  
๖.๔ ฝึกซ้อมการกล่าวสุนทรพจน์  
๖.๕ รายงานผลการพัฒนา/ผลการแข่งขันทกัษะทางภาษา 
๖.๖ ประเมินผลกิจกรรมทักษะทางภาษา พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินเพ่ือนําไป

ปรับปรุงและพัฒนา  
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๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน   ม.ค. – ธ.ค. ๕๘ 

๘. งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. การประเมินผล 
ให้มีการประเมนิผลการดําเนินงาน และสรปุผลการประเมินในแต่ละภารกิจ / 

กิจกรรม  เพ่ือนําผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา 
๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ นนร. มทีักษะทางภาษาเพ่ิมมากขึ้น 

๑๐.๒ นนร. ทีเ่ข้าร่วมประกวดได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
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โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของ นนร.ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา   
ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๘ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กมส.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา และการทหาร มีเป้าหมายในการสร้าง นนร. ที่สําเร็จ

การศึกษาในสาขานี้ให้มีบุคลิกลักษณะพิเศษประการหน่ึง น่ันก็คือ การเป็นนักรบ ที่มีหัวใจของ
นักพัฒนา  พร้อมที่จะเสียสละความสุขเพ่ือส่วนรวม  การฝึกให้ นนร. ในสาขาน้ีเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณ
สาธารณะ มีอุดมการณ์ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงยวด ในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต แนวโน้ม
ของรูปแบบสงครามจะไม่ใช่สงครามในแบบอีกต่อไป แต่จะเป็นสงครามท่ีไม่ใช่มีลักษณะสงคราม   
เป็นสงครามมวลชน ในบทบาทของนายทหารนักรบและนักพัฒนานายทหารเหล่าน้ีจําเป็นที่จะต้องทํา
หน้าที่ผู้นําทางความคิดในการพัฒนา จึงมีความจําเป็นที่จะต้องสร้าง นนร. แต่ละคนให้มีอุดมการณ์
และปรัชญาการทํางานเพ่ือส่วนรวม ที่รวมพลังเป็นหน่ึงในปัจเจกบุคคล ระหว่างสติปัญญา สํานึกของ
จิตวิญญาณ และทักษะในเร่ืองของการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุถึงความสงบสุข สันติสมานฉันท์
และความเจริญที่ย่ังยืนในทุก ๆ ด้านของสังคม  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ระบบสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้บรรลุวัตถุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในทุกปีการศึกษา กมส.ฯ 
จึงได้กําหนดให้ นนร.ช้ันปีที่ ๓ ที่ศึกษาในรายวิชา การพัฒนาชุมชน  ได้ออกไปฝึกปฎิบัติงานด้านการ
พัฒนาชุมชน ในพ้ืนที่เป้าหมายร่วมกับประชาชนและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ กมส.ฯ 
ได้กําหนดพ้ืนที่ให้ นนร.ช้ันปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ทําการฝึกปฏิบัติงาน  ณ  บ้านวัง
ตูม หมู่ที่ ๑ ตําบล เขาพระ อําเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก   

๓.   วัตถุประสงค ์
๓.๑  เพ่ือให้ นนร. ได้มีโอกาสศึกษากระบวนการดําเนินงานด้านการพัฒนาของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบด้านการพัฒนาในพ้ืนที่  อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการดําเนินงานที่ถูกต้อง  
และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมด้านการพัฒนาในโอกาสที่เข้ารับราชการในหน่วยต่าง ๆ  ในอนาคต   
ต่อไป 

๓.๒ เพ่ือให้ นนร. ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนทุรกันดาร
อย่างแท้จริง  อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในชุมชนห่างไกล 
 ๓.๓ เพ่ือให้  นนร. ได้ฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน ส่วนราชการในพ้ืนที่  
เป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างทหารกับประชาชน 
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 ๓.๔   เพ่ือสร้าง นนร. ให้เป็นผู้ที่มีจิตสํานึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมอันจะ 
เป็นคุณสมบัติที่ดีของทหารนักพัฒนาในอนาคต 
๔.  ตัวชี้วัด 

๔.๑ ความสําเร็จของกิจกรรม 
๔.๒ ความพึงพอใจของ นนร. 
๔.๓ ความพึงพอใจของชุมชนที่ นนร.ลงไปฝึกปฎิบัติงาน 

๕ เป้าหมาย 
๕.๑ ความสําเร็จของกิจกรรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๙๐ 
๕.๒ ระดับความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่า ๔.๕ จากคะแนนเต็ม ๕  

๖. ระยะเวลาดําเนนิงาน  ระหว่าง  วันที่ ๒๑- ๒๕  ต.ค. ๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินงาน 
๗.๑ สํารวจภูมิประเทศและเก็บข้อมูลหมู่บ้าน  ณ  บ้านบุหย่อง   หมูท่ี่ ๗ ตําบล เขาพระ 

อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  และประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ในห้วง  ก.ย.๕๕  
๗.๒ นําข้าราชการและนักเรียนนายร้อยออกฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน  ณ  บ้านบุ

หย่อง หมู่ที่ ๗ ตําบล เขาพระ อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  ระหว่าง  วันที่ ๒๑- ๒๕  ต.ค. ๕๗  
โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 

๑) การรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของ อบต. 
๒) เก็บข้อมลูชุมชน 
๓) การจัดทําขอ้มูลสารสนเทศด้วยระบบ GIS 
๔) จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕) จัดเวทีประชาคม/เรียนรู้ชุมชนโดยการจัดทําประวัติชุมชนบ้าน 
๖) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง นนร.กับชุมชน 

 ๗.๓ ประเมิน และสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
 ๗.๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการต่อ รร.จปร. 

๘. งบประมาณ 
ขอรับการสนับสนุนจาก  กทพ.รร.จปร.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕๒,๕๐๐  บาท(ห้าหมื่นสองพัน

ห้าร้อยบาทถ้วน) ดังน้ี 
๘.๑ ค่าวัสดุ   - 
๘.๒ ค่าอาหาร  
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- ค่าอาหารข้าราชการ ๑๐  คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท/คน/๕ วัน  =  ๗,๕๐๐  บาท 
- ค่าอาหาร นนร. ๖๐  คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท/คน/๕ วัน  =  ๔๕,๐๐๐  บาท 

        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น =     ๕๒,๕๐๐   บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

๙. การติดตามประเมินผล 
ประเมินผลสําเร็จของกิจกรรม และความพึงพอใจของ นนร. และชุมชน 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ นนร. ได้รับรู้   เข้าใจ  และเข้าถึงวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชน  สภาพปัญหา

และความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง   
๑๐.๒  ทําให้  นนร. มีจิตสํานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นนายทหารนักพัฒนาที่

ดีและสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในโอกาสท่ีสําเร็จการศึกษาและเข้ารับราชการใน
หน่วยต่าง ๆ  ต่อไป 
 ๑๐.๓  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างทหารกับชุมชนและส่วนราชการต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ที่ฝึกปฏิบัติงาน   

๑๐.๔ ชุมชนบ้านน้อยนอกซําเมย   มีความเข้มแข็ง  มีจิตสํานึกของการพ่ึงตนเองสูงขึ้น 
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โครงการพัฒนาทักษะการสอบภาษาอังกฤษแบบ ALC ให้แก่ นนร.  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รบัผิดชอบโครงการ: กวฟ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การทดสอบภาษาอังกฤษแบบ ALC น้ันสําหรับผู้เข้ารับการทดสอบที่ไม่มีความคุ้นเคย และ
ไม่ได้รับการฝึกฝนนั้น การท่ีผู้เข้ารับการทดสอบจะผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของการทดสอบเป็นเรื่องที่
ยากมาก จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการฝึกฝนและสร้างความคุ้นเคยกับแบบทดสอบให้มากที่สุด  และ
จากการที่ รร.จปร. มีนโยบายที่จะให้ นนร. ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. สามารถผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ ๘๐ ของการทดสอบ ภาษาอังกฤษแบบ ALC เพ่ือที่ให้ นนร. มีพ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษได้ใน
ระดับหน่ึง และยังสามารถนําผลการทดสอบไปเทียบในการปรับระดับเงินเดือนให้สูงขึ้นได้ รร.จปร.จึง
ได้มอบหมายให้ สกศ.ฯ ดําเนินการพัฒนาทักษะการสอบภาษาอังกฤษแบบ ALC ให้แก่ นนร. ให้
ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๓. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ นนร. ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. สามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของการทดสอบ 
ภาษาอังกฤษแบบ ALC   

๔. ตัวชี้วัด 
 จํานวน นนร. ที่ผ่านเกณฑ์รอ้ยละ ๘๐ ของการทดสอบ ภาษาอังกฤษแบบ ALC   

๕. เปา้หมาย 
 นนร. ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. ร้อยละ ๓๐ สามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของการ
ทดสอบ ภาษาอังกฤษแบบ ALC   

๖. ระยะเวลาดําเนนิการ : มิ.ย. ๕๗ – มี.ค. ๕๘ 

๗. วิธีดําเนนิการ 
 ๗.๑ จัดการสอนพิเศษให้แก่ นนร.ช้ันปีที่ ๓ และ ช้ันปีที่ ๔ เป็นประจําทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑ 
ครั้ง โดยใช้เวลาฝึกฝนตนเอง ในช่วงต้ังแต่ มิ.ย. ถึง ธ.ค. และเพ่ิมเติมสําหรับช้ันปีที่ ๔ ให้จัดสอน
พิเศษทุกวันในห้วงกลางเดือน ก.พ. ถึง ก่อนเข้ารับการทดสอบ ประมาณกลางเดือน มี.ค.  
 ๗.๒ จัดทําเอกสารประกอบการสอน แผ่นโปรแกรมฝึกฝนและทดสอบ ALC ด้วยตนเองให้แก่ 
นนร. ช้ันปีที่ ๒ ช้ันปีที่ ๓ และช้ันปีที่ ๔ ทุกนาย 



๑๔๘ 
 

 ๗.๓ จัดการแนะนําและอบรมในการใช้เอกสารประกอบการสอน แผ่นโปรแกรมฝึกฝนและ
ทดสอบ ALC ให้แก่ นนร. ช้ันปีที่ ๒ เพ่ือให้ นนร. ช้ันปีที่ ๒ สามารถนําไปฝึกฝนด้วยตนเองได้ 
 ๗.๔ ติดต้ังโปรแกรมฝึกฝนและทดสอบ ALC ด้วยตนเอง ในห้องปฏิบัติการทางภาษา 
ห้องสมุด และห้องเรียนคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ เพ่ือให้ นนร. ได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองให้มากที่สุด 
 ๗.๕ จัดให้มีการทดสอบ ALC ทั้งในการสอบระหว่างภาค และประจําภาค ในทุกภาค
การศึกษา 
๘. งบประมาณ : จาก รร.จปร. 
 ๘.๑ ค่าจัดทํา Booklet สําหรับการสอน ๓๕๐ หน้า จํานวน ๔๒๐ ชุด ๆ ละ ๑๗๕ บาท  
เป็นเงิน ๗๓,๕๐๐ บาท 
 ๘.๒ ค่าจัดทํา Booklet สําหรับการสอบ ๙๖ หน้า จํานวน ๒๒๐ ชุด ๆ ละ ๔๘ บาท เป็นเงิน 
๑๐,๕๖๐ บาท 
 ๘.๓ ค่าจัดทําแผ่น CD โปรแกรมฝึกฝนและทดสอบ ALC ด้วยตนเอง จํานวน ๖๐๐ แผ่น ๆ ละ ๖ 
บาท เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท 
 ๘.๔ ค่าตอบแทนอาจารย์ 

๘.๔.๑ สอนนอกเวลาต้ังแต่ มิ.ย. ถึง ธ.ค. จํานวน ๕๖ ครั้ง ๆ ละ ๒๕๐ บาท เป็นเงิน 
๑๔,๐๐๐ บาท 

๘.๔.๒ สอนนอกเวลาต้ังแต่ ก.พ. ถึง มี.ค. จํานวน ๓๐ ครั้ง ๆ ละ ๒๕๐ บาท เป็นเงิน 
๗,๕๐๐ บาท 

 ๘.๕ ค่านํ้าด่ืม นนร. แบบแก้ว (ให้ กรม.นนร.รอ. ดําเนินการ) จํานวน ๘๖ ครั้ง ๆ ละ ๔๕๐ 
บาท เป็นเงิน ๓๘,๗๐๐ บาท  
 ๘.๖ ค่าตอบแทนพนักงานเปิดห้อง และควบคุบเครื่องเสียง จํานวน ๘๖ ครั้ง ๆ ละ ๑ คน ๆ 
ละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๘,๖๐๐ บาท 
 ๘.๗ มอบให้ กปศ.ฯ เป็นค่ากระดาษชําระ และทําความสะอาด ในการบํารุงรักษาสถานท่ี 
๕,๐๐๐ บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๑,๔๖๐ บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

๙. การติดตามประเมินผล 
ทดสอบ ภาษาอังกฤษแบบ ALC กับ นนร.  

 

 



๑๔๙ 
 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
นนร. มีพ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีในระดับหน่ึง และนนร.ที่สําเร็จการศึกษาจาก 

รร.จปร. สามารถผ่าน เกณฑ์ร้อยละ ๘๐ ของการทดสอบ ภาษาอังกฤษแบบ ALC ซึ่งสามารถนําผล
การทดสอบไปเทียบในการปรับระดับ เงินเดือนให้สูงขึ้นได้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ ให้แก่ นนร. และบคุลากรของ รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กฟส.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 

ตามพระราชกระแสรับสั่ง พลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ให้ นนร. มีโอกาสได้รับประโยชน์และประสบการณ์จากการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาด้าน
ดาราศาสตร์ จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้แก่การใช้หอดูดาวของ
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติฯ และการใช้กล้องดูดาวซีดฟ้าใต้ในประเทศชิลี เพ่ือเป็นความรู้ที่เป็น
ประโยชน์อีกแขนงหน่ึง สําหรับ นนร.  

ในการดําเนินการตามพระราชดําริ  ในเบื้องต้น สกศ.ฯ เห็นว่ามีความจําเป็นต้อง
เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองดาราศาสตร์และการดูดาวให้แก่ นนร. ให้เพียงพอต่อการที่จะใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าว  สกศ.ฯ จึงได้ให้  กฟส.ฯ เปิดวิชาเลือก ดาราศาสตร์และเทคโนโลยี
อวกาศ ให้แก่ นนร. ในภาคการศึกษา ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม ยังมีความจําเป็นในการให้ 
นนร. ได้รับประสบการณ์ตรงจากนอกห้องเรียน     

นอกจากน้ัน คณาจารย์ กฟส.ฯ ส่วนใหญ่ ไม่ได้เรียนจบทางด้านดาราศาสตร์มาโดยตรง  
อีกทั้งยังไม่มีเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานทางด้านดาราศาสตร์อ่ืน ๆ จึงมีความจําเป็นในการ
พัฒนาความรู้ให้แก่อาจารย์ และบุคลากร การจัดหาอุปกรณ์ดูดาว การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
กับหน่วยงานในวงการดาราศาสตร์อ่ืนๆ ซึ่งจะทําให้ได้รับการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ 

๒.๒ ความจําเป็น/ความต้องการในการพัฒนา 

เพ่ือให้การดําเนินการตามข้อ ๑.๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กฟส.ฯ จึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ ให้แก่ นนร. น้ีขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือพัฒนาความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศให้แก่ นนร. และบุคลากร
ของ รร.จปร. 

๓.๒ เพ่ือให้เขา้ใจการนําความรู้ด้านดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ ไปใช้ทางด้านความ
มั่นคง และการพัฒนาประเทศ 

 



๑๕๑ 
 

๔. ตัวชี้วัด 
๔.๑ มีการสอน วิชาทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ นนร. 
๔.๒ มีการจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม การเผยแพร่ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ของ 

อาจารย์ ข้าราชการ นนร.  และ/หรือบุคคลผู้สนใจ 
 
๕. เกณฑ์การชี้วัด 

๕.๑ มีการสอนวิชาทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ นนร. อย่างน้อย ๑ วิชา 
๕.๒ มีการจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม การเผยแพร่ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ของ 

อาจารย์ ข้าราชการ นนร.  และ/หรือบุคคลผู้สนใจ อย่างน้อย  ๒ กิจกรรม  
 

๖. ความเป็นไปได้ของโครงการ 

๖.๑ บุคลากร 

โครงการฯได้รับการสนับสนุนและให้คําปรึกษาเป็นอย่างดีจากผู้มีความรู้และประสบการณ์จากหลาย
หน่วยงาน ได้แก่  

๖.๑.๑ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)โดย รศ.ดร.
บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อํานวยการดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)เป็นผู้แนะนํา 

๖.๑.๒ น.อ.ฐากูร เกิดแก้ว อาจารย์ผูส้อนวิชา/วิทยากรทางด้านดาราศาสตร์ให้กับ รร.นอ. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาหลายแห่ง 

๖.๑.๓ พ.อ.ประยุทธ อองกุลนะ นปก.รร.จปร. สําเร็จการศึกษาปริญญาโทด้านฟิสิกส์
(ดาราศาสตร์) อาจารย์ผู้สอนวิชาดาราศาสตร์ให้กับ นนร. ช้ันปีที่ ๔ 

๖.๒ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

๖.๒.๑ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) มีกล้องดูดาวและเครื่องมือที่
ทันสมัยทั้งในประเทศไทย และกล้องดูดาวซีกฟ้าใต้ที่ประเทศชิล ี

๖.๒.๒ หน่วยงานใน รร.จปร. มีกล้องดูดาวอยู่แล้วจํานวนหน่ึงได้แก่ กฟส.ฯ มีกล้องดู
ดาว ๒ กล้อง กวล.ฯ กล้องดูดาว ๗ กล้อง 

 
๗. แผนงานในการดําเนนิโครงการ 

๗.๑ แผนการดําเนินงานประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
๑) ศึกษาข้อมลูทางด้านดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศในด้านความรู้ทั่วไป และ

การนํามาใช้ทางด้านความมั่นคง และการพัฒนาประเทศ  
๒) สํารวจกล้องดูดาวและอุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์ที่มีใน รร.จปร. 
๓) จัดอาจารย์ฯ และ นนร. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ 



๑๕๒ 
 

๔) จัดการอบรมวิธีใช้กล้องดูดาวซีดฟ้าใต้ในประเทศชิลีให้แก่ อาจารย์ฯ และ นนร. โดย
เชิญวิทยากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติฯ มาเป็นผู้อบรม 

๕) จัดการศึกษาดูงานหอดูดาวของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติฯ ที่ดอยอินทนนท์ 
จว.เชียงใหม่ 

๖) ให้ นนร.ช้ันปีที่ ๔ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทําโครงงาน (Senior Project)  ด้าน
ดาราศาสตร์ 

๗) จัดต้ังชมรมดาราศาสตร์ รร.จปร. เพ่ือให้ความรู้แก่ นนร. ข้าราชการ และบุคคล
ผู้สนใจ  

๗.๒ ระยะเวลา และขั้นตอนดําเนินงาน 

การ
ดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนนิโครงการ 
ปี ๕๗ ปี ๕๘ 

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑.ศึกษา
ข้อมูล
ทางด้าน
ดารา
ศาสตร์ 
และ
เทคโนโลยี
อวกาศ 

              

๒. สํารวจ
กล้องดูดาว
และ
อุปกรณ์ใน 
รร.จปร. 

              

๓. จัด
อาจารย์ฯ 
และนนร.
เข้าร่วม
กิจกรรม
อบรม
ความรู้
ทางด้าน
ดารา
ศาสตร์ 

              



๑๕๓ 
 

การ
ดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนนิโครงการ 
ปี ๕๗ ปี ๕๘ 

พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๔. จัดการ
อบรมวิธีใช้
กล้องดูดาว
ซีดฟ้าใต้ใน
ประเทศชิลี
ให้แก่ 
อาจารย์ฯ 
และนนร.  

              

๕. จัด
การศึกษาดู
งานหอดู
ดาวของ
สถาบัน 
วิจัยดารา
ศาสตร์
แห่งชาติฯ 

              

๖. ให้ นนร.
ชั้นปีท่ี ๔ 
สาขา
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
ทําโครงงาน
(Senior 
Project) 
ด้านดารา
ศาสตร ์

              

๗. จัดต้ัง
ชมรม 
ดารา
ศาสตร์ 
รร.จปร. 

              

 



๑๕๔ 
 

๘.ความต้องการงบประมาณ (รายละเอียดเป็นหมวดๆ) รวมทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๘ บาท 
   ๘.๑ ค่าตอบแทน (ที่ปรึกษา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ๑๕,๐๐๐ บาท 

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จํานวน 
เงินรวม 
(บาท) 

๑ ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา ๒ คน ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๒ ค่าปรับแก้ความคลาดเคล่ือน และบํารุงรักษากล้องดู

ดาว Celestron ของ กฟส.ฯ 
๑ คร้ัง ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๓ ค่าทํางานล่วงเวลา/นอกเวลาราชการ ๑๕ วัน ๒๐๐ ๓,๐๐๐ 
 

   ๘.๒ ค่าวัสดุ ๒๙,๑๘๐ บาท 

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จํานวน 
เงินรวม 
(บาท) 

๑ ทรงกลมท้องฟ้าใส  ๒ ใบ ๓,๗๐๐ ๗,๔๐๐ 
๒ เลเซอร์กําลังสูงชีด้าว ๒ อัน ๖๔๐ ๑,๒๘๐ 
๓ แผนท่ีดาว ๕๐ อัน ๖๐ ๓,๐๐๐ 
๔ อุปกรณ์ประกอบกล้องดูดาวสําหรับติดตามดาว ๑ ชุด ๑๗,๕๐๐ ๑๗,๕๐๐ 

 
    ๘.๓ ค่าใช้สอย ๖๓,๘๒๘ บาท 

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จํานวน 
เงินรวม 
(บาท) 

๑ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการติดต่อประสานงาน กทม. 
(๒ นาย,คร้ังละ ๑ วัน) (ผนวก ก.) 

๖ คร้ัง 
 

๔๘๐ ๒,๘๘๐ 

๒ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการติดต่อประสานงาน ณ 
จังหวัดเชียงใหม่ (๔ นาย, ๒๔๐ บาท/คน/วัน, คร้ัง
ละ ๕ วัน) (ผนวก ก.) 

๒ คร้ัง ๔,๘๐๐ ๙,๖๐๐ 

๓ ค่าท่ีพักในการติดต่อประสานงาน ณ จงัหวัดเชียงใหม่ 
(๔ นาย, ๗๐๐ บาท/คน/คืน, คร้ังละ ๔ คนื) 

๒ คร้ัง ๑๑,๒๐๐ ๒๒,๔๐๐ 

๓ ค่าเคร่ืองบินไปกลับ เชียงใหม่-กรุงเทพฯ สําหรับ 
วิทยากร 

๒ คร้ัง ๔,๔๐๐ ๘,๘๐๐ 

๔ ค่าเลี้ยงอาหารรับรองวิทยากร ๓ วัน ๑,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 
๕ ค่า สป.๓ (ผนวก ข.) ๕,๗๑๖ กิโลเมตร ๓ ๑๗,๑๔๘ 



๑๕๕ 
 

๙. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ นนร. และบุคลากรของ รร.จปร. ได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอวกาศให้แก่ นนร. และบุคลากรของ รร.จปร.  

๙.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับสถาบันทางด้านดาราศาสตร์ระดับประเทศ 
 
        
 
       
 
       

          
        
 
 

  



๑๕๖ 
 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ของ นนร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
การสูบบุหรี่ นับเป็นปัญหาทางสุภาพท่ีสําคัญของประเทศ เน่ืองจากเป็นสาเหตุของการเกิด

ของโรคต่างๆตามมา มีผลให้ต้องทุพลภาพและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ควันบุหรี่ก่อให้เกิดผลเสียแก่
สุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลายประการ เช่น อาจทําให้เกิดมะเร็งปอดและ
อวัยวะอ่ืน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ อีกทั้งควันบุหรี่ยังทําให้เกิดโรคบางโรค เช่น โรคหอบหืด หรือโรค
ภูมิแพ้มีอาการกําเริบขึ้น ทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ปีละ ๔๐๐,๐๐๐ คน หรือ อาจจะมากกว่าน้ันแต่
ละปีรัฐบาลต้องเสียงบประมาณเป็นค่ารักษาโรคที่เกิดจากบุหรี่มากมาย ผู้ที่อยู่กับผู้ที่สูบบุหรี่ ก็ได้รับ
ผลเช่นเดียวกัน เราเรียกกลุ่มน้ีว่าสูบบุหรี่มือสอง ควันที่ออกจากผู้สูบบุหรี่จะมีสารท่ีมีขนาดเล็ก
สามารถเข้าปอดของผู้สูบบุหรี่มือสองได้ สอดคล้องกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชดํารัสตอนหน่ึงกล่าวถึงภัยร้ายของบุหรี่ ดังน้ี  

“การสูบบุหรี่มากๆ หูเสีย ตาเสีย สมองเสีย เส้นเลือดเสียหัวใจด้วย เพราะว่าบุหรี่ทําให้           
เส้นเลือดตีบ เมื่อเส้นเลือดตีบ หูก็เสีย ตาก็เสียได้ง่าย เพราะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหู เลี้ยงตา เลี้ยงอวัยวะ
ที่อ่อนไหว เส้นเลือดมันเล็ก บุหรี่ทําให้เส้นเลือดตีบเลือดก็ไปไม่ได้ดี ถ้าไปไม่ได้ดีก็ทําให้อวัยวะ
เหล่าน้ันด้อยสมรรถภาพ คนที่สูบบุหรี่สมองก็ทึบ เพราะว่าเส้นเลือดในสมองมันตีบ มันเล็ก คิดอะไรก็
ไม่ออก ทําไปทํามาก็ทึบขึ้นทุกที ทีแรกนึกว่าคนเราสูบบุหรี่ทําให้กระฉับกระเฉง ตรงข้ามกลับไม่
กระฉับกระเฉง ทําให้รู้สึกว่าทึบ สมองมันทึบ สมองมันตัน ส่วนเด็กๆ ที่ไม่เช่ือยังสูบบุหรี่ เล่นคาราโอ
เกะ เรียนอะไรก็ไม่ค่อยได้ จึงต้องไปเจรจาให้เด็กๆ อายุ ๑๐ – ๒๐ ขวบ ให้เขาต้ังอกต้ังใจเรียน เขา
จะได้ทํางานดี แล้วก็ต่อไปอีก ๗๐ – ๘๐ ปีข้างหน้า เมืองไทยจะไปขนาดไหน ไปถึงดวงดาวได้ ทําให้
เมืองไทยมีช่ือเสียงได้”  

บุหรี่จึงเป็นสิ่งเสพติดที่อันตรายต่อสุขภาพมาก จากการสํารวจของกรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า จํานวนผู้สูบบุหรี่ของนักเรียน นักศึกษา ทั้งประเทศมีอัตราสูบเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทาง
สถานศึกษาจึงควรตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของตัวผู้สูบและผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งยังเป็น
สื่อชักนําไปสู่การเสพติดอ่ืนๆ อีกด้วย  
 สกศ.ฯ เป็นหน่วยงานหลักของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในการให้ความรู้ทาง
วิชาการและอบรมปลูกฝัง นนร. ให้เป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ และมีคุณลักษณะตามท่ีหน่วยเหนือ
ต้องการ การที่จะให้ นนร. มีคุณลักษณะดังกล่าวได้น้ัน สุขภาพทางกายของ นนร. ถือว่าเป็น



๑๕๗ 
 

องค์ประกอบที่สําคัญประการหน่ึง ดังน้ัน การไม่สูบบุหรี่ เป็นปัจจัยหน่ึงที่จะช่วยให้ นนร. มี
คุณลักษณะที่ดีเป็นที่ต้องการ รวมทั้งพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในสถานศึกษานั้น เป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม 
ผิดระเบียบและผิดกฎหมาย ส่งผลให้การดําเนินการในการตรวจการสูบบุหรี่ของ นนร. เพ่ือกําจัดการ
สูบบุหรี่ในกลุ่ม นนร. จึงเป็นการสมควรอย่างย่ิงที่จะดําเนินการ 
 
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือให้ นนร. มีความรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่  
 ๓.๒ เพ่ือให้จํานวน นนร. กลุ่มเป้าหมาย ลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ให้ได้ตามเป้าหมาย  
 ๓.๓ เพ่ือป้องกันการเกิดขึ้นของผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่  
 
๔. ตัวชี้วัด 
 ๔.๑ จํานวน นนร. ผู้เข้ารับการอบรม  
 ๔.๒ จํานวน นนร. ผู้ลด และเลิกสูบบุหรี่  
 ๔.๓ จํานวน นนร. ผู้ร่วมเป็นจิตอาสารณรงค์ให้ผู้อ่ืนเลิกสูบบุหรี่  
 
๕. เป้าหมาย   
 ๕.๑ นนร. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม มีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
 ๕.๒ นนร. กลุ่มเป้าหมายเลิกการสูบบุหรี่ได้เด็ดขาด ร้อยละ  ๕๐  
 ๕.๓ นนร. กลุ่มเป้าหมายไม่สูบบุหรี่ หรือเลิกสูบบุหรี่ ที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสารณรงค์ให้ผู้อ่ืน
เลิกสูบบุหรี่ มีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐  
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ดําเนินการตรวจการสูบบุหรี่ของ นนร. ประจําปี ๒๕๕๘  
  
๗. วิธีการดําเนินการ  
 ในปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ได้มีการดําเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ นนร. ทุกช้ันปี และ
ดําเนินกิจกรรมกับ นนร. กลุ่มเป้าหมาย หรือ นนร. ที่สูบบุหรี่ เพ่ือคัดแยก นนร. เป็น ๒ กลุ่ม คือ 
กลุ่มที่เลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยตนเอง และกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ เพ่ือให้เข้ารับความช่วยเหลือและ
บําบัดกับคลินิกเลิกบุหรี่ ของ รพ.รร.จปร.  
 ในปี ๒๕๕๘ เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองจากปี ๒๕๕๗ จึงมีการดําเนินการดังน้ี  



๑๕๘ 
 

 ๗.๑ ดําเนินการกํากับ ดูแล และประเมินผล นนร. กลุ่มเป้าหมายที่สูบบุหรี่ และเข้ารับความ
ช่วยเหลือและบําบัดกับคลินิกเลิกบุหรี่ของ รพ.รร.จปร. อย่างต่อเน่ือง  
 ๗.๒ จัดกิจกรรมตรวจกระเป๋า เพ่ือค้นหาสิ่งอุปกรณ์การสูบบุหรี่ ในช่วงสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาและสุ่มตรวจกระเป๋า นนร. อย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องปราม นนร. จากการสูบบุหรี่  
 ๗.๓ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ นนร. ทั้งหมด ให้รู้ถึงโทษ และพิษภัยของการสูบบุหรี่ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ให้รู้ถึงกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เก่ียวกับการสูบบุหรี่ รวมถึงให้รู้ช่องทางการ
ขอรับความช่วยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่ในห้วงวันงดสูบบุรี่โลก  
 ๗.๔ จัดกิจกรรมรณรงค์ ต้ังซุ้มแสดงความรู้เก่ียวกับโทษ  และพิษภัยของบุหรี่ ในห้วงวันแม่
แห่งชาติ  
 ๗.๕ สรุปและประเมินผลการดําเนินงานการตรวจการสูบบุหรี่ของ นนร. เพ่ือนําผลไปพัฒนา
และใช้ในการวางแผนดําเนินงานในปีถัดไป  
 
๘. งบประมาณในการดําเนินการ  
 ๘.๑ ใช้ทรัพยากรทางด้านบุคลากรเครื่องมือ และสถานที่ของ รร.จปร.  
 ๘.๒ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท   
                ๘.๒.๑ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ หรือ สสส. จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

      ๘.๒.๒ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกศ.ฯ จํานวน ๑๗,๐๐๐ บาท  
 
๙. การติดตามประเมินผล  
 จัดให้มีการประเมินผลแผนงาน โดยสรุปผลการดําเนินงานตามข้อดังน้ี  
 ๙.๑ จํานวน นนร. ที่มีความรู้ และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่เป็นอย่างดี 
 ๙.๒ นนร. กลุ่มเป้าหมายที่เลิกสูบบุหรี่ได้  
 ๙.๓ นนร. กลุ่มเป้าหมายที่ลดการสูบบุรี่ได้  
 ๙.๔ จํานวน นนร. ที่ร่วมเป็นจิตอาสารณรงค์ให้ผู้อ่ืนเลิกสูบบุหรี่  
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑๐.๑ นนร. ทุกช้ันปีมีความรู้เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการสูบบุหรี่ รวมถึง
สามารถ และนําวิธีการเลิกสูบบุหรี่ให้กับผู้อ่ืนได้  

๑๐.๒ นนร. ที่สูบบุหรี่มีจํานวนลดลง  
 ๑๐.๓ สกศ.ฯ เป็นพ้ืนที่ปลอดการสูบบุหรี่ของ นนร.  



๑๕๙ 
 

โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นําแก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจําปี ๒๕๕๘ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กมส.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกองทัพบก มี

หน้าที่ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ 
สุจริต และเป็นนายทหารหลักของกองทัพ ซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะต้องทําหน้าที่ตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ คือ การพิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และเพ่ือการพัฒนาประเทศ ( มาตราที่ ๗๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. ๒๕๔๐) การจะ
ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์น้ันจําเป็นอย่างย่ิงที่นายทหารเหล่าน้ีจะต้องมีคุณลักษณะผู้นําทั้ง ๑๔ 
ประการ ดังน้ี 

๑. ลักษณะทา่ทาง   ๒. ความกล้าหาญ 

๓. ความเด็ดขาด    ๔. ความไว้เน้ือเช่ือใจ 

๕. ความอดทน    ๖. ความกระตือรือร้น 

๗. ความริเริ่ม     ๘. ความซื่อสัตย์สุจริต 

๙. ความพินิจพิเคราะห์   ๑๐.ความยุติธรรม 

๑๑.ความรอบรู้    ๑๒. ความจงรักภักดี 

๑๓. ความรู้จักกาลเทศะ   ๑๔.ความไม่เห็นแก่ตัว 

กมส.ฯ เป็นส่วนหน่ึงในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพ ได้ตระหนักถึงความ
จําเป็นที่ต้องเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นําทั้ง ๑๔ ประการให้แก่นักเรียนนายร้อยที่มาศึกษาในสาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา เพ่ือที่จะบ่มเพาะให้นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะผู้นําที่ดี พร้อมที่จะรับ
ใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นําให้เกิดขึ้นแก่นักเรียนนายร้อยด้วยกันทั้งสิ้น   

 



๑๖๐ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นําทั้ง ๑๔ ประการ ให้แก่ นนร. ช้ันปีที่ ๑-๔ สาขาสังคมศาสตร์

เพ่ือการพัฒนา  

๔. ตัวชี้วัด 
 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของ นนร. และอาจารย์ กมส.ฯ  

๕. เป้าหมาย 
ระดับความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
๗.๑ อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ควบคุม ดูแลนักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

ให้มีคุณลักษณะผู้นํา ๑๔ ประการ 
๗.๒ อาจารย์ผู้สอนประเมินคุณลักษณะผู้นําของนักเรียนนายร้อยแต่ละนาย ทั้งภาคการศึกษา

ที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๗.๓ นักเรียนนายร้อยประเมินคุณลักษณะผู้นําของนักเรียนนายร้อยแต่ละนาย ทั้งภาค

การศึกษาที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
ตามแบบประเมินคุณลักษณะผู้นํา ๑๔ ประการของนักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพ่ือ

การพัฒนา เมื่อจบภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนนายร้อยในสาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มีคุณลักษณะผู้นํา ๑๔ ประการที่
พึงประสงค์ของกองทัพ  

 
 
 
 



๑๖๑ 
 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร สกศ.ฯ   
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.ฯ (สปค.ฯ) 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน สกศ .ฯ ได้มีการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยพัฒนาให้การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการปฏิบัติราชการประจํา เพ่ือให้กําลังพล สกศ.ฯ ไม่รู้สึกว่า
งานประกันคุณภาพเป็นภาระในการปฏิบัติราชการ อันทําให้การดําเนินงานในราชการประจําขาด
ประสิทธิภาพ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว สปค.สกศ.ฯ ได้ดําเนินการโดยใช้แผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นกรอบในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ดังน้ันเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติด้านงาน
ประกันคุณภาพการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา จึงควรให้มีการจัดการอบรมถึงวิธีการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการดังกล่าว 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกับการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
๔. ตัวชี้วัด 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับการอบรม 
 

๕. เป้าหมาย 
ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ พ.ค. ๕๘  
 
๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑  จัดทําเอกสารประกอบการอบรม  
 ๗.๒  ประชุมผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ สกศ.ฯ  
 ๗.๓  ประเมินผลระดับความพึงพอใจ 



๑๖๒ 
 

 
๘. งบประมาณ ๕๐๐ บาท 
 
๙. การติดตามประเมินผล ประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับการอบรมหลังการอบรม  
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สกศ.ฯ สามารถพัฒนาระบบการบริหารงานประกันคุณภาพภายใต้แผนปฏิบัติราชการ อัน
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระบบการปฏิบัติงานประจํา  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
  
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (สปค.ฯ) 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการที่ สกศ.ฯ ได้พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนา
ระบบงานการประกันคุณภาพให้สู่ระบบการปฏิบัติงานประจําในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือใช้เป็นกลไก
ทางการบริหารและสร้างวัฒนธรรมการทํางานเชิงคุณภาพให้แก่ สกศ.ฯ แต่ผลการประเมินโครงการ
ในห้วงปีการศึกษา ๒๕๕๗ ยังไม่บรรลุเป้าหมายอันแสดงถึง ความรู้สึกว่าการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษายังคงเป็นภาระ และอาจส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของ  สกศ.ฯ 
ดังน้ัน จึงควรดําเนินโครงการเป็นลักษณะต่อเน่ืองในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือส่งผลต่อการพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพให้สู่ระบบการปฏิบัติงานประจํา สามารถใช้เป็น
กลไกทางการบริหารและสร้างวัฒนธรรมการทํางานเชิงคุณภาพให้แก่ สกศ.ฯ 
 
๔. ตัวชี้วัด 
 ระดับความพึงพอใจของกําลังพล สกศ.ฯ ต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา        

 
๕. เป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ พ.ค.- ธ.ค. ๕๘ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑  ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ือกําหนดแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๗.๒ เทียบเคียงมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษากับการ
ปฏิบัติงานประจํา โดยพิจารณาร่วมกับหน่วยปฏิบัติงาน 



๑๖๔ 
 

 ๗.๓ อบรมการดําเนินการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติราชการกับงานประกัน
คุณภาพให้ผู้แทนกองวิชาทราบ 
 ๗.๔ ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยขึ้นตรง ให้เป็นไปตามแผนงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ 
 ๗.๕ ประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้การ
ปฏิบัติงานประจํา 
 
๘. งบประมาณ - 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 สํารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของบุคลากร สกศ.ฯ ต่อการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายใต้การปฏิบัติงานประจํา เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 พัฒนาการทํางาน สกศ.ฯ สู่รูปแบบวัฒนธรรมการทํางานเชิงคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานของ สกศ.ฯ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกกองทัพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๕ 
 

โครงการประเมินผลกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนนายร้อย           
พระจุลจอมเกล้า 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (สปค.ฯ) 

๒. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านับเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม 

และดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย เพ่ือเป็นนายทหารสัญญาบัตรให้กับกองทัพบก โดยการจัด
การศึกษาต้องสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ ซึ่งกําหนด
นโยบายให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต้องอบรมนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตร
ของกองทัพบกที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือ ลักษณะผู้นําดี มีวินัย รู้ธรรมเนียมกองทัพ อุทิศตน
เพ่ือชาติและประชาชน โดยปลูกฝังวิชา ผู้นําและครูทหารเป็นหลัก มีพ้ืนฐานในการปฏิบัติการทาง
ทหารระดับหมวด มีความเข้มแข็งทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถ
พัฒนาและดํารงความเข้มแข็งของร่างกายของตนเองและสร้างให้กําลังพลของตนด้วย อีกทั้งยังมีการ
กําหนดนโยบายทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา อาทิ ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ
สอนให้มีความทันสมัย โดยเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ควรกระตุ้นให้นักเรียนนายร้อยมี
ความสามารถในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาตนเองได้   

ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก และ นโยบายด้านงบประมาณ
ของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมทั้ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่๒) ๒๕๔๕ รร.จปร. จึงต้องจัดการศึกษาเพ่ือสนองความต้องการของหน่วยใช้ในกองทัพบก จึง
ได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานว่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของกองทัพบก ที่ให้การศึกษาและมุ่งสร้างนักเรียนนายร้อยให้มีความจงรักภักดีต่อ
ชาติและราชบัลลังก์ มีเกียรติ มีวินัย มีความกล้าหาญ มีอุดมการณ์ และความเสียสละ มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล มีจิตใจใฝ่รู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ ได้ดุลยภาพระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์
คุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการเป็นผู้นําทหารระดับหมวด มีพ้ืนฐานการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีพร้อมที่จะพัฒนาตามสถานการณ์ของโลกและสภาพแวดล้อม รู้จักหน้าที่ และรักเกียรติยศ
ในศักด์ิศรีของตน นอกจากน้ียังส่งเสริมให้การศึกษาแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้แก่สังคมและ
ประเทศชาติตามท่ีทางราชการต้องการ1  
                                                           

1
 โรงเรียนนายรอ้ยพระจุลจอมเกล้า, แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙. นครนายก: โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า, ๒๕๕๕, หน้า ๗. 



๑๖๖ 
 

โดยกําหนดวัตถุประสงค์ในการผลิตนักเรียนนายร้อยเพ่ือให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพบกที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์2 ดังน้ี  

๑. เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นําดี มีวินัย มีความกล้าหาญ 
เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ  มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน  

๒. มีความรู้ความสามารถข้ันพ้ืนฐานในวิชาเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี 
สามารถเป็นผู้นําการปฏิบัติการทางการทหารในระดับหมวดของหน่วยกําลังรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการ
อุทิศตนเพ่ือเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

๔. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและ
ดํารงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กําลังพลใน
หน่วยของตน รวมทั้งมีจิตสํานึก/สัญชาติญาณในการรบ 

๕. มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

๖.  มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา  
ซึ่งการผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีลักษณะที่พึงประสงค์น้ีมี

หน่วยงานหลักที่เก่ียวข้อง ๓ หน่วยงานได้แก่ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ ซึ่งมีหน้าที่ ปกครอง
บังคับบัญชานักเรียนนายร้อย ฝึกอบรมนิสัย อุปนิสัย วินัย จิตวิทยาและการนําทหาร พลศึกษา และวิชา
ทหารเบ้ืองต้น 3 ส่วนวิชาทหารฯ มีหน้าที่ มีหน้าที่ฝึกสอนวิชาทหารขั้นพ้ืนฐานทางยุทธวิธี และเทคนิค
ของเหล่าต่าง ๆ    ตลอดจนการฝึกผสมเหล่าในหน่วยขนาดกองพันทหารราบ  ฝึกและดูงานของต่างเหล่า
ทัพ4 และส่วนการศึกษาฯ  มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย5 

                                                           
2
 เพ่ิงอ้าง., หน้า ๕. 

3 กรมนักเรียนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, http://www.crma.ac.th/ 
cadet/pdf/mission.pdf. 

4 ส่วนวิชาทหารฯ, http://www.crma.ac.th/msdept/parakit.html. 
5 ส่วนการศึกษาฯ,  http://www.crma.ac.th/academic/. 



๑๖๗ 
 

ปัจจุบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ดําเนินการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพ่ือเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดกําหนดนโยบายคุณภาพการศึกษา ดังน้ี 6 

๑. ให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการรักษา
มาตรฐานการศึกษา ภายใต้ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์   และวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

๒. ให้หน่วยงานขึ้นตรงต้ังแต่ระดับกองวิชาขึ้นไปหรือเทียบเท่า ร่วมกันจัดทําระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 

๓. ให้ทุกหน่วยงานได้ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเน่ือง ให้มีการ
จัดทํารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกปี เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก 

๔. ให้ทุกหน่วยงานมีการนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนา
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๕. ให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

๖. ให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๗. ให้มีการจัดทําฐานข้อมูลของเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ถูกต้อง และทันสมัย   
๘. ให้มีหน่วยงานรองรับงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
๙. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีความร่วมมือในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษานอกสถาบัน 
๑๐. ให้มีการเตรียมพร้อมในทุกด้านเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
อน่ึง การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มี

ความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นผู้
รับรองมาตรฐาน ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐานที่กําหนดคร้ัง
แรกในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
(พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งจะเข้าสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙-๒๕๖๓ โดยการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินงานตามระบบการพัฒนา
คุณภาพ คือ การวางแผนการปฏิบัติงาน (P) การดําเนินงานตามแผน (D) การตรวจสอบประเมินผล (C) 
                                                           

6 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๔ (ปรับปรุงเม่ือ ม.ค. ๕๕). (นครนายก : ส่วนการศึกษาฯ, ๒๕๕๔), 
หน้า ๑-๒. 



๑๖๘ 
 

และการนําผลการประเมินมาแก้ไขปรับปรุง (A) ดังน้ันเพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นไปตามระบบการพัฒนาคุณภาพ อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ จึงควรได้มีการประเมินผลกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือทราบผลการดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และ
นําไปสู่การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อไป
ในอนาคต 
 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

๓.๑ เพ่ือประเมินผลกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนายร้อย พระ
จุลจอมเกล้า  

๓.๒ เพ่ือนําผลท่ีได้รับจากการศึกษาไปปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายในของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
๔. ความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย 

๔.๑ บุคลากรทางการวิจัย  
- พ.อ.หญิง อโณมา คงตะแบก นายทหารโครงการมีประสบการณ์ด้านการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา และมีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์อันเอ้ืออํานวยต่อการศึกษาเป็น
อย่างมาก 

- พ.อ.หญิง วราภรณ์ นิยมค้า มีความรู้และเข้าใจถึงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของส่วนการศึกษาฯ เป็นอย่างดี พร้อมมีประสบการณ์การทํางานวิจัยอย่างพอเพียง 
  ๔.๒ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก สํานักงานประกันคุณภาพ ส่วนการศึกษา
ฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ที่สามารถเอ้ืออํานวยต่อการดําเนินการวิจัย  

 
๕. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

๕.๑ ทฤษฎี 
 ระบบการพัฒนาคุณภาพ7 วงจร Deming หรือวงจร  PDCA ของ W. Edward Deming 

และ Walter Shewhart ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบ (Check) 
และการปฏิบัติการแก้ไข และการวิเคราะห์ (Act and Analyze) โดยเทียบเคียงกับกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาดังน้ี 

                                                           
7 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, องค์การและการจัดการ, กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 



๑๖๙ 
 

การวางแผนการปฏิบัติงาน (P) คือ กิจกรรมขั้นที่ ๑ เริ่มกระบวนการวางแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี โดยนําผลการประเมินคุณภาพปีก่อนหน้าน้ีมาใช้เป็นกรอบข้อมูลในการวางแผนด้วย 
การกําหนดเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายรวมทั้งกําหนด
ผู้รับผิดชอบดําเนินงานอย่างชัดเจน 

การดําเนินการตามแผน (D) คือ การส่งเสริมสนับสนุน จัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สนับสนุนทรัพยากร กํากับ ติดตามส่งผลให้เกิดการดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษารวมทั้งเก็บข้อมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ ๑ – ๑๒ ของปี
การศึกษา 

การตรวจสอบประเมินผล (C) คือ การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่
ได้กําหนดไว้ พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานอ้างอิง 

นําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข (A) คือ กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการนําข้อเสนอแนะ
และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานในปี
การศึกษาถัดไป  

๕.๒ งานวิจัย  
เบญจนาฏ  ดวงจิโน8 “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานการจัดกิจรรมการ

บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงานบริการวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดําเนินการระหว่างปีงบประมาณ 
๒๕๔๕-๒๕๔๗ พบว่า ๑. ประสิทธิผลในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๔๕-๒๕๔๗ มีประสิทธิภาพสูงโดยพิจารณาดูจากความสอดคล้องของ
จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรม สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในการดําเนินงานมีความพร้อมในด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ อาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ สําหรับในด้านงบประมาณ มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งอ่ืนเพ่ิมเติม 
ในการดําเนินงาน มีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน มีการจัดต้ังคณะทํางาน และ
มอบหมายภารกิจอย่างชัดเจน ในทุกกระบวนการดําเนินงาน นอกจากน้ันยังใช้เทคนิคการประเมินผล
เพ่ือดูความสําเร็จของโครงการและเพื่อให้ได้ข้อมูลไปปรับปรุง กิจกรรมในครั้งต่อไปสําหรับปัญหา
อุปสรรคในการดําเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ พบว่า ประเด็นที่สําคัญ คือ ด้านนโยบายขาด
ความชัดเจนของโครงการ ปัญหาด้านงบประมาณที่ได้รับลดลงทําให้ต้องหางบประมาณจากแหล่งอ่ืน
มาสมทบเพ่ิมเติม ปัญหาด้านกฎระเบียบ ด้านการเงินที่ไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ ปัญหาด้านการ
                                                           

8
 นางเบญจนาฏ ดวงจิโน รายงานผลการวิจัย “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานการจัดกิจรรมการบริการวิชาการ ของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  ๒๕๔๗. 

 



๑๗๐ 
 

บริหารจัดการ บางกิจกรรมได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์และความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และในบางกิจกรรม ขาดบุคลากร อุปกรณ์ อาคารสถานที่ และนอกจากน้ันการจัดกิจกรรมยัง
ขาดความเหมาะสม ด้านระยะเวลาผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของโครงการ และใน
ชุมชนขาดผู้นําในการเช่ือมต่อให้เกิดกลุ่มเครือข่ายในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังพบว่า ยังไม่มีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งติดตามการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ หลังการฝึกอบรม
เมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ๒. ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ โดยพิจารณาจาก
สัมฤทธิผลของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การตอบสนอง ความต้องการ และความพึงพอใจในการรับบริการ 
วิชาการพบว่า การจัดกิจกรรมบริการวิชาการมีความเหมาะสมมากที่สุดในด้านวิทยากร และผู้ดําเนินการ
สําหรับในด้านอ่ืนๆ นอกจากน้ันยังแสดงความคิดเห็นว่า สามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
ประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้การดําเนินชีวิตประจําวัน และใช้เป็นพ้ืนฐานในการศึกษาหาความรู้ ๓. แนวทาง
ในการพัฒนางานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพนั้นมหาวิทยาลัยจะต้องปรับ
บทบาทในด้านการบริการวิชาการท่ีบูรณาการระบบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาให้เข้ากับวิถีการ
ดําเนินชีวิต นอกจากน้ันยังต้องเน้นการประยุกต์ศาสตร์สากลกับศาสตร์ท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติจริง
ในชุมชนได้ โดยอาศัยเทคนิคการประสานความร่วมมือที่เน้นการพัฒนาท้องถิ่นแบบครบวงจรทั้ง ๔ 
ด้าน คือ การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างไรก็ตาม ระบบการจัดการจะต้องมีหน่วยงาน
กลางที่ทําหน้าที่ประสานและสนับสนุนให้การดําเนินงานบริการวิชาการของหน่วยงานต่างๆภายใน
มหาวิทยาลัยดําเนินการได้อย่างคล่องตัวลดปัญหาการซ้ําซ้อนและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า นอกจากน้ันมหาวิทยาลัยควรที่จะจัดต้ังคณะกรรมการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ประสานความร่วมมือประสานแผนการจัดกิจกรรม และร่วมกันกําหนดแผนบริการวิชาการ ในระยะ
ยาวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาสนองต่อนโยบายของประเทศและความต้องการของชุมชน 

นางสาว สุวนีย์ วงศ์สุฤทธ์ิ9 “การพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ วัตถุประสงค์ดังน้ี คือ ๑) เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และ ๒) เพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า 
การประเมินรูปแบบและเกณฑ์การประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ประเมินส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบและเกณฑ์การประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความเหมาะสม และได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงรูปแบบและเกณฑ์การประเมินให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น ซึ่งผลการพัฒนารูปแบบการ

                                                           
9
 สุวนีย์  วงศ์สุฤทธิ์ “การพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” วิทยานิพนธ์ตาม

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘. 



๑๗๑ 
 

ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้จากการวิจัยคือ แนวปฏิบัติที่ควร
ดําเนินการในแต่ละขั้นตอนของการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้
การตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีรูปแบบที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

ทิพย์สุดา ศิลปะ10 “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ ๑. เพ่ือให้ทราบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา-        
ลงกรณราชวิทยาลัย ๒. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่จะสนับสนุนให้การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น พบว่าผลการศึกษา
พบว่าระดับประสิทธิภาพการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง จุด
แข็งคือ มหาวิทยาลัยฯ กําหนดนโยบาย การประกันคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน
และวัตถุประสงค์ จุดอ่อนคือ มหาวิทยาลัยฯ มีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ ระดับประสิทธิผล
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก จุดแข็งคือ มหาวิทยาลัยฯ สรุป
และจัดทํารายงาน ผลการดําเนินการ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา จุดอ่อนคือ 
มหาวิทยาลัยฯ มิได้นําผลการประเมินมาตรฐานองค์ประกอบที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ไปปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองปัจจัยสนับสนุนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน
ภาวะผู้นําของผู้บริหารเป็นปัจจัยหลักที่จะผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสําเร็จ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ มุ่งหวัง รองลงมาเป็นปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจของบุคลากร และปัจจัยด้าน
นโยบาย วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ 

ถิรนันท์  ปาลี11 “การประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” 
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ ๑. ศึกษาประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ๒. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ๑. กระบวนการของระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการประเมินตรวจสอบและขั้นตอนการ
ดําเนินการประเมินและตรวจสอบมีผลในระดับมาก คือ ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการประเมินและ

                                                           
10

 ทิพย์สุดา ศิลปะ“ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” วิทยานิพนธ์ตาม

หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑. 

11
 ถิรนันท์  ปาลี “การประเมินคุณภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๓. 

 



๑๗๒ 
 

ตรวจสอบ คุณวุฒิ  ประสบการณ์ของคณะกรรมการตรวจประเมิน ส่วนงานต่างๆ วางแผนกําหนด
ขั้นตอนการดําเนินงานเพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมินและนําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการของปีที่
ผ่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนา และให้ความสําคัญกับขั้นตอนการเตรียมการประเมินและตรวจสอบ
ขั้นตอนประเมินและตรวจสอบ ขั้นตอนภายหลังการประเมินและตรวจสอบ ๒. ปัจจัยนําเข้ามีความสัมพันธ์
กับกระบวนการมีความสัมพันธ์กับผลผลิต มีความสัมพันธ์กับผลกระทบ คือปัจจัยนําเข้าได้แก่ ความ
จริงจังของผู้บริหาร การเตรียมความพร้อมบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดสรรอัตรากําลังสําหรับปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมของอาจารย์
และบุคลากร การทํางานเป็นทีมมีวัฒนธรรมการทํางานที่ดี การสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการ 
มีเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ทันสมัยและเพียงพอ การมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลที่ดีที่รองรับการประมวลผลข้อมูล มีความสําคัญให้เกิดการพัฒนา
กระบวนประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ระยะเวลาในการดําเนินการ คุณวุฒิประสบการณ์ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน การกําหนดแผนดําเนินงานเพ่ือเตรียมรับการตรวจประเมิน การนํา
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเป็นแนวทางการพัฒนา การให้ความสําคัญกับขั้นตอนการเตรียมการ
ประเมินและตรวจสอบ ขั้นตอนการประเมินและตรวจสอบ ขั้นตอนภายหลังการประเมินและ
ตรวจสอบ 

 
๖. ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษานี้จะศึกษาถึงกระบวนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าน้ี จะศึกษาจากเอกสารที่เก่ียวข้อง และการเก็บข้อมูลจากกําลังพลโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าโดยกําหนดหน่วยศึกษาคือ ส่วนการศึกษาฯ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ 
และส่วนวิชาทหารฯ ในระหว่าง ๑ มกราคม  ถึง  ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
๗. สมมติฐานการวิจัย 
 ๗.๑ กําลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่มีลักษณะทางประชากรต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแตกต่างกัน 
 ๗.๒ กําลังพลในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่มีความรู้ในกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าแตกต่างกัน 
 ๗.๓ กําลังพลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าที่มีประสบการณ์ต่อการทําประกันคุณภาพ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนนายร้อย
แตกต่างกัน 
 



๑๗๓ 
 

 
๘. ระเบียบวิธีวิจัย 

๘.๑ วิธีการศึกษาวิจัย ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Study) 
๘.๒ แหล่งข้อมูล 
 ๘.๒.๑ ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากผู้ปฏิบัติงานใน

โรงเรียนนายร้อย ดังน้ี 
  ๘.๒.๑.๑ ผู้บริหาร ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกอบด้วย ผู้ที่

อยู่ในตําแหน่งบริหารของส่วนการศึกษาฯ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ และส่วนวิชาทหารฯ 
  ๘.๒.๑.๒ ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประกอบด้วย 

คณาจารย์ กําลังพลฝ่ายสนับสนุนการศึกษา (นายทหารสัญญาบัตร นายทหารช้ันประทวน และ
ลูกจ้าง/พนักงานราชการ) ของส่วนการศึกษาฯ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ และส่วนวิชา
ทหารฯ 

 ๘.๒.๒ ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการภายในองค์กรจากเอกสาร รายงานวิจัย บทความที่เก่ียวข้อง 
 ๘.๓ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง12  ในการศึกษาน้ีได้กําหนดประชากรในการศึกษาคือ กําลังพล 
ที่สังกัดส่วนการศึกษาฯ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ฯ และส่วนวิชาทหารฯ การคัดเลือก กลุ่ม
ตัวอย่างจากกลุ่มประชากร ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi stage Sampling) 
เน่ืองจากประชากรมีความแตกต่างกัน โดยแบ่งกลุ่มประชากรเป็น ผู้บริหารคณาจารย์ กําลังพลฝ่าย
สนับสนุนการศึกษา และใช้วิธีการสุ่มอย่างบังเอิญ (Accidental sampling) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่าง
ครบตามจํานวน ทั้งน้ีการกําหนดจํานวนของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การเปิดตารางกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรของ Krejcie and Morgan ได้จํานวนกลุ่มตัวขนาด ๒๔๕ คน จากประชากร
ทั้งสิ้น ๖๘๒ คน และแยกคิดเป็นตามคุณลักษณะของประชากรได้ดังน้ี 
  ๘.๓.๑ ระดับผู้บริหาร จํานวนทั้งสิ้น ๔๐ คน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ๑๔ คน 
  ๘.๓.๒ คณาจารย์ จํานวนทั้งสิ้น ๒๔๓ คน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ๘๗ คน 
  ๘.๓.๓ กําลังผลฝ่ายสนับสนุนการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น ๓๙๙ คน แบ่งเป็น 

- นายทหาร จํานวน ๙๓ คน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ๓๓ คน 
- นายทหารช้ันประทวนจํานวน ๒๐๗ คน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ๗๕ คน 
- ลูกจ้าง/พนักงานราชการ จํานวน ๙๙ คน จํานวนกลุ่มตัวอย่าง ๓๖ คน 

 ๘.๔ ตัวแปรในการศึกษาวิจัย 
                                                           

12 ใช้ข้อมูลพ้ืนฐานจาก รายงานการประเมินตนเอง ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย    
พระจุลจอมเกล้า พ.ศ.๒๕๕๔. 



๑๗๔ 
 

  ๘.๔.๑ ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย กลุ่มตัวแปร ๒ กลุ่มได้แก่ 
   ๘.๔.๑.๑ กลุ่มตัวแปรด้านคุณลักษณะของประชากร ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา 
ระดับเงินเดือน ช้ันยศ และตําแหน่ง  
   ๘.๔.๑.๒ กลุ่มตัวแปรด้านความรู้ ได้แก่ การเข้าร่วมอบรมในเร่ืองการประกัน
คุณภาพในระดับต่างๆ  
   ๘.๔.๑.๓ กลุ่มตัวแปรด้านประสบการณ์ ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ ทั้งในทุกระดับของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
  ๘.๔.๒ ตัวแปรตาม ได้แก่กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนายร้อย  
พระจุลจอมเกล้า ทั้งทางด้านการกําหนดแผนงาน การนําไปปฏิบัติ การตรวจสอบและประเมินผล และ
การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
 ๘.๕ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการทดสอบค่าความเที่ยงตรงของมาตรวัด และการหาค่าความ
เช่ือมั่นของเคร่ืองมือ ดังน้ี 
  ๘.๕.๑ การหาความเที่ยงตรง (Validity) ใช้การตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญทําการ
ตรวจสอบจํานวน ๓ คน เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมเน้ือหา ขจัดความซ้ําซ้อน และความ
สอดคล้องของเร่ืองที่ศึกษาเพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content validity)  
  ๘.๕.๒ การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) เมื่อแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงแล้วจึง
นําไปทดสอบความเชื่อมั่น โดยการสอบถามจาก กําลังพล จํานวน ๓๕ นาย โดยการทําการทดสอบ
เสมือนจริง (Try out) การหาค่าความเช่ือมั่นใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบัค 
(Cronbachs’ alpha Coefficient) 
 ๘.๖ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยใช้วิธีการใช้เก็บแบบทดสอบด้วยตนเอง ตามลักษณะของประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างในระหว่าง ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 ๘.๗ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การศึกษาเชิงปริมาณ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
  ๘.๗.๑ ใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เพ่ือแสดงคุณลักษณะของข้อมูล 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฉิมเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ๘.๗.๒ สถิติเพ่ือการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ
ไว้ที่ระดับ ๐.๐๕ และใช้สถิติทดสอบความเท่ากันของค่าเฉล่ีย T-test และ F-test  
  ๘.๗.๓ นําข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาสรุปและอภิปรายผล  
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๙. แผนงานในการดําเนินการวิจัย 
  ๙.๑ รายละเอียดในการดําเนินการวิจัย 
   ๙.๑.๑ ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และองค์ความรู้ที่ใช้
อธิบายผลการศึกษา 
   ๙.๑.๒ สร้างแบบสอบถามและทดสอบแบบสอบถาม 
   ๙.๑.๓ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
   ๙.๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
   ๙.๑.๕ สรุปผลการศึกษา  
   ๙.๑.๖ จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ 
   ๙.๑.๗ รายงานขอปิดโครงการ 
  ๙.๒ ระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ๑ ม.ค. – ๓๐ ธ.ค. ๕๘ 

 
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค 

ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น              
สร้ า งแบบสอบถามและ
ทดลองแบบสอบถาม 

            

แจกแบบสอบถามกับกลุ่ม
ประชากร 

            

วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ 

            

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค 

สรุปผลการศึกษา             
จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์             
รายงานขอปิดโครงการ             
 
๑๐. ความต้องการงบประมาณ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
      งบประมาณ ๒๗,๗๐๐บาท มีรายละเอียดความต้องการงบประมาณ ดังน้ี 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

 ๑๐.๑ ค่าตอบแทน ๑๙,๐๐๐ บาท 

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ 

หน่วย (บาท) 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 
๑ ค่าท่ีปรึกษา ๑ คน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 
๒ ค่าตอบแทนทํางานล่วงเวลา 

(พ.อ.หญิง อโณมา  คงตะแบก) 
๓๐ วัน ๒๐๐ ๖,๐๐๐ 

๓ ค่าตอบแทนทํางานล่วงเวลา 
(พ.ท.หญิง วราภรณ์  นิยมค้า) 

๑๕ วัน ๒๐๐ ๓,๐๐๐ 

๔ ค่าวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมบันทึกข้อมูล  
(เหมาจ่าย) 

๒๘๕ ชุด ๑๗.๕๕ ๕,๐๐๐ 

๑๐.๒ ค่าวัสดุ ๓,๗๐๐บาท 

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ 

หน่วย (บาท) 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 
๑ กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม รีมละ ๑๒๐ 

บาท จํานวน ๑๐ รีม 
๑๐ รีม ๑๒๐ ๑,๒๐๐ 

๒ ค่าถ่ายเอกสาร ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น  ๑,๐๐๐ แผ่น .๕๐ ๕๐๐ 
๓ ค่าถ่ายเอกสารจัดทําแบบสอบถาม ๑,๘๐๐ แผ่น .๕๐ ๙๐๐ 
๔ หมึกสําหรับเค ร่ืองพิมพ์ อิงค์ เจ็ต 

(ย่ีห้อ EPSON L210)  สีดํา 
๔ ขวด ๒๕๐ ๑,๐๐๐ 

๖ แผ่น DVD  ๑๐ แผ่น ๑๐ ๑๐๐ 

๑๐.๓ ค่าใช้สอย ๕,๐๐๐ บาท 

ลําดับ รายการ จํานวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ 

หน่วย (บาท) 
จํานวนเงินรวม 

(บาท) 
๑ ค่าทํารูปเล่มงานวิจัย ๔ เล่ม ๑,๒๕๐ ๕,๐๐๐ 

 
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๑ .๑ ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของ         
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
  ๑๑.๒ นําไปสู่การพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีประสิทธิผลส่งผลให้การ
บริหารการศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้มีมาตรฐานสามารถผลิตนายทหารช้ันสัญญา
บัตรที่มีความรู้ทางวิชาการ สามารถตอบสนองความต้องการต่อกองทัพบกได้ย่ิงขึ้น 
 

๑๒. ผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 



๑๗๗ 
 

โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบํารุง และแก้ไขปัญหาขั้นต้นคอมพิวเตอร ์

ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เครื่องคอมพิวเตอร์และสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยต่างๆ ที่มีอยู่สําหรับใช้ในการประกอบการเรียน
การสอน ล้วนมีมูลค่าและความสําคัญต่อการจัดการศึกษาของ สกศ.ฯ มีโอกาสท่ีจะชํารุดเสียหายได้ 
หากขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน ผู้ที่รับผิดชอบจะต้องมีการปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ์ทั้งก่อน
การใช้งานและหลังการใช้อย่างถูกวิธี จึงจะรักษาให้สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ให้ดํารงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มี
อายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ชํารุดเสียหายก่อนเวลาอันควร ดังน้ัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเคร่ืองมือ
และสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยของตน จึงต้องมีความรู้ความชํานาญ ในการใช้ การเก็บรักษา และปรนนิบัติ
บํารุง และดําเนินการตามภาระงานของตนอย่างถูกวิธีได้ตลอดเวลา 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ ส่งเสริมให้กําลังพลของ สกศ.ฯ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ ได้มี
ความรู้ ความสามารถ ที่จะทําการปรนนิบัติบํารุงเคร่ืองมือและสิ่งอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง  
 ๓.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้เก่ียวกับการปรนนิบัติบํารุงเคร่ืองมือและสิ่งอุปกรณ์ ให้แก่
ผู้เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

 

๕. เป้าหมาย 

 มีการจัดอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ระดับความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ รวบรวมข้อมูล ความต้องการ ความจําเป็น ของหลักสูตร 

 ๗.๒ เตรียมหลักสูตร สถานที่ และวิทยากร 

 ๗.๓ ดําเนินการอบรม 

 ๗.๔ ประเมินผล 



๑๗๘ 
 

 

๘. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

๙. การติดตามประเมินผล 

 สํารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ได้มีกําลังพลมีความรู้ความสามารถในการซ่อมบํารุงอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 

 ๑๐.๒ การชํารุด หรือ การเสียของอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้มีจํานวนน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมและปรนนิบัติบาํรุงเคร่ืองตัดหญ้าขนาดเลก็แบบสะพาย” 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวค.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
๒.๑ เครื่องตัดหญ้าแบบเครื่องยนต์ขนาดเล็กใช้สายสะพายหลังมีใช้กันจํานวนมากและมีอยู่

ในหน่วยงานเกือบทุกหน่วย 
๒.๒ การใช้งานเคร่ืองตัดหญ้า ที่ไม่ถูกวิธีและทําการปรนนิบัติบํารุงไม่ถูกต้องอาจทําให้การใช้

งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองพลังงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลง 
๒.๓ สบร.รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงมีกําลังพลไม่เพียงพอที่จะทําการ

ปรนนิบัติบํารุงได้อย่างทั่วถึง นอกจากน้ันค่าจ้างในการปรนนิบัติบํารุงและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้าโดย
ช่างภายนอกมีราคาสูง 

๒.๔ การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในการปรนนิบัติบํารุงและซ่อมแซมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก 
สามารถเรียนรู้ได้โดยง่ายและสามารถนําไปใช้งานได้อย่างจริงจัง จะช่วยให้หน่วยประหยัด
งบประมาณได้มาก 
 
๓. วัตถุประสงค์   

๓.๑ เป็นการสง่เสริมให้กําลังพลมีความรู้ในการปรนนิบัติบํารุงและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 
๓.๒ เพ่ือประหยัดงบประมาณในการดูแลรกัษาอุปกรณ์ของหน่วย 
๓.๓ เพ่ือเรียนรู้และใช้งานของเคร่ืองยนต์ตัดหญ้าตามขนาดกําลังเคร่ืองยนต์ ๒ – ๔ จังหวะ 

พร้อมทั้งคุณภาพของเคร่ืองตัดหญ้าและส่วนประกอบที่มีจําหน่ายในท้องตลาดต้ังแต่ราคาตํ่าสุดจนถึง
สูงสุดให้ใช้งานได้ดีและยาวนาน 

๔. ตัวชี้วัด 
มีระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม 

๕. เปา้หมายการดําเนนิงาน 
มีระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก ๕.๐ 

 
 
 
 



๑๘๐ 
 

๖. แผนงานในการดําเนนิโครงการ 
๖.๑ แผนงานในการดําเนินการ 

 วัน เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
๐๙๐๐ พิธีเปิดการฝึกอบรม  
๐๙๑๕ การบรรยายโดยวิทยากร  
๑๐๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐๔๕ การบรรยายโดยวิทยากร (๒)  

๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ 
 
 

๑๕๐๐ 

การสาธิตการถอดประกอบและการปรนนิบัติบํารุง 
การแบ่งกลุ่มย่อย ฝึกถอดประกอบและการปรนนิบัติบํารุง 
(ให้ผู้เข้าฝึกอบรมนําเคร่ืองตัดหญ้ามาเอง) 
การมอบใบประกาศนียบัตร/พิธีปิด 

 

 
๖.๒ วิทยากร 

๖.๒.๑ พ.อ.โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  อจ.สกศ.ฯ 
๖.๒.๒ ร.ท.อุกฤษณ์  อันทพิษ   รรก.อจ.สกศ.ฯ  

๖.๓ เจ้าหน้าทีส่นับสนุน 
๖.๓.๑ จ.ส.อ.กิตติชัย  ทุยดอย   นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.ฯ 
๖.๓.๒ ส.อ.ณรงค์  บุตรแสง    นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.ฯ 
๖.๓.๓ นายฉัตรชัย  เขียวชอุ่ม  พนักงานราชการ 

๖.๔ ผู้เข้ารับการอบรม   กําลังพลท่ีสนใจและเจ้าหน้าที่ที่ใช้เคร่ืองตัดหญ้าในการปฏิบัติงาน 
จํานวน ๒๐ นาย โดยใช้สถานที่ ณ กวค.สกศ.ฯ  
 

๗. ระยะเวลาดําเนนิการ  
        ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ จาํนวน ๑ วัน ต้ังแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ รวม ๕ ช่ัวโมง 
 

๘. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ผู้เข้ารับการอบสามารถนําความรู้ไปใช้บํารุงรักษาและซ่อมเคร่ืองยนต์ขนาดเล็กในหน่วย

ของตนให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน 
๘.๒ ช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมบํารุงและการจัดหาเคร่ืองใหม่มาใช้งาน  

๙. ความต้องการงบประมาณ จํานวน ๔,๒๕๐.- บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
๙.๑ หมวดค่าตอบแทน 

- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม  



๑๘๑ 
 

๒๕ นาย × ๕๐ บาท   เป็นเงิน  ๑,๒๕๐.- บาท 
๗.๒ ค่าวัสดุ 

- นํ้ามันล้างเครื่องและอุปกรณ์ ๑๐ ลิตรๆ ละ ๔๐ บาท   เป็นเงิน    ๔๐๐.- บาท 
- นํ้ามันเบนซนิสําหรับติดเคร่ืองยนต์ ๓๐ ลิตรๆ ละ ๔๐ บาท  เป็นเงิน ๑,๒๐๐.- บาท 
- แปรงทําความสะอาดเคร่ืองยนต์ ๒๐ อันๆ ละ ๒๐ บาท  เป็นเงิน    ๔๐๐.- บาท 

๗.๓ หมวดค่าใช้สอย 
- ค่าจัดทําเอกสาร/คู่มอื/แบบประเมิน/ใบประกาศนียบัตร ๒๐ ชุด เป็นเงิน      ๑,๐๐๐.- บาท 

         รวม  เป็นเงิน    ๔,๒๕๐.-บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

โครงการสนับสนุนการจัดทําและการรับรองผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ สภาอาจารย์ 
สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘                    

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ สภาอาจารย์  สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
ภารกิจสําคัญของ รร.จปร. คือ การให้การฝึกศึกษาและอบรม นนร. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่

จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ อาจารย์                 
สกศ.ฯ จึงควรผลิตผลงานทางวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งตํารา สื่อการสอนและสิ่งประดิษฐ์ ต่างๆ 
รวมท้ังงานวิจัย บทความทางวิชาการและงานแปล ทั้งน้ีเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน
โดยตรง หรือการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ 
 การจัดทําและการตรวจรับรองผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์เหล่าน้ีจึงควรได้รับการ
สนับสนุนจาก รร.จปร. 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือสนับสนุนการผลิตและการตรวจรับผลงานทางวิชาการของอาจารย์ สกศ.ฯ 
 ๒.๒ เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์ สกศ.ฯ ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ 
 
๓. ความเป็นไปได้ของโครงการ 
 สภาอาจารย์ฯ มีสมาชิกเป็น อจ.สกศ.ฯ ทุกนายที่ทําการสอน มีคณะกรรมการกลางสภา
อาจารย์ฯ ที่สามารถประสานงานและดําเนินการคัดสรรคณะกรรมการท่ีมีความสามารถทําการตรวจ
และรับรองผลงานทางวิชาการท่ีสมาชิกเสนอเพ่ือการขอเข้าสู่ ตําแหน่งทางวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕. ตัวชี้วัด จํานวนอาจารย์ที่เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

๖. เป้าหมาย จํานวน ๑๐ นาย 

๗. แผนงานในการดําเนนิโครงการ 
๗.๑ รายละเอียดในการดําเนินงาน 
      วัน เวลา ม.ค. ๕๘ - ธ.ค. ๕๘ 
๗.๒ ระยะเวลา และขั้นตอนการทํางาน  



๑๘๓ 
 

 -  หลังจากแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาและรับรองผลงานทางวิชาการแต่ละชุด  
คณะกรรมการฯ จะต้องตรวจรับรองให้แล้วเสร็จใน ๗ เดือน หรือ ๑๐ เดือนเป็นอย่างช้า 
 
๘. ระยะเวลาในการดําเนินการ ม.ค.- ธ.ค. ๕๘ 

๙. งบประมาณในการดําเนนิการ  
ลําดับ รายการ จํานวน ราคาต่อหน่วย 

(บาท/ผลงาน) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดทําผลงานทางวิชาการ 

๑.๑ ค่าถ่ายเอกสาร ๒๐๐ หน้า ๆ ละ ๐.๗๕ บาท  
จํานวน ๓๐ เลม่ 
๑.๒ ค่าทําปกและเข้าเล่ม ๓๐ เล่ม ๆ ละ ๓๐ บาท 

๑๐ ๕,๔๐๐.- ๕๔,๐๐๐ 

๒. ค่าตอบแทน    
 ๒.๑ คณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ๑๐ ๙,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ 
 ๒.๒ คณะกรรมการประเมินการสอน ๑๐ ๒,๕๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
 ๒.๓ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๐ ๔,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิน้ (สองแสนเก้าพนับาทถ้วน) ๒๐๙,๐๐๐ 
 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ อาจารย์ สกศ.ฯ ให้ความร่วมมือและทุ่มเทในการพิจารณาและรับรองผลงานทาง
วิชาการดีย่ิงขึ้น 
 ๑๐.๒ อาจารย์ สกศ.ฯ ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ 
 ๑๐.๓ อาจารย์ สกศ.ฯ เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการมากย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับลูกจ้าง และพนักงานราชการ บก.รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

๑. ผู้รับผิดชอบ กอศ.สกศ.รร.จปร. 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยผู้บัญชาการ รร.จปร. มีนโยบายให้กําลังพลระดับลูกจ้างและพนักงานราชการ สังกัด 
บก.รร.จปร. สามารถสนทนาด้วยภาษาอังกฤษในหัวข้อง่ายๆ ที่เก่ียวข้องกับตนเองและงานในหน้าที่มี
พ้ืนฐานภาษาอังกฤษพอเพียงต่อการพัฒนาทักษะด้วยตนเอง ทั้งน้ีก็เพ่ือเตรียมความพร้อมในเรื่อง
ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีความสําคัญเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC อย่างเต็มรูปแบบ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสนองต่อนโยบายผู้บังคับบัญชา 
 ๓.๒ เพ่ือให้ความรู้เรื่องคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
 ๓.๓ เพ่ือสนทนาและให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองและงานที่ทําเป็นภาษาอังกฤษได้ 
 ๓.๔ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะอังกฤษด้วยตนเองหรือไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

๔. ตัวชี้วัด ความพึงพอใจต่อการอบรม 
 

๕. เป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ก.พ. ๕๘ - มี.ค. ๕๘ 
 

๗. วิธีดําเนินการ 
 ๗.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
 ๗.๒ จัดหาอาจารย์ผู้สอน 
 ๗.๓ เตรียมบทเรียน อุปกรณ์การสอน และสถานที่เรียน 
 

๘. งบประมาณ – 
 

๙. การติดตามประเมินผล ประเมินจากแบบสํารวจ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ผู้รับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
 ๑๐.๒ ผู้รับการอบรมได้ความรู้ด้านคําศัพท์ 



๑๘๕ 
 

 ๑๐ .๓ ผู้ เข้ารับอบรมสามารถสนทนาโต้ตอบได้ในเรื่องเก่ียวกับตนเอง ทักทายและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในเรื่องตนเองและหน้าที่การงาน 
 ๑๐.๔ ผู้รับการอบรมมีแรงจูงใจในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษต่อไป 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม  
ประกอบ แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ สปค.สกศ.รร.จปร. (หน.มาตรฐานที่ ๔) 

๒. หลักการและเหตุผล 
รร.จปร. เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ ทบ. ที่ให้การศึกษาและมุ่งสร้าง นนร. ให้

มีความจงรักภักดีต่อชาติและราชบัลลังก์ มีเกียรติ มีวินัย มีความกล้าหาญ มีอุดมการณ์ และความ
เสียสละ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีจิตใจใฝ่รู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ ได้ดุลยภาพระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ คุณธรรม และจริยธรรม มีความสามารถในการเป็นผู้นําทหารระดับหมวด ใน
การท่ี รร.จปร. จะทําภารกิจ ที่กล่าวมาน้ีให้สําเร็จโดยสมบรูณ์ จะต้องมีกําลังพลทุกๆ หน่วยงาน ใน 
รร.จปร. ช่วยกันทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และมีอุดมการณ์ ใน 
สกศ.ฯ ได้ตระหนักถึงภารกิจน้ีมาโดยตลอด จึงได้จัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีขององค์กร  

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ รณรงค์และปลูกฝังให้ นนร. และกําลังพลของ สกศ.ฯ ตระหนักในคุณค่าและความสําคัญ

แห่งสุนทรียภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนมีความภูมิใจในการประพฤติตามแบบ
แผนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๓.๒ เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกให้แก่กําลังพลของหน่วย มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง      
ศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางของศาสนาพุทธ 

๔. ตัวชี้วัด จํานวนกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ 

๕. เปา้หมาย กิจกรรมบรรลวัุตถุประสงค์ ๘๐% 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๗. วิธีดําเนินการ 
๗.๑ เตรียมการประสานงานส่วนที่เก่ียวข้องและขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 
๗.๒ ทํากิจกรรมตามห้วงเวลาที่กําหนด 
๗.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ 
๗.๔ รายงานผลการดําเนินโครงการ 

๘. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 



๑๘๗ 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
๙.๑ ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
๙.๒ รายงานผลการดําเนินการ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นนร. และ กําลังพล สกศ.ฯ มีความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ นําไปสู่การ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเกิดเป็นค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 
 

โครงการ/กิจกรรมในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ประกอบด้วย ๑ โครงการ
ย่อย และ ๔ กิจกรรม  
ประกอบ แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ สปค.สกศ.รร.จปร. (หน.มาตรฐานที่ ๔) 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร เป็นกรอบการ

ดําเนินการเพ่ือถ่ายทอดค่านิยม บรรทัดฐานทางทหารท่ีดีงาม ที่ทหารทุกคนควรทํา เช่น การทําความ
เคารพ การมีระเบียบวินัย ดังน้ันเพ่ือให้ กําลังพล สกศ.ฯ และ นนร. ได้ทราบและปฏิบัติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารจึงควรจัดให้มีโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวข้องขึ้น 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กําลังพล สกศ .ฯ และ นนร. ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 

๔. ตัวชี้วัด จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

๕. เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ ๘๐% 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

๗. วิธีดําเนินการ 
๗.๑ เตรียมการประสานงานส่วนที่เก่ียวข้องและขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 
๗.๒ ทํากิจกรรมตามห้วงเวลาที่กําหนด 
๗.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
๗.๔ รายงานผลการดําเนินโครงการ 

๘. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

๙. การติดตามประเมินผล 
๙.๑ ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 
๙.๒ รายงานผลการดําเนินการ 

 

 



๑๘๙ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กําลังพล สกศ.ฯและ นนร. และ ได้ตระหนักถึงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร อันนําไปสู่การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเกิดเป็นค่านิยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรต่อไป 

โครงการย่อย คือ 
โครงการทัศนศึกษาสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สกศ.ฯ  

          ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา)  

 ๒. หลักการและเหตุผล 
 สกศ.ฯ ได้ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม (กิจกรรมผู้เรียนหมายถึง 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการโดยกองวิชาฯ เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม ให้สอดคล้องกับผู้สําเร็จการศึกษาซึ่งเป็นที่
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของ
กองทัพบก) ดังน้ัน สกศ.ฯ จึงได้นํา นนร. และกําลังพลทัศนศึกษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือให้ นนร. และกําลังพล เกิดความรู้ความเข้าใจและ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการอีกทั้งเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหารที่สืบทอดต่อเน่ืองมา 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ตรงในการทํางานให้กับผู้เรียน 
๓.๒ เพ่ือให้ นนร. และกําลังพล สกศ.ฯ มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมทางทหารที่สืบ

ทอดกันมาจากหน่วยงานที่ไปทัศนศึกษา 

๔. ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

๕. เป้าหมาย 
ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑   

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ วางแผนดูงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
๖.๒ ติดต่อประสานหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนที่จะไปดูงาน 
๖.๓ นําคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยดูงานตามวันเวลาที่กําหนดในแผน 



๑๙๐ 
 

๖.๔ รายงานสรุปผลการดูงาน 
๖.๕ ประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมเพ่ือนําไปปรับปรุงในปีถัดไป 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ - 

๙. การติดตามประเมินผล 
สํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐ .๑ นนร . และกําลังพล นําความรู้ที่ ได้จากการดูงานเป็นความรู้พ้ืนฐานเพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากองทัพได้ 
๑๐.๒ ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารที่ดีงามได้รับการถ่ายทอดจากอดีตและนําไปสู่

การพัฒนาในส่งที่ดีงามได้ในอนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 
 

โครงการสมรรถภาพหัวใจเพื่อคุณภาพชีวิตกําลังพล  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกกําลังพล) 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันอัตราการเกิดโรคหัวใจเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซึ่งเป็น
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของโลก สําหรับประเทศไทยมีแนวโน้มการเกิดภาวะภาวะกล้ามเน้ือ
หัวใจขาดเลือดเพ่ิมขึ้นทุกปี และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ รองจากมะเร็งและอุบัติเหตุ 
 ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเน้ือ
หัวใจแข็งตัวหรือมีไขมันไปเกาะที่ผนังของหลอดเลือด ทําให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง ปริมาณเลือด
แดงผ่านไปสู่หัวใจได้น้อย เป็นผลทําให้กล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดและอาจเกิดภาวะกล้ามเน้ือหัวใจตาย
เฉียบพลัน โดยเฉพาะกับบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน  การสูบบุหร่ี โรคอว้น ความเครียด การละเลยการออกกาํลงั นอกจากน้ียงัพบบ่อยกบับุคคล
ท่ีบุคลิกภาพเป็นคนใจร้อน ทาํอะไรดว้ยความรีบร้อนและมีความกา้วร้าว   
 การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ โดยการว่ิงสายพานเป็นวิธีการค้นหาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาด
เลือดและประเมินสมรรถภาพร่างกายหรือการวินิจฉัย สามารถป้องกันและลดอัตราการเกิดภาวะ
กล้ามเน้ือหัวใจตาย และลดอัตราการเสียชีวิต รวมทั้งสามารถนําผลการตรวจมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันภาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดได้ 
 

๓. วัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินสมรรถภาพของหัวใจและสุขภาพร่างกาย 
 

๔. ตัวชี้วัด  
 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารและผู้สนใจ อย่างน้อย ๑๒ นาย 
 

๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ พ.ค. - ธ.ค. ๕๘ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  ขออนุมัติดําเนินโครงการ 
 ๖.๒  สํารวจจํานวนผู้บริหารและกําลังพลท่ีต้องการเข้าร่วมโครงการ  
 ๖.๓ ประสานรายละเอียดกับสถานพยาบาล (รพ.อปร.) 



๑๙๒ 
 

 ๖.๔  ดําเนินการตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการว่ิงสายพาน  
 ๖.๕ รายงานผลการตรวจและสรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

๗. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๑,๕๐๐ บาท/คน สามารถเบิกได้)  
 

๘. การติดตามประเมินผล ผลการตรวจสมรรถภาพหัวใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ผู้บริหารและกําลังพลท่ีเข้าร่วมโครงการทราบถึงสมรรถภาพร่างกายและหัวใจของตน 
 ๙.๒  สามารถนําผลการตรวจสุขภาพมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อ
ป้องกันภาวะกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย 
ประกอบด้วย ๕ โครงการย่อย 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 
 ๑) โครงการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 

  ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร.  

  ๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 

ปัจจุบันมีการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดย นนร .  โดยใช้
แบบสอบถามแบบกระดาษ  ซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการแจกและรวบรวมแบบประเมิน ทําการคํานวณ
ผลการประเมิน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน และสิ้นเปลืองการใช้กระดาษ 

๒.๒ ความจําเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
ด้วยสาเหตุดังกล่าว จําเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ 

การประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยให้มีการทํางานเป็นอัตโนมัติมากเท่าที่ทําได้ โดยเฉพาะ
ด้านการประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และนําเสนอข้อมูลรายงานสรุปการประเมินการเรียนการสอน
ไปใช้ในการบริหารการจัดการ การตัดสินใจ เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น รวมทั้ง
ลดเวลาในการดําเนินงาน สะดวกในการติดตาม ลดปริมาณการใช้กระดาษ เป็นต้น  

 ๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลของระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือใช้ใน
การจัดเก็บ สืบค้น และปรับปรุงฐานข้อมูล 
 ๓.๒ พัฒนาเว็บไซต์การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และระบบรายงาน เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 ๔. ตัวชี้วัด การนําโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ 

 ๕. เป้าหมาย 
 การนําโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ (ทดลองใช้โดย สกศ.ฯ) ร้อยละ ๘๐ 
 



๑๙๔ 
 

 ๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
  มีการดําเนินโครงการ ๑ ปี  
  อบรมการใช้งานและทดลองใช้งานโปรแกรม ปรับแก้โปรแกรมตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  

 ๗. การดําเนินการ/วิธีการ  
 ๗.๑ การกําหนดความต้องการ 
 ๗.๒ เก็บความต้องการ 
 ๗.๓ กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 
 ๗.๔ ออกแบบซอฟต์แวร์ 
 ๗.๕ การเขียนโปรแกรม 
 ๗.๖ การทดสอบระบบ 
 ๗.๗ การแก้ไขโปรแกรม 
 ๗.๘ จัดทําคู่มือการใช้งาน 
 ๗.๙ อบรมการใช้งาน 

 ๘. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ    

 ๙. การติดตามประเมินผล 
  วิธีการประเมินซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะถูกนํามาใช้ภายใน  สกศ.ฯ โดยนับจากจํานวน
หน่วยงานที่ใช้งาน 

 ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน สามารถติดตามและตรวจสอบการประเมินการเรียนการ
สอนด้วยตนเองของ นนร.ได้ และสามารถกําหนดการเสร็จสิ้นในการดําเนินงานประเมิน เพ่ือให้ได้รายงาน
สรุปการประเมินการเรียนการสอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

 
 ๒) โครงการพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร.  
 
 
 



๑๙๕ 
 

  ๒. หลักการและเหตุผล 
   ๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 
    ปัจจุบัน สกศ.ฯ มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้คําแนะนําเป็นผู้ให้
คําปรึกษาในกรณีที่ นนร. เกิดปัญหาหรือต้องการคําแนะนําในเรื่องต่างๆ ของ นนร. ซึ่งจะมีการสับเปลี่ยน
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษาทําให้การให้คําแนะนําเกิดความไม่ต่อเน่ือง ด้านข้อมูลและเน้ือหา
การให้คําแนะนําแก่ นนร. ก็ไม่ได้รับการจัดเก็บที่เป็นระบบที่เหมาะสม 
   ๒.๒ ความจําเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
การพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่ปรึกษา จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลประวัติ นนร. การให้คําแนะนําต่างๆ
กับ นนร. ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการแนะนําให้คําปรึกษาที่ต่อเน่ืองให้กับ 
นนร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ นนร.สูงสุด  

  ๓. วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ พัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเป็นอุปกรณ์ในการจัดการกับเอกสาร 
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
   ๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้คําปรึกษาและคําแนะนํากับนนร. 

  ๔. ตัวชี้วัด ความก้าวหน้าของโครงการ 

  ๕. เป้าหมาย ความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ ๘๐ 

  ๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน  
   มีการดําเนินโครงการ ๒ ปี  
   ปรับแก้โปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน อบรมการใช้งานและทดลองใช้งาน
โปรแกรม  

  ๗. การดําเนินการ/วิธีการ  
   ๗.๑ การกําหนดความต้องการ 
   ๗.๒ เก็บความต้องการ 
   ๗.๓ กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 
   ๗.๔ ออกแบบซอฟต์แวร์ 
   ๗.๕ การเขียนโปรแกรม 
   ๗.๖ การทดสอบระบบ 
   ๗.๗ การแก้ไขโปรแกรม 



๑๙๖ 
 

   ๗.๘ จัดทําคู่มือการใช้งาน 
   ๗.๙ อบรมการใช้งาน 

  ๘. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือ   

  ๙. การประเมินผลโครงการ วิธีการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ 

  ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    การพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือช่วยในการจัดการข้อมูลการให้
คําปรึกษา ตลอดจนประวัติและข้อมูลที่จําเป็นของ นนร. ให้มีระบบการจัดการที่เป็นระบบ สะดวกต่อ
การจัดเก็บและการสืบค้น 
 
 ๓) โครงการพัฒนาระบบจัดการสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้ระบบ barcode 

   ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร.  

   ๒. หลักการและเหตุผล 
       ๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 
      ปัจจุบันการควบคุมดูแลสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานนั้นมีการควบคุมโดยใช้การ
บันทึกการรับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในเอกสารแล้วจัดเก็บเป็นไฟล์งาน การช้ีบ่งสิ่งอุปกรณ์ใช้ระบบการต้ัง
ช่ือเรียกสิ่งอุปกรณ์น้ันๆ แต่บางคร้ังก็เกิดความผิดพลาดเน่ืองจากไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าหมายถึง
สิ่งอุปกรณ์ช้ินใด 
    ๒.๒ ความจําเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการ
พัฒนาการพัฒนาระบบจัดการสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้ระบบ barcode มาช่วยในการจัดการ
ควบคุมดูแลการรับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การควบคุมดูแลการรับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว  

   ๓. วัตถุประสงค์ 
    ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลการรับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงาน 
    ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ สํารวจสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงาน 

   ๔. ตัวชี้วัด การนําโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ 

 



๑๙๗ 
 

   ๕. เป้าหมาย 
    การนําโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ (ทดลองใช้โดย กคศ.ฯ) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๓๐ 

   ๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
    มีการดําเนินโครงการ ๑ ปี  
    อบรมการใช้งานและทดลองใช้งานโปรแกรม ปรับแก้โปรแกรมตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

   ๗. การดําเนินการ/วิธีการ  
    ๗.๑ การกําหนดความต้องการ 
    ๗.๒ เก็บความต้องการ 
    ๗.๓ กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 
    ๗.๔ ออกแบบซอฟต์แวร์ 
    ๗.๕ การเขียนโปรแกรม 
    ๗.๖ การทดสอบระบบ 
    ๗.๗ การแก้ไขโปรแกรม 
    ๗.๘ จัดทําคู่มือการใช้งาน 
    ๗.๙ อบรมการใช้งาน 

   ๘. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ     

   ๙. การประเมินผลโครงการ 
    วิธีการประเมิน  ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาข้ึนจะถูกนํามาใช้ภายใน  กคศ.สกศ.ฯ โดยคิด
จากปริมาณข้อมูลในฐานข้อมูล 

   ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      พัฒนาระบบการรับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้ระบบ barcode เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการรับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบสิ่ง
อุปกรณ์ในหน่วยงาน 
 
 ๔) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. 

   ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 



๑๙๘ 
 

  
   ๒. หลักการและเหตุผล 
    ๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 
     ทุกปีการศึกษา สกศ.ฯมีการจัดงานนิทรรศการ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิจัยใช้เป็น
เวทีในการแสดงผลงานของตน ซึ่งในแต่ละปีมีนักวิจัยของ รร.จปร. เข้าร่วมนําเสนองานวิจัยเป็น
จํานวนมาก แต่หลังจากจบงานแล้วการจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัย ยังไม่มีระบบจัดเก็บที่
เหมาะสม 
    ๒.๒ ความจําเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
     การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. จะช่วยเก็บข้อมูลนักวิจัย
และงานวิจัยที่มีคุณค่าของ รร.จปร. ไม่ให้สูญหายไป อีกทั้งง่ายต่อการค้นหา เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย
รุ่นใหม่ที่จะศึกษาหาความรู้จากงานวิจัยเก่าๆ  

   ๓. วัตถุประสงค์ 
    ๓.๑ พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. เพ่ือการจัดการข้อมูลดังกล่าวให้
เป็นระเบียบจัดเก็บง่าย สืบค้นได้ด้วยความรวดเร็ว 
    ๓.๒ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลของนักวิจัยสําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ศึกษา 

   ๔. ตัวชี้วัด การนําโปรแกรมไปใช้ประโยชน 

   ๕. เป้าหมาย 
    การนําโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ (ทดลองใช้โดย สกศ.ฯ) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๘๐ 

   ๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
    มีการดําเนินโครงการ ๑ ปี  
    อบรมการใช้งานและทดลองใช้งานโปรแกรม ปรับแก้โปรแกรมตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  

   ๗. การดําเนินการ / วิธีการ  
    ๗.๑ การกําหนดความต้องการ 
    ๗.๒ เก็บความต้องการ 
    ๗.๓ กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 
    ๗.๔ ออกแบบซอฟต์แวร์ 
    ๗.๕ การเขียนโปรแกรม 



๑๙๙ 
 

    ๗.๖ การทดสอบระบบ 
    ๗.๗ การแก้ไขโปรแกรม 
    ๗.๘ จัดทําคู่มือการใช้งาน 
    ๗.๙ อบรมการใช้งาน 

   ๘. งบประมาณ -  

   ๙. การประเมินผลโครงการ 
    วิธีการประเมินซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะถูกนํามาใช้ภายใน สกศ.ฯ โดยนับจากจํานวน
หน่วยงานที่ใช้งาน 

   ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล
นักวิจัยและผลงานวิจัยสําหรับให้นักวิจัยใหม่ๆได้ศึกษา 
  
 ๕) โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

   ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร.  

   ๒. หลักการและเหตุผล 
    ๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 
     ปัจจุบันน้ีหน่วยงานต่างๆใน รร.จปร. มีการรับส่งเอกสารเป็นจํานวนมากทั้งที่มา
จากหน่วยงานภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือบันทึกข้อความ หนังสือแจ้งเวียนข่าวสาร 
ระเบียบ คําสั่ง และด้วยกระบวนการทํางาน (Workflow) ของการรับและส่งเอกสารมีหลายขั้นตอน
และบางขั้นตอนมีความซ้ําซ้อน ทําให้การทํางานเกิดความล่าช้าในบางคร้ัง นอกจากน้ีพบว่าปัญหา
ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น คือ การค้นหาเอกสารเป็นไปอย่างยากลําบากเน่ืองจากว่าไม่มีระบบการจัดเก็บ
เอกสารที่ดีพอ การรับส่งเอกสารมีความล่าช้า รวมถึงไม่สามารถติดตามสถานะของเอกสารได้ อีกทั้ง
ยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ 
     ด้วยเหตุน้ีทางคณะผู้จัดทําจึงเล็งเห็นว่าควรนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เข้ามาใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นโครงการที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
จัดการและบริหารงานเอกสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทดแทนการจัดการการรับส่ง เอกสาร
แบบเดิม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดเวลาในการดําเนินงาน 
ลดปัญหาด้านบุคลากรในการจัดส่งเอกสาร 



๒๐๐ 
 

     การรับและส่งเอกสารสามารถทําให้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ
แลน (LAN) และอินเตอร์เน็ต (Internet) ทําให้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน 
นอกจากน้ียังสามารถติดตามสถานะของหนังสือ ทําให้ทราบว่าเอกสารติดค้างอยู่ที่ขั้นตอนใด โดยมี
การทํางานหลักๆ คือ สร้างเอกสาร รับเอกสาร ส่งเอกสาร ตรวจสอบผลการดําเนินการของเอกสาร
และค้นหาเอกสารต่างๆ พร้อมกับมีสถิติการรับเข้าและส่งออกเอกสาร 
    ๒.๒ ความจําเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา
ด้วยเหตุน้ีทางคณะผู้จัดทําจึงเล็งเห็นว่าควรนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นโครงการที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการและบริหารงาน
เอกสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทดแทนการจัดการการรับส่ง เอกสารแบบเดิม เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการค้นหา ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดเวลาในการดําเนินงาน ลดปัญหาด้าน
บุคลากรในการจัดส่งเอกสาร 
     การรับและส่งเอกสารสามารถทําให้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ
แลน (LAN) และอินเตอร์เน็ต (Internet) ทําให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังสามารถติดตามสถานะของหนังสือ ทําให้ทราบว่าเอกสารติดค้างอยู่ที่ขั้นตอน
ใด โดยมีการทํางานหลักๆ คือ สร้างเอกสาร รับเอกสาร ส่งเอกสาร ตรวจสอบผลการดําเนินการของ
เอกสารและค้นหาเอกสารต่างๆ พร้อมกับมีสถิติการรับเข้าและส่งออกเอกสาร 

   ๓. วัตถุประสงค์ 
    ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการทํางานของระบบสารบรรณในปัจจุบันที่เป็นกระดาษ โดยใช้
กระบวนการกระแสงาน (Workflow)  
    ๓.๒ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการอนุมัติ และตรวจสอบติดตามเอกสารในระบบ
สารบบรรณ 
    ๓.๓ เพ่ือพัฒนาระบบแจ้งเวียนเอกสาร 
    ๓.๔ เพ่ือพัฒนาระบบการออกรายงาน 

   ๔. ตัวชี้วัด การนําโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ 

   ๕. เป้าหมาย 
    การนําโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ (ทดลองใช้โดย สกศ.ฯ) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 
๘๐ 

   ๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
    มีการดําเนินโครงการ ๑ ปี 



๒๐๑ 
 

    อบรมการใช้งานและทดลองใช้งานโปรแกรม ปรับแก้โปรแกรมตามความต้องการของ
ผู้ใช้งาน  

   ๗. การดําเนินการ/วิธีการ  
    การดําเนินโครงการจะใช้สถานที่และอุปกรณ์ภายใน กคศ.สกศ.ฯ เป็นหลัก อาจมีการ
เดินทางไปหน่วยงานภายนอกเพ่ือศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสารบรรณ
ของ กคศ.สกศ.ฯ มีส่วนร่วมต้ังแต่ขั้นตอนการให้ข้อมูล การออกแบบ การทดสอบระบบ และการ
ปรับปรุงระบบ 
    การทํางาน การทํางานจะแบ่งขั้นตอนออกเป็นดังน้ีคือ 
    ๗.๑ วิเคราะห์ระบบ   ๑ เดือน 
    ๗.๒ ออกแบบระบบ  ๑ เดือน 
    ๗.๓ พัฒนาระบบ  ๔ เดือน 
    ๗.๔ ทดสอบระบบ  ๑ เดือน 
    ๗.๕ ปรับปรุงและแก้ไขระบบ ๑ เดือน 

   ๘. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ     

   ๙. การประเมินผลโครงการ 
    วิธีการประเมินซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะถูกนํามาใช้ภายใน สกศ.ฯ โดยนับจากจํานวน
หน่วยงานที่ใช้งาน 

   ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      การนํา ”ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” มาใช้ในการบันทึกข้อมูล การรับและส่ง
เอกสารน้ัน มีประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานดังน้ี 

  ๑๐.๑ ประโยชน์สําหรับผู้บริหาร 
     ๑๐.๑.๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ 

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
        ๑๐.๑.๒ สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ครบถ้วนทุกขั้นตอน 
        ๑๐.๑.๓ สามารถเรียกดูการเคลื่อนไหวของหนังสือได้ตลอดเวลา โดยได้รับ
ข้อมูล ณ เวลาน้ันทันที 
        ๑๐.๑.๔ ได้รับรายงานตามความเป็นจริง มีหลักฐานชัดเจน 
        ๑๐.๑.๕ ประหยัดงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรกระดาษ 



๒๐๒ 
 

     ๑๐.๒ ประโยชน์สําหรับผู้ใช้งาน 
        ๑๐.๒.๑ การบันทึกข้อมูลการรับและส่งหนังสือทําได้สะดวก รวดเร็ว ไม่
ซ้ําซ้อน 
        ๑๐.๒.๒ สามารถสร้างหนังสือราชการได้ง่าย และสะดวก เน่ืองจากมี
แบบฟอร์มไว้ให้เพียงแต่กรอกข้อมูลเท่าน้ัน 
        ๑๐.๒.๓ สามารถค้นหาหนังสือได้รวดเร็ว เพียงแต่เลือกระบุเลขที่หนังสือ  
วันที่ ช่ือเรื่อง คําในช่ือเรื่อง อย่างใดอย่างหน่ึง เพราะระบบได้เก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ
อิเล็กทรอนิกส์ 
        ๑๐.๑.๔ สามารถติดตามสถานะเอกสารได้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๓ 
 

โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย  
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 ๑) โครงการติดต้ังเครื่องแม่ข่ายประจํากองวิชา 

  ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร.  

  ๒. หลักการและเหตุผล 
   ๒.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 
    ทุกกองวิชามีการพัฒนาเว็บไซด์ของกองวิชา จัดทําฐานข้อมูล บริการข้อมูลเชิง
วิชาการต่างๆเพ่ือการสืบค้นและเพ่ือการศึกษาของบุคลากรและ นนร. อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบ
ต่างๆ เพ่ือนํามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานในองค์กรให้ดีขึ้น แต่ทุกกองวิชายังไม่มีเครื่องแม่ข่ายที่
เป็นส่วนตัวในการที่จะใช้งานในการจัดการข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 
   ๒.๒ ความจําเป็น/ความต้องการ 
    แต่ละกองวิชาควรมีเครื่องแม่ข่ายสําหรับเป็นที่เก็บและจัดการข้อมูลของกอง
วิชาทั้งในด้านการสืบค้น การศึกษาหาความรู้ของบุคลากรและ นนร. และการประกาศประชาสัมพันธ์
เรื่องต่างๆ  

  ๓. วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิคของแต่ละกองวิชา 
   ๓ .๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลต่างๆของกองวิชาที่มีมากขึ้น
ตลอดเวลา 

  ๔. ตัวชี้วัด จํานวนเครื่องแม่ข่าย 

  ๕. เป้าหมายของโครงการ  
   ติดต้ังเคร่ืองแม่ข่าย ๑ แม่ข่าย 

  ๖. วิธีการดําเนินงาน 
   ๖.๑ สํารวจความพร้อมของแต่ละกองวิชา 
   ๖.๒ ดําเนินการออกแบบ และวางแผนการติดต้ัง 
   ๖.๓ จัดหาอุปกรณ์ 
   ๖.๔ ติดต้ังอุปกรณ์ตามแผนที่วางไว้ 



๒๐๔ 
 

   ๖.๕ ทดสอบใช้งานเคร่ืองแม่ข่าย 

   ๖.๖ อบรมการใช้งานและบํารุงรักษา 
  ๗. แผนการดําเนินการ  

ลําดับ 
ข้ั น ต อ น ก า ร
ดําเนินงาน 

ม.
ค.

 

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

 ป ี๕๗             
๑ สํารวจความ

พร้อมของแต่ละ
กองวิชา 

            

๒ ดําเนินการ
ออกแบบ และ
วางแผนการติดต้ัง 

            

๓ จัดหาอุปกรณ์             
 ป ี๕๗ - ๕๙             
๔ ติดต้ังอุปกรณ์

ตามแผนท่ีวางไว้ 
            

๕ ทดสอบใช้งาน
เคร่ืองแม่ข่าย 

            

๖ อบรมการใช้งาน
และบํารุงรักษา 

            

  ๘. การประเมินผลโครงการ 
   ๘.๑ วิธีการประเมิน ตรวจสอบการใช้งานเคร่ืองแม่ข่าย 
   ๘.๒ เกณฑ์การประเมิน ต้องสามารถใช้งานเคร่ืองแม่ข่ายตามกองวิชาอย่างน้อย ๑ 
กองวิชาต่อปี 

  ๙. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

  ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑๐.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิคของแต่ละกองวิชา 
    ๑๐.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลต่างๆของกองวิชาที่มีมากขึ้น
ตลอดเวลา 
 



๒๐๕ 
 

  ๒) โครงงานติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในพื้นที่อาคารส่วนการศึกษาฯ 

   ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร.  

   ๒. หลักการและเหตุผล 
    ๒.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 
      การรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีใน สกศ.ฯ ปัจจุบันมีการจัดเวรยาม
ในเวลากลางคืน โดยแต่ละผลัด เวรจะมีการลาดตระเวรไปตามพ้ืนที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นการ
ตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยเป็นช่วงเวลา แต่ในความเป็นจริงน้ัน เหตุการณ์ที่ไม่ปกติอาจเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา ทั้งจากภัยธรรมชาติ และภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น อีกทั้ง ในพ้ืนที่ของ สกศ.ฯ มีอุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่าสูงอยู่เป็นจํานวนมาก ระบบการรักษา
ความปลอดภัยจึงมีความสําคัญมาก 
    ๒.๒ ความจําเป็น/ความต้องการ 
      เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้ดีขึ้น โดยใช้กล้องวงจรปิด ซึ่ง
มีความสามารถที่จะเฝ้าระวังความปลอดภัยได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และยังใช้เป็นหลักฐานสําคัญในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 

   ๓. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยทรัพย์สินและเฝ้าระวังมิจฉาชีพในพ้ืนที่ สกศ.ฯ 

   ๔. ตัวชี้วัด จํานวนกองวิชาที่ติดต้ังกล้องวงจรปิด 

   ๕. เป้าหมาย วางระบบกล้องวงจรปิดตามอาคารของ สกศ.ฯ อย่างน้อย ๑ กองวิชา  

   ๖. วิธีการดําเนินงาน 
    ๖.๑ สํารวจพ้ืนที่ในการติดต้ังกล้องวงจรปิดในแต่ละอาคาร 
    ๖.๒ ออกแบบการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในแต่ละอาคาร 
    ๖.๓ จัดหาอุปกรณ์กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ที่จําเป็น 
    ๖.๔ ติดต้ังกล้องวงจรปิด 
    ๖.๕ จัดทําคู่มือการใช้งานและการบํารุงรักษา 
    ๖.๖ อบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบของแต่ละอาคาร 
 
 



๒๐๖ 
 

   ๗. แผนการดําเนินการ 

ลําดับ 
ขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 

ม.
ค.

  

ก.พ
.  

มี.
ค.

  

เม
.ย.

  

พ.
ค.

  

มิ.
ย. 

 

ก.ค
.  

ส.ค
.  

ก.ย
.  

ต.
ค.

  

พ.
ย. 

 

ธ.ค
.  

๑ สํารวจพ้ืนที่
ในการติดต้ัง
กล้องวงจร
ปิดในแต่ละ
อาคาร 

            

๒ ออกแบบ
การติดต้ัง
ระบบกล้อง
วงจรปิด 

            

๓ จัดหา
อุปกรณ์
กล้องวงจร
ปิด และ
อุปกรณ์ที่
จําเป็น 

            

๔ ติดต้ังกล้อง
วงจรปิด 

            

๕ จัดทําคู่มือ
การใช้งาน
และการ
บํารุงรักษา 

            

๖ อบรม
เจ้าหน้าที่
ดูแลระบบ
ของแต่ละ
อาคาร 

            

   



๒๐๗ 
 

๘. การประเมินผลโครงการ 
   ๘.๑ วิธีการประเมิน การใช้งานของระบบกล้องวงจรปิดใน สกศ.ฯ 
   ๘.๒ เกณฑ์การประเมิน ระบบกล้องวงจรปิดใน สกศ.ฯ สามารถใช้งานได้ปีละอย่าง
น้อย ๑ กองวิชา 

  ๙. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

  ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ๑๐.๑ ใช้เป็นระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยและมิจฉาชีพในพ้ืนที่ สกศ.ฯ 
    ๑๐.๒ ลดภาระงานด้านการตรวจอาคารสถานที่ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

โครงการจัดทาํฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กปศ.สกศ.ฯ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 สืบเน่ืองจากพระราโชบายของพล.อ.หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี ผู้อํานวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ฯ ที่ทรงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิจัยทาง
ประวัติศาสตร์ไทย โดยอาศัยข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังน้ัน ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา จึงโปรดเกล้าฯ ให้ อาจารย์ กปศ.ฯ ดําเนินการ
สืบค้นและสําเนาเอกสารประวัติศาสตร์จากแหล่งข้อมูลสําคัญ ดังน้ี  
 - The National Archives and Records Administration (NARA), สหรัฐอเมริกา 
 - The Public Record Office (PRO), อังกฤษ 
 - The Oriental and Indian Office Collections (OIOC), the British Library, อังกฤษ 
 - Bank of England, อังกฤษ 
 - หอจดหมายเหตุกระทรวงการต่างประเทศ และ Mission etranger, ฝรั่งเศส 
 - หอจดหมายเหตุกรุงไซ่ง่อน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 - หอจดหมายเหตุกรุงพนมเปญ, ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 - เอกสารหายาก ชุดอูโมมินต์ (U Moe Myint Collection), สาธารณรัฐแห่งสหภาพ    
เมียนมาร์ 
 - เอกสารพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ World Columbian 
Exposition Chicago USA 1894 
 ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการดําเนินการเป็นพระราชทรัพย์ บางส่วนได้รับการสนับสนุนจาก
กองทัพบก และสําเนาส่วนหน่ึงได้มาจากการวิจัยของอาจารย์ กปศ.ฯ ระหว่างศึกษาในต่างประเทศ 
 ในปัจจุบัน กปศ.ฯ กําลังดําเนินการจัดเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวในรูปแบบดิจิตัล เพ่ือขยาย
ฐานข้อมูลให้กว้างขวางและครอบคลุมข้อมลูสําหรับการวิจัยในสาขาประวัติศาสตร์มากย่ิงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศของ กปศ.ฯ ในรูปแบบดิจิตัล  

๔. ตัวชี้วัด จัดเก็บข้อมูลสําเนาเอกสารในฐานข้อมูลให้ได้ตามเป้าหมาย 

 



๒๐๙ 
 

๕. เปา้หมาย 
๕.๑ วางระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้สามารถกรอกช่ือเรื่องสําเนาเอกสารฯ   
๕.๒ กรอกช่ือเรื่องสําเนาเอกสารฯ ให้อยู่ในฐานข้อมูลได้อย่างน้อย ๘๐๐ ช่ือเรื่อง 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ แผนระยะยาว ๓ ปี ต้ังแต่ มกราคม ๕๗ - ธันวาคม ๕๙ 
 
๗. วิธีดําเนินการ 

รายละเอียดการดําเนนิการ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ 
๑ คัดแยกเอกสารจดหมายเหตุเป็นประเทศต่างๆ คือ 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น 
และเบลเยี่ยม 

   

๒ ดําเนินการจัดเรียงข้อมูลเอกสารจากสํานักจดหมาย
เหตุแห่งชาติสหรัฐฯ ชุด RG59 

   

๓ บันทึกข้อมูลรายละเอียดเอกสารแต่ละแผ่นพร้อมทั้ง
บทคัดย่อลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ และได้สแกน
เอกสารฉบับจริงแนบฐานข้อมูลไว้พร้อมกันรวมทั้งหมด
ประมาณ ๒๐๐๐ แผ่น 

   

 
๘. งบประมาณ   ๔๐,๒๗๖ บาท 
 ๘.๑ ค่าตอบแทน ๒๒,๐๐๐  บาท 
 - ค่าตอบแทนทํางานล่วงเวลา ๓ คน ๓๐ วัน (วันละ ๒๐๐ บาท) ๑๘,๐๐๐ บาท 
 - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา  ๔,๐๐๐ บาท 
 ๘.๒ ค่าใช้สอย ๑๘,๒๗๖  บาท 

 - ค่าแปลงไมโครฟิชเป็นดิจิตัล ๕,๐๙๒ แผน่ (แผ่นละ ๓ บาท) ๑๕,๒๗๖ บาท 
        (ที่หอสมุดจุฬาฯ) 

  - External hard disk ๑ ชุด ๓,๐๐๐ บาท 

๙. การติดตามประเมินผล 
 มีการสรุปผลการดําเนินงานในรายงานความก้าวหน้าในการจัดทําฐานข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ปีละ ๑ ครั้ง (เดือนธันวาคม ของทุกปี) 
 



๒๑๐ 
 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 จัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศได้อย่างเป็นระบบ และสามารถ
ให้บริการแก่ผู้สนใจในรูปแบบของระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
 จากนโยบายของ ผอ.สกศ.ฯ ต้องการให้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการ
บริหาร ซึ่ง สกศ.ฯ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านซอล์ฟแวร์ ขึ้นมาหลายระบบ เช่น 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประการสอนออน์ไลน์ ระบบจัดการสิ่งอุปกรณ์สํานักงาน ระบบ
จัดเก็บข้อมูลนักวิจัย และระบบโปรแกรม อ.ที่ปรึกษา เป็นต้น ดังน้ันบุคลากรของ สกศ.ฯ จึงมีความ
จําเป็นต้องมีขีดความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้กําลังพลของ สกศ.ฯ มีขีดความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี 
 ๓.๒ เพ่ือให้ สกศ.ฯ ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริหารได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 

๔. ตัวชี้วัด การประเมินความพ่ึงพอใจของกําลังพล สกศ.ฯ 

๕. เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ :  ม.ค.๕๘ - ส.ค.๕๘ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑ รวบรวมข้อมูลของกําลังพล การเตรียมการ วิทยากร สถานที่  
 ๗.๒ ดําเนินการ อบรม 
 ๗.๓ ประเมินผล 

๘. งบประมาณ – 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 สํารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของกําลังพล สกศ.ฯ 
 



๒๑๒ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ กําลังพลของ สกศ.ฯ มีขีดความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็น
อย่างดี 
 ๑๐.๒ สกศ.ฯ ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริหารได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

โครงการพัฒนาเว็บไซค์ สกศ.รร.จปร.  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเป็นมา 
  แผนแม่บทการพัฒนา รร .จปร . ประจําปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ กําหนดให้มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และ
การตัดสินใจ ให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป  ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  ในภาพรวมของการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
ได้จัดทํา แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒ - 
๒๕๕๖ เพ่ือรองรับการพัฒนาและปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นทั้ง
ภายในประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากน้ันในปี ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบาย 
บรอดแบนด์แห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายที่เสริมความเข้มแข็งของการดําเนินงานตามกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย หรือ ICT ๒๐๒๐ 
ที่กําหนดเป้าหมายให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เช่นเดียวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอ่ืนๆ เช่น ไฟฟ้า 
นํ้าประปา และโทรศัพท์ โดยให้มีคุณภาพและความม่ันคงปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล ภายในปี 
พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์หลักใน ๕ ด้านได้แก่ e-Government, e-Industry, e-
Commerce, e-Education และ e-Society 
 เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรได้เป็นอย่างดี 
โดยเฉพาะในด้านการประมวลผลข้อมูล สกศ.ฯ เป็น นขต. ของ รร.จปร. ที่มีพันธกิจที่หลากหลาย 
จําเป็นต้องดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปริมาณมาก เช่น ข้อมูลทะเบียนประวัติและผลการเรียน นนร. 
ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอํานวยการต่างๆ และข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ระดับกองวิชา และ สกศ.ฯ เป็นต้น 
 ๒.๒ ปัญหาและสาเหตุ 
  สกศ.ฯ ได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายสารสนเทศ มาโดยตลอด ซึ่งสถานภาพในปัจจุบันด้านฮาร์ดแวร์และ



๒๑๔ 
 

เครือข่ายมีค่อนข้างเพียงพอ แต่ สกศ.ฯ ไม่มีบุคลากรและหน่วยงานท่ีกํากับดูแล วางแผนและ
ปรับปรุงข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง ๆ โดยตรง ทําให้ต้องกระจายความรับผิดชอบให้กับ 
นขต.สกศ.ฯ ที่มีบุคลากรด้านสารสนเทศ โดยเฉพาะ ศกม.สกศ.ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลระบบเอกสาร
ภายในและเว็บไซต์ สกศ.ฯ ซึ่งไม่มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานโดยตรงเช่นกัน ทําให้การดําเนินการต่างๆ
ไม่ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และปัจจุบันข้อมูลที่มีไม่ทันสมัย รวมถึงข้อมูลต่างๆกระจายอยู่ในเซิรฟ
เวอร์หลายๆตัว เน่ืองจากเซิรฟเวอร์ สกศ.ฯ ที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ ทําให้
บางส่วนต้องฝากข้อมูลบนเซิรฟเวอร์ของเอกชนนอกองค์กรเป็นเหตุให้การกํากับดูแลทําได้ยาก 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ของ สกศ.ฯ ให้ทันสมัยและข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
 ๓.๒ รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องมาไว้ในที่เดียวกัน หรือที่สามารถกํากับดูแลได้ 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเผยแพร่ผลงานให้กับ นนร. บุคคลากร และ
บุคคลภายนอก 
 ๓.๓ เพ่ือที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของ สกศ.ฯ สามารถจัดการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเน่ือง 

๔. ตัวบ่งชี้ 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

๕. เป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑ ประชุมและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๗.๒ การปรับปรุงเว็บไซต์ สกศ.ฯ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ใช้งานทั้งที่เป็น นนร. บุคคลากร 
และบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศตามสิทธ์ิของตนได้ โดยบูรณาการระบบต่างๆ ที่มี
อยู่ให้สามารถแสดงผลในรูปแบบที่สวยงาม ข้อมูลทันสมัย ง่ายต่อการเข้าใจ และการปรับเปลี่ยน
บํารุงรักษาระบบอย่างต่อเน่ือง  ที่สามารถแสดงผลบนเว็บไซต์รวมถึง  
  - ประวัติความเป็นมา 
  - ภาพกิจกรรม 
  - ข่าวสารที่เก่ียวข้อง 
  - ข้อมูลอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 



๒๑๕ 
 

  - เช่ือมโยงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลโครงการวิจัย 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สกศ.ฯ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สกศ.ฯ มีเว็บไซต์แสดงผลในรูปแบบที่สวยงาม ข้อมูลทันสมัย ง่ายต่อการเข้าใจ และการ
ปรับเปลี่ยนบํารุงรักษาระบบอย่างต่อเน่ือง  ไปจนจบวาระของแผนแม่บทการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 
 

 
โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายระบบเอกสารภายใน สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ความเป็นมาและปัญหา 
 สกศ.ฯ ได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายสารสนเทศ มาโดยตลอด ซึ่งสถานภาพในปัจจุบันด้านฮาร์ดแวร์และ
เครือข่ายมีค่อนข้างเพียงพอ แต่ สกศ.ฯ ไม่มีบุคลากรและหน่วยงานท่ีกํากับดูแล วางแผนและ
ปรับปรุงข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง ๆ โดยตรง ทําให้ต้องกระจายความรับผิดชอบให้กับ 
นขต.สกศ.ฯ ที่มีบุคลากรด้านสารสนเทศ โดยเฉพาะ ศกม.สกศ.ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลระบบเอกสาร
ภายในและเว็บไซต์ สกศ.ฯ ซึ่งไม่มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานโดยตรงเช่นกัน ทําให้การดําเนินการต่างๆ
ไม่ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และปัจจุบันข้อมูลที่มีไม่ทันสมัย และไม่ได้ปรับปรุงตัวเครื่องแม่ข่ายมา
นานแล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบดังกล่าวเป็นการใช้เป็นการจําลองระบบปฏิบัติการ วินโด ๒๐๐๓ 
ลงบนเครื่องแม่ข่ายที่ใช้ระบบปฏิบัติการ เรดแฮท ซึ่งทําให้ใช้ทรัพยากรของเครื่องแม่ข่ายได้ไม่เต็มที่
เน่ืองจากมีการแบ่งทรัพยากรให้ใช้ดังน้ี อาร์คดิสท์ ๑๐๐ GB  แรม ๑ GB รวมทั้งการที่ไม่มีผู้ดูแล
ระบบมาระยะหนึ่ง ขาดการส่งต่องานรวมถึงพาสเวิอร์ดและยูสเซอร์แนมของระบบปฏิบัติการทั้งสอง
ที่ได้รับการส่งต่อมาเป็นเพียงพาสเวิอร์ดของผู้ใช้ทั่วไปไม่มีสิทธิเข้าถึงระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ ทําให้
ไม่สามารถเข้าถึงระบบปฏิบัติการทั้งสองระบบเพื่อแก้ไขเมื่อมีปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์แสมือน
ดังกล่าวเมื่อมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าขัดข้องจะไม่สามารถเปิดเองได้  ที่สําคัญที่สุดในส่วนงานดังกล่าว
ไม่มีเครื่องสํารอง ดังน้ันการปรับปรุงต้องปรับปรุงบนเคร่ืองที่ใช้งานอยู่ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือใช้ระบบปฏิบัติการวินโดเซิฟเวอร์ ๒๐๑๒ แทนระบบเดิมระบบปฏิบัติการวินโด   
เซริฟเวอร์ ๒๐๐๓   
 ๓.๒ ไม่ลงเป็นเคร่ืองเสมือน เพ่ือใช้ทรัพยากรของระบบที่มีได้เต็มที่ 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเผยแพร่ให้กับ นนร. บุคคลากร  
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบของ สกศ.ฯ สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างต่อเน่ือง 

 



๒๑๗ 
 

๔. ตัวบ่งชี้ 
   ตรวจสอบการใช้งานเคร่ืองแม่ข่ายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. เป้าหมาย 
 ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑ ศึกษาสภาพเคร่ืองเซิฟเวอร์ปัจจุบัน และวางแผนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ือง
เซิฟเวอร์ 
 ๗.๒ เตรียมพ้ืนที่ของฮาร์ดดิสค์ไดร์ฟ เพ่ือที่จะใช้เก็บข้อมูลต่าง 
 ๗.๓ ถ่ายโอนข้อมูล ระบบสารสนเทศ และจัดระเบียบการเก็บข้อมูลต่างๆ ให้เหมาะสม 
 ๗.๔ ต้ังค่า IIS และ MySQL DBMS ให้รองรับกับฮาร์ดแวร์ใหม่ 
 ๗.๕ ทดสอบการใช้งานระบบทั้งหมด 
  
๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามการทํางานของเคร่ืองแม่ข่ายระบบเอกสารภายใน สกศ.ฯ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สกศ.ฯ มีเครื่องแม่ข่ายระบบเอกสารภายในที่มีความเสถียร  สามารรถจัดสรรทรัพยากรให้ 
นขต.สกศ.ใช้งานได้อย่างเพียงพอ โดยสามารถเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลได้ตามสิทธิที่ม ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๘ 
 

โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายเวปไซต์ สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเป็นมาและปัญหา 
  สกศ.ฯ ได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายสารสนเทศ มาโดยตลอด ซึ่งสถานภาพในปัจจุบันด้านฮาร์ดแวร์และ
เครือข่ายมีค่อนข้างเพียงพอ แต่ สกศ.ฯ ไม่มีบุคลากรและหน่วยงานท่ีกํากับดูแล วางแผนและ
ปรับปรุงข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่าง ๆ โดยตรง ทําให้ต้องกระจายความรับผิดชอบให้กับ 
นขต.สกศ.ฯ ที่มีบุคลากรด้านสารสนเทศ โดยเฉพาะ ศกม.สกศ.ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลระบบเอกสาร
ภายในและเว็บไซต์ สกศ.ฯ ซึ่งไม่มีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานโดยตรงเช่นกัน ทําให้การดําเนินการต่างๆ
ไม่ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ขาดการส่งต่องานรวมถึงพาสเวิอร์ดและยูสเซอร์แนมของ
ระบบปฏิบัติการดังกล่าวที่ได้รับการส่งต่อมาเป็นเพียงพาสเวิอร์ดของผู้ใช้ทั่วไปไม่มีสิทธิเข้าถึงระบบใน
ฐานะผู้ดูแลระบบ ทําให้ นขต.บางส่วนต้องฝากข้อมูลบนเซิรฟเวอร์หลายๆตัว รวมถึงเซิรฟเวอร์ของ
เอกชนนอกองค์กร เป็นเหตุให้การกํากับดูแลทําได้ยาก รวมถึงปัจจุบันข้อมูลที่มีไม่ทันสมัย ที่สําคัญ
ที่สุดในส่วนงานดังกล่าวไม่มีเครื่องสํารอง ดังน้ันการปรับปรุงต้องปรับปรุงบนเคร่ืองที่ใช้งานอยู่  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และการจัดเก็บทางระบบเครือข่ายมีความต่อเน่ืองและข้อมูล
เป็นปัจจุบัน 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเผยแพร่ผลงานให้กับ นนร. บุคคลากร และ
บุคคลภายนอก 
 ๓.๓ รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องมาไว้ในที่เดียวกัน หรือที่สามารถปรับปรุงข้อมูลและกํากับ
ดูแลได้ 
 ๓.๓ เครื่องแม่ข่ายสําหรับเวปไซต์  สกศ.ฯ มีเสถียรภาพเช่ือถือได้ 

๔. ตัวบ่งชี้ 
เครื่องแม่ข่าย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๕. เป้าหมาย 
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 



๒๑๙ 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
๗.๑ ศึกษาสภาพเครื่องเซิฟเวอร์ปัจจุบัน และวานแผนการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

เครื่องเซิฟเวอร์ 
๗.๒ เปลี่ยนฮาร์ดแวร์ ได้แก่ หน่วยความจํา เพ่ิมเป็น 8 Gb และ ฮาร์ดดิสไดร์ฟ เพ่ิมอีก 1 

ไดร์ฟ ที่ความจุ 2 Tb เพ่ือการสํารองข้อมูลระบบ 
๗.๓ เตรียมพ้ืนที่ของฮาร์ดดิสไดร์ฟ เพ่ือที่จะใช้เก็บข้อมูลต่าง 
๗.๔ ถ่ายโอนข้อมูล เว็บไซต์ และ ระบบสารสนเทศ และจัดระเบียบการเก็บข้อมูลต่างๆ ให้

เหมาะสม 
๗.๕ ต้ังค่า IIS และ Mysql DBMS ให้รองรับกับฮาร์ดแวร์ใหม่ 
๗.๖ ทดสอบการใช้งานระบบทั้งหมด   

๘. งบประมาณ : - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามการทํางานของเซิรฟเวอร์เว็บไซต์ สกศ.ฯ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สกศ.ฯ มีเซิรฟเวอร์เว็บไซต์ที่มีความเสถียร  สามารถจัดสรรทรัพยากรให้ นขต.สกศ.ฯ ใช้งาน
ได้อย่างเพียงพอ โดยสามารถเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลได้ตามสิทธิที่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๐ 
 

โครงการ ๕ ส  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 
  
๒. หลักการและเหตุผล  

 เน่ืองจาก กคศ.สกศ.ฯ มีภาระกิจมากมาย จึงเกิดการละเลยในการจัดสถานที่ทํางานให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทําให้เกิดการสะสมส่ิงของเหลือใช้จํานวนมากและมีการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ดังน้ัน กคศ.ฯ จึงมีความจําเป็นต้องจัดทําโครงการ ๕ ส ตามนโยบายของ ผอ.กคศ.ฯ 
เพ่ือให้ กคศ.ฯ มีสภาพแวดล้อมในที่ทํางานให้ดีขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยสวยงาน และมีความปลอดภัย 
  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้กําลังพลของ กคศ.ฯ มีคุณลักษณะ ๕ ส ในตนเอง  
 ๓.๒ เพ่ือให้กําลังพล กคศ.ฯ มีกิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้ความร่วมมือกับ
ส่วนร่วม  สร้างความรักความสามัคคี สร้างความรักหน่วยงานและสถานที่ทํางาน 
 ๓.๓ เพ่ือให้ กคศ.ฯ มีสภาพแวดล้อมในที่ทํางานให้ดีขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาน และมีความปลอดภัย 

  
๔. ตัวชี้วัด การประเมินความพ่ึงพอใจของกําลังพล กคศ.ฯ 

 
๕. เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ม.ค. - ส.ค.๕๘ 

 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ รวบรวมข้อมูล ให้ความรู้แก่กําลังพล การเตรียมการ กําลังพล สถานที่  
 ๗.๒ ดําเนินการ ส แรก คือ สะสาง เพ่ือเตรียมดําเนินการ ๔ ส ที่เหลือ 
 ๗.๓ ดําเนินการ ๔ ส ที่เหลือ 
 ๗.๔ ประเมินผล 

๘. งบประมาณ – 
 



๒๒๑ 
 

๙. การติดตามประเมินผล สํารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของกําลังพล กคศ.ฯ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ กคศ.ฯ จะมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทํางานให้ดีขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย 

 ๑๐.๒ กคศ.ฯ จะมี ๕ ส และรักษาให้คงอยู่ตลอดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๒ 
 

 
โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของ ทบ. ต้องการส่งเสริมให้กําลังพลของ ทบ. ได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร
นอก ทบ. ภายใน กห. และสามารถนํากําลังพลท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มาใช้ประโยชน์
ได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด อีกทั้งให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาใน
หลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. โดยเมื่อสิ้นปี ๒๕๕๙ ทบ. จะต้องมีกําลังพลที่สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. ปฏิบัติงานที่หน่วย อย่างน้อย ๑ นาย 
 สกศ.ฯ เห็นความสําคัญในการส่งเสริมทางด้านการศึกษาตามนโยบายของ ทบ. จึงวางแผน
เพ่ือส่งเสริมให้กําลังพลของหน่วย ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. โดยต้ังแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้กําลังพลของ สกศ.ฯ ได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน 
กห. และสามารถนํากําลังพลท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. รวมทั้งจะเป็นการ
พัฒนาการยุทธร่วมระหว่างเหล่าทัพให้ดีย่ิงขึ้น 
 
๔. ตัวชี้วัด กําลังพลสอบผ่านการศึกษาในหลักสูตรที่เข้ารับการศึกษาหรืออบรม 
 
๕. เป้าหมาย กําลังพลสอบผ่านการศึกษาในหลักสูตรที่เข้ารับการศึกษาหรืออบรม ๑๐๐% 
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๗. วิธีดําเนินการ 
   ๗.๑ สกศ.ฯ สํารวจและวางแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยจัดทําบัญชีรายช่ือกําลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. ในหลักสูตรต่างๆ 



๒๒๓ 
 

      ๗.๒ สกศ.ฯ เสนอบัญชีความต้องการให้ รร.จปร. ทราบ เพ่ือดําเนินการจัดทําฐานข้อมูล
ต่อไป 
 
๘. งบประมาณ งบประมาณจากหน่วยเหนือ 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด อย่างน้อย ๒ นาย เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณที่ ๒๕๕๙ 
 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีกําลังพลของหน่วยสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห.เพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๔ 
 

โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก - ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วย สกศ.ฯ เป็นหน่วยที่ให้ความรู้แก่ นนร. ในระดับอุดมศึกษา จําเป็นต้องมีบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในการให้ความรู้แก่ นนร. ดังน้ัน บุคลากรทางการศึกษา
ของ สกศ.ฯ ควรได้รับความรู้เพ่ิมเติมในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ นนร. ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
 ๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
 ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทํางานซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กร 

๔. ตัวชี้วัด จํานวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 
 
๕. เป้าหมาย บุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น ๕ นาย 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๗. วิธีดําเนินการ 
   ๗.๑ จัดประชุมส่งอาจารย์เข้ารับทุนการศึกษาของ ทบ. โดยให้ศึกษาในประเทศ 
   ๗.๒ จัดประชุมส่งอาจารย์เข้ารับการศึกษาโดยใช้ทุนส่วนตัว และใช้เวลาราชการเต็มเวลา 
   ๗.๓ อนุมัติให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ โดยใช้เวลานอก
ราชการและเวลาราชการบางส่วน 

๘. งบประมาณ  
   ๘.๑ งบประมาณประจําปีของ ทบ. 
   ๘.๒ ทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
    ๘.๓ กําลังพลท่ีเข้ารับการศึกษาออกทุนการศึกษาเอง 
 



๒๒๕ 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามเป้าหมาย 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรทางการศึกษามีการศึกษาสูงขึ้น และสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน นนร. ได้เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๖ 
 

โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี
การป้องกันประเทศ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (ฝึก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 
  ความมั่นคงของประเทศน้ัน นอกเหนือจากความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองแล้ว ความมั่นคงทางทหารเป็นสิ่งสําคัญอีกสิ่งหน่ึงที่ประเทศชาติไม่อาจละเลยได้ โดยเฉพาะ
กรณีที่ไม่สามารถใช้รัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์ในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศได้ การ
สร้างความมั่นคงทางทหารน้ันมีองค์ประกอบหลักสองส่วน คือ บุคลากรท่ีมีความรู้และการบริหาร
จัดการทางทหาร และยุทโธปกรณ์รวมถึงเทคโนโลยีทางทหาร ในด้านการพัฒนาบุคลากรทางทหาร
น้ัน ทางกองทัพไทยได้จัดต้ังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามากว่า ๑๐๐ ปี ส่วนทางด้าน
ยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารน้ัน มีหลายหน่วยงานที่วิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ และได้เริ่มมี
ความร่วมมือในการสร้างหลักสูตรอยู่แล้วบางส่วน เช่น สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศฯ ร่วมมือกับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการทําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ ที่เปิดในปลายปี ๒๕๕๕ ซึ่งนับว่าอยู่ในระยะเริ่มต้นที่
ยังไม่เห็นผล เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและมีความมั่นคง การพัฒนาหลักสูตรที่ประยุกต์นําเอาองค์
ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ในหลายสาขาวิชาเข้ามาสร้างหลักสูตรจึงเป็นสิ่งจําเป็น 
  ๒.๒ ความจําเป็น / ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกัน
ประเทศ เป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ภายใต้ปรัชญาหลักคือ การเป็นกําลังสําคัญใน
การผลิตบัณฑิตที่สามารถสร้างสรรค์งานวิจัย คิดค้นนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ อันจะช่วยเพ่ิมศักยภาพทางการทหาร ลดการพ่ึงพาต่างชาติที่เป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการและยั่งยืน 
   หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกัน
ประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัย สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน การทําวิจัย หรือสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยี/ยุทโธปกรณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรด้าน
การศึกษาและการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 



๒๒๗ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้มีความรู้ในด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ 
  ๓.๒ เพ่ือผลิตงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยี การป้องกันประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

๔. ตัวชี้วัด  
จํานวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษา 

๕. เป้าหมาย  จํานวน ๒ นาย 

๖. ความเป็นไปได้ของโครงการ 
๖.๑ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่ข้าราชการ รร.จปร. 
๖.๒ สนับสนุนข้าราชการ รร.จปร. เข้ารับการศึกษา จํานวน ๒ ทุน (๑ ทุน/ปี) 

๗. แผนงานในการดําเนินโครงการ 
  ๗.๑ รายละเอียดในการดําเนินการ 
   ๗.๑.๑ ข้าราชการ รร.จปร. แจ้งความประสงค์รับทุนการศึกษา 
   ๗.๑.๒ หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาความเหมาะสมในการรับทุนการศึกษาตามสายการ
บังคับบัญชา 
   ๗.๑.๓ สมัครเข้ารับการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ๗.๑.๔ ดําเนินกรรมวิธีทําสัญญาและข้อผูกพัน 
   ๗.๑.๕ กํากับดูแลผลการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
  ๗.๒ ระยะเวลาและขั้นตอนการทํางาน 

การดําเนินงาน 
ระยะเวลา 

ต.ค.๕๗ พ.ย.๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ ปี ๖๐ 
๑. ดําเนินกรรมวิธีของรับทุนการศึกษา      
๒. สมัครเข้ารับการศึกษาที ่
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     

๓. ผู้รับการศึกษา คนที่ ๑      
๔. ผู้รับการศึกษา คนที่ ๒      

 
๘. ระยะเวลาดําเนินการ  รวม ๓ ปี (ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 



๒๒๘ 
 

๙. ความต้องการงบประมาณ 

 จํานวน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ประจําปี 
งบประมาณ (บาท) รวม 

(บาท) ผู้รับทุนปี ๕๘ ผู้รับทุนปี ๕๙ 
๒๕๕๘ ๗๐,๐๐๐.- - ๗๐,๐๐๐.- 
๒๕๕๙ ๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- ๑๔๐,๐๐๐.- 
๒๕๖๐ - ๗๐,๐๐๐.- ๗๐,๐๐๐.- 
รวม ๑๔๐,๐๐๐.- ๑๔๐,๐๐๐.- ๒๘๐,๐๐๐.- 

 
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑๐.๑ บุคลากรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรม
และเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เพ่ือนํามาใช้ในด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียนนายร้อย 
  ๑๐.๒ สามารถผลิตงานวิจัย  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีในด้านการป้องกันประเทศ รวมท้ัง
ด้านภัยพิบัติ 
  ๑๐.๓ สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๙ 
 

โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก - ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 รร.จปร. เป็นสถาบันการศึกษาของ ทบ. มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และดําเนินการฝึก 
นนร. รับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับ นนร. ให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า 
ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของ ทบ. สถานการณ์ และเทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มพนูความรู้ให้กบัอาจารยแ์ละกาํลงัพลนบัว่ามีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ เพื่อ
พฒันาศกัยภาพของ รร.จปร. และยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกําลังพล 
เพ่ือให้มีความรู้มากขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการทหารและด้าน
อ่ืนๆ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ สกศ.ฯ ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ความสามารถในการสอนและการวิจัย 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้ของอาจารย์ในด้านวิชาการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เป็น
การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของอาจารย์ในเรื่องการดําเนินงานทางวิชาการ การจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย และการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ สกศ.ฯ สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่ไปศึกษา 

๔. ตัวชี้วัด บุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษาสูงขึ้น 

๕. เป้าหมาย ปริญญาเอก ๑ นาย ปริญญาโท ๒ นาย 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๗. วิธีดําเนินการ 
 ๗.๑  สกศ.ฯ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ เพ่ือขอรับ
ทุนการศึกษาในต่างประเทศ และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 ๗.๒ สกศ.ฯ โดยคณะกรรมการบริหาร สกศ.ฯ พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาให้ครบ
ตามจํานวนทุนการศึกษาที่ได้รับทุนจาก ทบ. ในแต่ละปีงบประมาณ ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 



๒๓๐ 
 

 ๗.๓ สกศ.ฯ รวบรวมสถิติของผู้รับทุนการศึกษาในต่างประเทศ 

๘. งบประมาณ ใช้งบประมาณจาก ทบ. 

๙. การติดตามประเมินผล 
   ๙.๑ ประเมินผลจากจํานวนอาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษา 
   ๙.๒ อาจารย์ สกศ.ฯ สามารถนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาในต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน นนร. การวิจัยของ รร.จปร. การปฏิบัติงาน และในชีวิตประจําวันได้ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๐.๑ อาจารย์ สกศ.ฯ ได้พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ รร.จปร. และ ทบ. 
   ๑๐.๒  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กับอาจารย์และนักวิชาการใน
ต่างประเทศ โดยสามารถนําความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการ มา
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
   ๑๐.๓ อาจารย์ สกศ.ฯ สามารถนําความรู้ แนวคิดใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้ นนร. ได้อย่างถูกต้อง
และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 
 

โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์ เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก - ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ภายใต้บริบทของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
รวมทั้งรัฐบาลกําหนดการปฏิรูประบบราชการและการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่มุ่งเน้นการดําเนินการโดย
มีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ทบ . ซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมกําลังและป้องกัน
ราชอาณาจักร จึงมีความจําเป็น ที่จะต้องกําหนดความคาดหมายหรือวิสัยทัศน์ที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน
ของกําลังพลในกองทัพที่ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิสอดคล้องกับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนา 
ทบ. ว่าด้วยการพัฒนากําลังพล มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกําลังพล ให้สามารถก้าวทัน      
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เทคโนโลยีการทหาร และด้านอ่ืนๆ โครงการส่งกําลังพลเข้าร่วม         
การประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ ของ        
สกศ.ฯ จึงเป็นการดําเนินการที่สามารถตอบสนองนโยบายของ ทบ. โดยเป็นการเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนากําลังพล ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาทหาร วิชาชีพ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร/อาจารย์ สกศ.ฯ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนากับ
หน่วยงาน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
 ๓.๒ เพ่ือให้อาจารย์ สกศ.ฯ สามารถนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
ประกอบ การเรียนการสอน นนร. ได้ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ สกศ.ฯ สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและ
เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 

๔. ตัวชี้วัด จํานวนผู้บริหาร/อาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา 

๕. เป้าหมาย มีผู้บริหาร/อาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา ๓๐ นาย 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 



๒๓๒ 
 

๗. วิธีดําเนินการ 
   ๗.๑ นขต.สกศ.ฯ ส่งแผนการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ ประจําปีให้ สกศ.ฯ ห้วง ก.ค. ของทุกปี 
   ๗.๒ สกศ.ฯ รวบรวมแผนและประชุมร่วมกับ นขต.สกศ.ฯ ในการจัดทําแผนการส่งกําลังพล   
เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ เพ่ือ
ขออนุมัติและเสนอของบประมาณจาก รร.จปร. ประจําปี ห้วง ส.ค. ของทุกปี 
   ๗.๓ สกศ.ฯ ดําเนินการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ เมื่อได้รับการจัดสรรที่น่ังจาก ทบ. หรือหน่วยราชการอ่ืน 
และให้การสนับสนุนแก่ นขต.สกศ.ฯ เมื่อได้รับการร้องขอ 

๘. งบประมาณ - 

๙. การติดตามประเมินผล 
   ๙.๑ ประเมินผลจากจํานวนกําลังพลที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานท้ังของ
ภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ 
   ๙.๒ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรู้ที่ได้จากการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานท้ังของ
ภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน 
และในชีวิต ประจําวันได้ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ กําลังพล สกศ.ฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์ กับ
นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยสามารถ
นําความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา มาพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและงานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 ๑๐.๒ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา กับ
หน่วยงาน ของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ มาสร้างองค์ความรู้แก่หน่วยงานได้ 
 ๑๐.๓ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถเพ่ิมพูนศักยภาพและประสบการณ์ของตนเอง และนําความรู้
แนวคิดใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้ นนร. ได้ 
 
 
 
 



๒๓๓ 
 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืน     
ทั้งภายในและต่างประเทศ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก - ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และดําเนินการฝึก นนร. รับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาสําหรับ นนร. ให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมทั้ง
สอดคล้องกับความต้องการของ ทบ. สถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รร.จปร. เป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายในการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ รร.จปร. 
โดยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ที่ผ่านมาได้มีการทําบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันภายนอก เพ่ือพัฒนาทางวิชาการ 
งานวิจัยและสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาร่วมกัน มีการบูรณาการ
การเรียนการสอนอันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็ง พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาที่เข้มแข็งต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือพัฒนาทางวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งส่งเสริมการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ 
รร.จปร. และ ทบ. 
 ๓.๒  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ในด้านวิชาการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เป็นการเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของอาจารย์ในเร่ืองการดําเนินงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ สกศ.ฯ สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 

๔. ตัวชี้วัด จํานวนผลงาน/กิจกรรมทางวิชาการ 

๕. เป้าหมาย จํานวนผลงาน/กิจกรรมทางวิชาการ ๑๐ งาน 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 



๒๓๔ 
 

๗. วิธีดําเนินการ 
 ๗.๑ สกศ.ฯ ดําเนินการให้บริการทางวิชาการ โดยส่งกําลังพลเข้าร่วมเป็นอาจารย์พิเศษ  
บรรยายพิเศษ คณะกรรมการด้านวิชาการและวิชาชีพ และคณะทํางานวิจัยร่วมกับสถาบันภายนอก 
ทั้งในและต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันภายนอก นขต.สกศ.ฯ ส่งแผนการส่ง
กําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและ
ต่างประเทศประจําปี ให้ สกศ.ฯ ห้วง ก.ค. ของทุกปี 
 ๗.๒ นขต.สกศ.ฯ รวบรวมสถิติในด้านการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอก ทั้งใน
และต่างประเทศ ให้ สกศ.ฯ ห้วง ส.ค. ของทุกปี 

๘. งบประมาณ - 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ ประเมินผลจากจํานวนกําลังพลท่ีให้บริการทางวิชาการกับสถาบันภายนอก ทั้งภายใน
และต่างประเทศ 
 ๙.๒ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการให้กับสถาบันภายนอก 
ภายใน และต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน นนร. การวิจัยของ รร.จปร. การ
ปฏิบัติงาน และในชีวิตประจําวันได้ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ กําลังพล สกศ.ฯ ได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการ
สร้าง องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ รร.จปร. และกองทัพ 
 ๑๐.๒ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กับนักวิชาการ นักวิจัย และ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยสามารถนําความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการ มา
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 ๑๐.๓ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรู้ แนวคิดใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้ นนร. ได้อย่าง
ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๕ 
 

โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก - ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. หน่ึงในตัวบ่งช้ีเป็นด้าน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งเก่ียวข้องกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
การนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
 สกศ.ฯ มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ จํานวนมาก จึงมีความสามารถทําผลงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสํานักงานกํากับมาตรฐานการศึกษา จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําโครงการ
เพ่ือการวิจัยอาจารย์และ นนร. 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัย ในระดับกองทัพ 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

๔. ตัวชี้วัด จํานวนอาจารย์ที่ทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

๕. เป้าหมาย จํานวนอาจารย์ที่ทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๒๐% จากจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑ การดําเนินการในภาพรวม 
  จัดทําเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางในการทําให้การปฏิบัติงานของนักวิจัยและผู้เก่ียวข้อง 
เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น การขอใช้ผลงานวิจัย และการค้นหาโครงการวิจัย แหล่งทุน และ
แหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 ๗.๒ การดําเนินการด้านการสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ 
  ๑) ดําเนินการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวข้อวิจัยที่เป็นที่ต้องการของกองทัพ และอยู่ภายใต้
ศักยภาพการดําเนินการของบุคลากรภายใน สกศ.ฯ 



๒๓๖ 
 

  ๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่
ตอบสนองความต้องการในการดําเนินภารกิจของสํานักงานวิจัย สกศ.ฯ และการเฝ้าติดตาม
ประสิทธิภาพของการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ของ สกศ.ฯ 
  ๓) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด/ดูงานด้านการวิจัย กับหน่วยงานท่ีมีประสบการณ์
ด้านการดําเนินการวิจัย 
  ๔) กําหนดระเบียบที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการ
ดําเนินการวิจัยและการเผยแพร่ เช่น ค่าพิจารณาผลงานสําหรับการเผยแพร่ ค่าลงทะเบียนในการนํา
ผลงาน  ไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ค่าตอบแทนนักวิจัยเมื่อผลงานได้รับการตีพิมพ์ 

๘. งบประมาณ ตามท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยเหนือ 

๙. การติดตามประเมินผล  
   สกศ.ฯ ดําเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลให้ รร.จปร. ทราบ ทุกสิ้นปีการศึกษา 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ สกศ.ฯ มีการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนา 
 ๑๐.๒ มีผลการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปต่อยอดและใช้งานในระดับ
กองทัพบก ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๗ 
 

โครงการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบฯ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กปศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
 พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับราชการเป็น
อาจารย์ประจํา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ นอกจาก   
พระราชกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของ “ทหาร
วิชาการ” โดยทรงสนับสนุนการวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอย่าง
สม่ําเสมอ    

ในการดําเนินงานด้านการวิจัยและการบริการทางวิชาการ ทรงมีพระราชดําริดําเนินโครงการ
หอจดหมายเหตุของกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
(โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.ฯ) ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวกับ
ประเทศไทยจากกองจดหมายเหตุในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี 
และจีน ทั้งน้ี นอกจากจะทรงมีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าแล้ว ยังทรงมีพระประสงค์เปิดบริการให้นักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี โท และเอก และประชาชนผู้สนใจสามารถมาศึกษาค้นคว้าเอกสารดังกล่าวได้ ซึ่งปัจจุบันมี
คณาจารย์และนิสิตนักศึกษามาใช้บริการบ้างแล้ว อาทิ อาจารย์ นิสิตปริญญาโทและเอกจากภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท
และเอก จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา (๕ รอบ) ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าจึงเห็นควรจัดสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “๗๐ ปีแห่งการสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่ ๒ : ไทยจากเอกสารจดหมายเหตุต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส 
รัสเซีย เยอรมนี และจีน” เพ่ือเผยแพร่ต้นแบบ (Idol) ความเป็น “ทหารวิชาการ” ของพระองค์ ที่มี
ลักษณะก้าวหน้าและสร้างสรรค์บนฐานความรู้มานานมากกว่าสามทศวรรษ และเพ่ือเป็นการแนะนํา
เอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศในหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.ฯ ในพระราชดําริของพลเอกหญิง 
ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างเป็นทางการ สําหรับเป็นแหล่งข้อมูล
ศึกษาค้นคว้าและทบทวนองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกคร้ังที่ ๒ พร้อมกันนี้เพ่ือ
แสดงความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสืบสาน



๒๓๘ 
 

แนวทางการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ที่พระองค์พระราชทานไว้แก่นักเรียนนายร้อยว่า “รู้จักอดีต 
เข้าใจปัจจุบัน และก้าวทันอนาคต” 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในโอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ (๖๐ พรรษา) ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพ่ือเผยแพร่ต้นแบบ 
(Idol) ความเป็น “ทหารวิชาการ” ของพระองค์ ที่มีลักษณะก้าวหน้าและสร้างสรรค์บนฐานความรู้มา
นานมากกว่าสามทศวรรษให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทย 

๓.๒ เพ่ือเป็นการเปิดตัวโครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.ฯ ในพระราชดําริของ พล.อ.
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างเป็นทางการ สําหรับเป็นแหล่งข้อมูล
ศึกษาค้นคว้าและทบทวนองค์ความรู้ของประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ แก่นักวิชาการ 
นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจ 

๓.๓ เพ่ือให้นักวิชาการภายนอกและนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับอาจารย์ ข้าราชการและนักเรียนนายร้อยอย่างกว้างขวางฉันท์มิตร 

 

๔. ตัวชี้วัด 
 ๔.๑ จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 ๔.๒ คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 

๕. เป้าหมาย 
 ๕.๑ จํานวนผู้เข้าร่วมสัมมนา ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ นาย 
 ๕.๒ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 
 ประกอบด้วย นักวิชาการ อาจารย์และนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ในสาขา
ประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ จํานวน ๒๐๐ - ๒๕๐ นาย ได้แก่ 
 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร 
 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ภาควิชาพ้ืนฐาน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



๒๓๙ 
 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ทหารจากเหล่าทัพต่างๆ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ ธันวาคม ๒๕๕๘ - สิงหาคม ๒๕๕๙ 

๗. วิธีดําเนินการ 

รายละเอียดการดําเนินการ 

ป ี๕๘ ป ี๕๙ 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

๑ .  แ ต่ ง ต้ั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงาน 

           

๒ .  ประชุ มคณะกรรมการ  - 
กําหนดและแบ่งมอบงาน 

           

๓ .  ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
มหาวิทยาลัยท่ีจะเข้าร่วมสัมมนา
ในข้ันต้น  

           

๔ .  เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล ใ น ก า ร จั ด
นิทรรศการประกอบการสัมมนา 

           

๕ .  ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
วิทยากร ท่ีจะนํา เสนอผลงาน
วิชาการ  

           

๖. ประชุมติดตามความคืบหน้า
การดําเนินงาน 

           

๗. จัดทําจดหมายเชิญวิทยากร
และเอกสารประชาสัมพันธ์ 

           

๘. สํารวจและปรับปรุงสถานท่ี            

๙. ประชุมติดตามความคืบหน้า              

๑๐. จัดส่งหนังสือเชิญ            

๑๑. ดําเนินการจัดนิทรรศการ            

๑๒. ประชุมแถลงความพร้อมใน
ทุกส่วน 

           

๑๓ .  ซักซ้อมความพร้อมและ
ดําเนินการจัดสัมมนาฯ   

           

๑๔. สรุปผลการดําเนินงาน            



๒๔๐ 
 

๘. งบประมาณ ๒๘๑,๔๕๐ บาท ประกอบด้วย 
 ๘.๑. ค่าตอบแทน    ๒๔,๐๐๐ บาท 
  - วิทยากร (๑๐ นาย x ๒,๐๐๐ บาท) ๒๐,๐๐๐ บาท 
  - นายทหารประสานงาน (๘ นาย x ๕๐๐ บาท)                                        ๔,๐๐๐ บาท 
 ๘.๒ ค่าใช้สอย        ๒๕๗,๔๕๐ บาท 
       - ค่าจัดนิทรรศการ                                                                      ๒๐,๐๐๐ บาท 
  - ค่าอาหารว่าง ๒ มื้อ สําหรบั ๒๕๐ นาย (๒๕๐ นาย x ๕๐ บาท x ๒ มื้อ) ๒๕,๐๐๐ บาท 
  - ค่าอาหารกลางวันสําหรับ ๓๐๐ นาย (๓๐๐ นาย x ๒๕๐ บาท) ๗๕,๐๐๐ บาท 
  - ค่าอาหารกล่อง  
    สํ าหรับ เ จ้ าหน้าที่  สบร .  พัน  ร .  และ  มทบ .๑๒  (๒๗๐  นาย  x ๓๕  บาท )            
๙,๔๕๐ บาท 
  - ค่าทําเอกสาร/หนังสือประกอบการสัมมนา (๓๐๐ ชุด x ๒๕๐ บาท) ๗๕,๐๐๐ บาท 
  - บัตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมซอง (๑๐๐ ชุด x ๓๐ บาท) ๓,๐๐๐ บาท 
  - ค่าตบแต่งสถานที่       ๒๐,๐๐๐ บาท 
  - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ   ๓๐,๐๐๐ บาท 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ ได้เผยแพร่ต้นแบบ (Idol) ความเป็น “ทหารวิชาการ” ของพล.อ.หญิง ศ.ดร.สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีลักษณะก้าวหน้าและสร้างสรรค์บนฐานความรู้มานาน
มากกว่าสามทศวรรษให้เป็นที่ปรากฏแก่สังคมไทย 

           ๙.๒ ได้เผยแพร่โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.ฯ ในพระราชดําริของพล.อ.หญิง ศ.ดร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับเป็นแหล่งข้อมูลค้นคว้าและทบทวนองค์
ความรู้ของประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกคร้ังที่ ๒ แก่นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจ ที่
สามารถเข้ามาใช้บริการในโอกาสต่อไป 

๙.๓ ได้รับความรู้ใหม่ทั้งจากแหล่งข้อมูลและการวิจัยของนักวิชาการไทยรุ่นใหม่ 
๙.๔ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และแหล่งข้อมูลสําหรับการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยสมัย

สงครามโลกคร้ังที่ ๒ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาและเป็นความก้าวหน้าของการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 



๒๔๑ 
 

ผนวก ก  กําหนดการสัมมนาโดยย่อ 
 
สถานที่จัดการสัมมนา กปศ.สกศ.ฯ 
วันที่ ๓๑ ส.ค.๕๘ 
 ๐๘๐๐-๐๘๓๐ ลงทะเบียน  
 ๐๘๓๐-๐๘๔๕ ประธาน (ผบ.รร.จปร. หรือผู้แทน) กล่าวเปิดงาน 
 ๐๘๔๕-๐๙๔๕ พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง

เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ 
 ๐๙๔๕-๑๐๐๐ พัก อาหารว่าง 

๑๐๐๐-๑๒๐๐ การสัมมนาเรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกฯ : มี
อะไรใหม่จากเอกสารต่างประเทศ” เน้นการค้นพบข้อมูลสําคัญหรือข้อมูล
ใหม่ จากหอจดหมายเหตุประเทศต่างๆ ที่จะมีผลต่อการวิจัยหัวข้อใหม่ๆ 
หรือเสนอความรู้ใหม่สําหรับประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกในด้านต่างๆ 
(วิทยากรมี ๕ ท่านจาก กปศ.สกศ.ฯ และจากมหาวิทยาลัยอ่ืนได้แก่ จุฬาฯ 
มธ.ฯลฯ บรรยายท่านละ ๒๐ นาที) 

 ๑๒๐๐-๑๓๓๐ รับประทานอาหารกลางวัน 
 ๑๓๓๐-๑๕๓๐ การสัมมนาเรื่อง “ไทยสมัยสงครามโลกฯ : งานวิจัยของนักวิชาการรุ่นใหม่” 
เน้นการ 

 วิจัยด้านประวัติศาสตร์ไทยสมัยสงครามโลกฯ (และอาจต่อเน่ืองถึงสมัย
สงครามเย็น)  
 ที่ใช้เอกสารจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศและหรือใช้เอกสารที่ กปศ.ฯ ได้
รวบรวม 

มา (วิทยากรมาจาก อาจารย์ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กําลังวิจัยหรือทําวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะ
กลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เคยมาใช้บริการฐานข้อมูลของ กปศ.สกศ. รร.จปร. จาก
จุฬาฯ มธ. และศิลปากร จํานวน ๕ ท่าน) 

 ๑๕๓๐-๑๕๔๕ พัก อาหารว่าง 
 ๑๕๔๕-๑๖๑๕ คําถามและการตอบเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ไทย
สมัย 
  สงครามฯ หรือดูสถานที่จัดเก็บเอกสาร ณ ห้องสมุด กปศ.สกศ.ฯ 
 ๑๖๑๕-๑๖๓๐ ประธานกล่าวปิดงาน 



๒๔๒ 
 

โครงการประชุมทางวิชาการสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร.  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
ภารกิจสําคัญของ รร.จปร. คือ การให้การฝึกศึกษาและอบรม นนร. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่

จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกองทัพบกต้องการ อาจารย์จึงต้อง
พัฒนาความรู้ทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้าน
สังคมศาสตร์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ อันจะนําไปสู่กระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม การสัมมนาและการนําเสนอผลงานทางวิชาการนับเป็นวิธีการหน่ึงที่ช่วยให้อาจารย์
พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรประเภทอาจารย์สร้างผลงานอย่างต่อเน่ือง 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาองค์กรในการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการวิจัย 
 ๓.๓ เป็นเวทีขององค์กรในการนําเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน 
 ๓.๔ เพ่ือให้ รร.จปร. สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

๔. ตัวชี้วัด จํานวนคร้ังในการจัด 

๕. เป้าหมาย จํานวนคร้ังในการจัด ๑ ครั้ง 

๖. ความเป็นไปได้ของโครงการ 
 สภาอาจารย์ฯ มีคณะกรรมการที่สามารถจัดการสัมมนาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตาม
มาตรฐานการจัดงานสัมมนาทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ สกศ.ฯ มีความกระตือรือร้น
ในการจัดทําผลงานทางวิชาการ สกศ.ฯ สามารถให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดการสัมมนาได้ 

๗. แผนงานในการดําเนินโครงการ 
๗.๑ รายละเอียดในการดําเนินงาน 

 วันเวลาสัมมนาทางวิชาการ  วันที่ ๔ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๖๓๐  
 ผู้เข้าร่วมสัมมนา    อาจารย์ และ นนร. จํานวน ๒๐๐ นาย 

 
 



๒๔๓ 
 

๗.๒ ระยะเวลา และขั้นตอนการทํางาน 
 

การปฏิบัติ 
ระยะเวลา 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑. การเสนอโครงการต่อ สกศ.ฯ       
๒. การประกาศรับผลงานทางวิชาการ       
๓. การคัดเลือกผลงานทางวิชาการ       
๔. การจัดพิมพ์เอกสารสัมมนา       
๕. การจัดสัมมนา       
๖. การแก้ไขผลงานและการจัดพิมพ์วารสารทาง

วิชาการสภาอาจารย์ ๒๕๕๘ 
-  คณะกรรมการคัดเลือกผลงานฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องสุดท้าย 
-  คณะกรรมการจัดพิมพ์ฯ รับมอบต้นฉบับ 
-  คณะกรรมการจัดพิมพ์ฯ ส่งต้นฉบับให้โรง
พิมพ์ 

      

 
๘. ความต้องการงบประมาณ  

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
๑. ค่าจัดพิมพ์วารสาร ๕๐๐ เล่ม ๑๐๐,๐๐๐ 
๒. ค่าจัดทําเอกสารแจก ๒๐๐ ชุด ๘,๐๐๐ 
๓. ค่าประเมินการจัดงานฯ ๑,๓๐๐ 

๔. ค่าของที่ระลึก ๔,๐๐๐ 

๕. จัดเลี้ยงอาหารว่าง ๒ มื้อ ๘,๐๐๐ 

๖. ค่าจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ๑๕,๐๐๐ 

๗. ค่าจัดสถานที่พิธีเปิด – ปิด  ๔๐๐ 

รวมทั้งสิน้ (หนึ่งแสนสามหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ๑๓๖,๗๐๐ 
 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  การเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนาทางวิชาการ 
 ๙.๒ การสร้างศูนย์การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของอาจารย์และ นนร. 
 ๙.๓ การส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการมากขึ้น 
 ๙.๔ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มอาจารย์ของ รร.จปร 



๒๔๔ 
 

โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ภารกิจสําคัญของ รร.จปร. คือ การให้การฝึกศึกษาและอบรม นนร. มีคุณสมบัติครบถ้วนที่
จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการท้ังผู้บังคับบัญชา  
คณาจารย์และนักเรียนนายร้อย  จึงต้องพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การจัดการบรรยายพิเศษในประเด็นปัญหาปัจจุบันหรือประเด็นที่
เป็นความสนใจร่วมกันที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพจึงมีความสําคัญต่อองค์กรที่เป็นแหล่งประสิทธ์ิประสาท
ความรู้อันจําเป็นต้องก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ความรู้ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของ สกศ.ฯ 
 ๒.๒ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มอาจารย์ รร.จปร. และสร้างความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรทางวิชาการอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกประเทศ 

๔. ตัวชี้วัด จํานวนคร้ัง 

๕. เป้าหมาย จํานวนคร้ัง ๑ ครั้ง 

๖. ความเป็นไปได้ของโครงการ  
 สภาอาจารย์ฯ มีคณะกรรมการที่สามารถจัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม
ตามมาตรฐานการจัดการบรรยายทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์สกศ.ฯ มีความสนใจและ
ติดตามงานทางวิชาการและองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง สกศ.ฯ สามารถให้การสนับสนุนสถานที่ในการ
จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการได้ 

๗. แผนงานในการดําเนินโครงการ 
๗.๑ รายละเอียดในการดําเนินงาน 
 วัน เวลา    ในเดือน ส.ค.๕๘ 
 ผู้เข้าร่วมสัมมนา  อาจารย์ และ นนร. จํานวน ๑๐๐ นาย 
๗.๒ ระยะเวลา และขั้นตอนการทํางาน 
 - มิ.ย.๕๘ ติดต่อวิทยากร ขออนุมัติจัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการ 



๒๔๕ 
 

 - ส.ค.๕๘ บรรยายพิเศษทางวิชาการ 

๘. ระยะเวลาในการดําเนินการ ม.ค. ๕๘ - ธ.ค. ๕๘ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ อาจารย์ และ นนร. จะได้รับความรู้ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้
และการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 
 ๙.๒ เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันในกลุ่มอาจารย์ รร.จปร. และเกิดความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานหรือองค์กรทางวิชาการอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกประเทศ 

๑๐. ความต้องการงบประมาณ  
ลําดับ รายการ หน่วยละ จํานวนเงิน 

(บาท) 
๑. ค่าตอบแทน 

- วิทยากรจํานวน ๑ คน จํานวน ๓ ชม. 
 

๕๐๐ 
 

๑,๕๐๐ 
๒. ค่าใช้สอย 

-  อาหารว่างผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ๑๐๐ นาย 
-  อาหารกลางวันผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ๑๐๐ นาย 
-  จัดทําเอกสารประกอบการสัมมนาจํานวน ๑๐๐ ชุด 

 
๑๕ 
๗๕ 
๒๕ 

 
๑,๕๐๐ 
๗,๕๐๐ 
๒,๕๐๐ 

รวมทั้งสิน้ (หนึ่งหม่ืนสามพนับาทถ้วน) ๑๓,๐๐๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๖ 
 

โครงการ การจัดการความรู้ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจําปี ๒๕๕๘ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กวล.สกศ.ฯ 

๒. หลักการและเหตุผล 
รร.จปร. เป็นสถาบันที่สร้างนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก มีหน้าที่ให้การศึกษา 

อบรม และดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้ นําที่มีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติ            
ราชบัลลังก์ มีความรู้พ้ืนฐานระดับปริญญาตรี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียน     
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นผู้บังคับบัญชา และ สกศ.ฯ รับผิดชอบในการให้การศึกษาแก่นักเรียน
นายร้อย ให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการ
ของกองทัพบก สถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ นนร. 

- เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นํา มีวินัย รู้แบบธรรมเนียมของ
กองทัพ อุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 

- มีความรู้ ความสามารถ ขั้นพ้ืนฐานในการนําทหาร ระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ และมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

- มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและช่วยพัฒนากองทัพ 
- มีความเข้มแข็ง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนา และ

ดํารงความเข้มแข็ง ของสมรรถภาพ ร่างกาย ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กําลังพลในหน่วยของ
ตน 

- มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา เพียงพอสําหรับเสริมสร้างคุณลักษณะข้างต้น 
และเป็นผู้ที่ทันโลกทันเหตุการณ์ 

- มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 โลกและบ้านเมืองในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก มีรายละเอียดสรรพวิชาที่

เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งมากมายมหาศาล ประเทศไทยคือที่หน่ึงที่เป็นศูนย์รวมของผู้มีความรู้เป็นศูนย์รวม
นักวิจัยหรือมีองค์ความรู้อย่างมากมายเช่นกัน ประเทศไทยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา
ความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมี
การเรียนรู้ร่วมกัน ...”  



๒๔๗ 
 

ดังน้ัน สกศ.ฯ จึงได้มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการความรู้ของ สกศ.ฯ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.ฯ เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรู้มาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ น้ีได้พิจารณากําหนดนโยบาย ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) 
เป้าหมายและกระบวนการ รวมทั้งจัดทําแผนให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกองทัพบก 
ในหัวข้อ การรักษาความมั่นคงของรัฐ และตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของ รร.จปร. ในหัวข้อ 
การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่
ยอมรับในเชิงวิชาการ อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนําไปสู่ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานของหน่วยฯ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดตามแผนการดําเนินงานการจัดการความรู้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในหน่วยงานเพ่ือให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
  ๓.๒ สนับสนุนให้มีการประมวลความรู้ในหน่วยงานในด้านต่างๆเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้น 
  ๓.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการมีส่วนร่วมผลักดันการจัดการความรู้ในหน่วยงานและเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
  ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างและเช่ือมโยงความรู้ การจัดเก็บและเช่ือมโยงฐานข้อมูล
ความรู้ เพ่ือให้สามารถมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

๔. ตัวชี้วัด จํานวนเรื่องในการจัดการความรู้ สกศ.ฯ   

๕.  เป้าหมาย จํานวน ๑๒ เรื่อง 

๖. แนวทางพอสังเขป 
 แนวทางสําหรับหัวข้อการจัดการความรู้ตามท่ี ทบ.กําหนด แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ 
 ๖.๑  ความรู้ทางทหารแยกตามสายงาน 
 ๖.๒  แนวทางในการปฏิบัติงาน 
 ๖.๓  บทเรียนจากการปฏิบัติงาน 
 ๖.๔  ความรู้ด้านวิชาชีพ 
 ๖.๕  ภูมิปัญญา 
 ๖.๖  อ่ืนๆ 

 
๗. สถานที่ดําเนินการ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
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สกศ.ฯ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ คณะทํางานการจัดการความรู้ สกศ.ฯ   

๘. วิธีดําเนินการ 
ห้วงเวลา กิจกรรมการจัดการความรู้ หมายเหตุ 
ต.ค. – ธ.ค. ๕๗ จัดทําแผนงาน กําหนดหัวข้อ และต้ังคณะทํางาน (KM 

Team) 
กองวิชา 

ม.ค.๕๘ กองวิชาฯ ส่งหัวข้อ และคณะทํางาน ให้ สกศ.ฯ กองวิชา 
ม.ค. – มิ.ย ๕๘ ดําเนินการตามข้ันตอนของกิจกรรมการจัดการความรู้ 

- การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

คณะทํางานกอง
วิชา 

มิ.ย.๕๘ จัดทําเป็นรูปเล่มตามรูปแบบที่กําหนด คณะทํางานกอง
วิชา 

ก.ค. – ก.ย. ๕๘ ดําเนินการในขั้นการเข้าถึงความรู้ โดยการนําองค์ความรู้ 
เผยแพร่ใน website เพ่ือให้ข้าราชการได้เข้าถึงแหล่ง
ความรู้ 

คณะทํางานกอง
วิชา 

ก.ย. – ต.ค. ๕๘ จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ สกศ.ฯ/รร.จปร. 
ต.ค. – ธ.ค. ๕๘ การประเมินและมอบรางวัล สกศ.ฯ/รร.จปร. 

๙. ความพร้อม 
  สกศ.ฯ เป็นหน่วยงานการศึกษา ที่ประกอบไปด้วยหน่วยขึ้นตรง ๑๒ หน่วยคือ กอง
เตรียมการและควบคุมการศึกษา ๑ หน่วยและกองวิชาต่างๆ จํานวน ๑๑ หน่วย ที่มีความชํานาญใน
วิชาชีพมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความชํานาญในส่วนของตน และเครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งเป็น
หลักประกันที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมที่จะทําโครงการการจัดการองค์ความรู้ได้อย่าง
สมบูรณ์  

๑๐. ระยะเวลาการดําเนินโครงการ ต.ค. ๕๘ – ธ.ค. ๕๙  

๑๑. ความต้องการงบประมาณ  
 งบประมาณของโครงการทั้งสิ้นเป็นเงิน  ๑๖,๐๐๐  บาท ( หน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน)  โดย
รายละเอียดความต้องการงบประมาณ แบ่งเป็น 
 ๑๑.๑ คา่อุปกรณ์สํานักงานและอุปกรณ์สิ้นเปลือง  ๖,๐๐๐.-บาท 
 ๑๑.๒   ค่าดําเนินการจัดการประเมินรวมของรางวัล      ๑๐,๐๐๐.-บาท 
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๑๒. การควบคุม กํากับ และประเมินผล 
 คณะทํางานการจัดการองค์ความรู้ สกศ.ฯ จะติดตามประเมินผลการจัดการความรู้โดยมุ่งเน้น
วัดผลสําเร็จ ๒ ประเด็น ได้แก่ด้านระบบและกระบวนการจัดการความรู้ และด้านผลลัพธ์  
 ๑๒.๑ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
  ๑๒.๑.๑ จํานวนหัวข้อการจัดการความรู้ภายใน สกศ.ฯ 
  ๑๒.๑.๒ การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
 ๑๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล 

๑๑.๒.๑ การจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 
๑๑.๒.๒ แบบสํารวจ / แบบประเมินโครงการ 

๑๒.๓ การประเมินผลสําเร็จของแผนงาน/โครงการ 
 ๑๒.๓.๑ จํานวนหัวข้อการจัดการความรู้ของ สกศ.ฯ ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ หัวข้อ 
 ๑๒.๓.๒ ความพึงพอใจของโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ระดับคะแนนมากกว่าหรือ
เทียบเท่ากับ   

๑๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑๓.๑ ได้การจัดการความรู้ใน สกศ.ฯ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงาน 
 ๑๓.๒ เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้นภายใน สกศ.ฯ  
 ๑๓.๓ เกิดการจัดเก็บและเช่ือมโยงฐานข้อมูลความรู้ ทําให้สามารถมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอ่ืนทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศกึษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนงานการบริการวิชาการ ที่จัดขึ้นตามนโยบายประกันคุณภาพ

การศึกษาของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กําหนดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอ่ืน ทั้งภายในและภายนอกสถาบันขึ้น เพ่ือให้
คําแนะนํา ความรู้และประสบการณ์แก่หน่วยงานอ่ืน สังคม ชุมชนและประเทศชาติต่อไป รวมทั้งการ
นําประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและประสบการณ์มาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียน
การสอนให้แก่ นนร. ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ สกศ.ฯ ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการ

วิชาการกับหน่วยงานต่างๆ และสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
รวมถึงการดําเนินงานวิจัย อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับอาจารย์ในกองวิชาต่อไป 

๓.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการและวิชาชีพทหารท่ีตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

๓.๓ เพ่ือให้อาจารย์ สกศ.ฯ ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ นําไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอ่ืน 
สังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 

๔. ตัวชี้วัด 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๕. เปา้หมาย ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕   

๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน  ๑ ม.ค. ๕๘ – ๓๑ ธ.ค. ๕๘ 
๗. วิธีดําเนนิการ 

๗.๑ จัดทําแผนงาน กําหนดผู้รับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
๗.๒ ช้ีแจงโครงการและกิจกรรมให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
๗.๓ ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
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๗.๔ ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๗.๕ นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการทําวิจัย 

 ๘. งบประมาณ  
ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วย

เหนือเมื่อแผนงานได้รับการอนุมัติ 

 ๙. การประเมินผล 
ทําการประเมินผลการดําเนินการจากปัญหา ข้อขัดข้องในการดําเนินงานตามแผนและโครงการ

เป็นประจําทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผู้บริหารร่วมประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการ และนํา
ข้อเสนอแนะ มาทําการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องต่างๆต่อไป 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑  อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จากากร

ให้บริการวิชาการและเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยงานของตัวเอง 
๑๐.๒  สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สังคม ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการ

ตามวัตถุประสงค์ 
๑๐.๓  นนร. ได้รับประโยชน์จากการนําความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการ

ของอาจารย์ มาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน 
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โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ กรรมการวิชาการ/กรรมการ
วิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและภายนอกสถาบัน 
ประกอบ แผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนงานการบริการวิชาการ ที่จัดขึ้นตามนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กําหนดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิทยากร/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและภายนอก
สถาบันขึ้น เพ่ือให้คําแนะนํา ความรู้และประสบการณ์แก่หน่วยงานอ่ืน สังคม ชุมชนปละประเทศชาติ
ต่อไป รวมทั้งการนําประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและประสบการณ์มาทําการวิจัย พัฒนา 
ปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้แก่ นนร. ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ สกศ.ฯ ได้มีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการกับ
หน่วยงานต่างๆ และสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาด้านการเรียนการสอน รวมถึงการ
ดําเนินงานวิจัย อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับอาจารย์ใน สกศ.ฯ ต่อไป 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิทยากร/กรรมการ
วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและภายนอกสถาบัน 

๔. ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๕. เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๗. วิธีดําเนินการ 
๗.๑ จัดทําแผนงาน กําหนดผู้รับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 
๗.๒ ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
๗.๓ ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๗.๔ นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการทําวิจัย 

๘. งบประมาณในการดําเนินการ  - 



๒๕๓ 
 

๙. การติดตามประเมินผล  
การเก็บแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการบริการทางวิชา ภายหลังจากเสร็จสิ้นการ

บริการวิชาการ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ อาจารย์ สกศ.ฯ ได้รับการเพ่ิมพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จากการ
ให้บริการวิชาการและเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยงานของตัวเอง 
 ๑๐.๒ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สังคม ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการตาม
วัตถุประสงค์ 
 ๑๐.๓ นนร. ได้รับประโยชน์จากการนําความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการของ
อาจารย์ มาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๔ 
 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนงานการบริการวิชาการ ที่จัดขึ้นตามนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กําหนดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนขึ้น เพ่ือให้
คําแนะนํา ความรู้และประสบการณ์แก่หน่วยงานอ่ืน สังคม ชุมชนและประเทศชาติต่อไป รวมทั้งการ
นําประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและประสบการณ์มาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียน
การสอนให้แก่ นนร. ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ สกศ.ฯ ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการ
วิชาการกับหน่วยงานต่างๆ และสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
รวมถึงการดําเนินงานวิจัย อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับอาจารย์ใน สกศ.ฯ ต่อไป 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เช่ียวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 
 ๓.๓ เพ่ือให้อาจารย์ สกศ.ฯ ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ นําไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอ่ืน 
สังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 

๔. ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๕. เป้าหมาย ระดับความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ ๓.๕๑ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘      

๗. วิธีดําเนินการ 
 ๗.๑ จัดทําแผนงาน กําหนดผู้รับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

๗.๒ ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
๗.๓ ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 



๒๕๕ 
 

๗.๔ นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการทําวิจัย 

๘. งบประมาณ -  

๙. การประเมินผล 
 การเก็บแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการบริการทางวิชา ภายหลังจากเสร็จสิ้นการ
บริการวิชาการ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จากการ
ให้บริการวิชาการและเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยงานของตัวเอง 
 ๑๐.๒ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สังคม ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการตาม
วัตถุประสงค์ 
 ๑๐.๓ นนร. ได้รับประโยชน์จากการนําความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการของ
อาจารย์ มาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน 
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โครงการบริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
สกศ.ฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เพ่ือให้การใช้

ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างคุ้มค่า กอศ.สกศ.ฯจึงสนับสนุนให้อาจารย์บริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุ 
โดยผลิตรายการประเภทความรู้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งล้วนแต่เป็นภารกิจที่ส่งเสริมให้ อจ.สกศ.ฯ 
ได้เผยแพร่ความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน  

๓. วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ความรู้วิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
 ๓.๒ เพ่ือให้อาจารย์มีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

๔. ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 

๕. เป้าหมาย   
 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ มีคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ม.ค. - ธ.ค. ๕๘ 

๗. วิธีดําเนินการ  
เพ่ือให้การบริการทางวิชาการของ .สกศ.ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดวิธีการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 
๗.๑ การบริการวิชาการดําเนินงานตามคู่มือประกันคุณภาพ สกศ.ฯ  
๗.๒ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบแผนงานและโครงการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 

 ๗.๓ รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานบริการวิชาการ 
๗.๔ ประเมินผล/การดําเนินงานบริการวิชาการทุกโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้งสรุปผลการ

ประเมินเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา                                                       

๘. งบประมาณ – 
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๙. การติดตามประเมินผล 
ให้มีการประเมินผล การดําเนินงาน และสรุปผลการประเมินในแต่ละภารกิจ/กิจกรรม/

โครงการ ฯลฯ เพ่ือนําผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ อจ.สกศ.ฯ ได้พัฒนาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับ

การเรียนการสอน นนร. 
 ๑๐.๒ ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๘ 
 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล  
 สกศ.ฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สําคัญ คือ จัดการ 
ศึกษาด้านวิชาการในระดับปริญญาตรีให้แก่ นนร. ในสาขาต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของ
สถานศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา และ
สภาวิศวกรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. มีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการกับการทํางานราชการ ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของ สก
ศ.ฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงทําให้ สกศ.ฯ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม และมีศักยภาพท้ังทางด้าน
บุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ของ สกศ.ฯ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเป็นอย่างดี 
ทั้งทางด้านการสอนและการทําวิจัย อีกทั้งเครื่องมือและห้องปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศ ของ 
สกศ.ฯ ก็มีความสมบูรณ์และทันสมัย ดังน้ัน สกศ.ฯ จึงมีขีดความสามารถที่จะนําศักยภาพทุกด้านที่มี
อยู่ ที่จะเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รร.จปร. หรือ บุคคลต่างๆ ที่มี
ความสนใจค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมทางระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นการ
บริการทางวิชาการ ทั้งน้ีนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการพัฒนาประสบการณ์ให้แก่
กําลังพล สกศ.ฯ อีกทางหน่ึงด้วย  

๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการใช้ศักยภาพด้านต่างๆ ที่มีอยู่ของ สกศ.ฯ บริการทางด้านวิชาการให้แก่
หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอก รร.จปร. หรือ บุคคลต่างๆ ที่มีความสนใจค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมทางระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นการบริการทางวิชาการ 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ ประสิทธิภาพ และความรู้ของกําลังพล สกศ.ฯ  

๔. ตัวชี้วัด จํานวนคร้ังในการเข้าชม 

๕. เป้าหมาย  
๕.๑ สกศ.ฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กําลังพลมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการกับ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รร.จปร. หรือ บุคคลต่าง ๆ ที่มีความสนใจค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมทางระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นการบริการทางวิชาการ 

๕.๒ มีจํานวนผู้เข้ามาใช้บริการวิชาการจาก สกศ. รร.จปร. จํานวน ๑๐๐ ครั้ง /ปี 



๒๕๙ 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

๗. วิธีดําเนินการ  
 ๗.๑ จัดทํากําหนดการ/กิจกรรมบริการทางด้านวิชาการในมิติ/รูปแบบต่างๆ  
 ๗.๒ ขออนุมัติดําเนินการตามกําหนดการ/กิจกรรมที่จัดทําไว้  
 ๗.๓ ดําเนินการตามห้วงเวลาที่กําหนด  
 ๗.๔ ติดตามและประเมินผล  
 ๗.๕ รายงานผลการดําเนินงาน 

๘. งบประมาณ -  

๙. การติดตามประเมินผล  
 ติดตามผลการดําเนินงานจากรายงานสรุปเสร็จสิ้นกิจกรรมบริการทางด้านวิชาการ  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑๐.๑ เป็นการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ให้แก่กําลังพล สกศ.ฯ เพ่ือเป็นการใช้ศักยภาพด้าน
ต่างๆ ที่มีอยู่ของ สกศ.ฯ เป็นประโยชน์แก่สังคม 
 ๑๐.๒ การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการ  
 ๑๐.๓ ประสบการณ์ที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืนสามารถนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา สกศ.ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖๐ 
 

โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
 กอศ.ฯ ได้รับมอบหมายจาก รร.จปร. ให้เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการ
คัดเลือกจากนักเรียนที่มีฐานะยากจน ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ให้มีโอกาส
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ประเทศอินเดีย กอศ.สกศ.ฯ จึงได้จัดทําโครงการสอนภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะคือ การเขียน การอ่าน 
การฟัง การพูด รวมทั้งการสอนพ้ืนฐานด้านไวยากรณ์และฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการภาษา ให้แก่
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับคัดเลือกไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย 

๔. ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้เรยีน 

๕. เป้าหมาย ความพึงพอใจของผู้เรียน ๓.๕๑ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (มีนักเรียนทุนมาเรียนทุกปี) 

๗. วิธีดําเนินการ 
 ๗.๑ ประสานกับ สกศ.ฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนภารกิจ 
 ๗.๒ รายงาน สกศ.ฯ เพ่ือขออนุมัติดําเนินโครงการ 
 ๗.๓ ออกคําสั่งแต่งต้ัง อจ. ผู้สอนในโครงการ 
 ๗.๔ ดําเนินการสอบตามตารางเวลาที่กําหนด 
 ๗.๕ ประเมินผลโครงการและสรุปผลการประเมินรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

๘.งบประมาณในการดําเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท  

๙. การติดตามประเมินผล ตอบแบบสอบถาม 

 



๒๖๑ 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
 ๑๐.๒ นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และสามารถศึกษาต่อตามความต้องการ ณ 
ประเทศอินเดีย 
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