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บทนํา 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ ส่วนการศึกษาฯ มีการพัฒนาด้านการดําเนินงานอย่าง

ต่อเน่ือง โดยในปัจจุบันได้มีความพยามใช้แผนปฏิบัติราชการ เป็นหลักในการดําเนินงานให้เกิดผลการปฏิบัติ

ราชการที่เป็นรูปธรรม กําหนดผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ รวมทั้งกําหนดค่าเป้าหมายที่

ต้องการบรรลุ ในส่วนของงานประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ในการควบคุม เสนอแนะด้านคุณภาพหรือ

มาตรฐานตามเกณฑ์บรรลุเป้าหมายของตัวบ่งช้ี รวบรวมผลการปฏิบัติราชการนําเสนอในรูปแบบรายงาน       

การประเมินตนเองพร้อมรับการประเมินจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

อน่ึง เอกสารฉบับน้ี สาํนักงานประกันคุณภาพ ส่วนการศึกษาฯ มีความประสงค์จะรวบรวมขั้นตอนใน

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ พร้อมแนวคิด

และวิธีการดําเนินงานให้เกิดวัฒนธรรมการวางแผน รวมทั้งวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นภายใน ส่วนการศึกษาฯ 

อย่างต่อเน่ือง พร้อมนําสู่การพัฒนาในอนาคตต่อไป 

 

 



แบบฟอร์มบทสรุปการจัดการความรู้  ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

ชื่อผลงาน การจัดทําแผนปฏิบัติราชการกับงานประกันคุณภาพการศึกษา  

เจ้าของผลงาน กตก.สกศ.รร.จปร. 

ประเภทผลงาน ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน 

ข้อมูลเก่ียวกับผลงาน 

เป็นแนวทางให้ กองวิชา และส่วนการศึกษาฯ  สามารถกําหนดแผนปฏิบัติราชการให้เป็นไป

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา อันนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการทํางานของ ส่วน

การศึกษาฯ ให้ครบตามวงรอบคุณภาพ คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินงาน และการนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน โดย

ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นใน ส่วนการศึกษาฯ 

ลักษณะของผลงาน 

เป็นคู่มือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา

การศึกษา 

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

๑. การทํางานแบบเป็นทีม 

๒. ความร่วมมือของผู้บริหารใน ส่วนการศึกษาฯ 

๓. ระบบสารสนเทศ ส่วนการศึกษาฯ และระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 

ความสัมฤทธิ ์

กําลังพลส่วนการศึกษาฯ มีส่วนร่วมในการจัดทําแผน และการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยมีความพึงพอใจต่อระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
 

ความภาคภูมิใจ 

๑. กําลังพลส่วนการศึกษาฯ มีความรู้สึกว่า งานประกันคุณภาพการศึกษา คือ การปฏิบัติ

ราชการประจํา 

๒. เกิดวัฒนธรรมการวางแผนปฏิบัติราชการอันนําไปสู่การปฏิบัติจริงได้ 



๓. สามารถวัดและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการได้จริง อันนําไปสู่

การพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพใน ส่วนการศึกษาฯ 

 

                                                               ตรวจถูกต้อง 
 

                                                                พ.อ.หญิง  

                                                                            (อโณมา  คงตะแบก) 

                                                                        ผศ.สกศ.รร.จปร. ทําหน้าที่ 

                                                                           หน.สปค.สกศ.รร.จปร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

          หน้า 

บทนํา 

สารบัญ 

บทที่ ๑ การประกันคุณภาพการศึกษา      ๑ 

บทที่ ๒ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ      ๓ 

 ๒.๑ ความสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ     ๓ 

 ๒.๒ หลักคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ    ๔ 

 ๒.๓ ขั้นการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ   ๖ 

 ๒.๔ ขั้นการปฏิบัติตามแผน      ๑๒ 

 ๒.๕ ขั้นประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ   ๑๔ 

บทที่ ๓ บทสรุป         ๑๖ 

บรรณานุกรม          ๑๗ 

แบบฟอร์มที่ ๑         ๑๘ 

แบบฟอร์มที่ ๒         ๑๙ 

ภาคผนวก          ๒๒ 

ผนวก ก  ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน   ๒๓ 

            และโครงการ/กิจกรรม  

ผนวก ข ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.........  ๒๔ 

           กับแผนงานและโครงการ ปีการศึกษา.............. 

ผนวก ค รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ      ๒๖ 

ผนวก ง วิธีการเขียนโครงการ       ๒๘ 

ผนวก จ สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา .........  ๓๐ 

ผนวก ฉ การประมาณคะแนนประเมินตนเอง     ๓๓ 

ผนวก ช รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ     ๓๖  



๑ 

 

บทที่ ๑  

การประกันคณุภาพการศึกษา 

ส่วนการศึกษาฯ ได้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือควบคุม

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทุกรอบ ๕ ปี ซึ่งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

น้ี จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพขององค์การอย่างต่อเน่ือง โดยอาศัยกลไกภายใต้ วงจรการบริหารงาน

คุณภาพ หรือ วงจร Deming อันประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ PDCA มีรายละเอียดคือ 

 

รูปที่ ๑ วงจรการบริหารงานคุณภาพ 

P = Plan (วางแผน)  หมายถึง การวางหรือกําหนดอนาคตล่วงหน้าเกี่ยวกับภารกิจหรือกิจกรรม

ต่างๆ ที่จะกระทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ๑ ในการกําหนดแผนน้ันควรได้มีการกําหนดวัตถุประสงค์ 

และการบรรลุเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน รวมทั้งพิจารณาโครงการและกิจกรรมที่ต้องดําเนินงานภายใต้แผน

ดังกล่าว 

D = Doing (การปฏิบัติ) หมายถึง การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ ซึ่งในขั้นตอนการ

ปฏิบัติน้ีควรมีการตรวจสอบในข้ันตอนการดําเนินการว่า ได้มีการดําเนินการไปตามเป้าหมายในแต่ละ

  



๒ 

 

ระยะหรือไม่ เพ่ือให้เกิดการเทียบเคียงกับแผนงานที่ต้องการกับสิ่งที่ดําเนินการอยู่ว่าต้องมี การปรับปรุง

แก้ไข หรือเร่งรัดประการใดหรือไม่ ๒ 

C = Check (ขั้นตอนการตรวจสอบ)  ขั้นตอนการประเมินผลของการดําเนินงานตามแผนที่ได้

กําหนดไว้ โดยการประเมินผลเป็นการนําเอาผลท่ีได้จากการแปลงแผนและโครงการไปสู่การปฏิบัติมา

เปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของแผนและโครงการที่กําหนดไว้ ซึ่งการประเมินผล

ความสําเร็จของแผนและโครงการดังกล่าวจะทําให้ทราบถึงสาเหตุและข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจ

เกิดขึ้นในขั้นการนําแผนและโครงการไปปฏิบัติ เพ่ือที่จะนําผลไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไป๓  

A = Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึงการนําผลการประเมินมาพิจารณา และพัฒนากําหนด

แผนงานงานในปีต่อไป เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพขององค์การอย่างต่อเน่ือง 

ในการปฏิบัติตามวงรอบ PDCA เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองภายใต้ระบบ      

การประกันคุณภาพมักมีปัญหาในเรื่อง การเขียนแผนปฏิบัติงาน จะเห็นว่าหลายคร้ังที่ผู้ปฏิบัติไม่ได้

เป็นผู้เขียนแผน โครงการบางโครงการกลับถูกเขียนในขั้นตอนการสรุปผลการดําเนินงาน การประเมิน 

ผลสําเร็จที่แท้จริงของการปฏิบัติไม่มี เพราะไม่มีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ และเกณฑ์การบรรลุ

เป้าหมายที่ชัดเจน หรือกล่าวโดยสรุป คือ มีการสร้างเอกสารหลักฐานจํานวนมากเพ่ือรับการประเมิน

คุณภาพ ทําให้งานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาระอย่างมากต่อผู้ปฏิบัติ ภาระที่กล่าวคือ ภาระ

ในการสร้างเอกสารหลักฐานจํานวนมาก เพ่ือรับการประเมิน ทั้งที่บางครั้งเอกสารหลักฐานดังกล่าว

ไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพขององค์การอย่างแท้จริง 

ดังน้ัน เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่วนการศึกษาฯ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการทั้งระดับ กองวิชา 

และ ส่วนการศึกษาฯ โดยใช้ลักษณะการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในทุกระดับ และสามารถประเมิน

ผลสําเร็จได้ในทุกแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพใน ส่วนการศึกษาฯ 

อย่างย่ังยืน 

 

 

 



๓ 

 

บทที่ ๒ 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  

 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ส่วนการศึกษาฯ ใช้กรอบแนวความคิด การบริหารรัฐกิจ

แนวใหม่ (New Public Administration) เป็นการบริหารงานแบบกระจายอํานาจหน้าที่ มุ่งเน้นการ

ทํางานแบบเป็นทีม ให้ความสําคัญต่อผลการปฏิบัติงาน เน้นการปฏิบัติจริง โดยมีแนวคิดหลักคือ  

ส่วนการศึกษาฯ คือ ๑๑ กองวิชา เมื่อกองวิชาทั้ง ๑๑ กองวิชาสามารถดําเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์

ตามแผนย่อมส่งผลให้ การดําเนินงานของ ส่วนการศึกษาฯ บรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยเช่นกัน 
 

๒.๑ ความสําคัญของ แผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการ หรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คือแผนที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน

ประจํา (Routine work) และงานโครงการ (Project work) เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ที่มีหน้าที่

รับผิดชอบนําแผนไปปฏิบัติ๔ องค์ประกอบในแผนปฏิบัติราชการควรประกอบด้วยส่วนสําคัญ ดังน้ี 

๒.๑.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจําปีกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนแม่บท

ขององค์การ โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท 

กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 

รูปที ่๒  ทํางานเป็นทีม 

 



๔ 

 

๒.๑.๒ กําหนดผู้รับผิดชอบหลัก และผู้รับผิดชอบรองในการดําเนินงานตามแผน เพ่ือใช้ใน

การติดตาม ควบคุมการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ 

๒.๑.๓ กําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators–KPIs) การกําหนด

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานน้ีควรกําหนดทั้งในระดับแผนงาน และโครงการ/กิจกรรม เป็นการตอบ

คําถามว่า หากจะกล่าวว่า แผนงาน หรือ โครงการ/กิจกรรม ประสบความสําเร็จจะต้องพิจารณาจาก

อะไร 

๒.๑.๔ กําหนดค่าเป้าหมาย (Targets) เป็นการกําหนดระดับความสําเร็จตามตัวช้ีวัด (KPIs) 

ที่กําหนดไว้ทั้งในระดับแผนงาน และโครงการ/กิจกรรม การกําหนดค่าเป้าหมายควรกําหนดให้อยู่ใน

รูปเชิงปริมาณที่สามารถวัดได้  

อน่ึง ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ส่วนการศึกษาฯ เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์กับงาน

การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการดําเนินการจัด

การศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษานั้นคือการปฏิบัติงานราชการประจํา จึงได้มีการนําตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การพิจารณา

ตามตัวบ่งช้ีมาร่วมพิจารณากําหนดแผนปฏิบัติราชการด้วย 
 

๒.๒ หลักคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ ใช้กรอบแนวความคิดของการบริหารรัฐกิจ

แนวใหม่ (New Public Administration) มาประยุกต์กับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ดังน้ี  

๒.๒.๑ กระจายอํานาจหน้าที่ เป็นการกระจายอํานาจหน้าที่จากระดับ ส่วนการศึกษาฯ สู่

ระดับกองวิชาภายใต้แนวความคิด ส่วนการศึกษาฯ คือ ๑๑ กองวิชา เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ

ปฏิบัติภารกิจ เป็นการกระตุ้นให้กองวิชามีความคิดสร้างสรรค์ในการกําหนดงานใหม่ หรือโครงการ

ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ส่วนการศึกษาฯ  

 

 

 



๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๓  กรอบแนวความคิด 
 

๒.๒.๒ การทํางานเป็นทีม การทํางานแบบมีสวนร่วม การทํางานเป็นทีมหรือ ทีมงาน 

หมายถึง กลุ่มของสมาชิกที่มาทํางานร่วมกัน๕ ลักษณะของทีมงานจะเป็นกลุ่มแบบเป็นทางการท่ี

สนับสนุนให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการบริหารและการตัดสินใจ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและ

การสร้างผลผลิตที่สูงสุด ๖ ดังน้ันในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการของ ส่วนการศึกษาฯ ต้องมีการ 

ร่วมกันคิดร่วมกันทํา คิดรูปแบบโครงการในแผนงานที่จะดําเนินการเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา       

ส่วนการศึกษาฯ พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติตามโครงการต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้ 

๒.๒.๓ เน้นการปฏิบัติจริง จากหลักคิดของบริหารรัฐกิจแนวใหม่ ที่เน้นในการนําวิชาความรู้

มาสู่การปฏิบัติงานได้ ดังน้ันในขั้นตอนกําหนดแผนงานควรต้องมีคําถามไว้เสมอว่า ทําเพ่ืออะไร และ

ต้องการให้สิ่งใดเกิดขึ้น สามารถปฏิบัติจริงได้หรือไม่ และคิดเสมอว่า หากไม่คิดจะปฏิบัติไม่ควร

กําหนดโครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนงาน 

๒.๒.๔   ให้ความสําคัญต่อผลการปฏิบัติงาน กระตุ้นให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่กําหนด และ

ต้องมีการวัดผลการปฏิบัติงานดังน้ันจึงต้องมีการกําหนด ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง ตัวช้ีวัด 

และเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งต้องมีการประเมินผลสําเร็จเมื่อครบกําหนดการดําเนินงานตามแผน 
 

 

 



๖ 

 

๒.๓ ขั้นการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ 

ประกอบด้วยขั้นตอนที่ สําคัญ คือ 

๒.๓.๑ จัดเตรียมข้อมูลสําคัญ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จัดเตรียมข้อมูล

เก่ียวกับ แผนแม่บทโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แผนแม่บท ส่วนการศึกษาฯ รายงานผล    

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปี 

 

รูปที่ ๔ กําหนดกรอบแนวความคิดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

การศึกษาที่ผ่านมา และเกณฑ์บรรลุเป้าหมายของตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของ  

ส่วนการศึกษาฯ ตามที่คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ กําหนด 

๒.๓.๒ กําหนดกรอบแนวความคิด  ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ 

เพ่ือกําหนดกรอบแนวความคิด โดยพิจารณาแผนแม่บท การพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

แผนแม่บทการพัฒนา ส่วนการศึกษาฯ รายงานผล การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา

ที่ผ่านมา และรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการฯ โรงเรียนนายร้อยพระจุล

จอมแกล้า และเกณฑ์บรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ี เมื่อคณะกรรมการบริหารการศึกษาฯ พิจารณา

ข้อมูลดังกล่าวแล้วต้องร่วมตัดสินใจกําหนดกรอบแนวความคิดของแผนปฏิบัติราชการ 



๗ 

 

 สิ่งที่ได้จากการพิจารณา คือ  

๑) การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ระดับ  

ส่วนการศึกษาฯ ที่จะดําเนินการ พร้อมกําหนดผู้รับผิดชอบหลัก  

๒) ต่อจากขั้นตอนที่ ๑ จะส่งต่อให้ กองวิชาจัดทําแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ที่

กองวิชาคาดว่าจะดําเนินการตามแบบฟอร์มความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ผนวก ค) เพ่ือนํามาพิจารณาร่วมกันต่อไป  

เงื่อนไขความสําเร็จ  ในขั้นตอนน้ีผู้บริหารในทุกระดับ โดยเฉพาะคณะกรรมการ

บริหารการศึกษาฯ ต้องให้ความสําคัญและให้ความร่วมมือในการพิจารณาและตัดสินใจ 

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วน

ร่วม กระจายหน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบรอง 

 

๒.๓.๓ จัดทําแผนปฏิบัติราชการกองวิชา สํานักงานประกันคุณภาพฯ ประชุมรอง

ผู้อํานวยการกองวิชา และผู้ช่วยจัดทําแผนปฏิบัติราชการกองวิชา เพ่ือช้ีแจงส่วนสําคัญในการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการกองวิชา ดังน้ี 

รูปที่ 5 จัดทําแผนปฏิบัติราชการกองวิชา 



๘ 

 

การเขียนตารางสําคัญ คือ ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ผนวก ก) ตารางความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 

กับแผนงานและโครงการ/กิจกรรม (ผนวก ข) รูปแบบการเขียนโครงการ และตารางความสัมพันธ์

ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ผนวก ค) โดยในข้ันต้น ให้

กองวิชาจัดทําตารางความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/

กิจกรรม (ผนวก ค) และร่างข้อเสนอโครงการ (ผนวก ง) ตามวันเวลาที่กําหนด ส่งให้สํานักงานประกัน

คุณภาพฯ โดยตรง 

สิ่งที่ได้จากการดําเนินการ คือ กองวิชาจะมีกรอบในการดําเนินงาน โครงการ/

กิจกรรม ที่ต้องการดําเนินการ และข้อเสนอโครงการเขียนเพ่ือขออนุมัติดําเนินการตามแผน 

เงื่อนไขความสําเร็จ คือ  

(๑) การให้ความร่วมมือจาก ผู้อํานวยการกองวิชา  รองผู้อํานวยการกองวิชา และ

คณาจารย์กองวิชา 

(๒) การจัดวางตัวอย่างการจัดทําตารางความสัมพันธ์และโครงร่างตารางบนหน้า

เว็บไซต์สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ http://kmlo.crma.ac.th/qa_edu56/  

(๓) การประสานข้อมูลระหว่างกองวิชากับสํานักงานประกันคุณภาพฯผ่านระบบ

อีเมล์  qa_edu@hotmail.com  

๒.๓.๔ บูรณาการแผนปฏิบัติราชการ  หลังจากกองวิชาส่งตารางความสัมพันธ์ระหว่าง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม และร่างข้อเสนอโครงการ ครบทุกกอง

วิชาแล้ว สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ทําหน้าที่บูรณาการแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ของ

ทุกกองวิชาขึ้นเป็นแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ และกําหนดผู้รับผิดชอบหลักตามที่ได้รับการ

พิจารณาตัดสินใจจากคณะกรรมการบริหารการศึกษาฯ และกําหนดผู้รับผิดชอบรองจากข้อมูลที่กอง

วิชาส่งมา โดยทุกกองวิชาที่ตัดสินใจที่จะดําเนินการจะถือเป็นผู้รับผิดชอบรอง ส่วนกองวิชาที่เป็น

ผู้รับผิดชอบหลักควรมีการดําเนินงานตามแผนงานนั้นในแผนปฏิบัติราชการของกองวิชาด้วย โดยมี

การกําหนดวิธีคิดว่า หากกองวิชาใดไม่ส่งโครงการเพ่ือพิจารณาดําเนินงานเลยหมายความว่า กองวิชา



๙ 

 

ไม่มีการพัฒนาการปฏิบัติราชการภายในกองวิชา แต่จะดําเนินงานเฉพาะงานประจําหรือเป็นเพียงการ

รักษาสภาพเท่าน้ัน ซึ่งจะมีผลต่อภาพลักษณ์เชิงพัฒนาของกองวิชา ในขั้นตอนน้ีสํานักงานประกัน

คุณภาพการศึกษาฯ ต้องประสานกับระดับกองวิชาอย่างดีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

สิ่งที่ได้จากการการดําเนินการ 

(๑)  ความชัดเจนของแผนปฏิบัติราชการกองวิชา 

(๒)  โครงสร้างตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน 
และโครงการ/กิจกรรม ระดับส่วนการศึกษาฯ พร้อมกําหนด ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของระดับแผนงาน 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายของ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก  และผู้รับผิดชอบรอง โดยระบุเป็นกอง

วิชา 
(๓)  โครงการที่กองวิชาจะดําเนินการ 

เงื่อนไขความสําเร็จ 

(๑)  ความร่วมมือของผู้บริหารทุกระดับช้ันในการควบคุมดูแลการดําเนินงาน 

(๒)  ความถูกต้อง ชัดเจน ของตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  

แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ระดับกองวิชา 

(๓)  การติดต่อประสานงานระหว่างสํานักงานประกันคุณภาพฯ กับผู้แผนกองวิชา 

๒.๓.๕ ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา รอง ผู้อํานวยการกองวิชา และผู้แทนกอง

วิชา พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษา โดยละเอียด เมื่อสํานักงานประกันคุณภาพ

การศึกษา บูรณาการแผนปฏิบัติราชการจาก ๑๑ กองวิชา และจัดทําตารางความสัมพันธ์ระหว่าง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ของ ส่วนการศึกษาฯ (ผนวก ค) แล้ว 

จึงจัดทํา ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ผนวก 

ก) ตารางความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. กับแผนงานและโครงการ/กิจกรรม 

(ผนวก ข)  

นอกจากนี้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ มีสิ่งที่ต้องดําเนินการเพ่ือให้

แผนปฏิบัติราชการเอื้ออํานวยต่องานประกันคุณภาพการศึกษา หรือทําให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาคือการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ คือ ประเมินคะแนนการประเมินตนเองตาม



๑๐ 

 

แผนปฏิบัติราชการ  กระทําโดย แยกแผนปฏิบัติราชการออกตามรายตัวบ่งช้ีและตามรายมาตรฐาน 

ซึ่งสามารถใช้ส่วนดังกล่าวเป็นแผนงานดําเนินการในมาตรฐานน้ันๆ ได้ (ผนวก จ และผนวก ฉ) 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารการศึกษาฯ และที่ประชุมพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์บรรลุเป้าหมาย

ของตัวบ่งช้ี ว่าหากปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการครบถ้วนแล้ว จะสามารถบรรลุเกณฑ์ที่กําหนดไว้

หรือไม่ ในกรณีที่ไม่บรรลุเกณฑ์หรือขาดการพิจารณาในตัวบ่งช้ีใด อาจต้องมีการปรับแผนปฏิบัติ

ราชการกองวิชาเพ่ิมเติมในส่วนที่ต้องรับผิดชอบหลักได้ 

เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วเสร็จถือเป็นข้อตกลงในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการในปี

การศึกษา สํานักงานประกันคุณภาพฯ นําข้อตกลงใจและข้อมูลต่างๆ จัดทําเป็นแผนปฏิบัติราชการ 

ส่วนการศึกษาฯ พร้อมแจ้งกองวิชาจัดทําแผนปฏิบัติราชการเป็นรูปเล่มรายงาน ส่วนการศึกษาฯ โดย

ผ่าน สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ  

สิ่งที่ได้จากการดําเนินการ 

(๑)  ข้อมูลตามตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และ

โครงการ/กิจกรรม (ผนวก ก) ตารางความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. กับแผนงาน

และโครงการ/กิจกรรม (ผนวก ข) ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  แผนงาน 

และโครงการ/กิจกรรม ของส่วนการศึกษาฯ (ผนวก ค) ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน 

(๒)  กองวิชาสามารถกําหนดแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับส่วนการศึกษาฯ เป็น

การสนับสนุนแนวความคิด ส่วนการศึกษาฯ คือ ๑๑ กองวิชา 

(๓)  ประมาณการคะแนนการประเมินตนเอง และแผนการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาแยกตามรายมาตรฐานที่ผู้ปฏิบัติเป็นผู้กําหนดแผน และเขียนโครงการ/กิจกรรม 

เงื่อนไขความสําเร็จ 

(๑)  คณะกรรมการบริหารการศึกษาฯ และผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความสําคัญต่อ

การกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 

(๒)  สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จัดทําข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้

ถูกต้องและทันเวลา 



๑๑ 

 

(๓)  ระบบฐานข้อมูล เว็บไซต์ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ สําหรับประสาน

ข้อมูลระหว่างระดับส่วนการศึกษาฯ กับระดับกองวิชา 

 
รูปที่ ๖ รูปเลม่แผนปฏิบัติราชการและเว็บไซต์ 

๒.๓.๖ จัดทําเล่มแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ และกองวิชาจัดทําแผนปฏิบัติราชการกองวิชาเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการดําเนินงานในปีการศึกษา เมื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการแล้วเสร็จควรได้มีการนําขึ้น

ระบบฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์เพ่ือสามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการร่วมกันได้ ในการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการระดับกองวิชาน้ัน หากโครงการ/กิจกรรมใด กองวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลักหรือ

ผู้รับผิดชอบรอง โครงการ/กิจกรรมน้ันต้องมีบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการกองวิชาด้วย 

สิ่งที่ได้จากการดําเนินการ 

แผนการปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ และแผนปฏิบัติราชการ กองวิชา 

 

 



๑๒ 

 

เงื่อนไขความสําเร็จ 

(๑)  ผู้บริหารทุกระดับให้ความสําคัญในการดําเนินการ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง

ในการจัดทํา 

(๒)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการของผู้ดําเนินการ 

๒.๔ ขั้นการปฏิบัติตามแผน  

 หลังจากได้มีการกําหนดแผนปฏิบัติราชการและจัดทําเป็นรูปเล่ม แจ้งให้ผู้รับผิดชอบหลัก

และผู้รับผิดชอบรองรับรู้ร่วมกันแล้ว สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จะทําการติดตาม 

(Mornitoring) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งการติดตามจะเป็นการตรวจสอบในขั้นตอน

การดําเนินการว่าได้มีการดําเนินการไปตามเป้าหมายในแต่ละระยะหรือไม่ เพ่ือให้เกิดการเทียบเคียงกับ

แผนงานที่ต้องการกับสิ่งที่ดําเนินการอยู่ว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไข หรือเร่งรัดประการใดหรือไม่ ๗  

 

รูปที่ ๗ การตรวจเย่ียมกองวิชาเพ่ือติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

 



๑๓ 

 

ในขั้นตอนการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานประกันคุณภาพ

การศึกษาฯ  ได้นําคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือผู้รับผิดชอบตามรายมาตรฐาน

ตรวจเย่ียมกองวิชา ซึ่งกําหนดการดําเนินงานไว้ปีละ ๒ ครั้ง คือในภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษา

ที่ ๒ พร้อมตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติ หลักฐานอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อนทําการตรวจเยี่ยมเพ่ือแนะนํากองวิชา หรือปรึกษาร่วมกัน เพ่ือให้การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของ    ส่วนการศึกษาฯ อย่างแท้จริง 

เมื่อสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ และคณะกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมทุกกองวิชา ต้อง

ทําสรุปผลการตรวจเย่ียม ประเด็นข้อสงสัย และคําตอบที่ชัดเจน รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมนํา

ขึ้นระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติ 

(๑) กองวิชามีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

กับงานประกันคุณภาพการศึกษามากขึ้น 

(๒) เป็นการกระตุ้นให้มีการตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกองวิชา 

โดยเฉพาะในส่วนที่กองวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลักตามแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ 

รูปท่ี ๘ ระบบฐานข้อมูลหลักฐานประกันคุณภาพการศึกษา 



๑๔ 

 

(๓) คณะกรรมการจัดทํารายงานการเมินตนเอง ส่วนการศึกษาฯ ติดตามการดําเนินงานตาม

รายมาตรฐาน หลักฐานอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูล พร้อมช้ีแจงข้อสงสัยในการดําเนินงาน  

เงื่อนไขความสําเร็จ 

(๑) ผู้บริหารระดับกองวิชาให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

(๒) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา มีประสิทธิผลสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้อย่างแท้จริง 
 

๒.๕ ขั้นประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ภายหลังจากที่มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ กระทั่งครบเวลาที่

กําหนดตามแผน สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จะช้ีแจงกองวิชาเพ่ือให้ทําการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองวิชา โดยกองวิชาต้องรายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอร์มที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนด (ผนวก ช) พร้อมประเมินผลความสําเร็จของแผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกองวิชา ต้องแสดงหลักฐานอ้างอิงถึง

รายงานผลการปฏิบัติ โดยหากเป็นโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ 

โดยกองวิชาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก กองวิชาต้องสรุปผลและรายงานให้ผู้อํานวยการ ส่วนการศึกษาฯ 

รูปท่ี ๙ รายงานผลการดําเนินงาน 



๑๕ 

 

ทราบถึงผลการปฏิบัติและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง ซึ่งหลักฐานอ้างอิงดังกล่าวต้องถูกบันทึกในรายงานการ

ประเมินตนเอง พร้อมนําขึ้นระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา  

เมื่อกองวิชาประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองวิชาแล้วเสร็จ สํานักงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาฯ จึงบูรณาการผลการดําเนินงานเป็นรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ส่วนการศึกษาฯ พร้อมรายงานให้คณะกรรมการบริหารการศึกษาได้ทราบผลการดําเนินงาน

พร้อมพิจารณาข้อเสนอแนวทางในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการในปีการศึกษาต่อไป  

สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติ 

(๑) ทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการท้ังในระดับกองวิชา และระดับส่วน

การศึกษาฯ 

(๒) ทราบถึงแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษาต่อไป อันนําไปสู่การพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง 

(๓) มีการเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่แสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงาน ทําให้การเขียน

รายงานการประเมินตนเองระดับ ส่วนการศึกษาฯ อยู่บนข้อมูลที่แท้จริง 

เงื่อนไขความสําเร็จ 

(๑) ผู้บริหารในทุกระดับต้องให้ความสําคัญในการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง

แท้จริง 

(๒) การประเมินผลต้องอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้อง 

(๓) ระบบฐานข้อมูลเอ้ืออํานวยต่อการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

บทที่ ๓ 

บทสรุป 

 

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ ได้มีการพัฒนาการดําเนินงาน

ให้สอดคล้องกับวงจรการบริหารงานคุณภาพ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do) 

การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) เน้นการวางแผนเพ่ือนําไปสู่การดําเนินการจริงโดย

ผู้ปฏิบัติเป็นผู้วางแผน กําหนดโครงการ/กิจกรรม อันจะนําไปสู่กระบวนการบริหารงานคุณภาพอย่าง

แท้จริง สะท้อนภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคือการปฏิบัติราชการประจํา ดังน้ัน ส่วน

การศึกษาฯ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการทั้งในระดับ ส่วนการศึกษาฯ และระดับกองวิชา  

ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ น้ันกําหนดขั้นตอนไว้ คือ ขั้นการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ  ขั้นการปฏิบัติตามแผน ขั้นการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ซึ่งในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ได้ใช้แนวความคิดของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ (New Public 

Administration) มาประยุกต์ใช้โดยให้ความสําคัญต่อ การกระจายอํานาจหน้าที่ มอบหมายให้กอง

วิชาจัดทําโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองต่อแผนการดําเนินงาน ส่งเสริมให้เกิดการทํางานเป็นทีม ร่วม

ตัดสินใจ เน้นการปฏิบัติงานจริง ดังน้ันโครงการ/กิจกรรม ที่กําหนดไว้ในแผนควรต้องถูกผลักดันให้มีการ

ปฏิบัติจริง ในประการสุดท้ายคือ ให้ความสําคัญต่อผลการปฏิบัติงานจึงต้องมีการกําหนดผู้รับผิดชอบ

หลัก ผู้รับผิดชอบรอง ตัวช้ีวัดความสําเร็จและค่าเป้าหมายของแผนงานและโครงการ/กิจกรรม อีกทั้ง

ต้องมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเมื่อครบระยะเวลาดําเนินการ เพ่ือนําข้อมูล

ที่ได้รับมาพิจารณากําหนดแผนปฏิบัติราชการต่อไปอันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ดังที่กล่าวมาในเบ้ืองต้น ส่วนการศึกษาฯ ได้พัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา  โดยใช้แผนปฏิบัติราชการเป็นแนวทางในการดําเนินงานโดยแบ่งขอบเขตการดําเนินงานโดย 

คณะกรรมการบริหารการศึกษาฯ ผู้บริหารกองวิชา คณาจารย์ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงาน มีส่วนร่วมใน       

การกําหนดแผนปฏิบัติราชการ และดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส่วนคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ในการพิจารณาข้อมูลและนําเสนอผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบของ

 



๑๗ 

 

รายงานการประเมินตนเอง พร้อมควบคุม ตรวจสอบและแนะนําแนวทางการดําเนินงานให้เป็นไปตาม

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่กําหนด พร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการภายใน

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกรรมการจากภายนอก  

จากแนวทางในการดําเนินงานดังกล่าว สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ 

หวังว่าจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการวางแผน อันหมายถึงการให้ความสําคัญต่อการ

กําหนดแผนปฏิบัติราชการ และวัฒนธรรมคุณภาพขึ้นภายใน ส่วนการศึกษาฯ อย่างต่อเน่ืองอันจะ

นําไปสู่การพัฒนา ส่วนการศึกษาฯ ตลอดไป  

 

  

                                                           
 

บรรณานุกรม 
 
๑

 สมบัติ  ธํารงศ์ธัญวงศ์, การบริหารโครงการ. (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๔๔), หน้า ๒๑. 
๒ วัฒนา  พัฒนพงศ์, BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์การอย่างย่ังยืน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. (กรุงเทพฯ: วิช่ัน 
สมาร์ท, ๒๕๔๗), หน้า ๕๖๓. 
๓
 เสน่ห์  จุ้ยโต “การประเมินผลความสําเร็จของแผนและโครงการ.” ใน นโยบายสาธารณะและการวางแผน. 

บรรณาธิการโดย เสน่ห์ จุ้ยโต (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๒๙), หน้า๕๙๘. 
๔
 วัฒนา  พัฒนพงศ์, อ้างแล้ว., หน้า ๑๔๐. 

๕ เนตร์พัณณา  ยาวิราช. การจัดการสมัยใหม่: Modern Management. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพฯ : โรง

พิมพ์บริษัททริปเพ้ิล กรุ๊ป, ๒๕๕๓, หน้า ๒๘๒. 
๖
 รังสรรค์  ประเสริฐศรี. พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร, ๒๕๔๘, หน้า ๑๕๒. 

๗
 วัฒนา  พัฒนพงศ์, อ้างแล้ว., หน้า ๕๖๓. 

 
 
 
 
 
 



   
 

๑๘ 
 

แบบฟอร์มที่ ๑ การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ : กตก.สกศ.รร.จปร. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง เป้าหมายของตัวชี้วัด 
องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบตัิงาน

ตามประเด็นยุทธศาสตร ์
มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก

ให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง

ประสงค์ของกองทัพบก 

   การบริหารรัฐกิจแนวใหม่ (new public 
administration) 
 
 

องค์ความรูท้ี่จําเป็นต่อการปฏิบตัริาชการตามประเด็นยุทธศาสตรท์ี่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ 
 
แผนการจัดการความรู ้ ประเด็นยุทธศาสตร์ :  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
แผนที่ ๑ องค์ความรู้ที่จําเป็น :  การบริหารรัฐกิจแนวใหม่  (new public administration)  

 
 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้การดาํเนินงานการประกันคุณภาพเป็นการปฏิบัติงานประจํา ส่งเสริมให้มีการดําเนินงานครบวงรอบ PDCA 

โดยใช้แนวคิดการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ ที่เน้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน และการมสี่วนร่วมของผู้ดําเนินงานกับการวางแผนปฏิบัติราชการ 
สามารถตรวจสอบความสําเร็จตามแผนงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 ตัวชี้วัดตามคํารบัรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM :  

 



 

   	
 

๑๙ 

 
 
แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : กตก.สกศ.รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร ์: มุ่งผลตินายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
องค์ความรู้ที่จําเปน็ : การบริหารรัฐกิจแนวใหม่ (new public administration) 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู้  
- ประชุมเพื่อร่วมกําหนดกรอบแนวความคิด

และวิธีในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
- แสวงหาความร่วมมือทั้งระดับ สกศ.ฯ 

และ ระดับกองวิชา 
- เน้นการมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทาง

จัดทําแผนปฏิบัติราชการโดย สปค.สกศ.ฯ มี
หน้าที่ประสานแนวความคิดให้ออกมาเป็น

รูปธรรม 
 

ม.ค. -มี.ค. แผนปฏิบัติ

ราชการทุก

ระดับ 

๑๐๐% ๑๑ กองวิชา และ 
สกศ.ฯ 

-คอมพิวเตอร์ 
-เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 
-เว็บไซต์ สปค.
สกศ.ฯ 

 

- สปค.ฯ ๑,๒,๓ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- จัดการอบรมการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการกับงานประกันคุณภาพ  
- บุคลากรมีความรู้เรื่องขั้นตอนการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ 
 

พ.ค.  ระดับความพึง

พอใจขอผู้เข้ารับ

การอบรม 

๓.๕๑  ผู้แทนกองวิชา 
จํานวน ๒๒ คน 

-คอมพิวเตอร์  
-แบบประเมิน 

- สปค.ฯ ๑,๒,๓,
๔ 

 
 
 
 



 

   	
 

๒๐ 

 
 
 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- นําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน

ปฏิบัติราชการภายใต้ระบบงานประกันคุณภาพ

ขึ้นเว็บไชต์ พร้อมส่งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้ผู้

ปฏิบัติจัดทําแผนปฏิบัติราชการตาม

กระบวนการที่กําหนด 
 
 

พ.ค. –มิ.ย. กองวิชาจัดทํา

แผนปฏิบัติ

ราชการ 

๑๑ กองวิชา กองวิชา -เว็บไซต์ สปค.
สกศ.ฯ 
-หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

- สปค.ฯ และ 
๑๑ กองวิชา 

๑,๒,๓,
๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู ้
- กองวิชาส่งแผนปฏิบัติราชการ กองวิชา 
- สปค.ฯ ตรวจสอบความถูกต้องเทียบเคียง

กับระบบงานประกันคุณภาพ 

มิ.ย.  แผนปฏิบัติ

ราชการที่

ถูกต้อง 

๑๑ กองวิชา กองวิชา -เว็บไซต์ สปค.
สกศ.ฯ 
- หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

- สปค.ฯ และ 
๑๑ กองวิชา 

๑,๒,๓,
๔,๕ 

๕ การเข้าถึงความรู้ 
- ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการกองวิชา โดยการตรวจเยี่ยมกองวิชา 
แบ่งเป็น ๒ ห้วงระยะเวลา เพื่อพิจารณาการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกับงาน

ประกันคุณภาพ 
 

 
ก.ค. และ 

พ.ย. 

 
มีการดําเนินงาน

ตามแผน  

 
๑๑ กองวิชา 

 
กองวิชา 

 
-เว็บไซต์ สปค.
สกศ.ฯ 
-หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ 
 

 
- 

 
สปค.ฯ และ 
๑๑ กองวิชา 

๑,๒,๓,
๔,๕ 

 
 
 
 
 



 

   	
 

๒๑ 

 
 
 
ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- นําข้อมูลแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ขึ้น

เว็บไซต์ สปค.ฯ 
- รายงานผลการตรวจเยี่ยมกองวิชา และ

ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาการดําเนินงานสรุปผล

ดีและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน

ตามแผนของกองวิชา 

ก.ค.-พ.ย. สรุปผลการ

ตรวจเยี่ยม 
๑๑ กองวิชา กองวิชา -คอมพิวเตอร์ 

-เว็บไซต์ สปค.
สกศ.ฯ 
 
 
 

- - สปค.ฯ  
- คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ  
สกศ.ฯ 
- คณะกรรมการ

ประกันคณุภาพ 
สกศ.ฯ 

๑,๒,๓,
๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู้ 
- กําลังพลเข้าใจถึงการวางแผนปฏิบัติ

ราชการกับงานประกันคุณภาพ และรู้สึกว่างาน
ประกันคุณภาพคือการปฏิบัติราชการประจํา 

- สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลประกัน

คุณภาพเพื่อรายงานผลการดําเนนิงานตาม

แผนปฏิบัติราชการได้ 

ก.ค. ๕๘- ม.ค. 
๕๙ 
 

 
 
 

ความพึงพอใจ

ในระบบงาน

ประกันคุณภาพ 
 
 

๓.๕๑ กําลังพล สกศ.ฯ 
 

- แบบสอบ 
ถามความพึง

พอใจ 
 

- 
 

สปค.ฯ ๑,๒,๓,
๔,๕ 
 

๗.๒ การยกย่องชมเชย 
-รายงานผลการดําเนินงานให้ ผอ.สกศ.ฯ 

ทราบเพื่อพิจารณาแนวทางในการดําเนินงานใน

ปี ๕๙ ต่อไป 
 

ม.ค.-ก.พ. ๕๙ ระดับคะแนน

การประเมิน

ตนเอง 

๔.๕๑ ขึ้นไป สกศ.ฯ -รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

- สปค.ฯ 
คณะกรรมการ

จัดทํารายงาน

การประเมิน

ตนเอง สกศ.ฯ 

๖ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



ผนวก ก 

๒๓ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา........ ประกอบดวย ........ ประเด็นยุทธศาสตร ........... กลยุทธ ......... แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ………………….. 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

กลยุทธท่ี ๑  ………................................ 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

๑. ………………………………………………… 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบาย: 

๑. ประเด็นยุทธศาสตร และกลยุทธ พิจารณาตามแผนแมบทเพ่ือการพัฒนา สวนการศึกษาฯ 

๒. แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ในระดับสวนการศึกษาฯ เปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารการศึกษาฯ ตัดสินใจ สวนระดับกองวิชา เปนไปตามท่ีกองวิชา

กําหนด 

๓. การจัดทําโครงการ/กิจกรรม สําหรับกองวิชาหากแผนงานใดไมมีโครงการ/กิจกรรม ใหขีดเครื่องหมาย – ไวในชองโครงการ/กิจกรรม แตใหคงลําดับของ

แผนงานไว 



ผนวก ข 

 ๒๔ 

ความสัมพันธระหวางแผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ............................. กับแผนงานและโครงการ ปการศึกษา........................ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ...............................................................................................    

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

หลัก 

ผูรับผิดชอบ 

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานกิจการพลเรือน 

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

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

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

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

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

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

 

กลยุทธท่ี ๑  ......................................................................................................... 

๑. ............................... 

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

 

…………………………………………………

………………………………………………… 

…………..  - ….. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………….. - …... 

คําอธิบาย: ใชสําหรับ แผนปฏบิัติราชการ สกศ.รร.จปร. 

๑. ประเด็นยุทธศาสตร เปนไปตามท่ีระบุไวในแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาสวนการศึกษาฯ 

๒. นโยบายตามแผนแมบท สํานักงานประกันคุณภาพฯ เปนผูจัดทําขอมูลในชอง นโยบายตามแผนแมบท และเปาหมายในการพัฒนา โดยพิจารณาจากแผน

แมบทเพ่ือการพัฒนา สวนการศึกษาฯ ชองนโยบายตามแผนแมบท ใหใสนโยบายของแผนแมบท ท่ีจะระบุแตละดานไว ในสวนเปาหมาย คือ เปาหมายใน

แตละดานของนโยบาย ซ่ึงจะถือเปนเปาประสงคของแผนงานตามตาราง ผนวก ค ตามตารางนี้หมายความวา เขียนนโยบายตามแผนแมบทกําหนด เขียน

เปาหมายของแผนแมบทหรือเปนเปาประสงคของแผนงาน ตอไปจึงคิดวาทําอยางไรจึงจะสามารถบรรลุซ่ึงเปาประสงคได ตองกําหนดกลยุทธ ซ่ึงกลยุทธ

จะถูกกําหนดไวแลวในแผนแมบทเพ่ือการพัฒนา เสร็จแลวจึงตั้งคําถามวาทําอยางไรกลยุทธจึงจะนําไปสูการปฏิบัติจริงได ตองกําหนดแผนงาน ซ่ึง

ประกอบดวย โครงการ/กิจกรรม 

๓. แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตองสอดคลองกับตาราง ผนวก ก และ ค 

๔. ตารางความสัมพันธระหวางแผนแมบทการพัฒนากับกับแผนงานและโครงการ เม่ือมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ขอมูลนี้จะเปนประโยชนตอการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาสวนการศึกษา ตอไป 



ผนวก ข 

 ๒๕ 

ความสัมพันธระหวางแผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ............................. กับแผนงานและโครงการ ปการศึกษา........................ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ...............................................................................................    

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานกิจการพลเรือน 

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

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

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

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

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

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

 

กลยุทธท่ี ๑  ......................................................................................................... 

๒. ............................... 

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

 

…………………………………………………

………………………………………………… 

…………..  

 

….. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………….. 

 

…... 

คําอธิบาย: ใชสําหรับ แผนปฏิบัติราชการกองวิชา 

๑. ประเด็นยุทธศาสตร เปนไปตามท่ีระบุไวในแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาสวนการศึกษาฯ 

๒. นโยบายตามแผนแมบท สํานักงานประกันคุณภาพฯ เปนผูจัดทําขอมูลในชอง ใหกองวิชายึดถือตามท่ี สวนการศึกษาฯ กําหนด 

๓. แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตองสอดคลองกับตาราง ผนวก ก และ ค 

๔. ตารางความสัมพันธระหวางแผนแมบทการพัฒนากับกับแผนงานและโครงการ เม่ือมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ขอมูลนี้จะเปนประโยชนตอการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนแมบทเพ่ือการพัฒนาสวนการศึกษา ตอไป 



ผนวก ค 

 ๒๖ 

รายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา..................... 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ................................................................................................................ 

เปาประสงค/กลยุทธ/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เปาหมายป  

.......... 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 
ตัวบงชี้ 

เปาประสงค : ..............................................................................................................................  

กลยุทธท่ี ๑  .......................................................................................................................... 

๑. แผนงาน.......................... 

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

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

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

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

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

       

      

 
คาํอธิบาย: ใชส้าํหรับ ระดบัส่วนการศึกษาฯ 

๑. ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ พิจารณาตามแผนแม่บทเพ่ือการพฒันา ส่วนการศึกษาฯ 
๒. แผนงาน โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามคณะกรรมการบริหารการศึกษาฯ พิจารณาตดัสินใจ 
๓. ตวัช้ีวดัแผนงาน  ตอ้งคาํนึงถึง เกณฑ์บรรลุเป้าหมายของตวับ่งช้ี ดว้ยว่าจะวดัจากตวัช้ีวดัอะไร และมีเป้าหมายเท่าไหร่ ขอ้มูลน้ี สํานักงานประกนัคุณภาพฯ ตอ้งเป็น

ผูด้าํเนินการใหข้อ้มูล 
๔. ค่าเป้าหมาย ทั้งระดบัแผนงานและโครงการ/กิจกรรม ควรกาํหนดเป็นเชิงปริมาณท่ีสามามาถวดัได ้
๕. โครงการ/กิจกรรม ของระดบักองวิชา เป็นไปตามท่ีกองวิชากาํหนด โดยสาํนกังานประกนัคุณภาพฯ จะเป็นผูบู้รณาการโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัให้เป็น

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานของส่วนการศึกษาฯ  
๖. ตวับ่งช้ี  ในช่องน้ี สาํนักงานประกนัคุณภาพฯ เป็นผูก้าํหนดโดยพิจารณา โครงการ/กิจกรรม ท่ีดาํเนินงานว่าสอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารพิจารณาตามตวับ่งช้ีใดบา้ง ใน ๑

โครงการ/กิจกรรม อาจตอบสนองไดม้ากกวา่ ๑ ตวับ่งช้ี 



ผนวก ค 

 ๒๗ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กองวิชา................................. ปการศึกษา..................... 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ................................................................................................................ 

เปาประสงค/กลยุทธ/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เปาหมายป  

.......... 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวบงชี้ 

เปาประสงค : ..............................................................................................................................  

กลยุทธท่ี ๑  .......................................................................................................................... 

๒. แผนงาน.......................... 

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

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

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

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

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

      

     

 
คาํอธิบาย: ใชส้าํหรับกองวชิา 

๑. ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์กลยทุธ์ พิจารณาตามแผนแม่บทเพ่ือการพฒันา ส่วนการศึกษาฯ 
๒. แผนงาน โครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามกองวชิากาํหนด แต่ควรสอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติัราชการ ส่วนการศึกษาฯ 
๓. ตวัช้ีวดัแผนงาน  ตอ้งคาํนึงถึง เกณฑบ์รรลุเป้าหมายของตวับ่งช้ี ควรมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัในแผนปฏิบติัราชการ ส่วนการศึกษาฯ 
๔. ค่าเป้าหมาย ทั้งระดบัแผนงานและโครงการ/กิจกรรม ควรกาํหนดเป็นเชิงปริมาณท่ีสามามาถวดัได ้
๕. โครงการ/กิจกรรม ของระดบักองวชิา เป็นไปตามท่ีกองวชิากาํหนด  
๖. ตวับ่งช้ี  ในช่องน้ี กาํหนดโดยพิจารณา โครงการ/กิจกรรม ท่ีดาํเนินงานวา่สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ารพิจารณาตามตวับ่งช้ีใดบา้ง ใน ๑โครงการ/กิจกรรม อาจตอบสนองได้

มากกวา่ ๑ ตวับ่งช้ี 
 



                                                          ๒๘                                              ผนวก ง 

ช่ือโครงการ เปนสวนท่ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะท่ีสําคัญของโครงการและงานท่ีตองทํา ชื่อโครงการ

ควรมีความชัดเจน กระชับ และสอดคลองกับเนื้อหาสาระของโครงการรวมท้ัง สามารถระบุ

กลุมเปาหมายและขอบเขตของโครงการได 

๑. หนวยเจาของโครงการ : ระบุถึงหนวยผูรับผิดชอบโครงการ ผูบริหารโครงการ และ ผูรวม

ดําเนินงานโครงการ เพ่ือใหผูอนุมัติโครงการทราบถึงผูรับผิดชอบตอการดําเนินโครงการ รวมท้ัง

สามารถพิจารณาขีดความสามารถ ความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ   

๒. หลักการและเหตุผล 

บางครั้งอาจใชคําวา สาเหตุและปญหา ความสําคัญ หรือท่ีมาของโครงการ เปนการแสดงถึง

ความเปนมาของแนวความคิดในการจัดทําโครงการโดยผูเขียนตองพิจารณาความสัมพันธเชิงเหตุและ

ผลระหวางปญหาและสาเหตุใหชัดเจน เพ่ือใหการเกิดเปนโครงการมีเหตุผล อีกท้ังควรเขียนแสดง

ความสําคัญของโครงการ แสดงความสอดคลองระหวางแผนงานและนโยบาย โครงการท่ีไมอาจแสดง

ใหเห็นถึงความสอดคลองกับนโยบายหรือแผนงานโครงการนั้นอาจจะไมไดรับการสนับสนุนให

ดําเนินการ ควรระบุถึงความเรงดวนของโครงการตลอดจนความสัมพันธกับโครงการอ่ืนๆ ในแผนงาน

เดียวกัน ทําใหทราบวาทําไมจึงสมควรตองจัดทําโครงการข้ึนมา ควรระบุผลดี ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน

เนื่องจากการดําเนินโครงการและไมดําเนินการตามโครงการ 

๓. วัตถุประสงค 

เปนเครื่องชี้ใหเห็นวาโครงการจะดําเนินการเพ่ือสาเหตุใด ตองการบรรลุสิ่งใด วัตถุประสงค

ของแตละโครงการไมควรมีมากเกินไป ควรมีเพียง 1-3วัตถุประสงคก็เพียงพอ  

 ๔. ตัวช้ีวัด 

กําหนดสิ่งท่ีจะใชตรวจสอบในการบรรลุวัตถุประสงคโครงการ  

๕ เปาหมาย 

เปนการแสดงหรือวัดผลความสําเร็จในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง มีลักษณะกําหนดเปนเชิง

ปริมาณท่ีแนนอนได 

๖. ระยะเวลาดําเนนิงาน กําหนดหวงระยะเวลาของโครงการ การกําหนดอาจทําเปนแผนภูมิได 

 

 

 



๒๙ 
 

๗. วิธีการดําเนินงาน 

ระบุถึงกระบวนการดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของโครงการโดยกําหนดเปนแผน

ดําเนินงานโครงการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ เปนการระบุกลยุทธและวิธีดําเนินโครงการอยาง

ละเอียด ระบุวิธีทํางานวาทําอยางไร 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ 

ทรัพยากรท่ีสําคัญไดแกกําลังคน ทรัพยากรดําเนินงานเชนขาราชการ ลูกจาง สวนงบประมาณ

หมายถึงคาใชจายประเภทตางๆ ในการดําเนินโครงการ  

๙. การติดตามประเมินผล 

ควรระบุถึงวิธีการประเมินผลโครงการวาผูดําเนินโครงการจะมีการประเมินผลโครงการ

อยางไรเพ่ือใหเกิดความม่ันใจในผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

ผูจัดทําขอเสนอโครงการควรระบุวาเม่ือโครงการไดดําเนินการแลวจะกอใหเกิดผลประโยชน

อยางไรบางเพ่ือประกอบการตัดสินใจการอนุมัติโครงการ ในการเขียนประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจาก

โครงการนี้ผูเขียนตองใหความระมัดระวังเนื่องจากมักมีการนําวัตถุประสงคของโครงการมาเขียน 

ดังนั้นการเขียนควรตองตั้งคําถามวาเม่ือโครงการแลวเสร็จและบรรลุวัตถุประสงคแลวจะกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตขางหนา  

 



๓๐ 
ผนวก จ 

๓๐ 

สรุปรายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

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

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี
๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

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

กลยุทธ์ที่ ๑๓ สง่เสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๓. แผนงานการส่งกําลัง
พลเข้าร่วมการประชุม/ 
สัมมนากับหน่วยงานทั้งของ

ภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง

ภายในและต่างประเทศ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาและ

หน่วยงานอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ 

จํานวนผลงาน/
กิจกรรมทาง

วิชาการ 

๑๐ งาน กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๒ 

เป้าประสงค ์ : ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการดําเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 
                 : ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศกึษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่นๆ 
กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๖. แผนงานการบริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  

จํานวนโครงการ /
กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
  

๘๐% 
 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ

สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร

ข้าราชการและลกูจ้าง ทบ. 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

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

กอศ.ฯ 

๓.๑, 
๓.๒* 

 



๓๑ 
ผนวก จ 

๓๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ)  
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายป ี

๕๘ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ
รอง 

ตัวบ่งชี้ 

๒๖. แผนงานการบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพ (ต่อ) 
  โครงการสนับสนนุให้ข้าราชการบริการ

วิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

 ๓.๕๑ กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๑ 

 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

 ๓.๕๑ กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๑, 
๓.๒* 

โครงการสนับสนนุและส่งเสริมให้ข้าราชการ

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

๓.๕๑ กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๑, 
๓.๒* 

โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อ

วิทยุกระจายเสียง 
ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
๓.๕๑ กอศ.ฯ กวล.ฯ กฟส.ฯ 

เคมีฯ กอศ.ฯ 
กมส.ฯ กปศ.ฯ 

กวส.ฯ 

๓.๑ 
๓.๒*, 
๓.๓* 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ

สารสนเทศ 
จํานวนครั้งในการ

เข้าชม 
 ๑๐๐

ครั้ง/ป ี
กคศ.ฯ - ๓.๑, 

๓.๒* 
 
 
 

 



๓๒ 
ผนวก จ 

๓๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายป ี

๕๘ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ
รอง 

ตัวบ่งชี้ 

๒๖. แผนงานการบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพ (ต่อ) 

  

โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน

พระราชานุเคราะห์ 
ความพึงพอใจของ

ผู้เรียน 
๓.๕๑ กอศ.ฯ - ๓.๑, 

๓.๒* 
นําความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ

วิจัย 
 

จํานวนการบริการ

วิชาการฯ ที่นาํมา 
ใช้ในการพัฒนา 
การสอนและ/หรือ
การวิจัย 

๘๐% 
จาก

จํานวน

ทั้งหมด 
 

กตก.(๓) กองวิชา ๓.๒* 

 

 



 
 
 

ผนวก ฉ การประมาณคะแนนประเมินตนเอง 

 ๓๓ 

คะแนนการประเม ินตนเอง สกศ.รร.จปร. ๕๘ (โดยประมาณ) 
 

มาตรฐานที่ 
ตัวบ่งชี ้

คะแนนที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

คะแนนรวม 
รายมาตรฐาน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ย 
รายมาตรฐาน 

๑ ๑.๒ ค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในด้านวิชาการของผู้สําเร็จ 
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

๕ ๑๒.๖
๙ 

๓ ๔.๒๓ (-) 

๑.๕* ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สําเร็จ การศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน
ในด้านวิชาการ 

๔.๕
๔

๑.๘+ จํานวนนักเรียนนายร้อยที่ได้ร้บการประกาศเกียรติคุณ หรือรางวัลยกย่องด้านวิชาการ 
วิชาชีพ ทหาร คุณธรรม จริยธรรม ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

๓.๑
๕

๒ ๒.๑  ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๕ ๒๐.๕
๓ 

๕ ๔.๑๑ (+) 
๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ๕ 
๒.๓* งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับกองทัพ ระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

 

๒.๗

๒.๔* ร้อยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ประโยชน์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ๒.๘
๒.๕* ร้อยละของจํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจํานวนอาจารย์ประจํา ๕ 

๓ ๓.๑ ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ 
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือนานาชาติ 
ต่อจํานวน โครงการหรือกิจกรรมทั้งหมด

๕ ๑๕ ๓ ๕ 

๓.๒* ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

๕ 

๓.๓* ผลการเรียนรู้และเสริม สร้างความเข็มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ๕ 



 
 
 

ผนวก ฉ การประมาณคะแนนประเมินตนเอง 

 ๓๔ 

 
 

มาตรฐานที่ 
ตัวบ่งชี ้

คะแนนที่คาด 
 ว่าจะได้รับ

คะแนนรวม 
รายมาตรฐาน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี ้

คะแนนเฉลี่ยราย 
มาตรฐาน 

๔ ๔.๑ ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานในการอนุรักษ์ สืบสาน 
เผยแพร่ และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตรไ์ ทย และ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทางทหารต่อจํานวนโครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดของมาตรฐานที่ ๔ 

๕ ๒๐ ๔ ๕ 

๔.๒ ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารต่อจํานวน 
โครงการหรือกิจกรรมทั้งหมดของมาตรฐานที่ ๔ 

๕ 

๔.๓* การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕ 
๔.๔* การพัฒนาสุนทรยี ภาพในมิติ ทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕ 

๕ ๕.๑* การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ ๔.๕ ๓๔.๐๓ ๗ ๔.๘๖ (+) 
๕.๒* การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ / กองวิชา ๔.๕
๕.๓ ศักยภาพของระบบฐานข้อมลู เพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย ๕ 
๕.๔ ส่วนการศึกษาฯ มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ 

๕ 

๕.๖* ผลการพัฒนาให้บรรลุตามอัตลักษณ์ของการจัดตั้งสถาบันโดยส่วนการศึกษาฯ ๕ 

๕.๗* ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณของสถาบันโดย 
ส่วนการศึกษาฯ 

๕ 

๕.๙* ผลการชี้นําสังคมในด้านความรัก ชาติ บํารุงศาสนา และเทิดทูนพระมหากษตั ริย์ ๕ 



 
 
 

ผนวก ฉ การประมาณคะแนนประเมินตนเอง 

 ๓๕ 

 
 

มาตรฐาน 
ท ี่ 

 
ตัวบ่งช ี ้

คะแนนท ี่คาด ว่
าจะได้รับ 

คะแนนรวม 
รายมาตรฐาน 

จํานวน 
ตัวบ่งช ี้ 

คะแนนเฉล ี่ยราย 
มาตรฐาน 

๖ ๖.๑ การบริหารและการพ ัฒนาหล ักส ูตรในด้านว ิชาการให้ท ันสมัยเป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาของ 
กองท ัพบก 

๕ ๓๗.๕๗ ๘ ๔.๗๐ (+) 

 ๖.๒  ระดับความส ําเร ็จในการพ ัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสน ับสนุน ๕    
 ๖.๓* คุณภาพอาจารยต์ ามคุณว ุฒแ ิ ละตําแหน่งทางว ิชาการ ๒.๕๗    
 ๖.๔ ระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอน ๕    
 ๖.๕ ระบบและกลไกส่งเสริมก ิจกรรมผ ู้เรย ี น  ๕    
 ๖.๖ ความพร้อมในการสน ับสน ุนทรัพยากรการเรียนรู้ ๕    
 ๖.๗+ การจัดอาจารย์ท ี่ปรึกษาให้แก่น ักเรียนนายร้อย  

(ระดับกองวิชาท ําท ุกกองว ิชายกเว้นกองว ิชาประว ัติศาสตรฯ์ )
๕    

 ๖.๘+ ระบบการกํากับมาตรฐานการศึกษา  ๕    
๘ ๘.๑ ระบบและกลไกการประกันคณ ุ  ภาพการศึกษาภายใน ๕ ๙.๕ ๒ ๔.๗๕ 

 ๘.๒* ผลประเมินการประก ันคุณภาพการศึกษาภายในรับรองโดยหน่วยงานต้นส ังก ัด ๔.๕    
  รวม  ๑๔๙.๓๒ ๓๒ ๔.๖๗ 

 



 
 
 

ผนวก ช แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

 ๓๖ 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา........... จําแนกตามโครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ........................................................... 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์: ............................................................    

กลยุทธ์ที ่๑  .................................................................... 
๑. แผนงาน........................................................................................ 
โครงการ........................................         

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

 

 

 

 



 
 
 

ผนวก ช แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

 ๓๗ 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ............................... จําแนกตามแผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ..................................................................... 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค ์: ............................................................    
กลยุทธ์ที่ ๑  ……………………………………………………….. 
๑. แผนงาน................... .         
๒. แผนงาน...................          

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
๓. แผนงานการปลูกฝัง

และเสริมสร้าง

อุดมการณ์ความรักชาติ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค ์

       - 

 

 

 

 



 
 
 

ผนวก ช แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

 ๓๘ 

แนวทางการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ  สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ...................................... 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ...................................................... 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค ์: ..............................................................................    
กลยุทธ์ที่ ๑  ............................................................................... 
๒. แผนงาน......................................................................................... 
โครงการ…………………………………………     

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