
เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๑ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑ 

แนวทางการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค ์: บคุลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม     

กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ  

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และ

พระบรมวงศานุวงศ ์
√  

- ควรมีการพิจารณาเจ้าภาพหลักใหม่เนื่องจาก กอศ.ฯ มีโครงการใหญ่

ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว 

กอศ.ฯ 

โครงการจัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระ

พันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาสครบ 

๑๕๐ ปีแห่งการเสด็จพระราชสมภพ   

√ 

 

- เปลี่ยนเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ  

สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๓ โครงการ คือ สารคดีวิทยุ, ละคร

เพลงพระราชนิพนธ์ และประกวดบทร้อยกรอง 

กอศ.ฯ 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระ

ราชกรณียกิจในพลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี เกี่ยวกับ รร.จปร. และนครนายก 

√ 

 

- ยังคงดําเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องโดย 

๑. นําเอกสารที่แต่ละฝ่ายได้รวบรวมจัดเก็บไว้เข้ากล่อง เพิ่ม

หมวดหมู่ และนําขึ้นบัญชีรายการเอกสารให้เป็นระบบเดียวกัน 

๒. ขยายการสํารวจและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเฉพาะพระราช

กรณียกิจใน รร.จปร. และพื้นที่นครนายก 

๓. จัดทําบัญชีของที่เก็บไว้ในหอรัฐสีมาคุณากร 

- ทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุในรูปแบบดิจิตัลเพื่อสะดวกในการสืบค้น 

กปศ.ฯ 

 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๒ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คาํสอน 

(lecture notes) ในพลเอกหญิง ศ.ดร.

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

√  - เป็นโครงการ ๒ ปี โครงการต่อเนื่องและจะดําเนินการโดย 

๑. นําเสนอต้นฉบับร่าง ๑ ในเดือนมกราคม 

๒. ปรับปรุงเป็นร่าง ๒ และร่าง ๓ เป็นต้นฉบับสมบูรณ์ ใน

เดือนมีนาคม 

๓. ส่งโรงพิมพ์ ออกแบบ และจัดพิมพ์ในเดือน พ.ค.- มิ.ย. 

๔. หนังสือแล้วเสร็จออกสู่สาธารณะ ในเดือน ก.ค. 

กปศ.ฯ 

ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์และ

พระบรมมหาราชวัง 
√ 

 

- -ควรมีการดําเนินการต่อไปเพื่อ นนร. และข้าราชการที่เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับความรู้และประสบการณ์กว้างขวางและมีความ

จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น 

กปศ.ฯ 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมา

คุณากร 
√ 

 

- เป็นโครงการต่อเนื่อง ป ี๕๘ ดําเนินการโดย 

๑. ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรให้เปิด

กว้างยิ่งขึ้นสําหรับบุคคลทั่วไป 

๒. ปรับปรุงนิทรรศการที่จัดแสดงให้ข้อมูลทันสมัยและมีความ

น่าสนใจมากยิ่งขึ้น      

๓. อํานวยความสะดวกในการเยี่ยมชมโดยจัดเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบโดยเฉพาะ                                                   

 

กปศ.ฯ 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๓ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์

เนื้อเพลงไทยใน พล.อ.หญิงศ.ดร.สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญ

พระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

√  - เป็นโครงการต่อเนื่องปี ๕๘ 

๑. นําเสนอต้นฉบับ ร่าง ๑ ในเดือน ม.ค. 

๒. ปรับปรุงเป็นร่าง ๒ และ ๓ เป็นต้นฉบับในเดือน มี.ค. 

๓. ส่งโรงพิมพ์ ออกแบบ และจัดพิมพ์ในเดือน เม.ย. 

๔. หนังสือแล้วเสร็จออกสู่สาธารณะ ในเดือน ก.ค. 

กปศ.ฯ 

กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระ

พรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

√  - เป็นกิจกรรมดําเนินการต่อเนื่อง กตก.ฯ (๑) 

โครงการ “ตามรอยพระราชา”   √  - ควรมีการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๕๘ กมส.ฯ 

โครงการ “สินแผ่นดิน: องค์ภูมินทร์

พระราชทาน” 
  √  - ควรมีการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๕๘ กมส.ฯ 

กิจกรรม “ขอตามรอยพระยุคลบาท 

เศรษฐกิจพอเพียง” 
- - ไม่มีหลักฐานอ้างอิง ปรากฏการ

ดําเนินการจัดทําคู่มือความรู้เรื่อง 

การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่มีการดําเนินโครงการ กมส.ฯ 

 

 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๔ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

จัดกําลงัพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระ

ราชกุศล 
√  - ควรกําหนดระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดให้สูงขึ้น กตก.ฯ (๑) 

๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม  

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการ

ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รายการ

จัดตั้งเครือข่ายผู้นําชุมชนเฝ้าระวังและแจ้ง

เตือนการล่วงละเมิดสถาบันฯ ในโครงการ

รณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ 

√  - ควรทบทวนการกําหนดตัวชี้วัดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจาก

การตอบโต้การหมิ่นฯ มากแสดงว่ามีการหมิ่นฯ สูง ดังนั้นขอเสนอว่า

ควรเปลี่ยนเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงบวกอาจจะเหมาะสมกว่า 

กตก.ฯ (๑) 

กลยุทธ์ที ่๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ  

๓. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ  

โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์

ความรักชาติสําหรับกําลังพล สกศ.ฯ 
√  - ควรมีการจัดการโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติในรูปแบบ

การอบรมหรือหาวิทยากรที่ดี มาบรรยายให้กําลังพล สกศ.ฯ ในระยะ

ต้นปีการศึกษา หรือให้เร็วกว่าปีการศึกษา  ๕๗ 

กตก.ฯ (๑) 

เป้าประสงค์  : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของทางทหารและพลเรือน  

กลยุทธ์ที ่๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน  

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร  

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร    √  - ควรมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง กวส.ฯ 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๕ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก  

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

 โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและ

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 
 √ ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารการศึกษา การ

ดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ ๗๐% 

ปัจจุบันหลักสูตรมีการจัดทําหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารงาน

วิศวกรรม และ หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 

๓ หลักสูตร ร่างหลักสูตรดําเนินการเรียบร้อยแล้ว รอ 

พ.ร.บ. เมื่อมีการอนุมัติ ก็พร้อมที่จะเปิดให้การศึกษา ดังนั้น

ขอให้ กองวิชาที่รับผิดชอบนําร่างหลักสูตรให้คณะกรรมการ

บริหารการศึกษารับรองอย่างเป็นรูปธรรมด้วย และควรมี

การเริ่มการดําเนินในต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กวฟ.ฯ 

โครงการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขา วท. 
√  - ติดตามและจัดทําการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เคมีฯ 

จัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ √  - ดําเนินการต่อเนื่อง กตก.ฯ 

(บริหาร

การศึกษา) 

แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา √  - ดําเนินการต่อเนื่อง กตก.ฯ 

(บริหาร

การศึกษา) 

เป้าประสงค ์ : มีตํารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก  

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  
 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๖ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก  

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

๕. แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน  

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ตํ า ร า แ ล ะ เ อ ก ส า ร

ประกอบการเรียนการสอน 

 √ การพิจารณาผลงานแต่ละเล่มใช้

เวลาในทางปฏิบัตินานมากกว่า ๑ 

ปี อาจารย์ส่วนใหญ่ทําผลงานด้าน

ทางวิจัยมากกว่าการเขียนตํารา 

สนับสนุนการจัดทําตําราเพื่อเป็นแรงจูงใจ หรือเพิ่มรางวัล

ตอบแทนสําหรับผลงานที่เป็นตํารา เนื่องจากตําราจะใช้ใน

การเรียนการสอนกับ นนร. โดยตรง 

กตก.ฯ และ 

สภาอาจารย์ 
 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและ

โสตทัศนูปกรณ์  
√  - สํารวจความพร้อมของสิ่งอุปกรณ์ประจําห้องปฏิบัติการและ

โสตทัศนูปกรณ์ ต้นปีการศึกษา ๕๘ เพื่อพร้อมจัดการสอน 

กตก.ฯ (๔) 

 

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน 
√  - ๑. ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต ์

๒. จัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้การเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๓. วางแผน จัดเก็บ ควบคุม ดูแล ปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ์

ในการเรียนการสอน ให้สามารถใช้งานได้นานมากขึ้น 

กฟส.ฯ 

 

ประเมินผลระดับความพึงพอใจ การให้บริการ

ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพยากร

การเรียนรู้ สกศ.ฯ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง สปค.ฯ 

(หน. ม.๖) 

 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๗ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค ์ : ๑. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่าง

กว้างขวาง 

                   ๒. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบ

คัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกปี 

                  ๓. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 

 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์  

๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ.  

โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพล

เรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง กตก.ฯ (๓) 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน  

การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่ 

นนร. ในการจัดทํากิจกรรมผู้เรียน 
√  - -กองวิชาแนะนํากระบวนการ PACA ให้แก่ นนร. เมื่อส่ง 

นนร. เข้าร่วมในการแข่งขัน และให้ นนร. สรุปบทเรียนเพื่อ

เป็นข้อเสนอแก่ นนร. รุ่นต่อไปในการเข้าแข่งขัน รวมทั้ง

รายงานผลการดําเนินการให้ สกศ.ฯ ทราบต่อไป 

- กองวิชาแนะนําเรื่องกระบวนการประกันคุณภาพให้แก่ 

นนร. ในวันปฐมนิเทศกองวิชา 

สปค.ฯ 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ √  - เพิ่มจํานวน นนร. ผู้เข้าร่วมโครงการ กอศ.ฯ 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๘ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

การสนับสนุน นนร. ในการเข้าแข่งขันชิง

ชนะเลิศ 

 √ กองวิชารับผิดชอบส่ง นนร. เข้าร่วม

แข่งขันทุกกอง แต่ นนร. ยังขาดเวลา

ในการฝึกฝนที่เพียงพอรวมทั้ง

งบประมาณที่สนับสนุนไม่เพียงพอ 

กําหนดประเภทที่ สกศ.ฯ จะส่ง นนร. เข้าร่วมแข่งขัน

ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา รวมทั้งควรตั้งเป้าหมายในการเข้า

แข่งขันให้ชัดเจน  

กตก.ฯ (๓) 

โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้นปี

ที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
√  - ควรส่งเสริมให้เป็นโครงการที่ต่อเนื่อง กมส.ฯ 

จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. √  - - ควรมีการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เห็นภาพ

ปัญหาของ นนร. ในภาพรวมเพื่อสามารถดําเนินการ

แก้ไขปัญหาได้จริง 

- ควรใช้การประชุมกรรมการประจําชั้นให้เกิดประโยชน์ 

และนําข้อมูลรวบยอดของกองวิชาโดยเฉพาะ นนร. ที่มี

ปัญหา และรวบรวมข้อมูลของ นนร. ที่มีปัญหา 

กตก.ฯ (๓) 

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์และ นนร. √  - เป็นกิจกรรมที่ควรดําเนินการต่อเนื่อง กตก.ฯ (๓) 

ส่งเสริมการจัดทําโครงงานวิจัย นนร. √  -  กตก.ฯ (๓) 

เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอกมาให้ความรู้ นนร. 
√  - พิจารณาตัวชี้วัดและการบรรลุเป้าหมาย โดยเปลี่ยนจาก

สาขาวิชาเป็นกองวิชา 

กตก.ฯ (๓) 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๙ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

๙. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา  

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. √  - ๑. สอดแทรกการอบรมคุณธรรม ๑๒ ประการเพิ่มเติม 

๒. กํากับและเข้มงวดต่อระเบียบวินัยของ นนร. ให้มากขึ้น 

กฟส.ฯ 

กิจกรรมรับแถว นนร. √  - ดําเนินการต่อเนื่อง กตก.ฯ (๓) 

การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นนร. √  - ดําเนินการต่อเนื่อง กตก.ฯ (๓) 

เป้าประสงค ์ : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและนํามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ 

ความเข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา  

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา  

การทําแผนการดาํเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา  สกศ.ฯ พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง และควรจัดทําแผนงานประกันคุณภาพ

การศึกษาครบทุกมาตรฐาน โดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ

ราชการ สกศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ

ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร 

สกศ.รร.จปร.  

√  - ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ

ให้แก่ นนร. ในการทํากิจกรรมผู้เรียนเพิ่มขึ้น และควร

ส่ง เส ริมความรู้ ความเ ข้าใจกับ  ผู้ ที่อ ยู่ฝ่ ายสนับสนุน

การศึกษาเพิ่มขึ้น 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๑๐ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับของ สกศ.ฯ 
√  - ดําเนินการต่อเนื่องและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในห้วงต้น

ปีการศึกษา 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อ

สรุปผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาปี ๕๖ พิจารณาแนวทางการพัฒนา

ในปี ๕๗ 

√  - นําผลการประเ มินคุณภาพภายใน  สกศ .รร .จปร .  โดย

คณะกรรมการประเมินฯ ระดับ รร.จปร. ให้คณะกรรมการ

บริหารการศึกษา สกศ.ฯ ทราบก่อนกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 

สกศ.ฯ 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน

คุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์

การบรรลุเป้าหมาย ประจําปี ๒๕๕๗ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาตลอดปีการศึกษา 

 

√  - พิจารณากําหนดห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับปฏิทิน

การศึกษา และเพิ่มการประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง สกศ.ฯในแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา สกศ.ฯ  

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการดําเนินงานด้าน 

การประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๑  ในภาค

การศกึษาที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในภาคการศกึษาที่ ๒ 

√  - ตรวจเยี่ยมโดยใช้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สกศ.ฯ  กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๑๑ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับกองวิชาและระดับ สกศ.ฯ 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาสู่ระบบการปฏิบัติงานประจํา 

 √ ปีการศึกษา ๕๗ เป็นปีแรกในการ

ประเมินผลการดําเนินงานอาจ

ส่งผลต่อความรู้สึกของกําลังพลใน

ด้านภาระการดําเนินงาน 

จัดทําโครงการต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากการ

ดําเนินโครงการยังไม่บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย และควรมี

การประชุมชี้แจงเรื่องแผนปฏิบัติราชการกับการดําเนินงานใน

มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภาพรวม สําหรับกําลังพล สกศ.

ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน รวมถึงการกําหนดตัวชี้วัด 

และค่าเป้าหมายให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันของทั้ง สกศ.ฯ 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

ประเมินคณะกรรมการบริหารการศึกษา   √  - ควรประสานคณะกรรมการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 

พ.ย. ๕๘ 

กตก.ฯ (๑) 

ประเมินผู้บริหารทุกระดับ  √  ควรประสาน หน. มาตรฐาน ๕ และ สปค.รร.จปร. ดําเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายใน พ.ย. ๕๘ 

กตก.ฯ (๑) 

จัดทํางานรายงานการประเมินตนเองในทุก

ระดับของ สกศ.ฯ 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการประกันคุณภาพการศกึษา 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานคุณภาพการศึกษา 

สกศ .ฯ  ปี  ๕๗  ให้คณะกรรมการบริหาร

การศึกษาพิจารณา 

√  - นําผลการประเมินคุณภาพภายในให้กรรมการบริหาร

การศึกษาทราบเพื่อกําหนดแผนปฏิบัติราชการปี ๕๘ 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๑๒ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค ์ : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบํารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝา่ยสนับสนุนทุกครั้งที่ สกศ. รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ  

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์  

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์  

โครงการพัฒนาบุคคลากรสําหรบัปรนนิบัติ

บํารุงอุปกรณ ์ 
√  - ในปี ๕๗ มีเพียง ๒ โครงการ คือของ กคศ.ฯ และ กวค.ฯ ควร

พิจารณาการกําหนดโครงการเพิ่มเติม 

กวส.ฯ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง น้ํามัน

เบนซินแก๊สโซฮอลล ์91, 95, E20, E85 และ 

อุปกรณ์เสริมสําหรับรถยนต์เครื่องหัวฉีดเบนซิน

รุ่นเก่า เพื่อรองรับการใช้น้ํามัน E85 

 √ จากการประเมินจากผู้เข้ารับการ

อบรมพบว่า มีระดับความเข้าใจ

รวมอยู่ที่ ๓.๔ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย

กําหนดไว้ ๓.๕๑ 

พิจารณากําหนดโครงการเพื่ออบรมบุคลากรเพิ่มเติมจาก

โครงการเดิม 

กวค.ฯ 

เป้าประสงค ์ : ปรนนิบัติบํารุงสิง่อุปกรณ ์อาคารสํานักงาน อาคารเรียน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม

อยู่เสมอ 

 

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบาํรุง  

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค   

ซ่อมปรับปรุงอาคาร √  - ติดตามการดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา กตก.ฯ (๔) 

ซ่อมปรับปรุง หอประชุม สกศ.ฯ √  - ติดตามการดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา กตก.ฯ (๔) 

ซ่อมระบบประปาแฟลตนายทหารโสด ๒๘ 

ครอบครัว (อี ๑, ๒, ๓, ๘) 
√  - ติดตามการดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา กตก.ฯ (๔)  

 

ซ่อมอาคารแฟลตนายทหารประทวน ก.๗ √  - ติดตามการดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา กตก.ฯ (๔) 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๑๓ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

ซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานกองวิชา 

 สกศ.ฯ 

 √  ยังไม่ไม่การจัดซ่อมหลังคากองวิชา ควรพิจารณาดําเนินการใน

ปีการศึกษา ๕๘ 

กตก.ฯ (๔) 

  

ปรับปรุงห้องน้ํา ส้วมอาคาร สกศ.ฯ √  - การดําเนินงานในป ี๕๗ ยังไม่แล้วเสร็จ ๑๐๐% ดังนั้นควรรีบ

ดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ 

กตก.ฯ (๔) 

เป้าประสงค ์ : ในแต่ละป ีอจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วม

สัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 

 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล  

๑๓. แผนงานการนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับชั้นยศมาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ความดีความชอบและความก้าวหน้าในการรับราชการ  

การส่งเสริมให้กําลังพลมีความตั้งใจใน

การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง กตก.ฯ (๓) 

การส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  √ การพิจารณาผลงานแต่ละเล่ม

ใช้เวลาในทางปฏิบัติมากกว่า ๑ 

ปี อาจารย์ส่วนใหญ่มีภารกิจ

ทางราชการมาก และใช้เวลาใน

การแก้ไขงานนาน 

อยู่ในกระบวนการพิจารณา ๑๙ คน แต่ผ่านการพิจารณาในป ี๕๗ 

เพียง ๓ คนดังนั้นควรติดตามและเร่งรัดการพิจารณาผลงานให้

เสร็จตามกําหนด และควรมีการดําเนินการพิจารณาตามระเบียบที่

กําหนดไว้ 

สภาอาจารย์ 

๑๔. แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล  

โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ √  - ดําเนินการต่อเนื่อง กอศ.ฯ 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๑๔ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ทบ. ประจําปี ๒๕๕๗ 
√  - ในปี ๕๘ ไม่มีการดําเนินโครงการ เนื่องจากได้นําข้อมูลขึ้นระบบ

ออนไลน์แล้ว ดังนั้นกําลังพลสามารถดาวน์โหลดเพื่อศึกษาได้ด้วยตนเอง 

กอศ.ฯ 

โครงการจัดทําคูม่ือบทสนทนาภาษาอังกฤษ

สําหรับ นนร. และกําลังพล รร.จปร. 
√  - มีการดําเนินการต่อเนื่องในปี ๕๘ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับ

แนวทางโดยประชาสัมพันธ์ให้กําลังพลดาวน์โหลดเอกสารผ่าน

เว็บไซต์ เพื่อประหยัดงบประมาณ 

กอศ.ฯ 

อบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลที่สนใจ √  - ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงมากขึ้น 

๒. ควรมีใบประกาศนียบัตร เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 

กอศ.ฯ 

เป้าประสงค ์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากร 

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม สกศ.ฯ  

๑. การสาธิตนาฏศลิป์และดนตรีไทย √  - - ควรมีการดําเนินการต่อไป และขยายโอกาสให้นักเรียนจาก

โรงเรียนภายนอกที่ยังไม่เคยเข้าร่วมได้มีโอกาสเข้าร่วม 

กปศ.ฯ 

๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ

กําลังพล  สกศ.รร.จปร 
√  -  สปค.ฯ 

 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๑๕ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการ/กิจกรรมในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  

๑. โครงการทัศนศึกษาสถานที่สําคญัทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สกศ.ฯ 

 √ ผลการประเมินความพึง

พอใจไม่บรรลุเป้าหมาย 

กําหนด ๓.๕๑ ได้ ๓.๕๐ 

นําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธและผลของ

แบบสอบถามจาก นนร. ไปดําเนินการหา แนวทางปรับปรุงแผนดูงาน

ในปีถัดไป โดยกําหนดให้มีการดูงานเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี

ของชาติและทางทหาร คงเดิมและเพิ่มเวลาในการดูงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทยให้มากขึ้น 

กวส.ฯ 

๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตรแ์ละ

ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงาน

ของ นนร.        

√  - ควรมีการพิจารณาในภาพรวมของกิจกรรมเพื่อให้กองวิชาที่มีสาขาวิชา

สามารถดําเนินการไปในทางเดียวกันและตอบสนองต่อกิจกรรมส่งเสริม

และอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 

กวล.ฯ 

๓. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และสืบสาน

ประเพณีทางทหาร 
√  - ควรมีชี้แจงการกําหนดตัวชี้วัดและค่าบรรลุเป้าหมายให้ทุกกองวิชา

ทราบเพื่อจะได้ดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน  

กวล.ฯ 

๔. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทาง

ทหารในส่วนของ นนร. 

√  - ควรมีการดําเนินการต่อเนื่องในปี ๕๘ กวย.ฯ 

๕. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารในส่วน

ของกําลังพล กวย.ฯ 

√  - ควรมีการดําเนินการต่อเนื่องในปี ๕๘ กวย.ฯ 

๖. กิจกรรม “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่” √  - - ควรมีการดําเนินการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา กมส.ฯ 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๑๖ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

๗. โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ √  - - ควรจะมีการอบรมทุกปี และเนื่องจากมีบุคลากรที่ไม่ใช่อาจารย์เข้า

อบรมด้วย เช่น นายทหารประจํากอง นายทหารประจําห้องปฏิบัติการ 

ดังนั้นเนื้อหาที่อบรมจึงควรมีความเกี่ยวข้องกับการทํางานในสายงาน

เหล่านี้ด้วย 

 - ปี ๕๘ ไม่มีการอบรมอาจารย์ใหม่ เนื่องจากยอดจํานวนอาจารย์ไม่

มากพอที่จะคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป จะจัดอบรมอาจารย์ใหม่เมื่อ

ยอดอาจารย์ใหม่ ตั้งแต่ ๑๐ นายขึ้นไป 

สภาอาจารย์ฯ 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชวีิตกําลังพล  

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตกําลังพลและ

ครอบครัว  
√  - มีการดําเนินการต่อเนื่องโดยการพบปะกําลังพลและครอบครัวพร้อม

สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

กตก.ฯ (๑) 

เป้าประสงค ์ : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่

สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

                  ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย  

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์  

โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการบริหาร การ

จัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย 

     

 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๑๗ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑) การพัฒนาระบบฐาน 

ข้อมูลกําลังพลข้าราชการ สกศ.ฯ 
√  - มีการดําเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง กตก.ฯ (๑) 

๒) โครงการอบรม e- learning √  - ดําเนินการต่อเนื่องโดย กคศ.ฯ พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป กคศ.ฯ 

๓) โครงการประเมินการเรียนการสอน

ออนไลน์ 
√  - ควรมีการพัฒนาและขยายผลให้ทุกกองวิชามีการใช้อย่างเป็นรูปธรรม กคศ.ฯ 

๔) โครงการพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่

ปรึกษา 
√  - พิจารณาพัฒนาการดําเนินการต่อในป ี๕๘ กคศ.ฯ 

๕) โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บ

เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
√  - ดําเนินการประสานงานระหว่าง กคศ.ฯ และ กวฟ.ฯ ซึ่งในปี ๕๘ ควร

เป็น กวฟ.ฯ รับผิดชอบหลัก 

กคศ.ฯ 

 

๖) โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่ง

อุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้ระบบ barcode 
√  - พิจารณาพัฒนาการดําเนินการต่อในป ี๕๘ กคศ.ฯ 

 

๗) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บ

งานวิจัย รร.จปร. 
√  - ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้สมบูรณ์ จัดทําคู่มือการใช้งาน จัดอบรม

ผู้ใช้งาน และประเมินผลโครงการ 

กคศ.ฯ 

๘) โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล

จราจรเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลจราจร (Data 

logging) 

√  - พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจราจรเครือข่ายให้แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ กคศ.ฯ 

๙) โครงการระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้งาน) 
√  - พิจารณาพัฒนาการดําเนินการต่อในป ี๕๘ กคศ.ฯ 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๑๘ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และระบบ

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

๑) โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดใน

พื้นที่อาคารส่วนการศึกษาฯ 
√  - พิจารณาพัฒนาการดําเนินการต่อในป ี๕๘ กคศ.ฯ 

๒) โครงการการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย
ประจํากองวิชา 

√  - ดําเนินการโครงการต่อไปตามแผนการปรับปรุงพัฒนาระบบ

สารสนเทศ รร.จปร. 

กคศ.ฯ 

โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. 

พระราชดําริ พล.อ .หญิง สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุ ด า  ฯ  สยามบรมราช กุมา รี ; 

โครงการศูนย์สําเนาเอกสารประวัติศาสตร์

จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่องแต่เพิ่มปริมาณเป็น ๑,๐๐๐ ชือ่ กปศ.ฯ 

การพัฒนาและจัดทํา E - library √  - เป็นโครงการต่อเนื่องดังนั้น ป ี๕๘ ยังคงดําเนินการอยู่    กปศ.ฯ 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง กคศ.ฯ 

 

 

 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๑๙ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๑๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ 

สกศ.ฯ. 

 √ ระบบฐานข้อมูลยังขาด

ความเสถียร 

ควรแยกโครงการเป็น 

- โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สกศ.ฯ ซึ่งควรให้ กตก.ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

หลักโดย ศกม.ฯ เป็นผู้รับผิดชอบรองในโครงการร่วม หน.แผนก กตก.ฯ 

เช่น ศกม.ฯ ดูแลระบบเอกสารภายใน และ กําลังพลฯ ดูแลเรื่อง

ระบบงานกําลังพล เป็นต้น 

- โครงการความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล  

กตก.ฯ  

(ศกม.ฯ) 

ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ 

 √  ผู้ที่มีความสามารถดูแล

ระบบสารสนเทศยังไม่

พอเพียงต่อการดําเนินงาน

กองวิชา 

ไม่ควรให้ ศกม.ฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก หรือควรระบุให้ครอบคลุมว่า

เป็นระบบสารสนเทศเกี่ยวกับส่วนไหน และคอมพิวเตอร์ในส่วนใด 

กตก.ฯ  

(ศกม.ฯ) 

เป้าประสงค ์ : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต  

กลยุทธ์ที่ ๑๒  การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย  

ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม √  - ควรมีการรวมกิจกรรมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สกศ.ฯ 

กับกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ สกศ.ฯ ให้เป็นกิจกรรมเดียวกัน 

กวล.ฯ 

การปรับภูมิทัศน ์สกศ.ฯ √  - ควรมีการรวมกิจกรรมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สกศ.ฯ 

กับกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ สกศ.ฯ ให้เป็นกิจกรรมเดียวกัน 

กวล.ฯ 

 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๒๐ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๒๐ 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค ์ : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา

อาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ สง่เสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก  

๒๐. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. และแผนการใช้ประโยชน์  

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 

รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. 
-  ไม่มีการประเมินเนื่องจากไม่

มีผู้เข้ารับการศึกษาฯ 

ในปี ๕๘ ควรกําหนดให้ กตก.ฯ (๑) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  กตก.ฯ (๓) 

๒๑. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลัก สูตรภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์  

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญา

โทและปริญญาเอกในสถาบัน การศึกษา

ภายในประเทศ   

 √ มีผู้เข้ารับการศึกษาสูง       ขี้

นเพียง ๔ นาย คือ กําลังพล 

กมส.ฯ ๒ นาย กฟส.ฯ ๑ 

นาย กวค.ฯ ๑ นาย 

ควรมีการพิจารณากําหนดตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม และ

กองวิชาควรสอบถามกําลังพลกองวิชาว่ามีใครต้องการศึกษา

ต่อในระดับปริญญาโท และ เอก  

กตก.ฯ (๓) 

๒๒. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาของ หลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน ์  

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญา

โทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง กตก.ฯ (๓) 

๒๓. แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ  

โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์ เข้าร่วมการประชุม/

สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง กตก.ฯ (๓) 

 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๒๑ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๒๑ 

 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน

ศึกษา/ดูงาน 
√  - ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และ

บันทึกข้อมูลการดําเนินการในรายงานการประเมินตนเองกองวิชาให้

ครบถ้วน 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

อื่นทั้งภายในและต่างประเทศ 

√  - ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มขึ้น ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

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/งานสร้างสรรค ์  

แต่งตั้งคณะทํางานการวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์รร.จปร. 
√  - ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง กตก.ฯ (๓) 

จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ

สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัยภายนอก 

 √ เสนอทําข้อตกลงกับ ๒ 

สถาบันแต่ยังไม่ได้รับ

อนุมัติ 

จัดทําบันทึกตกลงร่วม ๒ สถาบัน แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่

กับ 

 สกศ.ฯ ดังนั้นในปีการศึกษา ๕๘ ควรทบทวนตัวชี้วัด 

กตก.ฯ (๓) 

 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๒๒ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๒๒ 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

แต่งตั้งคณะทํางานประสานกับสถาบัน

ภายนอกที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
√  - ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง กตก.ฯ (๓) 

โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ 

 √ อาจารย์ขาดแรงจูงใจใน

การทํางานวิจัย 

ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น และ

กําหนดวิธีการในการบันทึกข้อมูลการดําเนินงานในระบบฐานข้อมูล

นักวิจัยให้ครบสมบูรณ์ 

กตก.ฯ (๓) 

โครงการสนับสนนุการตีพิมพ์ผลงานทาง

วิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ 

เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร.  

 √ อาจารย์ขาดแรงจูงใจ ควรมีหน่วยงานกลางในการเผยแพร่งานวิจัย ให้กับองค์กรภายนอก 

เพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือการนํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เหล่านี้มา

ใช้ประโยชน์ 

กตก.ฯ (๓) 

จัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้าน

งานวิจัย 
√  - พัฒนาต่อเนื่อง แต่ควรส่งเสริมหรือพิจารณาวิธีการให้มีการบันทึก

ผลงานวิจัยรวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนระบบฐานข้อมูลด้วย 

กวฟ.ฯ 

นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 

นนร. 

 √ ขาดการบันทึกข้อมูลที่

ถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ

เก็บข้อมูลทั้งหมดได้ 

ควรมีการกํากับให้มีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลให้ครบถ้วน กตก.ฯ(๓) 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ ปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
√  ๓ ผลงาน  ส่งเสริมและหาช่องทางของการขอรับทุนงานวิจัยให้มากขึ้น เพื่อจะได้มี

ตัวเลือกในการคัดสรรงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

สภาอาจารย์ 

 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๒๓ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๒๓ 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร.  ปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
√  ๓ ผลงาน  สาขาที่ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นนร. สาขา เคมีประยุกต์ทางทหาร 

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยชา 

วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล 

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และวิศวกรรมสํารวจ 

สภาอาจารย์ 

โครงการสนับสนนุการจัดทําบทความทาง

วิชาการ 

 √ มีอาจารย์เขียน

บทความจํานวนน้อย 

ส่งเสริมและหาช่องทางของการขอรับงบประมาณสนับสนุนให้มากขึ้น 

รวมทั้งติดตามอาจารย์ที่นําเสนอผลงานในต่างประเทศ รวมถึงบทความ

วิชาการที่ได้ลงในวารสารแหล่งอื่น 

สภาอาจารย์ 

๒๕. แผนงานการจัดการความรู้ (KM)  

โครงการการจัดการความรู้ส่วนการศึกษา  โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจาํป ี๒๕๕๗ 
√  - ดําเนินการต่อเนื่องในป ี๕๘ กวค.ฯ 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

โครงการบริการทางวิชาการ      

๑. การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ

สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร

ข้าราชการและลกูจ้าง ทบ. 

√  - เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคง 

เข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ อาจารย์ยัง

ได้รับประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อัน

จะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อีกทั้งอาจารย์ 

สกศ.ฯ สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ ความชํานาญและสามาถนํามาใช้

ในการพัฒนาเรียนการสอนได้ ดังนั้นจึงเป็นโครงการที่ควรสนับสนุนให้

ทําอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป 

กวล.ฯ 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๒๔ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๒๔ 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

๒. โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการ

วิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 

√  มีการดําเนินการ

แต่ไม่มีหลักฐาน

การประเมินความ

ระดับพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ 

ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการใน สกศ.ฯ ได้มีการบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพแก่ สถาบันภายนอก ควรมีการเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้ให้

และผู้รับบริการเช่น ข้อมูลการไปให้บริการ ข้อมูลผู้รับบริการ เอกสารที่ใช้ 

ตลอดจนรูปถ่าย เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการให้บริการได้อย่าง

ครบถ้วนและเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการให้บริการในปีต่อๆ ไป 

กวล.ฯ 

๓. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิทยากร / 

กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 

√  - ดําเนินการต่อเนื่องในป ี๕๘ กวล.ฯ 

๔. โครงการสนบัสนุนและสง่เสริมให้ข้าราชการ

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

√   ดําเนินการต่อเนื่องในป ี๕๘ กวล.ฯ 

โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อ

วิทยุกระจายเสียง 
√  - โครงการนี้มีประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง ทํา

ให้ประชาชน ได้รับความรู้ นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ช่วย

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อีกทั้งอาจารย์ของ สกศ.ฯ ได้พัฒนา

ศักยภาพทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์ การผลิตรายการ

วิทยุกระจายเสียง ตลอดจนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

และการวิจัยของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ และเป็นโครงการที่

ควรทําอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป 

กอศ.ฯ 



เอกสารฉบับที ่๓ หน้า ๒๕ 

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เรื่อง กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๒๕ 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ

สารสนเทศ 
√  - มีการเข้าระบบ KM/LO ๒๖๙ ครั้ง และ ระบบ e-learning  ๓,๗๖๓ 

ครั้ง ดังนั้นในปี ๕๘ ควรมีการพัฒนาการดําเนินการต่อไป 

 

โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน

พระราชานุเคราะห์ 
√  - เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายให้มีการดําเนินการเป็น

ประจําทุกปี จึงควรวางแผนการจดัห้วงเวลาการสอนให้ต่อเนื่อง หรือ

ควรขอยกเว้นการร่วมกิจกรรมของ รร.จปร. เป็นรายบุคคลเพื่อให้ไม่

กระทบกระเทือนต่อการสอน 

 

นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

√  - ดําเนินงานต่อเนื่องในป ี๕๘  

 


