


 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิมพ์ท่ี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ส่่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้้า  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



 
 

คํานาํ 
 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็น
ผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ  

การปฏิบัติงานของ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า น้ัน ได้คํานึงถึงความ
สอดคล้องของผลการดําเนินงาน กับมาตรฐานคุณภาพตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้งานการประกันคุณภาพการศึกษา คือ การปฏิบัติราชการประจํา ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ภายใน ของ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างแท้จริง 

ท้ายน้ี ขอบคุณคณะกรรมการบริหารการศึกษา รองผู้อํานวยการกองวิชา รวมท้ังกําลังพล
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ทุกนาย ที่ให้ความร่วมมือในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ และมุ่งมั่นพัฒนา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้มีการพัฒนา
สืบเน่ืองต่อไป 

 
                                                      พลตรี  

                                                               (วินัฐ  อินทรสุวรรณ) 
                                       ผู้อํานวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร  
 

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ น้ี
ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ที่สนองตอบต่อภารกิจของ สกศ.รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีหน้าที่
ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษา และมุ่งมั่นต่อการสนองตอบต่อปณิธานท่ี พล.อ.หญิงสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี  

“ส่วนการศึกษามุ่งมั่นสร้างเสริมให้ นนร . สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้าง
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ น้ีเป็น
ผลการดําเนินงานภายใต้ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน อันประกอบด้วย ๖๐ 
โครงการ ๕๖ กิจกรรม (รวมท้ังโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการนอกแผนปฏิบัติราชการ) สรุปผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมได้ดังน้ี 

๑. แผนงาน ๒๖ แผนงาน บรรลุวัตถุประสงค์ ๒๐ แผนงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ๖ 
แผนงาน 

๒. โครงการ ๖๐ โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ ๔๖ โครงการ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ๑๔ 
โครงการ 

๓. กิจกรรม ๕๖ กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ ๔๙ กิจกรรม ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ๗ 
กิจกรรม 

จากผลการดําเนินงานดังกล่าว ส่วนการศึกษาฯ จะได้นํามาพิจารณากําหนดเป็นแนว
ทางการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต่อไป 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 หน้า 

บทนํา   ๑ 
 ปรัชญา  ๑ 
ปณิธาน  ๒ 

  วิสัยทัศน์  ๒ 
  วัตถุประสงค์  ๒ 
  วิธีการประเมินผล  ๓ 
  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๓ 
ตารางแสดงสรุปผลการดําเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๔ 
ส่วนประกอบของรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ๑๒ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๓ 
จําแนกตามโครงการ/กิจกรรม 

ผลการดําเนนิงาน โครงการ/กิจกรรม นอกแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร.                 ๔๕ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘                                                                               

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๔๗ 
 จําแนกตามแผนงาน 
แนวทางการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ ๕๖
   

  
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

รายงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

บทนํา 

สกศ.รร.จปร. กําหนดแผนการปฏิบัติราชการประจําปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้แผน
แม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นคู่มือในการติดตามการปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม ซึ ่งได้มีการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังกําหนด
แผนปฏิบัติราชการให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของ สกศ.รร.จปร.  

การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ น้ี มีความมุ่งหวัง
จัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

ปรัชญา 
สกศ .รร .จปร .  ใช้ปรัชญาของ รร .จปร . ซึ่ งไ ด้ อัญเชิญมาจากพระราชดํารัสฯ ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียน
นายร้อย  เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ความตอนหน่ึงว่า 

....การทหารน้ัน ที่จะสําเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่าเราจะ
มีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่าน้ันเข้าสนามรบ ทหารเหล่าน้ันก็ไม่
สามารถจะได้ไชยชํานะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาไศรยนายทหารที่มีความรู้ แลมีสติปัญญาสามารถ 
ที่จะนําไปสู่ไชยชํานะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารน้ันจะได้มาจากไหนเล่า ก็
ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้าน้ีเอง  เพราะฉนั้นเจ้าทั้งหลายจงต้ังอุสาหะ  พยายาม
ในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะทําน่าที่ซึ่งสําคัญที่สุด  ซึ่งถ้าพูดในทางทําการให้แก่
เจ้าแผ่นดิน ก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดย่ิงกว่าอย่างอ่ืน คือน่าที่ป้องกันความ   อิศระภาพ 
ของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา… 

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

 
 

 



๒ 
 

ปณิธาน 
ได้รับพระราชทานจาก พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๔๗ ดังน้ี  

“ส่วนการศึกษามุ่งมั่นสร้างเสริมให้ นนร . สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้าง
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 

วิสัยทัศน์ 
สร้างนักเรียนนายร้อยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล 

มีความเป็นผู้นําที่โดดเด่น มีความรับผิดชอบที่สูงส่ง กอรปด้วยคุณธรรม โดยสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือ

การเรียนรู้ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยสรุปสั้น ๆ คือ 

“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นํา คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และ
ประเทศชาติ” 

วัตถุประสงค์ 
๑) ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิชาการระดับอุดมศึกษาที่เพียงพอต่อ

การปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 
๒) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะความเป็นผู้นํา มีระเบียบวินัย รู้แบบธรรม

เนียมของกองทัพ 
๓) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยเป็นสุภาพบุรุษและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือให้บรรลุถึง ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ สกศ.รร.จปร. จึงได้ดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งด้วยประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑๔ กลยุทธ์ และ ๒๖ แผนงาน ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ๑๑ โครงการ ๔ กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก ประกอบด้วย ๑๖ 
แผนงาน ๓๒ โครงการ ๔๑ กิจกรรม และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ ประกอบด้วย 
๗  แผนงาน ๑๗ โครงการ ๑๐ กิจกรรม ซึ่งการดําเนินงานได้ครบตามระยะเวลาที่กําหนดตามแผน ดังน้ัน 
คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. จึงทําการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือนําผลการประเมินไปสู่การกําหนดแผนปฏิบัติราชการ  สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ อัน
นําไปสู่การพัฒนา สกศ.รร.จปร. ต่อไป 



๓ 
 

วิธีการประเมินผล 
คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. ได้ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อ มี.ค. ๕๙ โดยนํารายงานผล
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับกองวิชาประกอบการพิจารณาถึงผล
การดําเนินงานในภาพรวมของ สกศ.รร.จปร. เพ่ือพิจารณาผลสําเร็จของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
โดยใช้หลักฐานอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ รร.จปร. รวมทั้งเอกสารราชการ
เพ่ิมเติม๑ พร้อมทบทวนความจําเป็นของโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมประกอบ
แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ต่อไป 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ประกอบด้วย  ๓  แผนงาน  ๑๕ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๓ แผนงาน       
๑๓ โครงการ/กิจกรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก ประกอบด้วย ๑๖ แผนงาน ๗๗ โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ ๑๒ แผนงาน ๖๒  โครงการ/กิจกรรม ไม่ได้ดําเนินการ ๔ โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ ประกอบด้วย ๗  แผนงาน ๒๙ โครงการ/
กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๔ แผนงาน ๒๐ โครงการ/กิจกรรม  

สรุป ผลการดําเนินงานทั้ง ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย ๒๖ แผนงาน              
๑๒๑ โครงการ/กิจกรรม  ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๑๙ แผนงาน ๙๕ โครงการ/กิจกรรม  
และไม่ได้ดําเนินการ ๔ โครงการ/กิจกรรม แสดงดังตาราง 
 

                                                            
๑ หลกัฐานการปฏิบติังานในรายงานสืบค้นได้จาก 
          ๑. หลักฐานอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ รร.จปร. กาํหนดเอกสารโดยอ้างอิงในระดับ สกศ.ฯ 
และระดับกองวิชา ดังนี้ 
            ๕.๙-๒  หมายถึง หลักฐานอ้างอิงของ สกศ.ฯ ในมาตรฐานท่ี ๕ ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๙ เอกสารหมายเลข ๒   
            กอศ.ฯ ๕.๙-๒ หมายถึง หลักฐานอ้างอิงของ กอศ.ฯ ในมาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๙ เอกสารหมายเลข ๒ 
        ๒. เอกสารอ้างอิงนอกระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพฯ สืบค้นได้จากระบบหนังสือเวียนทราบออนไลน์ ของ 
สกศ.ฯ   



๔ 
 

ตารางแสดงสรุปผลการดําเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ √   
โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยและประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ พล
เอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

√    

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์ √    

โครงการสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี √    

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี สืบสานบทกวี
เพลงพระราชนิพนธ์ 

√   
 

 โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิม   พระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราช
กุมารี 

√   
 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เนื้อเพลงไทยใน พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

 √  

โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง √   

โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระราชกรณียกิจใน พล.อ.
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับ 
รร.จปร. และ จว.นครนายก 

√ 
 

 

 โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คําสอน (lecture notes) ในพลเอก
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 √  

 กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ และพระบรมมหาราชวัง √  
การบริการการเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร √   
กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

√   

จัดกําลงัพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล √   

๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
และการกดดันทางสังคม 

√   

สร้างเครือข่ายเฝ้ าระวั งและแจ้ งเตือนการล่ วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รายการจัดต้ังเครือข่ายผู้นําชุมชนเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนการล่วงละเมิดสถาบันฯ ในโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ 

√    

 



๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 
แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๓. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ √    

โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติสําหรับกําลัง
พล สกศ.ฯ    

√    

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารท่ีพงึประสงค์ของ
กองทัพบก  

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร √    
 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร √   
 โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

 √  

กิจกรรมประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา วท. √    
การจัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ √    
แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา √   
๕. แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน  √   
 การพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน  √  
โครงการจัดหาส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมให้ นนร. รักการอ่าน √   
๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน √    
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ ์ √   
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน √   
การประเมินผลระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียน
การสอนและทรัพยากรการเรียนรู้ สกศ.ฯ 

√   

๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ. √   
โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) √   
๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน √   

โครงการสัมมนาผู้บริหารด้านการศึกษาโรงเรียนนายร้อยสี่เหล่า √   
การให้ความรู้ด้านกระบวนการการประกันคุณภาพ (PDCA) แก่ 
นนร. ในการจัดทํากิจกรรมผู้เรียน 

√   

โครงการสนับสนนุ นนร. ในการเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ √   
 



๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารท่ีพงึประสงค์ของ
กองทัพบก (ต่อ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการฝึกปฏิบติังานด้านการพัฒนาชุมชนของ นนร.  ชั้นปีท่ี ๓ 
สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๘ 

√    

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ √   

กิจกรรมจัดทําป้ายนิเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ √    
โครงการพัฒนาทักษะการสอบภาษาอังกฤษแบบ ALC ให้แก่ นนร. √   
กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์และ นนร. √   
ส่งเสริมการจัดทําโครงงานวิจัย นนร.  √   
เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ นนร.  √   
โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ ให้แก่ นนร. 
และบุคลากรของ รร.จปร. 

√   

จัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา นนร. ประจําป ี๒๕๕๘  √  
โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ี ของ นนร.  √  
๙. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา √   
โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผูน้ําแก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนา ประจําปี ๒๕๕๘ 

√ 
 

 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. √   
กิจกรรมรับแถว นนร.  √  
การปฐมนิเทศ  นนร. √   
การปัจฉิมนิเทศ นนร.  √  

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา √    

การทําแผนการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
 สกศ.ฯ พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

√    

 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้แก่บุคลากร สกศ.ฯ 

√    

การแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ในทุกระดับของ สกศ.ฯ 

√    

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ือสรปุผลการดําเนนิงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาปกีารศึกษา ๒๕๕๗ พิจารณาแนวทางการ
พัฒนาในปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

√    

 



๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารท่ีพงึประสงค์ของ
กองทัพบก (ต่อ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การบรรลุเป้าหมาย ประจําปี ๒๕๕๘ 

√    

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ือกําหนดแผนปฏิบัติ
ราชการ สกศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

√    

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดปีการศึกษา √    
การตรวจเย่ียมกองวิชาในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ √    
ประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สกศ.ฯ  √    
กองวิชาส่งข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 
๒๕๕๘  

√    

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ   √    
การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับกองวิชาและ
ระดับ สกศ.ฯ 

√    

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระบบการ
ปฏิบัติงานประจาํ 

√    

โครงการประเมินผลกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 √  

ประเมินคณะกรรมการบริหารการศึกษา   √    
ประเมินผู้บริหารทุกระดับ √    
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองในทุกระดับของ สกศ.ฯ √    
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา √    
การจัดการความรู้ เร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกับงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

√    

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์ √    
โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบํารุง และแก้ไขปัญหาข้ันต้น
คอมพิวเตอร์ 

√ 
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมและปรนนิบัติบํารุงเคร่ืองตัดหญ้า
ขนาดเล็กแบบสายสะพาย” 

√    

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอํานวยความสะดวก 
และระบบสาธารณูปโภค 

√    

ซ่อมปรับปรุงอาคาร √    
ซ่อมปรับปรุง หอประชุม สกศ.ฯ √    



๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารท่ีพงึประสงค์ของ
กองทัพบก (ต่อ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑๓. แผนงานการนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุก
ระดับชั้นยศมาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ความดีความชอบ
และความก้าวหน้าในการรับราชการ  

√    

การส่งเสริมให้กําลังพลมีความต้ังใจในการศึกษาหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการ 

√   

โครงการสนับสนนุการจัดทําและการรับรองผลงานเพื่อขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ สภาอาจารย์ สกศ.ฯ 

√   

๑๔. แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล √    
อบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลท่ีสนใจ √    
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับลูกจ้าง และพนักงานราชการ 
บก.รร.จปร. 

√    

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม √   
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม √   
โครงการ/กิจกรรมในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร    √   
๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชวิีตกําลังพล √    
โครงการสมรรถภาพหัวใจเพ่ือคุณภาพชีวิตกําลังพล √   
๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์  √  
โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการ
สอน และการวิจัย 

   

๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพลข้าราชการ สกศ.ฯ  √  
๒. โครงการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  √  

๓. การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ
การศึกษา  

√   

๔. โครงการพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ท่ีปรึกษา๒ - - ไม่ได้ดาํเนินการ 

๕. โครงการพัฒนาระบบจัดการสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้
ระบบ barcode   

√    

๖. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. √    

                                                            
๒
 ไมได้รับอนุมัติให้พัฒนาระบบท่ีปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากสํารวจความต้องการของ นนร. มีความต้องการไม่ถึงครึ่งหน่ึง

ของ นนร.ท้ังหมด 



๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารท่ีพงึประสงค์ของ
กองทัพบก (ต่อ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๗. โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ √    
โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

๑. โครงการการติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ายประจํากองวิชา - - ไม่ได้ดาํเนินการ 

๒. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด - - ไม่ได้ดาํเนินการ 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานต่างประเทศ √    
การพัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์ √    
๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  √  
โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  √   
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สกศ.ฯ (ไม่รวมฐานข้อมูล)  √  
โครงการปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่ายระบบเอกสารภายใน สกศ.ฯ  √   

โครงการปรับปรุงเคร่ืองแม่ข่ายเวปไซต์  สกศ.ฯ๓ - - ไม่ได้ดาํเนินการ 

ประเมินประสิทธิภาพของระบบเอกสารภายใน สกศ.ฯ √   

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย √   
การปรับภูมิทัศน ์สกศ.ฯ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม √   
โครงการ ๕ ส √   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอก

เพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ  

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๒๐. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน 
กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

√   

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.
ทอ., วสท., วทร., วทอ. 

√   

 

                                                            
๓
 ไม่ได้ดําเนินการเน่ืองจากการปรับปรุงโครงข่ายระบบสารสนเทศ รร.จปร. โดยจัดหาเคร่ืองแม่ข่ายใหม่และนําข้อมูลของ 

นขต.รร.จปร.ท้ังหมดรวมไว้ท่ี กทท.รร.จปร. 



๑๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอก
เพื่อให ้รร.จปร. เปน็ที่ยอมรบัในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๒๑. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงข้ึนของหลัก 
สูตรภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

 √  

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ   

√   

โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

 √  

๒๒. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาของ หลักสูตรต่างประเทศ
และแผนการใช้ประโยชน์ 

 √  

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

 √  

๒๓. แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับ
หน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในและต่างประเทศ 

√   

โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

√   

ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน √    
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับสถาบัน 
อุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและต่างประเทศ 

√    

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ √   
แต่งต้ังคณะทํางานการวิจัยและงานสร้างสรรค ์รร.จปร. √   
จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย
ภายนอก 

√   

แต่งต้ังคณะทํางานประสานกับสถาบันภายนอกท่ีทําบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 

√   

โครงการส่งเสริมเพ่ือการวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  √  
การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก ระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

 √  

 โครงการสัมมนาทางวิชาการเฉลมิพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญ
พระชนมายุครบ ๕ รอบฯ 

√    

 



๑๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอก
เพื่อให ้รร.จปร. เปน็ที่ยอมรบัในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญ
พระชนมายุครบ ๕ รอบฯ 

√    

โครงการประชุมทางวิชาการ สภาอาจารย์  สกศ.ฯ √    
โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการสภาอาจารย์ สกศ.ฯ √   
ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ √   
จัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านงานวิจยั √   
การจัดทําวารสารทางวิชาการ รร.จปร. ให้เข้าสู่ฐานข้อมูล (TCI) √   
นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน นนร.  √  
๒๕. แผนงานการจัดการความรู้ (KM) √   
โครงการการจัดการความรู้ ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อย     
พระจุลจอมเกล้า ประจําปี ๒๕๕๘ 

√   

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  √  
การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อ
ของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

√   

โครงการสนับสนนุให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงาน
อ่ืนท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 √  

โครงการสนับสนนุและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา / 
กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน 

 √  

โครงการสนับสนนุและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 

 √  

โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง √    
โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ √    
โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ √    
นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

 √  

 
 
 
 



๑๒ 
 

ส่วนประกอบของรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ ที่สําคัญ ดังน้ี 
๑. บทนํา  แสดงให้เห็นถึ งภาพรวมของการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการ             

สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และสรุปผลการดําเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๒. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จําแนก

ตามโครงการ/กิจกรรม 
๓. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จําแนก

ตามแผนงาน 
๔. แนวทางการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

 
 

 
 

 



 
 ๑๓ 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จําแนกตามโครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์: บคุลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม    
กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 
๑. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและประสานงาน
เครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมงานเฉลิมพระ
เกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ความก้าวหน้าในการ
จัดตั้งศูนย์ฯ 

๘๐%  ๑๐๐% √ 

 

- กคศ.ฯ ๕.๙*-๕ 

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ ์

คะแนนความพึงพอใจ 
ผู้ที่ได้ฟังบทร้อยกรอง
เทิดพระเกียรติ 

๓.๕๑ ๓.๘๘ √ 
 

- กอศ.ฯ ๕.๙*-๔

โครงการสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ ๕ 
รอบ สยามบรมราชกุมารี 

คะแนนความพึงพอใจ ๓.๕๑ ๔.๖๔ √  
- กอศ.ฯ ๕.๙*-๖

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยามบรม
ราชกุมารี สืบสานบทกวีเพลงพระราชนิพนธ์ 

คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๓.๕๑ ๔.๗๕ √  
- กอศ.ฯ ๕.๙*-๗ 

โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิม   พระ
เกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี 

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๒๐๐ คน ๔๓๕ คน √   
กอศ.ฯ ๕.๙*-๘ 

 



 
 ๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์
เนื้อเพลงไทยใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ 
พรรษา 

ต้นฉบับพระราชนิพนธ์
เนื้อเพลงไทย 

จัดพิมพ์
เป็นรูปเล่ม

เสร็จ
สมบูรณ์ 
ภายในปี 
๒๕๕๘ 

ต้นฉบับพระ
ราชนิพนธ์
เนื้อเพลง

ไทย 
รอการ
ตีพิพมพ์ 

 √ เนื่องจากเป็นหัวข้อที่ต้อง
อาศัยผู้เชี่ยวชาญที่ถวาย
งานด้านดนตรีไทยมา
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
ยาวนานให้ข้อมูล 
คําแนะนําและตรวจสอบ
ความถูกต้อง รวมทั้งต้อง
นําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย
เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย 
ก่อนที่จะจัดพิมพ์เป็น
รูปเล่มต่อไป จึงทําให้ไม่
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

กปศ.ฯ ๕.๙*-๙ 

โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาท
เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนบทความที่
นําเสนอผ่านรายการ
วิทยุต่อปี 

ไม่น้อยกว่า 
๔๐ 

บทความ 

๔๗ 
บทความ 

√ 
 

 กมส.ฯ ๕.๙*-๑๐ 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระ
ราชกรณียกิ จ ใน  พล .อ .หญิ ง  สมเ ด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เกี่ยวกับ รร.จปร. และ จว.นครนายก 

การเปิดให้บริการ
ข้อมูลที่รวบรวมแก่
ผู้สนใจ 

ภายในป ี
๒๕๕๘ 

เปิดบริการ
วิชาการแก่
ผู้สนใจแล้ว 

√ 

 

 กปศ.ฯ ๕.๙*-๙



 
 ๑๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คําสอน 
(lecture notes) ในพลเอกหญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ต้นฉบับพระราชนิพนธ์
คําสอน 

สมบูรณ์ 
ภายในปี 
๒๕๕๘ 

ต้นฉบับพระ
ราชนิพนธ์
คําสอน  
รอการ
ตีพิมพ์  

 

 

√ - เนื่องจากเอกสารพระ
ราชนิพนธ์คําสอนมี
จํานวนมาก ทั้งปริมาณ
และเนื้อหาที่แตกต่าง 
หลากหลาย ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย 
เพื่อให้หนังสือสมบูรณ์
จึงจําเป็นต้องผ่านพระ
ราชวินิจฉัยก่อนจัดพิมพ์ 

กปศ.ฯ ๕.๙*-๙ 

 กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ 
และพระบรมมหาราชวัง 

คะแนนความพึงพอใจ 
ของ นนร.  
ที่เข้าร่วม 

๔.๐๐ ๔.๕๓ √   กปศ.ฯ ๕.๙*-๑๑ 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมา
คุณากร 

คะแนนความพึงพอใจ ๔.๐๐ ๔.๔๘ √   กปศ.ฯ ๕.๙*-๙ 

กําลังพลร่วมพิธีจดุเทียนชัย และถวายพระ
พรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

จํานวน ข้าราชการที่
เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 
๒๕% 

ไม่น้อยกว่า 
๒๕% 

√   กตก.ฯ (๑) ๕.๙*-๑๒ 

จัดกําลงัพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระ
ราชกุศล 

จํานวนกําลังพลที่เข้า
ร่วม 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐ คน  

(นับซ้ําได้) 

๑๓ √   กตก.ฯ (๑) ๕.๙*-๑๓



 
 ๑๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการ
ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รายการ
จัดตั้งเครือข่ายผู้นําชุมชนเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนการล่วงละเมิดสถาบันฯ ในโครงการ
รณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ 

ปริมาณจาํนวนข้อความ
การแสดงความคดิเห็น
เทิดทูน และการตอบโต้
ข้อความที่ล่วงละเมิด
สถาบันฯ 

จํานวน
ข้อความ 

๑๐ 
ข้อความ/
กองวิชา/
เดือน 

เทิดทูนรวม 
๑๒๒ 

ข้อความ 
ลบเว็บหมิ่น 
๑๗ เว็บ 

√ 

 

- กตก.ฯ (๑) ๕.๙*-๑๔ 

กลยุทธ์ที ่๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์
ความรักชาติสําหรับกําลังพล สกศ.ฯ   

การจัดกิจกรรมการ
อบรม  

ไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง √ 
 

- กตก.ฯ (๑) ๕.๙*-๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๑๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค์  : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของทางทหารและพลเรือน 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การรับรองมาตรฐาน

ของหลักสูตรโดยสภา
การศึกษาวิชาการทหาร 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 
 

- กวส.ฯ ๖.๑-๒ 
 

 โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรผ่านการ
รับรองของคณะ 
กรรมการ 
บริหารการศึกษา 

๑๐๐%   √ หลักสูตร รัฐประศาสน
ศาสตร์มหาบัณฑิตยังไม่
ผ่าน การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหาร
การศึกษา การดําเนินการ
แล้วเสร็จ ประมาณ ๗๐% 

กตก.ฯ (๓) ๖.๑๑ 

กิจกรรมประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิตสาขา วท. 

ความพึงพอใจ ๓.๕๑ ๓.๙๘ √ 
 

 กวล.ฯ ๖.๑-๑๒ 

การจัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ จํานวนกองวิชาที่จัดทํา   ๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

๖.๑-๑๑ 
๖.๔-๗ 
๖.๔-๓๕ 

                                                 
๑ หนงัสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/ ๓๕๑๕ ลง ๒ ธ.ค. ๕๘  เรื่อง รายงานผลการประชมุคณะทํางานร่างหลกัสตูรปริญญาโท รร.จปร. 



 
 ๑๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
การศึกษา 

กรรมการกํากับมาตรฐาน
การ 
ศึกษากองวิชา 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

๖.๔-๖ 
 ๖.๘-๔ 

เป้าประสงค ์ : มีตํารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 การพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

จํานวนตําราที่ผ่านการ
รับรองจากสภา รร.จปร.  

๑๐ เล่ม ๘ เรื่อง 

 

√ ป ี๕๘ มีผลงานทาง
วิชาการที่ผ่านสภา
โรงเรียนประกอบด้วย 
ตํารา ๘ เรื่อง และ
งานวิจัย ๗ เรื่อง  

กตก.ฯ และ 
สภาอาจารย์ 
 

๒.๕*-๓ 

โครงการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมให้ 
นนร. รักการอ่าน 

การนําเสนอสื่อสิ่งพิมพ์ที่ 
นนร. จัดหาตามความ
สนใจ 

> ๒ ครั้ง
ต่อปี 

๒ ครั้ง √   กปศ.ฯ ๖.๕-๒๒ 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ์  

 ความพร้อมห้องปฏิบัติการ
และโสตทัศนูปกรณ์ 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๔) 
 

๖.๖-๕๒ 

 
 



 
 ๑๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

ความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอน 

๑๐๐% ๑๐๐% √  - กฟส.ฯ 
 

๖.๖-๕๒ 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ สกศ.ฯ 

คะแนนความพึงพอใจ ≥ ๓.๕๑ ๔.๓๓ √   สปค.ฯ 
(หน. ม.๖) 

๖.๖-๗๔ 
๘.๑-๒๔
(๖.๖) 

เป้าประสงค ์ : 1. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
                   2. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบคัดเลือก
เข้าเป็น นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกปี 
                  3. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ. 
โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) 

มีประสิทธิภาพ ๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๓) ๑.๗
๒ 

ไม่มีการทุจริต ๑๐๐% ๑๐๐% √  
๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 
โครงการสัมมนาผู้บริหารด้านการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยสี่เหล่า 

การจัดการประชุมตาม
แผนโครงการ 

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง 

๑ ครั้ง √ 
 

 กตก.ฯ (๓) ๕๖*๓ 

 
                                                 
๒ หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/๑๙๓๐ ลง ๑๘ มิ.ย. ๕๘ เรื่อง รายงานผลการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ประจําปี ๒๕๕๘ 
๓ หนังสือ สกศ.รร.จปร. ที่ กห. ๐๔๖๐.๒/๑๔๙๑ ลง ๗ ก.ค. ๕๘ เรื่อง รายงานผลการสัมมนาผู้บริหารดานการศึกษาโรงเรียนนายร้อยสี่เหล่า 



 
 ๒๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
การให้ความรู้ด้านกระบวนการการประกัน
คุณภาพ (PDCA) แก่ นนร. ในการจัดทํา
กิจกรรมผู้เรียน 

จํานวน นนร. ที่ทํากิจกรรม
ทราบถึงกระบวนการ 
PDCA 

๗๐% ๑๐๐% √   สปค.ฯ ๖.๕-๕ 
๖.๕-๗ 

โครงการสนับสนนุ นนร. ในการเข้าแข่งขัน
ชิงชนะเลิศ 

จํานวน นนร. ที่ได้รับ
รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณ 

๘ คน ๒๒ นาย √   กตก.ฯ (๓)  

๑. โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัด
เชื้อเพลิง               (นนร. ๑๑ นาย) 

การเข้าแข่งขันและการ
สิ้นเปลืองน้ํามัน 

สถิติการ
ประหยัด

น้ํามันดีกว่า
ปี ๒๕๕๗ 

การเข้าร่วม
การแข่งขัน
ฯ ไม่มีสถิติ 
 

 √ เครื่องยนต์เกิดการ
ขัดข้องในระหว่างทํา
การแข่งขันและไม่
สามารถแก้ไขได้
ทันเวลาตามกติกา
แข่งขันกําหนด 

กวค.ฯ ๖.๕-๒๕ 

๒. โครงการแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง
ครั้งที่ ๑๖ 

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล
หรือ
ประกาศ
เกียรติคุณ 

- - - ไม่มีการแข่งขัน กวย.ฯ - 

 
 
 
 



 
 ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๓. การแข่งขันสะพานเหล็ก

อุดมศึกษา ประจําปี ๒๕๕๘ ( นนร. ๑๐ 
นาย) 
 

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล
หรือ
ประกาศ
เกียรติคุณ 

อันดับที่ ๑๒ 
จากทั้งหมด 
๑๘ ทีม 

√   กวย.ฯ ๑.๘-๘ 
๕.๖-๑๓ 
๕.๗-๑๑ 

 
๔. โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา 

ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๙ (นนร. ๔ นาย) 
ผลการแข่งขัน ติด ๑ ใน 

๑๐ ทีม 
ลําดบัที่ ๔ √   กวย.ฯ ๑.๘-๗ 

๕.๖-๑๔  
๕. โครงการอากาศยานไร้คนขับ 

(นนร. ๖ นาย) 
 

จํานวน นนร.ที่ได้รับ 
รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณ 

๑ นาย ๖ นาย √   กวฟ.ฯ ๑.๘-๙ 
๕.๖-๑๕ 

 
๖. โครงการประกวดสุนทรพจน์

อุดมศึกษา (นนร. ๒ นาย) 
จํานวน นนร. ที่ได้รับ
รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณ 

๑ นาย ๒ นาย √   กอศ.ฯ ๑.๘-๒ 
๖.๕-๔๑ 

โครงการฝึกปฏิบตัิงานด้านการพัฒนา
ชุมชนของ นนร.  ชั้นปีที่ ๓ สาขา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจําปี
การศึกษา  ๒๕๕๘ 

ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ 

≥ ๔.๕ ๔.๘๕ √ 

 

  กมส.ฯ ๓.๓-๒ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จํานวนกิจกรรม ๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม √   กอศ.ฯ ๖.๔-๒๓ 

 



 
 ๒๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
กิจกรรมจัดทําป้ายนิเทศภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

จํานวนป้ายนิเทศที่จัดทํา
ตลอดปีการศึกษา 

๘ ป้าย ๘ ป้าย √   กอศ.ฯ ๖.๔-๒๔ 

โครงการพัฒนาทักษะการสอบ
ภาษาอังกฤษแบบ ALC ให้แก่ นนร. 

จํานวนผู้ที่สอบผ่าน ๓๐% ๕๐% √   กวฟ.ฯ ๖.๔๔ 
 

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์และ 
นนร. 

ระดับความพึงพอใจ
ของ นนร.และอาจารย์ 

๓.๕๑ ๔.๓๐ √   กตก.ฯ (๓) ๔.๓-๖ 

ส่งเสริมการจัดทําโครงงานวิจัย นนร.  จํานวนโครงงานวิจัย 
นนร. ที่ทําแล้วเสร็จ 

 ๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๓)  ๖.๔-๑๒ 

เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงาน
ภายนอกมาให้ความรู้ นนร.  

จํานวนสาขาวิชาที่มีการ
เชิญผู้มีประสบการณ์ฯ  

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๓) ๖.๔-๒๖ 

 
 

                                                 
๔
 หนังสือ สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒/๑๕๐๗ ลง ๑๐ ก.ค. ๕๘ เรื่อง ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ ALC ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ ๔ 
 
 
 

 



 
 ๒๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และ
เทคโนโลยีอวกาศ ให้แก่ นนร. และ
บุคลากรของ รร.จปร. 

มีการสอน วิชา
ทางด้านดาราศาสตร์
ให้แก่ นนร. 

อย่างน้อย 
๑ วิชา 

๓ วิชา √ 

 

 กฟส.ฯ ๖.๗-๑๗ 

จํานวนกิจกรรม
ทางด้านดาราศาสตร์ 

อย่างน้อย 
๒ กิจกรรม 

๒๐ กิจกรรม 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร. ประจําป ี
๒๕๕๘ 

รายงานข้อมูล นนร. ที่
อยู่ในความรับผิดชอบ
ให้ ผบช. ทราบ 

เดือนละ ๑ 
ครั้ง 

  √ มีการจัดระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาโดย กองวิชา 
แต่ไม่ได้รายงานผลการ
ปฏิบัติประจําเดือน 

กตก.ฯ (๓) ๖.๗-๒ 
๖๗-๔ 
๖.๗-๓ 

 
โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ของ 
นนร. 

จํานวน นนร. ผู้เข้ารับ
การอบรม 

ไม่น้อยกว่า  
๙๐ % 

๙๕%  √ ปัญหาเกิดจาก
สิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศใน รร.จปร. 
ไม่เอื้อให้ นนร. เลิกสูบ
บุหรี่ 

กคศ.ฯ ๕.๖*๕ 

นนร. กลุ่มเป้าหมาย
เลิกสูบบุหรี่ 

๕๐ % 
 

๕% 

นนร.  ที่ร่วมเปน็จติ
อาสารณรงค์ให้ผู้อื่นเลิก
สูบบุหรี่ 

ไม่น้อยกว่า 
๒๐% 

๐.๕% 

 

                                                 
๕หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/๙๕ ลง ๑๓ ม.ค. ๕๙ เรื่อง รายงานผลการดําเนินกิจกรรมคัดกรอง นนร. กลุ่มเป้าหมาย โครงการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 



 
 ๒๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๙. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา 

โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผูน้ําแก่ 
นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ เฉลี่ยไม่ต่ํา
กว่า ๓.๕๑  

√ 
 

 กมส.ฯ ๓.๓-๖ 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. จํานวนครั้งการอบรม
ของกองวิชา  

ไม่น้อย
กว่า ๑ 
ครั้ง 

๑ ครั้ง √ 

 

 กตก.(๑) กมส.ฯ
๕.๖*-๑ 
กฟส.ฯ 
๕.๖-๑ 
กวล.ฯ 
๕.๖-๓ 

กิจกรรมรับแถว นนร. ร้อยละของการรับแถว 
นนร. โดยนาย ทหารเวร 
สกศ.ฯ 

๑๐๐ %  ๙๕%  √ นายทหารเวร สกศ.ฯ 
ประมาณ ๕% ขาดรับ
แถว 

กตก.ฯ (๓) ๕.๖*, 
๕.๗* 

การปฐมนิเทศ  นนร. ร้อยละของการปฏิบัติ
จริง 

๑๐๐ % ๑๐๐ % √ 
 

 กตก.ฯ (๓) ๖.๕-๓ 
๖.๕-๔ 

 
 
 
 
 



 
 ๒๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
การปัจฉิมนิเทศ นนร. ร้อยละของการปฏิบัติ

จริง 
๑๐๐ %   √ เนื่องจากความเข้าใจ

ในกรณีไม่มี นนร. จบ
การศึกษาและการจัด
ปัจฉิมนิเทศไม่ตรงกัน
ทําให้ ดําเนินการไม่
ครบทุกกองวิชา             

กตก.ฯ (๓) กวล.ฯ
๕.๖*-๒ 
กวฟ.ฯ 
๕.๖*-๕ 

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

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

การทําแผนการดาํเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

แผนงานการประกัน
คุณภาพในทุกระดับการ
บริหาร 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 
 กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 
๘.๑-๑๑ 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร 
สกศ.ฯ 

ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

 ๓.๕๑ ๔.๔๒ √ 

 
 กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 
๘.๑-๑๒ 

 
 
 



 
 ๒๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
ของ สกศ.ฯ 

สกศ.ฯ มีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ 
สกศ.ฯ 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

 กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๘.๑-๕ 

คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง 
สกศ.ฯ 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

  ๘.๑-๖ 

คําสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
สกศ.ฯ 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

  ๘.๑-๗ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อ
สรุปผลการดําเนนิงานการประกันคุณภาพ
การศกึษาปีการศกึษา ๒๕๕๗ พิจารณา
แนวทางการพัฒนาในปกีารศึกษา ๒๕๕๘ 

ผลการพิจารณาตาม
ข้อเสนอแนะของ  
คณะกรรมการประเมิน 
รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

 กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๘.๑-๙ 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน
คุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย ประจําปี ๒๕๕๘ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
บรรลุเป้าหมาย สกศ.ฯ  

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๘.๑-๑ 



 
 ๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อ
กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

แผนปฏิบัติราชการ สก
ศ.ฯและแผน 
ปฏิบัติราชการ กองวิชา 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๓) 
และ สปค.ฯ 

๘.๑-๑๐ 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาตลอดปีการศึกษา 

ประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จัดประชุม
ตามแผน 
๑๐๐% 

๑๐๐% √   กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๘.๑-๑๕
ถึง  

๘.๑-๑๙ 

การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ 

มีการตรวจเยี่ยมกอง  ๒ ครั้ง 
ตามแผนที่
กําหนด 

 ๒ ครั้ง 
ตามแผนที่
กําหนด 

√ 

 
 กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 
๘.๑-๒๑ 

ประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง สกศ.ฯ  

จัดการประชุมตามแผน ๑๐๐% ๑๐๐% √ 
 

 กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๘.๑-๒๓ 

กองวิชาส่งข้อมูลผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๕๘  

ข้อมูลการดําเนินงาน
ระดับกองวิชา 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๓) 
และ สปค.ฯ 

๘.๑-๑๑ 

 
 
 
 
 



 
 ๒๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ   

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ได้รับการ
ประเมิน 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๓) 
และ สปค.ฯ 

๘.๑-๒๕ 

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับกองวิชาและระดับ สกศ.ฯ 

ความเข้ า ใจ ในการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๘.๑-๒๒ 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาสู่ระบบการปฏิบัติงานประจํา 

ระดับความพึงพอใจของ
กําลังพล สกศ.ฯ ต่อ 
กระบวนการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

๓.๕๑ ๓.๙๒ √   กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๘.๑-๓๘ 

โครงการประเมินผลกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 

โครงการเสร็จตาม
ระยะเวลา 

๑๐๐% ๗๕%  √ การจัดเก็บข้อมูลล่าช้า
กว่าที่กําหนดตามแผน
โครงการ 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๘.๑-๑๓ 

ประเมินคณะกรรมการบริหารการศึกษา   คะแนนการประเมิน ๔.๕๑ ๔.๕๔ √   กตก.ฯ (๑) ๕.๑*-๑๐ 

ประเมินผู้บริหารทุกระดับ คะแนนการประเมิน ๔.๕๑     กตก.ฯ (๑) ๕.๒*-๘ 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองในทุก
ระดับของ สกศ.ฯ 
 

ส่งรายงานการประเมิน
ตนเองทันเวลาที่
กําหนด 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๘.๑-๒๔ 

 



 
 ๒๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บหลักฐาน
อ้างอิงบนระบบ
ฐานข้อมูล 

๑๐๐ % ๑๐๐% √   กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๘.๑-๔๔ 
๘.๑-๔๖ 

การจัดการความรู้ เรื่องการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการกับงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รายงานการดําเนินงาน
แล้วเสร็จ 

๑๐๐ % ๑๐๐% √   กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๘.๑-๔๓ 

เป้าประสงค ์ : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบํารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝา่ยสนับสนุนทุกครั้งที่ สกศ. รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์
โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติ
บํารุง และแก้ไขปัญหาขั้นต้นคอมพิวเตอร์ 

ระดับความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

๓.๕๑ ๔.๖๙ √ 
 

 กคศ.ฯ ๖.๒๖ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อม
และปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็ก
แบบสายสะพาย” 

ความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรม 

> ๓.๕๑ ๔.๕๒ √   กวค.ฯ กวค.ฯ 
๖.๒-๙ 

 
 

                                                 
๖ หนังสือ กคศ.สกศ.รร.จปร. ที่  กห. ๐๔๖๐.๒.๕/๑๘๘ ลง ๒๗ เม.ย. ๕๙ เรื่อง สรุปผลการอบรมการปรนนิบัติบํารุงและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 



 
 ๓๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค์  : ปรนนิบัติบํารุงสิง่อุปกรณ์ อาคารสํานักงาน อาคารเรียน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่
เสมอ 

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบาํรุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค  

ซ่อมปรับปรุงอาคาร งานสําเร็จ ๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๔) ๖.๖ 

ซ่อมปรับปรุง หอประชุม สกศ.ฯ งานสําเร็จ ๑๐๐% 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 พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล 

๑๓. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล 
การส่งเสริมให้กําลังพลมีความตั้งใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 

จํานวนกําลังพลที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตร 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๑)     ๖.๒๗  

 

                                                 
๗ หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/๒๐๔๙ ลง ๑๕ พ.ค. ๕๘, /๒๕๒๒ ลง ๑๑ ส.ค. ๕๘  , /๓๙๒๘  ลง ๑๙ ส.ค. ๕๘, /๔๕๖๐ ลง ๒๑ ก.ย. ๕๘, /๔๕๖๒ ลง ๒๑  ก.ย. 
๕๘, /๔๕๗๖  ลง ๒๒ ก.ย. ๕๘ และ /๔๕๗๘ ลง ๒๒ ก.ย. ๕๘  



 
 ๓๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการสนับสนนุการจัดทําและการ
รับรองผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ 
สภาอาจารย์ สกศ.ฯ 

จํานวนอาจารย์ที่เข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ 

๑๐ นาย ๑๔ √   สภาอาจารย์ ๘.๑-๒๔ 

๖.๓๘ 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้กับกําลังพล 

อบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลที่สนใจ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการอบรม 

๓.๕๑ ๔.๐๗ √   กตก.ฯ.(๓) ๖.๒-๑๑ 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับลูกจ้าง 
และพนักงานราชการ บก.รร.จปร. 

ความพึงพอใจ ๓.๕๑ ๔.๒๒ √   กอศ.ฯ ๖.๒๙ 

เป้าประสงค ์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากร อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

 
 
 

                                                 
๘ หนังสือ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๖ (สภาอาจารย์)/๑๐ ลง ๘ มี.ค. ๕๙ เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร.  
๙ หนังสือ กยข.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๓/๑๖๗๕ ลง ๒๗ เม.ย. ๕๘ เรื่อง รายงานผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับลูกจ้างและพนักงานราชการ นขต.บก.รร.จปร. 



 
 ๓๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐%  ๑๐๐% 
 

√   สปค.ฯ 
(หน.ม.๔) 

 

๑.  การสาธิตนาฏศลิป์และดนตรีไทย จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๕๐๐ คน ๙๐๐ คน √   กปศ.ฯ ๖.๕-๒๖ 
 

๒. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับกําลังพล 

จํานวนกิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 ๘๐% ๑๐๐% √   กวล.ฯ ๔.๓* -๓ 

๓. กิจกรรมการทําบุญเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนา สกศ.ฯ 

จํานวนครั้งในการ
ปฏิบัติ 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง √   กตก.ฯ (๑) ๔.๓-๔ 

๔. กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยของ 
กวล.ฯ 

จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๖๐% ๘๓.๓๓% √   กวล.ฯ ๔.๑-๒ 

โครงการ/กิจกรรมในการสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร    

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๘๐% √   สปค.ฯ 
(หน.ม.๔) 

 

๑. โครงการทัศนศึกษาสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

๓.๕๑   √ มีการปฏิบัติ แต่มิได้มี
การประเมินความพึง
พอใจและรายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

กตก.ฯ(๓) ๔.๒-๒ 



 
 ๓๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์

และศลิปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศกึษา
ดูงานของ นนร.        

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม  

๓.๕๑ ๔.๔๐ √   กตก.ฯ(๓) ๔.๒-๓ 

๓. กิจกรรมฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า กําลังพลปฏิบัติตนตาม
แบบธรรมเนียมทหาร
ได้ถูกต้อง 

๘๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๑) ๔.๒-๔ 

๔. กิจกรรม “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่” จํานวนกิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๐๐ % 
 

๑๐๐% √   กมส.ฯ ๔.๒-๕ 

   ๕. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และสืบสาน
ประเพณีทางทหาร 

กําลังพลปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

๘๐% ๘๕% √   กคศ.ฯ กคศ.ฯ 
๔.๓-๖ 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชวีิตกําลังพล 

โครงการสมรรถภาพหัวใจเพื่อคุณภาพชีวิต
กําลังพล 

จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑๒ นาย ๒๑ นาย √  - กตก.ฯ (๑) ๖.๒๑๐ 

 
 
 
 

                                                 
๑๐ หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/๒๒๕๐ ลง ๑๖ ก.ค. ๕๘ เรื่อง ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปตรวจสุขภาพและขอรับการสนับสนุน 



 
 ๓๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

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

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการบริหาร 
การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย 

        

๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพล
ข้าราชการ สกศ.ฯ 

ฐานข้อมูลกําลังพล  ๑๐๐% 
  

๘๐%  √ ข้อตกลงเกี่ยวกับการ
เปิดเผยฐานข้อมูลยังไม่
เรียบร้อย 

กตก.ฯ (๑) - 

๒. โครงการประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน์ 

การนําไปใช้ประโยชน ์ ๘๐% ๗๐%  √ โปรแกรมยังพัฒนาไม่
แล้วเสร็จ 

กคศ.ฯ - 

๓. การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บ
เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา  

ความก้าวหน้าของ
กิจกรรมตามเป้าหมาย 

๗๕% ๗๕% √   กวฟ.ฯ ๘.๑-๔๖ 

 
 
 



 
 ๓๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๔. โครงการพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่

ปรึกษา๑๑ 

ความก้าวหน้าของ
โปรแกรม 

 ๘๐% ๖๐% - - - กคศ.ฯ - 

๕. โครงการพัฒนาระบบจัดการสิ่ง
อุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้ระบบ barcode  

การนําโปรแกรมไปใช้
ประโยชน์ 

๓๐% ๓๐% √   กคศ.ฯ ๖.๒-๑๖ 
 

๖. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
นักวิจัยของ รร.จปร. 

การนําไปใช้ประโยชน ์  ๘๐% ๙๐% √   กคศ.ฯ ๕.๓-๙ 

๗. โครงการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

การนําไปใช้ประโยชน ์  ๘๐% ๘๕% √   ผอ.กตก.ฯ ๕.๓๑๒ 
 

โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

๑. โครงการการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย

ประจํากองวิชา๑๓ 

จํานวนเครื่องแม่ข่าย ๑ แม่ข่าย - - - - กตก.ฯ - 

 

                                                 
๑๑ ไมได้รับอนุมัติให้พัฒนาระบบที่ปรึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสํารวจความต้องการของ นนร. มีความต้องการไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ นนร.ทั้งหมด 
๑๒ หนังสือ กคศ.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๕/ ๔๐๔ ลง ๑๔ ก.ค. ๕๘ และ /๘๑๔ ลง ๑๔ ธ.๕. ๕๘ เรื่อง รายงานผลการจัดการอบรม “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑  
ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ 
๑๓  ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากการปรับปรุงโครงข่ายระบบสารสนเทศ รร.จปร. โดยจัดหาเครื่องแม่ข่ายใหม่และนําข้อมูลของ นขต.รร.จปร.ทั้งหมดรวมไว้ที่ กทท.รร.จปร. 



 
 ๓๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด๑๔ จํานวนกล้องวงจรปิด ๑ ตัว ๐ - - - กตก.ฯ (๔) - 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุจาก
หลักฐานต่างประเทศ 

สําเนาเอกสารใน
ฐานข้อมูล 

อย่างน้อย
๘๐๐ เรื่อง 

๒,๒๐๐ ชื่อ
เรื่อง 

√   กปศ.ฯ ๕.๙-๙ 

การพัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลห้องสมุด
ออนไลน์ 

ปริมาณฐานข้อมูลที่แล้ว
เสร็จจากหนังสือ/
เอกสารสิ่งพิมพ์/สื่อวีดิ
ทัศน์ ที่รับเข้าในปี 
๒๕๕๘ 

๘๐%  ๑๐๐% √   กปศ.ฯ ๕.๙-๙ 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระดับความพึงพอใจของ
กําลังพล สกศ.ฯ 

๓.๕๑ ๓.๖๓ √   กคศ.ฯ กคศ.ฯ
๖.๒-๑๖ 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สกศ.ฯ.  
(ไม่รวมฐานข้อมูล) 

ความพึงพอใจ     ต่
อเว็บไซต์  ในระดับดี 

๓.๕๑ -  √ ดําเนินการเรียบร้อย
แล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้งาน
จึงยังไม่ได้ประเมิน
ความพึงพอใจ 

กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

๕.๓-๑๐ 

 

                                                 
๑๔ ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากโครงการเลื่อนเป็นปี ๕๙ 



 
 ๓๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายระบบ
เอกสารภายใน สกศ.ฯ  

เครื่องแม่ข่าย สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๙๐ 

๙๓.๑๖% √   กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

๕.๓-๑๐ 

โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายเวปไซต์  

สกศ.ฯ๑๕ 

เครื่องแม่ข่าย สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ ๙๐ 

- - - - กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

๕.๓-๑๐ 

ประเมินประสิทธิภาพของระบบเอกสาร
ภายใน สกศ.ฯ 

ระดับความปลอดภัย ๘๐% 
 

๙๓.๑๖% √   กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

๕.๓-๑๐ 

เป้าประสงค์  : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๑๒  การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

การปรับภูมิทัศน ์สกศ.ฯ และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึงพอใจ ๓.๕๑ ๔.๓๑ √   กวล.ฯ  ๔.๔* 

โครงการ ๕ ส คะแนนความพึงพอใจ ๓.๕๑ ๔.๑๑ √   กคศ.ฯ  ๔.๔* 

                                                 
๑๕
 ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากการปรับปรุงโครงข่ายระบบสารสนเทศ รร.จปร. โดยจัดหาเครื่องแม่ข่ายใหม่และนําข้อมูลของ นขต.รร.จปร.ทั้งหมดรวมไว้ที่ กทท.รร.จปร. 



 
 ๓๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

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 

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

กําลังพลสอบผ่าน
การศึกษาในหลักสูตรที่
เข้ารับการศึกษาหรือ
อบรม 

๑๐๐ % ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๓) ๖.๒ 

๒๑. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลัก สูตรภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ   

จํานวนบุคลากรที่ได้ 
รับการศึกษาสูงขึ้น 

๕ นาย ๕ นาย √   กตก.ฯ (๓) ๖.๒๑๖ 

 
 
 

                                                 
๑๖ หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/๓๓๓๒ ลง  ๑๑ พ.ย. ๕๗ , หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/๒๕๖๑  ลง  ๑๘  มิ.ย. ๕๘, หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ 
กห ๐๔๖๐.๒.๑/๒๑๖๒  ลง  ๘  ก.ค. ๕๘, หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/๒๒๐๖ ลง  ๑๐ ก.ค. ๕๘, หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/๓๖๔๓ ลง  ๑๖ 
ธ.ค. ๕๘. 



 
 ๓๙ 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การศึกษา 

๒ นาย ๑ นาย  √ มีผู้สมัครเรียน ๑ นาย กตก.ฯ (๓) ๖.๒ 

๒๒. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาของ หลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน ์

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับ
การศึกษาสูงขึ้น 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

เอก ๑ นาย 
โท ๑ นาย 

 √ มีการเลื่อนการให้ทุน
เนื่องจากมีความล่าช้า
ในการปรับย้าย 

กตก.ฯ (๓)๑๗ - 

๒๓. แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 

โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จํานวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนาฯ 

๓๐ นาย มากกว่า 
๓๐ นาย 

√  - กตก.ฯ (๓) ๖.๒-๓ 

ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

จํานวนสายสนับสนุนที่
อบรม/ทัศนศึกษา/ดู
งาน 

๓๐ นาย ๑๑๔ นาย √   กตก.ฯ (๓) ๖.๒-๔ 
๖.๕-๙ 

 

                                                 
๑๗ หนังสือ กยข.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๓/๒๔๐๑ ลง ๙ มิ.ย. ๕๘ เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (ต่างประเทศ) โครงการพัฒนาอาจารย์ รร.จปร. ประจําปี ๒๕๕๘ 



 
 ๔๐ 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับสถาบัน อุดมศึกษาและ
หน่วยงานอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ 

จํานวนผลงาน/
กิจกรรมทางวิชาการ 

๑๐ งาน  √   กตก.ฯ (๓) ๖.๖-๗๓ 

เป้าประสงค์  : ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. ในการจัดตั้งศนูย์การวจิัยและกองทุนวิจยั เพื่อสนองตอบต่อการดําเนนิงานด้านการวิจัยของ 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. 

คณะทํางานฯ 
 

ทุก
สาขาวิชา 

ทุก
สาขาวิชา 

√   กตก.ฯ (๓) ๒.๑-๓ 

จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย
ภายนอก 

MOU ร่วมกับสถาบัน
ภายนอก 

๑ สถาบัน ๒ สถาบัน √   กตก.ฯ (๓) ๖.๖-๗๓ 

แต่งตั้งคณะทํางานประสานกับสถาบัน
ภายนอกที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

คณะทํางาน ครอบคลุม
ทุกสถาบัน
ที่มี MOU 

 √   กตก.ฯ (๓) ๖.๖-๗๓ 

 
 



 
 ๔๑ 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 

จํานวนอาจารย์ที่
ทํางานวิจัย 

๒๐% ๑๙.๙๘  √ จํานวนอาจารย์ที่จัดทํา
โครงการวิจัยในปี ๕๘ 
จํานวน ๒๖ นาย จาก
จํานวนอาจารย์ ๑๔๗ 
นาย คิดเป็นประมาณ 
๑๙.๙๘% 

กตก.ฯ (๓) ๘.๑-๒๔ 
(๒.๒) 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการ
พัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

จํานวนผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 

๕๐ ผลงาน 
 

๒๙ ผลงาน  √  กตก.ฯ (๓) ๘.๑-๒๔ 
(๒.๓) 

 โครงการสัมมนาทางวิชาการเฉลมิพระ
เกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
โอกาสเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบฯ 

- จํานวนผู้เข้า 
ร่วมสัมมนา 

ไม่น้อยกว่า 
๒๐๐ คน 

๒๕๐ คน 
 

√   กปศ.ฯ ๕.๙* -๙ 
๖.๒-๖ 

-  คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมสัมมนา 

- ๓.๕๑ คะแนน
ความพึง

พอใจเฉลี่ย
ในระดับดี

มาก 

√   

โครงการประชุมทางวิชาการ สภาอาจารย์  
สกศ.ฯ 

จํานวนครั้งในการจัด ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง √   สภาอาจารย์ ๒.๑-๑๕ 
๖.๕-๓๓ 



 
 ๔๒ 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการสภา
อาจารย์ สกศ.ฯ 

จํานวนครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง √   สภาอาจารย์ ๖.๒๑๘ 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

ผลงานวิจัยดีเด่น  ๓ ผลงาน ๓ ผลงาน √   สภาอาจารย์ ๒.๑๑๙ 

จัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้าน
งานวิจัย 

ข้อมูลงานวจิัยบนระบบ
ฐาน ข้อมูลงานวิจัย 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กวฟ.ฯ ๒.๑-๘ 

การจัดทําวารสารทางวิชาการ รร.จปร. ให้
เข้าสู่ฐานข้อมูล (TCI) 

จํานวนวารสารฯ ที่อยู่
ใน TCI 

๑ วารสาร ๑ วารสาร √   สภาอาจารย์ ๒.๑-๒๓ 

นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
นนร. 

การนําผลงานวิจยัมา
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

๗๐%  
ของผลงาน 

วิจัย 

ไม่มี
รายงาน 

 √ มีการปฏิบัติ แต่มิได้มี
การรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

กตก.ฯ(๓) - 

๒๕. แผนงานการจัดการความรู้ (KM) 

โครงการการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. 
ประจําปี ๒๕๕๘ 

จํานวนเรื่องในการ
จัดการความรู้ สกศ.ฯ 

๑๒ เรื่อง ๑๒ √   กวล.ฯ ๕.๔-๑๒ 

                                                 
๑๘
 หนงัสือ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๖ (สภาอาจารย์)/ ๑๐ ลง ๘ มี.ค. ๕๙  เรื่อง ขอสง่รายงานสรุปโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการ สกศ.รร.จปร.  

๑๙
 หนงัสือ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. , เพิ่งอ้าง. 



 
 ๔๓ 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลกูจ้าง ทบ. 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 ๓.๕๑ ๔.๖๓ √   กตก.ฯ (๓) ๓.๑-๓ 

โครงการสนับสนนุให้ข้าราชการบริการ
วิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 ๓.๕๑   √ มีการปฏิบัติแต่มิได้มี
การประเมินความพึง
พอใจและรายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

กตก.ฯ (๓) ๓.๑-๓ 

โครงการสนับสนนุและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

๓.๕๑   √ มีการปฏิบัติแต่มิได้มี
การประเมินความพึง
พอใจและรายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

กตก.ฯ (๓) ๓.๑-๓ 

โครงการสนับสนนุและส่งเสริมให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / 
ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุน
หน่วยงานอื่น 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

๓.๕๑   √ มีการปฏิบัติแต่มิได้มี
การประเมินความพึง
พอใจและรายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

กตก.ฯ (๓) ๓.๑-๓ 

โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๓.๕๑ ๓.๙๐ √   กอศ.ฯ ๓.๓*-๕ 

 



 
 ๔๔ 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ
สารสนเทศ 

จํานวนครั้งในการเข้า
ชม 

 ๑๐๐ ครั้ง/
ปี 

๒๐๘ √   กคศ.ฯ กคศ.ฯ 
๓.๑-๑๓ 

โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ 

ความพึงพอใจของผู้เรียน ๓.๕๑ ๔.๕๕ √   กอศ.ฯ ๓.๑-๑๐ 

นําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 
 

จํานวนการบริการ
วิชาการฯ ที่นํามาใช้ใน
การพัฒนาการสอน
และ/หรือการวิจัย 

๘๐% จาก
จํานวน
ทั้งหมด 

 

-  √ ขาดข้อมูลการรายงาน
ผลการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการฯ 
มาพัฒานาการเรียน
การสอน 

กตก.(๓) ๓.๒-๑ 
๓.๒*-๒ 

 



 
 ๔๕ 

ผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม นอกแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก  

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค์  : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล 

๑๓. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล 
การอบรมการใช้โปรแกรม BricCAD และ Space Claim  √   กวย.ฯ ๖.๒๑ 

การอบรม ระบบคลังวิจัยสถาบัน รร.จปร.  √   กคศ.ฯ ๖.๒๒ 

โครงการอบรมอาจารย์บรรจุใหม่ ประจําปี  ๒๕๕๙ √   สภาอาจารย์ ๖.๒๓ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๑ หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ ๐๔๖๐.๒.๑/๓๑๓๑ ลง ๒๖ ต.ค. ๕๘ เรื่อง รายงานผลการจัดการอบรมการใช้โปรแกรม Bric CAD และ Space Claim 
๒ หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑ /๒๗๙๘ ลง ๗ ก.ย. ๕๘ เรื่อง รายงานผลการอบรม ระบบคลังงานวจิัยสถาบัน รร.จปร.  
๓ หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/๘๙๔ ลง ๒๘ เม.ย. ๕๙ เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมอาจารย์บรรจุใหม่ ประจําปี ๒๕๕๙ 

 



 
 ๔๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบและพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียน ศตวรรษที่ ๒๑ 
ประจําปี ๒๕๕๙ 

√   กตก.ฯ ๖.๒๔ 

การฝึกอบรม “การล้างเครื่องปรับอากาศ” √   กวค.ฯ ๖.๒๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๔ หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/๖๐๙ ลง ๑๙ เม.ย. ๕๙  เรื่อง รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
๕ หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/๖๕๕ ลง ๒๘ มี.ค. ๕๙ เรื่อง รายงานผลการจัดการฝกึอบรม “การล้างเครื่องปรับอากาศ 



 
๔๗ 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จําแนกตามแผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค ์: บคุลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม    
กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 
๑. แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค ์

๘๐% ๑๓ ๑๑ ๒ ๘๔.๖๒% √   

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพและการกดดันทาง
สังคม 

ปริมาณจํานวนข้อความ
รวมในการตรวจสอบ 

จํานวนข้อความที่
ตรวจสอบ ๖๐๐ 

ข้อความ 

๑ ๑ ๐ เทิดทูนรวม ๑๒๒ 
ข้อความ 

ลบเว็บหมิ่น ๑๗ 
เว็บ   

√  - 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
๓. แผนงานการปลูกฝัง
และเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

การจัดกิจกรรมการอบรม  ไม่น้อยกว่า ๑ 
ครั้ง 

๑ ๑ ๐ ๑ ครั้ง √   

 

 

 



 
๔๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก  
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน
ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 

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

การรับรองหลักสูตรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐% ๕ ๔ ๑ การรับรอง
มาตรฐานของ

หลักสูตรโดย สกอ. 
ทุกหลักสูตร 

√  - 

เป้าประสงค ์ : มีตํารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการพัฒนา
ตําราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน 

จํานวนตําราที่จดัทําเพื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอน 

๑๐ เล่ม ๒ ๑ ๑ ๘ เล่ม  √ ป ี๕๘ มีผลงานทาง
วิชาการที่ผ่านสภา
โรงเรียนประกอบด้วย 
ตํารา ๘ เรื่อง และ
งานวิจัย ๗ เรื่อง 

๖. แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน 

คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

๓.๕๑ ๓ ๓ ๐ ๔.๓๑ √   

 
 
 



 
๔๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : 1. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
                   2. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบคัดเลือก
เข้าเป็น นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกปี 
                  3. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๗. แผนงานการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ทหารของ ทบ. 

มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ
ทุจริตในกระบวนการ
สอบ 

๑๐๐% ๑ ๑ ๐ ๑๐๐% √   

๘. แผนงานพัฒนา
ผู้เรียน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค ์

๘๐% ๑๓ ๑๑ ๒ ๘๔.๖๒ √    

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา 

ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน สกศ.ฯ ที่
สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของ นนร. 

๓.๕๑ ๕ ๓ ๒ ๔.๐๔ √   

 

 

 

 



 
๕๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและนํามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบการประกันคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คะแนนประเมินตนเอง 
สกศ.ฯ 

๔.๕๑ ๑๘ ๑๗ ๑ ๔.๖๕ √   

เป้าประสงค์  : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบํารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกครั้งที ่สกศ. รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอน
ใหม่ๆ  

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์
๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรสําหรับ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

จํานวนการจัดอบรม ≥ ๑ ครั้ง 

 

๒ ๒ ๐ ๒ ครั้ง √   

เป้าประสงค ์ : ปรนนิบัติบํารุงสิง่อุปกรณ ์อาคารสํานักงาน อาคารเรียน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่
เสมอ 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบาํรุง 
๑๒. แผนงานการปรับปรุง
อาคาร สิ่งปลูกสร้ าง  สิ่ ง
อํานวยความสะดวก และ
ระบบสาธารณูปโภค 

คว าม พึ ง พอ ใ จ ขอ ง 
นนร. และบุคลากร 

๓.๕๑ ๒ ๒ ๐ ๔.๓๓ √   

 



 
๕๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
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. แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถของ
กําลังพล 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๕ ๕ ๐ ๑๐๐% √   

๑๔. แผนงานพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้กับกําลัง
พล 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๒ ๒ ๐ ๑๐๐% √   

เป้าประสงค ์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากร อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๒ ๒ ๐ ๑๐๐% √  - 

๑๖. แผนงานการพัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตกําลังพล 

จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑๒ นาย ๑ ๑ ๐ ๒๑ นาย √  - 

 



 
๕๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่สามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา 
                  ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๘ 

(๑๑)๑ 

๖ ๒ ๗๕%  √ การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลฯ  โครงการ
ประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน์  ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

๑๘. แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๔ 
(๕)๒ 

๓ ๑ ๗๕%  √ โครงการพัฒนาเว็บไซต ์
สกศ.ฯ ยังไม่มีการ
ประเมินความพึงพอใจ
ตามตัวชี้วัด  

 

 

                                                           
๑
 โครงการการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายประจํากองวิชา  การติดตั้งเครื่องแม่ข่าย สกศ.ฯ โครงการพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่ปรึกษา และโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ไม่ได้ดําเนินการ  

๒โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายเวปไซต์  สกศ.ฯ   ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากการปรับปรุงโครงข่ายระบบสารสนเทศ รร.จปร. โดยจัดหาเครื่องแม่ข่ายใหม่และนําข้อมูลของ นขต.รร.จปร.ทั้งหมดรวมไว้ที่ 
กทท.รร.จปร. 



 
๕๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
กลยุทธ์ที่ ๑๒  การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและ นนร. 

๓.๕๑ ๒ ๒ ๐ ๔.๕๖ √   

เป้าประสงค ์ : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ สง่เสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๐. แผนงานการส่งกําลังพลเข้า
รับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. 
ภายใน กห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 

กําลังพลสอบผ่าน
การศึกษาใน
หลักสูตรที่เข้ารับ
การศึกษาหรือ
อบรม 

๑๐๐ % ๑ ๑ ๐ ๑๐๐% √   

๒๑. แผนงานการส่งกําลังพล
เข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้น
ของหลัก สูตรภายในประเทศ 
นอก กห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 

จํานวนบุคลากรที่
ได้รับการศึกษา
สูงขึ้น 

๗ นาย ๒ ๑ ๑ ๖  √ โครงการทุนการศึกษา
ห ลั ก สู ต ร วิ ศ ว ก ร ร ม
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขา
วิศวกรรมและเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศไม่บรรลุ
เป้าหมาย  



 
๕๔ 

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

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒๒. แผนงานการส่งกําลังพลเข้า
รับการศึกษาของ หลักสูตร
ต่างประเทศและแผนการใช้
ประโยชน์ 

จํานวนบุคลากรที่
ได้รับการศึกษา
สูงขึ้น 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

๑ ๐ ๑ เอก ๑ นาย 
โท ๑ นาย 

 √ มีการเลื่อนการให้ทุน
เนื่องจากมีความล่าช้าใน
การปรับย้าย 

๒๓. แผนงานการส่งกําลังพล
เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนา
กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๓ ๓ ๐ ๑๐๐% √   

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/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

คะแนนประเมิน
มาตรฐานที่ ๒ 

๓.๕๑ ๑๒ ๙ ๓ ๓.๖๑ √   

๒๕. แผนงานการจัดการ
ความรู้ (KM) 

จํานวนเรื่องในการ
จัดการความรู้    
สกศ.ฯ 

๑๒ เรื่อง ๑ ๑ ๐ ๑๒ เรื่อง √   

 



 
๕๕ 

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

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒๖. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๘ ๔ ๔ ๕๐%  √ ขาดการประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของโครงการที่ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 



 
 

 ๕๖ 

แนวทางการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์: บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและประสานงาน 
 เครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย 
 ตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมงานเฉลิมพระ 
 เกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ 
 รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง แต่เปลี่ยนจากโครงการจัดตั้งเป็นโครงการที่  
 เกี่ยวกับการดําเนินการ 

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และ 
พระบรมวงศานุวงศ ์

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง แต่ปรับเป็นกิจกรรม 

 โครงการสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติ ๕ 
รอบ สยามบรมราชกุมารี 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง แต่ปรับรูปแบบเป็นโครงการใหม่ 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สยาม 

บรมราชกุมารี สืบสานบทกวีเพลงพระราช 

นิพนธ์ 

√  -  ปิดโครงการ 



 
 

 ๕๗ 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

 

 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
 โครงการประกวดร้อยกรองเฉลิมพระ 
เกียรติ ๕ รอบ สยามบรมราชกุมารี 

√  -  ปิดโครงการ 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ 
เนื้อเพลงไทยใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิม
พระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ  
๖๐ พรรษา 

 √ - เนื่องจากเป็นหัวข้อที่ต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญที่ถวายงานด้านดนตรีไทย
มาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องยาวนานให้
ข้อมูล คําแนะนําและตรวจสอบความ
ถูกต้อง รวมทั้งต้องนําขึ้นทูลเกล้าฯ 
ถวายเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย ก่อนที่
จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มต่อไป จึงทําให้
ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 ดําเนินการต่อเนื่อง และปิดโครงการป ี๒๕๕๙ 

โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาท 
เศรษฐกิจพอเพียง 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระราช 
กรณียกิจใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเกี่ยวกับ 
รร.จปร. และ จว.นครนายก 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

 
 



 
 

 ๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คําสอน 
 (lecture notes) ในพลเอกหญิง สมเด็จ 
 พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช 

 กุมารี 

 √ - เนื่องจากเอกสารพระราชนิพนธ์คําสอนมี
จํานวนมาก ทั้งปริมาณและเนื้อหาที่แตกต่าง 
หลากหลาย ได้รับการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย 
เพื่อให้หนังสือสมบูรณ์จึงจําเป็นต้องผ่านพระ
ราชวินิจฉัยก่อนจัดพิมพ์ 

 ดําเนินการต่อเนื่อง 

 กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์  
 และพระบรมมหาราชวัง 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมา 
คุณากร 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพร 
 ชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

จัดกําลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระ 
ราชกุศล 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

 ๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการ 
ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รายการ 
จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วง
ละเมิดสถาบันฯ ในโครงการรณรงค์เสริมสร้าง
ความรักชาติ 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง แก้ไขผลการดําเนินการใหม่ให้
สอดคล้องกับค่า เป้าหมายหรือกําหนดค่าเป้าหมายใหม่ 



 
 

 ๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก  
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ 
ความรักชาติสําหรับกําลังพล  สกศ.ฯ 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของทางทหารและพลเรือน 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 

 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร √  -  ปิดโครงการ 

 โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและ 
 หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 

 √  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิตยัง
ไม่ผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการ
บริหารการศึกษา การดําเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณ   

 

 ปีการศึกษา ๕๙ ควรกําหนดให้ผ่านการพิจารณาของ สภา 
รร.จปร. และควรกําหนดให้ผ่านการพิจารณาของสภา
วิชาชีพด้วย 

 กิจกรรมประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
 บัณฑิตสาขา วท. 

√  -  พิจารณาว่าควรดําเนินการต่อหรือไม่ในปี ๒๕๕๙ 

 การจัดทํา มคอ. ๓ ถึง มคอ. ๗ √  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

 แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน 
 การศึกษา 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 



 
 

 ๖๐ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสญัญาบัตรหลักใหเ้ป็นผูน้ําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค ์: มีตํารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

การพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 

 √ ป ี๕๘ มีผลงานทางวิชาการที่ผ่านสภา
โรงเรียน  ประกอบด้วย ตํารา ๘ เรื่อง และ
งานวิจัย ๗ เรื่อง    

ดําเนินการต่อเนื่อง แต่อาจพิจารณาค่าเป้าหมายใหม่ 

โครงการจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อส่งเสริมให้    นนร. 
รักการอ่าน 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง แต่ปรับเป็นกิจกรรม 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและ 
โสตทัศนูปกรณ ์

√  -  

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการ 
เรียนการสอน 

√  - ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์เพิ่มมาก
ขึ้นจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้การเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ สกศ.ฯ 

√    
 

ดําเนินการต่อเนื่อง 

 
  



 
 

 ๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

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. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ. 

โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคล 
พลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) 

√   -  ไม่มีการดําเนินการ ในปี ๕๙ 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 

โครงการสัมมนาผู้บริหารด้านการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยสี่เหล่า 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง แต่อาจมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

การให้ความรู้ด้านกระบวนการการประกัน 
คุณภาพ (PDCA) แก่ นนร. ในการจัดทํา 
กิจกรรมผู้เรียน 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

โครงการสนับสนนุ  นนร. ในการเข้าแข่งขันชิง
ชนะเลิศ 

√  - ควรมีเวลาในการเตรียมการแข่งขันมากขึ้น และบาง
โครงการอาจพิจารณายกเลิกเพราะไม่จัดการแข่งขันในปี 

 
 
 



 
 

 ๖๒ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสญัญาบัตรหลักใหเ้ป็นผูน้ําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการฝึกปฏิบตัิงานด้านการพัฒนาชุมชน 
ของ นนร. ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ  
การพัฒนา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ √  - ดําเนินการต่อเนื่อง แต่ปรับรูปแบบกิจกรรมใหม่หรือปรับ
เป็นโครงการใหม่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 ใหม่ 

กิจกรรมจัดทําป้ายนิเทศภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาทักษะการสอบภาษาอังกฤษ 
แบบ ALC ให้แก่ นนร. 

√  - ปิดโครงการ 

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์และ นนร. √   ดําเนินการต่อเนื่อง  

ส่งเสริมการจัดทําโครงงานวิจัย นนร. √  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงาน 
ภายนอกมาให้ความรู้  นนร. 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และ
เทคโนโลยีอวกาศ ให้แก่ นนร. และบุคลากร 
ของ รร.จปร. 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง รอพิจารณาเรื่องงบประมาณ 



 
 

 ๖๓ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสญัญาบัตรหลักใหเ้ป็นผูน้ําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร. ประจําป ี
๒๕๕๘ 

 √ มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาโดย กองวิชาฯ 
แต่ไม่ได้รายงานผลการปฏิบัติประจําเดือน 

 พิจารณารูปแบบระบบใหม่ให้สอดคล้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาหรือปรับเอกสารใหม่ 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ของ นนร.  √ ปัญหาเกิดจากสิ่งแวดล้อมและ 
บรรยากาศใน รร.จปร. ไม่เอื้อให้ นนร. เลิก
สูบบุหรี่ 

ผลักดันให้โครงการอยู่ในความรับผิดชอบของ รร.จปร. 
เพื่อที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยขึ้นตรงของ 
รร.จปร.  ในการดําเนินงาน  

 ๙. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา 

โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผูน้ําแก่ นนร. 
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจําป ี

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. √  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

กิจกรรมรับแถว นนร.  √  นายทหารเวร สกศ.รร.จปร. บางนาย ประมาณ 
๕% ขาดรับแถว 

  รายงานเหตุการณ์และเหตุผลของการไม่ได้มารับแถวให้
เป็นลาย ลักษณ์อักษร 

การปฐมนิเทศ นนร. √  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

การปัจฉิมนิเทศ นนร.   √  เนื่องจากความเข้าใจในกรณีไม่มี นนร. จบ
การศึกษาและการจัดปัจฉิมนิเทศไม่ตรงกันทํา
ให้ ดําเนินการไม่ครบทุกกองวิชา 

 

 ให้กองวิชาที่ยังไม่ได้ดําเนินการให้ดําเนินการให้ครบและ
ประเมินอีกครั้ง 

 
 



 
 

 ๖๔ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสญัญาบัตรหลักใหเ้ป็นผูน้ําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์: ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและนํามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากร  สกศ.รร.จปร. มีความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบการประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 การทําแผนการดําเนินงานการประกัน  
 คุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง ปรับแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพให้
สอดคล้องกับ แผนงานประกันคณุภาพ รร.จปร. 

 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ  
 ประกัน 

√  - ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ควรจัดอบรมเรื่องตัวบ่งชี้ รอบ ๔ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับของ สกศ. 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อ 
สรุปผลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพ การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
พิจารณา แนวทางการพัฒนาในปการ
ศึกษา ๒๕๕๘ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

   
 



 
 

 ๖๕ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสญัญาบัตรหลักใหเ้ป็นผูน้ําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน
คุณภาพสกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การ
บรรลุเป้าหมาย ประจําปี ๒๕๕๘ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อ
กําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
การศึกษาตลอดปีการศึกษา 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

ประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง สกศ.ฯ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

กองวิชาส่งข้อมูลผลการดําเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ สกศ.ฯ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับกองวิชาและระดับ สกศ.ฯ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

 
 



 
 

 ๖๖ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสญัญาบัตรหลักใหเ้ป็นผูน้ําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาสู่ระบบการปฏิบัติงานประจํา 

√  - ควรกําหนดรูปแบบการดําเนินงาน ตามลําดับในโครงการในการ
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กําลังพลใน          
สกศ.รร.จปร. มีความคุ้นเคยกับการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการ 

โครงการประเมินผลกระบวนการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียน    
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 √ การจัดเก็บข้อมูลล่าช้ากว่าที่กําหนด
ตามแผนโครงการ 

ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ก.ค. ๕๙ 

ประเมินคณะกรรมการบริหารการศึกษา √   ดําเนินการต่อเนื่อง 

ประเมินผู้บริหารทุกระดับ √   ดําเนินการต่อเนื่อง 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองใน 
ทุกระดับของ สกศ.ฯ 

√   ดําเนินการต่อเนื่อง 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 

√   ดําเนินการต่อเนื่อง 

การจัดการความรู้ เรื่องการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการกับงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

√   ดําเนินการต่อเนื่อง 

 
 



 
 

 ๖๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค์ : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบํารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝายสนับสนุนทุกครั้งที่  สกศ. รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์

 ๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์

โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบํารุง
และแก้ไขปัญหาขั้นต้นคอมพิวเตอร์ 

√  - จัดอบรมทบทวนและเพิ่มเติมในป ี๕๙ 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมและ 
 ปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กแบบ    
 สายสะพาย”

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง เพิ่มเติมเรื่องการล้างแอร์ 

เป้าประสงค ์: ปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ์ อาคารสํานักงาน อาคารเรียน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร.  ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบาํรุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค 

ซ่อมปรับปรุงอาคาร √  -  ดําเนินการต่อเนื่อง และขยายพื้นที่ซ่อมปรับปรุงเพิ่มเติม 

ซ่อมปรับปรุง หอประชุม สกศ.ฯ √  -  ดําเนินการปรับปรุงต่อเนื่อง มีแผนทําตาข่ายครอบ  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๖๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์: ในแต่ละป ี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนา 
ทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล 

๑๓. แผนงานสง่เสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล 

การส่งเสริมให้กําลังพลมีความตั้งใจใน 
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

โครงการสนับสนนุการจัดทําและการรับรอง
ผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ สภา 
อาจารย์ สกศ.ฯ 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง และปรับเป้าหมายใหม่ในป ี๕๙ 

๑๔. แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล 

อบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลที่สนใจ √  -  ดําเนินการต่อเนื่อง แต่ควรปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใหม่
เนื่องจาก ปี ๕๘ มีจํานวนผู้เข้ารับการอบรมน้อยแต่ความพึงพอใจ
อยู่ในระดับสูง  

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับลูกจ้าง 
และพนักงานราชการ บก.รร.จปร. 

√  -  ปิดโครงการ 

 
 
 
 
 



 
 

 ๖๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์: สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากร อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕.  แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม √  -  

 โครงการ/กิจกรรมในการสืบสาน 
 ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

√    
 

 ดําเนินการต่อเนื่อง และควรเน้นย้ําให้มีการประเมินผลโครงการและ
กิจกรรมตามตัวชี้วัดที่กําหนด 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชวีิตกําลังพล 

โครงการสมรรถภาพหัวใจเพื่อคุณภาพชีวิต 
กําลังพล 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

เป้าประสงค ์: ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้ 
งานได้ตลอดเวลา 

๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการบริหาร การ
จัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย 

   ควรมีการกําหนดตัวชี้วัดและการบรรลุเป้าหมายสําหรับโครงการหลัก

๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพล 
ข้าราชการ สกศ.ฯ 

 √ ข้อตกลงเกี่ยวกับการเปิดเผย
ฐานข้อมูลยังไม่เรียบร้อย 

 ดําเนินการต่อเนื่อง และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาชั้นความลับ 
 ของฐานข้อมูลกําลังพลในปี ๕๙ 



 
 

 ๗๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒. โครงการประเมินการเรียนการสอน 

ออนไลน์ 
 √ โปรแกรมมีความซับซ้อน 

ต้องใช้เวลา 
 -ขยายระยะเวลาโครงการอีก ๘ เดือน 
-ลดปรับเปลี่ยนตารางภารกิจ เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบได้อย่าง
ต่อเนื่อง   

๓.  การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บ 
เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

๔.  โครงการพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่ 
ปรึกษา 

- - ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ยกเลิกโครงการ 

๕. โครงการพัฒนาระบบจัดการสิ่ง 
อุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้ระบบ barcode 

√  - ควรมีการปรับปรุงระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบการ
จัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ของ ทบ. 

๖. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล 
 นักวิจัยของ รร.จปร. 

√  -  

           ๗.  โครงการระบบสารบรรณ  
 อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง และควรมีการจัดตั้งทีมงานในการเป็นผู้ดูแล  
ระบบ (Administrator) เพื่อมีหน้าที่ในการดูแล  บํารุงรักษาระบบ 

 ให้คงประสิทธิภาพการใช้งานอย่างมีสมรรถภาพ และให้คําแนะนํา  
 แก่ผู้ใช้งานในกรณีที่มีปัญหาด้านการใช้งานระบบ 
  โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และระบบ  

 เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    

          ๑) โครงการการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย 
 ประจํากองวิชา 

√  -  



 
 

 ๗๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
 ๒) โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

 
√  -  

โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุจาก
หลักฐานต่างประเทศ 

√    ดําเนินการต่อเนื่อง 

การพัฒนาและจัดทําฐานข้อมูลห้องสมุด 
ออนไลน์ 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สกศ.ฯ. 
(ไม่รวมฐานข้อมูล) 

 √  ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ยัง  
 ไม่ได้ใช้งานจึงยังไม่ได้ประเมิน  
 ความ พึงพอใจ 

ควรขยายผลโครงการเพิ่มเติมในส่วนของกองวิชาต่างๆ เพื่อให้รูปแบบ
ของเว็บไซต์สอดคล้องในแนวทางเดียวกัน 

โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายระบบ
เอกสารภายใน สกศ.ฯ 

√  มีการปรับปรุงโครงข่ายระบบ
สารสนเทศของ รร.จปร. ประกอบ
กับระบบไฟฟ้าของ รร.จปร. ที่มี
ความไม่สม่ําเสมอ และมีการตัด
ระบบไฟฟ้าโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทําให้
เกิดข้อขัดข้องในระบบ ซึ่งส่งผลเสีย
ต่ออุปกรณ์และข้อมูลที่มี 

ดําเนินการต่อเนื่องในรูปแบบกิจกรรม  
- หากมีการตัดไฟหรือปรับปรุงระบบในส่วนใดขอให้แจ้งให้ ศกม.สกศ.
ทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการที่เหมาะสม 
- การโหลดข้อมูลช้าจะอยู่ในห้วงเดือน ก.ค. ที่มีการปรับปรุงโครงข่าย
สารสนเทศ รร.จปร. และห้วงปลายปี database มีขนาดใหญ่ขึ้น หาก
ข้อมูลมีขึ้น ควรจะปรับใช้ database อื่นที่เหมาะสม 



 
 

 ๗๒ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสญัญาบัตรหลักใหเ้ป็นผูน้ําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายเวปไซต์    
สกศ.ฯ 

 -  ไม่มีการดําเนินการเนื่องจากมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างระบบสารสนเทศ 
รร.จปร. โดยจัดหาเครื่องแม่ข่ายใหม่ 
และนําข้อมูลรวมศูนย์ไว้ที่ 
กทท.รร.จปร.  

 ปิดโครงการ 

ประเมินประสิทธิภาพของระบบเอกสาร 
ภายใน สกศ.ฯ 

√  -  

เป้าประสงค ์: สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

การปรับภูมิทัศน์ สกศ.ฯ และรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

โครงการ ๕ ส √  - ดําเนินการต่อเนื่องโดยปรับชื่อโครงการให้ครอบคลุมทั้ง สกศ.ฯ และ 
ควรมีกิจกรรม ๕ ส. ภายในกองวิชาทุกปี 

 
 
 
 
 



 
 

 ๗๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์: อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ 
ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่  ๑๓  ส่งเสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้ารวมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน  กห.  และแผนการใช้ประโยชน์ 

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

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

๒๑. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสูตรภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน 
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

โครงการทุนการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม 
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรม
และ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

 √  ดําเนินการต่อเนื่อง 

๒๒. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาของ หลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน์ 

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน 
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

 √  มีการเลื่อนทุนเนื่องจากความล่าช้า 
 ในการปรับย้าย 

ดําเนินการต่อเนื่อง และปรับรายละเอียดของระยะเวลาของทุนให้ชัดเจน
ว่าเป็นตามปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน 



 
 

 ๗๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒๓.    แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/    สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 

โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ 
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง  

ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน 
ศึกษา/ดูงาน 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง  

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับสถาบัน อุดมศึกษาและหน่วยงาน 
อื่นทั้งภายในและต่างประเทศ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง  

เป้าประสงค ์: ให้การสนับสนุนแก่  รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการดําเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษาภายนอก    และกลุ่มบุคคลอื่นๆ 

กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ  เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

แต่งตั้งคณะทํางานการวิจัยและงาน 
สร้างสรรค์ รร.จปร. 

√  -  

จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ 
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัยภายนอก 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 



 
 

 ๗๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
แต่งตั้งคณะทํางานประสานกับสถาบัน 
ภายนอกที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

 √ -  ดําเนินการให้แล้วเสร็จในปี ๕๙ 

โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ 

 √ จํานวนอาจารย์ที่จัดทําโครงการวิจัย
ในป ี๕๘ จํานวน ๒๖ นาย จาก
จํานวนอาจารย์ ๑๔๗ นาย คิดเป็น
ประมาณ ๑๙.๙๘% 

 ดําเนินการต่อเนื่อง 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
ภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อ
การพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

 √ -  ดําเนินการต่อเนื่อง ค่าเป้าหมายคงเดิม 

 โครงการสัมมนาทางวิชาการเฉลมิพระเกียรติ   
 พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   
 สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญ  
 พระชนมายุครบ ๕ รอบฯ 

√  -  ปิดโครงการ 

โครงการประชุมทางวิชาการ สภาอาจารย์ 
สกศ.ฯ 

√  -  ปรับชื่อโครงการให้สอดคล้องกับการสัมมนาวิชาการของสภาอาจารย์ 

โครงการบรรยายพิเศษทางวิชาการสภา 
อาจารย์ สกศ.ฯ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง  

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ ปี 
การศึกษา ๒๕๕๘ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง  



 
 

 ๗๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
จัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้าน 
งานวิจัย 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง  

การจัดทําวารสารทางวิชาการ รร.จปร. ให้เข้า
สู่ฐานข้อมูล (TCI) 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง  

นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
นนร. 

 √ มีการปฏิบัติ แต่มิได้มีการรายงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร 

ดําเนินการต่อเนื่อง  

๒๕. แผนงานการจัดการความรู้ (KM) 

โครงการการจัดการความรู้ ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประจําปี  ๒๕๕๘ 

√  - ๑. จัดช่องทางในการรับส่งเอกสารการจัดการความรู้ระหว่างกองวิชาฯ 
และคณะกรรมการจัดการความรู้ 
๒. เมื่อมีเอกสารเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ขอให้สําเนาให้คณะ 
กรรมการจัดการความรู้ สกศ.ฯ  ด้วย เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๓. ในปี ๕๙ ให้นํา KM เดิมที่ดําเนินการแล้วมาใช้ประโยชน์และเพิ่ม 
KM ใหม่ที่เน้นทางการทหารหรือความชํานาญของกองวิชา 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ 
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร 
ข้าราชการและลกจ้าง ทบ. 

√    
 

ดําเนินการต่อเนื่อง 



 
 

 ๗๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการสนับสนนุให้ข้าราชการบริการ 
วิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นทั้ง
ภายใน และภายนอกสถาบัน 

 √  มีการปฏิบัตแิต่มิได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจและรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

ดําเนินการต่อเนื่อง  

โครงการสนับสนนุและส่งเสริมให้อาจารย์ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ /
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ 
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 √ มีการปฏิบัติแต่มิได้มีการประเมินความ
พึงพอใจและรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร 

ดําเนินการต่อเนื่อง  

โครงการสนับสนนุและส่งเสริมให้ข้าราชการ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

 √ มีการปฏิบัติแต่มิได้มีการประเมินความ
พึงพอใจและรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษร 

ดําเนินการต่อเนื่อง  

โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อ 
วิทยุกระจายเสียง 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ 
สารสนเทศ 

√  -  

โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน 
พระราชานุเคราะห์ 

√  -  ดําเนินการต่อเนื่อง แต่ปรับรูปแบบเป็นกิจกรรม 

 
 



 
 

 ๗๘ 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๙ บรรลุ ไม่บรรลุ 
 นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ  
 ทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ 
 เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

  √  ขาดข้อมูลผลการนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการฯ 
มาพัฒานาการเรียนการสอน 

ดําเนินการต่อเนื่อง 
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