
 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
 

ส่วนการศึกษา 
โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกล้า 

พ.ศ.๒๕๕๙ 





สารบัญ 
 

เรื่อง           หน้า 

ค ำน ำ 
สำรบัญ 
สรปุผลกำรพัฒนำตำมข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำกกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ๑ 

โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร.  
ปกีำรศึกษำ ๒๕๕๘   

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนแม่บท สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙     ๒ 
  กับแผนปฏิบัตริำชกำร กวย.สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๙  
สรปุรำยละเอียดแผนปฏิบัติรำชกำร กวย.สกศ.รร.จปร.     ๑๗ 
ภำคผนวก           

- แผนงำนและโครงกำร        ๓๔ 



 

๑ 

สรุปผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อ ม.ค. ๕๙ 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

มาตรฐานท่ี ๑  
            นนร. มีเวลาในการศึกษาเล่าเรียนน้อย มีกิจกรรมภายนอกที่รบกวนเวลาของ นนร.มาก 
 

มาตรฐานท่ี ๒ 

            ควรมีการพัฒนาการน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ 
 
มาตรฐานท่ี ๓ 

           ควรพัฒนาการด าเนินงานตามแผนงานการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ น าความรู้จากการ
บริการวิชาการมาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย เพิ่มการจัดสรรและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการบริการวิชาการเพี่อสังคม 

 
มาตรฐานท่ี ๔ 

การพัฒนาในโครงการต่างๆ ควรระบุช่ือกิจกรรมแต่ละอย่างให้ชัดเจน รายงานการสรุปและการ
ประเมินผล ควรจะมีการแยกผลสรุปแต่ละกิจกรรม และเก็บภาพกิจกรรมด้วย 

 

มาตรฐานท่ี ๕ 

           พัฒนาความสอดคล้องของงานประกันคุณภาพฯ กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 

มาตรฐานท่ี ๖ 

           ไม่มี 
 
มาตรฐานท่ี ๘ 

           ควรมีการอบรมและช้ีแจงก าลังพลให้มีความรู้ทางด้านประกันฯ ให้มากขึ้น ควรมีการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐาน อ้างอิงของการประชุมกองฯอย่างเป็นระบบ 
 

 
 
 
 



๒ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บท สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับแผนปฏิบัตริาชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านกิจการพลเรือน 
สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข พร้อมทั้งส่งเสริม
อุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
บุคลากรของ สกศ. รร.จปร. ยึด
ม่ันและปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 

บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มี
อุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีด
ความสามารถ 
๑.  แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
(แผนของสกศ.ฯ) 

๑. การร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระ
พรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 

 

๙.๑ 
 

 
๒. การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราช
กุศล 

พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 

 

๙.๑ 

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หม่ินพระบรมเดชานุภาพ
และการกดดันทางสังคม 
(แผนของสกศ.ฯ) 

๓. งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ร.อ.ต้องการฯ ๙.๑ 

 

 

 
 



๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข พร้อมทั้งส่งเสริม
อุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ 
กษัตริย์ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้
บุคลากรของ สกศ. รร.จปร. ยึด
ม่ันและปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 
 

บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มี
อุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
๓. แผนงานการปลูกฝัง
และเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 
(แผนของสกศ.ฯ) 

๔. โครงการการปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์ทหารของกองทัพบก ให้
ก าลังพลของ กวย.ฯ 

ร.อ.ธนิตเชษฐ์ฯ ๙.๑ 

 

 

 

 

 



๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านการศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ด้าน
วิชาการให้เหมาะสม ทันสมัย 
และก้าวหน้า สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมและนโยบายของ
กองทัพบก ได้มาตรฐานตาม
ข้อก าหนดของทหารและพลเรือน 
และให้มีผลต่อการพัฒนาความรู้
ด้านภาษาที่สอนของ นนร. 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซ่ึงเป็น
ภาษาสากล ให้สามารถน ามาใช้
งานได้จริง 

มีหลักสูตรการศึกษาด้าน
วิชาการระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ที่ได้มาตรฐานตาม
ข้อก าหนดของทางทหารและ
พลเรือน  

กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร 
(แผน กวย.๑) 
 

๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

พ.อ.ปรีชาฯ ๓.๑(๒) 

๖. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

พ.อ.ปรีชาฯ ๓.๑(๒)(๕) 

๗. โครงการรับรองหลักสูตรวิศวกรรม
จากสภาวิศวกร 

พ.อ.ปรีชาฯ ๓.๑(๑) 

๘. การประเมินผลการเรียนการสอน
รายวิชา 

พ.อ.ปรีชาฯ ๓.๒(๓)(๔)             

๙. การจัดท า มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ พ.อ.ปรีชาฯ ๓.๒(๑-๒,๕)            
๓.๓ (๑,๒,๕) 

๑๐. การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานการศึกษา กวย.ฯ 

พ.อ.ปรีชาฯ ๓.๓(๔,๖) 

มีต ารา อุปกรณ์การเรียนการ
สอน ห้องปฏิบัติการ 
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่า
เทียมกับสถาบันอุดมศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการพัฒนา
ต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการ

๑๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

พ.อ.ปรีชาฯ ๓.๔(๒) 



๕ 
 

ภายนอก สอน (แผน กวย.๒) ๑๒. การพัฒนาต าราหรือเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

พ.อ.ปรีชาฯ ๓.๔(๑) 

๑๓. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พ.อ.ปรีชาฯ ๓.๔(๑,๓) 

๖. แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน (แผน กวย.๓) 

๑๔. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ
และโสตทัศนูปกรณ์ 

พ.อ.พิษณุฯ ๓.๔(๑) 

๑๕. โครงการพัฒนาห้องเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ์ 

พ.อ.พิษณุฯ ๓.๔(๑) 

๑๖. การประเมินผลระดับความพึง
พอใจการให้บริการด้านการเรียนการ
สอนและทรัพยากรการเรียนรู้ 

พ.อ.พิษณุฯ ๓.๔(๔-๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
สนับสนุน รร.จปร. ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) ให้เป็นไปด้วยความ
บริสุทธ์ิและยุติธรรม เพื่อให้ได้ 
นนร. ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และความพร้อมที่จะศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

รักษามาตรฐานระบบการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มี
ความโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม 
และเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๗. แผนงานการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ทหารของ ทบ. 
(แผนของสกศ.ฯ) 

๑๗. กิจกรรมการ รปภ.การสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. 
(ทบ.) 

พ.อ.ชวนฯ ๑.๒ 

จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการ
ของ นนร. ต่อสาธารณะชน
อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้ง
ประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มี
ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกปี 

๘. แผนงานพัฒนา
ผู้เรียน (แผนกวย.๔) 

๑๘. โครงการประเมินความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นนร. 
ชั้นปีที่ ๕ 

พ.อ.วสันต์ฯ ๑.๒(๑) 

๑๙. โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 
ของ นนร. 

ร.อ.ธนกรฯ ๙.๑ 

๒๐. การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ 
นนร.  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

พ.อ.วสันต์ฯ ๑.๓ 

๒๑. การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. 

พ.อ.วสันต์ฯ ๑.๓ 

๒๒. โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐ 

ร.อ.ธนกรฯ 
 

ไม่มี 

๒๓. โครงการแข่งขันสะพานเหล็ก
อุดมศึกษาประจ าปี ๒๕๕๙ 

พ.อ.ณัฐพรฯ ไม่มี 



๗ 
 

๒๔. การทัศนศึกษาของคณาจารย์และ 
นนร. 

พ.อ.พิษณุฯ ๒.๔ , ๓.๒(๑) 
๙.๑ 

๒๕. การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุน
ทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา 

พ.อ.ณัฐพรฯ ๑.๔(๑) 
 

๒๖. การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
นนร. ประจ าปี ๒๕๕๙ความรู้แก่ นนร. 

พ.อ.ปรีชาฯ ไม่มี 

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สนบัสนนุ รร.จปร. ในการสอบ
คดัเลอืกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 

นตท.(ทบ.) ให้เป็นไปด้วยความ
บริสทุธ์ิและยติุธรรม (ต่อ) 

รักษามาตรฐานทางด้าน
คุณภาพของ นนร. ให้มีความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้าน
การศึกษาและด้านจริยธรรม 
เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของ
กองทัพ 

๙. แผนงานการ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า (แผนของ สกศ.ฯ) 

๒๗. การรับแถว นนร. พ.อ.ชวนฯ ๙.๑ 

๒๘. การปฐมนิเทศ นนร. พ.อ.ชวนฯ ๗.๒(๑) , ๙.๑    

๒๙. การปัจฉิมนิเทศ นนร. พ.อ.ชวนฯ ๙.๑ 

๓๐. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวินัย นนร. 
 
 
 

พ.อ.ชวนฯ ๙.๑ 



๘ 
 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกระดับ เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองโดยบุคลากรทุก
ระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ทุกกองวิชามีระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพและ
น ามาใช้ในการพัฒนาและการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มี
ความรู้ ความเข้าใจ ระบบการ
ประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
(แผนกวย.๕) 
 

๓๑. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการ กวย.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

พ.อ.ณัฐภูมิฯ ๘.๒(๒) 

๓๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.อ.ณัฐภูมิฯ ๕.๑(๑) 

๓๓. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อสรุปผลการด าเนินงานปี
การศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการ
พัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

พ.อ.ณัฐภูมิฯ ๘.๒(๒) 

๓๔. การจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
กวย.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

พ.อ.ณัฐภูมิฯ ๕.๑(๑) 

๓๕. การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

พ.อ.ณัฐภูมิฯ ๕.๑(๒) 
๘.๒(๑) 

 
 
 

 

 
 



๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านก าลังพล 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้น
ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษา โดยการ
ช่วยในการจัดหาแหล่งทุนทั้ง
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. 
แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนา
หรือเข้ารับการฝึกอบรมทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ตนเอง
เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด 
ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.
สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 
 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 
๑๓. แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถ
ของก าลังพล(แผนกวย.
๖) 

๓๖. การส่งเสริมให้ก าลังพลมีความ
ตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง
รับราชการ 

พ.อ.ชวนฯ  ๒.๔ , ๕.๔ 

๓๗. การสนับสนุนการจัดท าและการ
รับรองผลงานเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

พ.อ.ชวนฯ ๒.๑ 

๑๔. แผนงานพัฒนา
ความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับ
ก าลังพล 

- - - 

 

 

 

 



๑๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ความสามัคคี การท างานเป็นหมู่
คณะ รวมถึงค่านิยมที่ดีและ
เหมาะสมอ่ืนๆ แก่บุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สกศ.รร.จปร. จัดอบรม
หรือจัดกจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม 
เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหารแก่
บุคลากร อย่างน้อยปลีะ ๑ 
ครั้ง 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
(แผนกวย.๗) 

๓๘. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์ กวย.ฯ 

พ.อ.ปรีชาฯ ๒.๕ 

๓๙. การประเมินจรรยาบรรณ อาจารย์ 
กวย. 

พ.อ.ปรีชาฯ ๒.๕ 

๔๐. โครงการทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม   
กวย ฯ 

พ.อ.พิษณุฯ ๗.๒ (๑) 

๔๑. การส่งเสริมและอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร.        
 

พ.อ.พิษณุฯ ๗.๒ (๑) 

๑๖. แผนงานการพัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตก าลังพล  
(แผนของ สกศ.ฯ) 

- - - 

 
 
 



๑๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เสนอความต้องการสิ่งอุปกรณ์ที่
เป็นผลมาจากวิทยาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายน ามาใช้ในการศึกษา 
การวิจัย การบริหารงานของ  
สกศ.รร.จปร. อันเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้
สูงขึ้น 

สกศ.รร.จปร. มีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา 
การวิจัย การบริหารงานของ 
สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(แผนของ สกศ.ฯ) 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับที่สามารถ
น ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง 
ภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 

๑๘. แผนงานพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (แผนกวย.๘) 
 

๔๒. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และเว็บไซต์กวย.ฯ 

ร.อ.ต้องการ ๕.๑ 

ด้านการบริหารจัดการ 
พัฒนาการจัดโครงสร้างของ
หน่วยให้สามารถรองรับปริมาณ
งานที่มีอยู่ และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของ
หน่วยที่สามารถรองรับปริมาณ
งานที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
อนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๑๒  การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย (แผนกวย.๙) 

๔๓. การปรับภูมิทัศน์ สกศ.ฯ และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 

 

๖.๖ 

๔๔. โครงการ ๕ ส. พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 

 

๖.๖ 

  

 

 

 



๑๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านก าลังพล 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้น
ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วม
สัมมนาหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ตนเองเก่ียวข้อง 
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้า
ร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. 
ทั้งหมด 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๓  ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๑. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับสูงขึ้น
ของหลักสูตร
ภายในประเทศ นอก 
กห.และแผนการใช้
ประโยชน์ 
 (แผนของ สกศ.ฯ) 
 

๔๕. โครงการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ 

พ.อ.ชวนฯ ๒.๔, ๕.๔ 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านก าลังพล 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้น
ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษา  (ต่อ) 
 

อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วม
สัมมนาหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ตนเองเก่ียวข้อง 
อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้า
ร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. 
ทั้งหมด  (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๓  ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๒. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาของหลักสูตร
ต่างประเทศและ
แผนการใช้ประโยชน์  
(แผนกวย.๑๐) 

๔๖. โครงการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 

พ.อ.ชวนฯ ๒.๔ , ๕.๔ 

๒๓. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
(แผนกวย.๑๑) 

๔๗. การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วม
การประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

พ.อ.ชวนฯ ๒.๔ 

๔๘. การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
อบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

พ.อ.ชวนฯ ๕.๔ 

๔๙. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง กวย.ฯ กับสถาบัน อุดมศึกษา
และหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

พ.อ.ชวนฯ ๒.๔ , ๖.๑ 



๑๕ 
 

๕๐. การเตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วม
ระหว่าง รร.จปร.และ มศว. ในการ
จัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ 

พ.อ.ชวนฯ ๒.๔ , ๖.๑ 
 

 

 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านการศึกษา 
พัฒนาและส่งเสริมการท างาน
วิจัยและงานวิชาการอ่ืนๆ ของ 
อจ.สกศ.รร.จปร. และ นนร. 
 

ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. 
ในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและ
กองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อ
การด าเนินงานด้านการวิจัย
ของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. 
ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อม่ันและ ให้การ
ยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์  
(แผนกวย.๑๒) 

๕๑. โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 

พ.อ.ณัฐพรฯ ๒.๒ (๑) 

๕๒. การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการภายนอก ระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อการพัฒนานักวิจัย 
รร.จปร.   

พ.อ.ณัฐพรฯ ๒.๒ 

๕๓. การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ
อาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

พ.อ.ณัฐพรฯ ๒.๒ 

 

 



๑๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านการศึกษา 
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
สายอาจารย์ บริการทางวิชาการ 
 

ให้บริการทางการศึกษาแก่
สถานศึกษาภายนอก และกลุ่ม
บุคคลอ่ืนๆ 

กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อม่ันและ ให้การ
ยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๕. แผนงานการ
จัดการความรู้(KM) 
(แผนของ สกศ.ฯ) 

๕๔. โครงการการจัดการความรู้   ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ประจ าปี ๒๕๕๙ 

พ.อ.วสันต์ฯ 
 

๙.๒ 

๒๖. แผนงานการ
บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ (แผนกวย.๑๓) 

๕๕. การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษ
เพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อ
ของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

พ.อ.พิษณุฯ ๖.๑ 

๕๖. การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา /กรรมการวิชาการ 
/กรรมการวิชาชีพ /กรรมการวิทยานิพนธ์
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

พ.อ.พิษณุฯ ๖.๑ 

๕๗. การสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / 
ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุน
หน่วยงานอ่ืน 

พ.อ.พิษณุฯ ๖.๑ 

๕๘. โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมและ
หน่วยงานอ่ืน ทั้งในและนอกสถาบัน 

ร.อ.ต้องการฯ ๖.๑ 
๖.๒ 

๕๙. การน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนและ/หรือการวิจัย 

ร.อ.ต้องการฯ ๖.๒ 
(๑) 

 



๑๗ 
 

สรุปรายละเอียดแผนปฏบิัตริาชการ กวย.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
รอง 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑.  แผนงานการพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

จ านวน 
ก าลังพลที่
เข้าร่วม 

๘๐ % ๑. กิจกรรมร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัย
มงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

จ านวนก าลัง
พลที่เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 
๕๐ % 

พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 
 

ร.อ.ต้องการ
ฯ 

๙.๑ 

๒. กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล จ านวนก าลัง
พลที่เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 
๑ นาย 

พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 
 

ร.อ.ต้องการ
ฯ 

๙.๑ 

๒. แผนงานการใช้มาตรการทาง
กฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ
และการกดดันทางสังคม    

จ านวน
ข้อความ 

๑๐๐๐ 
ข้อความ 

๓. งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวน
ข้อความ 
 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐๐๐ 

ข้อความต่อ
ปี 

ร.อ.ต้องการฯ ร.ต.ธนินทร์
ฯ 

๙.๑ 

เป้าประสงค์ : การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
๓. แผนงานการปลูกฝังและ
เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ   

จ านวน
ก าลังพลที่
เข้าร่วม 

๕๐% ๔. โครงการการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์
ทหารของกองทัพบก ให้ก าลังพลของ กวย.ฯ 

จ านวนก าลัง
พลที่เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 
๕๐% 

ร.อ.ธนิตเชษฐ์
ฯ 

ร.ต.ธนินทร์
ฯ 

๙.๑ 



๑๘ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
รอง 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
 

การ
รับรอง
หลักสูตร 

หลักสูตร
ผ่านการ
รับรอง 

๕. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา 

การแต่งตั้งคณะ
กรรม การ
บริหารและ
พัฒนาหลักสูตร 

มีค าสั่ง
แต่งตั้ง 

พ.อ.ปรีชาฯ ร.อ.ธนกรฯ ๓.๑(๒) 

๖. การประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา 

จ านวนครั้งการ
ประชุม 

≥ ๒ พ.อ.ปรีชาฯ ร.อ.ธนกรฯ ๓.๑(๒)(๕) 

๗. โครงการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมจากสภา
วิศวกร 

เอกสารรับรอง
หลักสูตรส่งสภา
วิศวกร 

ผ่านการ
รับรอง 

พ.อ.ปรีชาฯ ร.อ.ธนกรฯ ๓.๑(๑) 

๘. การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา ผลการประเมิน ≥ ๓.๕๑ พ.อ.ปรีชาฯ ร.อ.ธนกรฯ ๓.๒(๓)(๔)                

๙. การจัดท า มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ มีการด าเนินการ ๑๐๐ % พ.อ.ปรีชาฯ ร.ต.สมิทธิ
ภัทรฯ 

๓.๒    
(๑-๒,๕)            

๓.๓ 
(๑,๒,๕) 



๑๙ 
 

๑๐. การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
การศึกษา กวย.ฯ 

มีการด าเนินงาน มีค าสั่ง
แต่งตั้ง 

พ.อ.ปรีชาฯ ร.อ.ธนกรฯ ๓.๓  
(๔,๖) 

เป้าประสงค์ : มีต าราอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนาต าราและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน  

จ านวน
ต ารา 

๑ ๑๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ 

ค าสั่งแต่งตั้ง มีค าสั่ง
แต่งตั้ง 

พ.อ.ปรีชาฯ ร.อ.ต้องการฯ ๓.๔(๒) 

๑๒. การพัฒนาต าราหรือเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 

จ านวนต ารา
หรือเอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 

≥ ๕๐%
ของ

รายวิชาที่
สอน 

พ.อ.ปรีชาฯ ร.อ.ต้องการฯ ๓.๔(๑) 

๑๓. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของ
สื่อการเรียนการ
สอน 

๑๐๐% พ.อ.ปรีชาฯ ร.อ.ต้องการฯ ๓.๔(๑,๓) 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
รอง 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : มีต าราอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน (ต่อ) 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนา
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  

คะแนน
ความพึง
พอใจ 

≥๓.๕๑ ๑๔. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ์ 

ความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ 

๑๐๐ % พ.อ.พิษณุฯ ร.อ.ธนิตเชษฐ์
ฯ 

๓.๔(๑) 

๑๕. โครงการพัฒนาห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ ความพร้อมของ
ห้องเรียนและ
โสตฯ 

๑๐๐ % พ.อ.พิษณุฯ ร.อ.ธนิตเชษฐ์
ฯ 

๓.๔(๑) 

๑๖. การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านการเรียนการสอนและทรัพยากรการ
เรียนรู้ 

คะแนนความพึง
พอใจ 

≥๓.๕๑ พ.อ.พิษณุฯ ร.อ.ธนิตเชษฐ์
ฯ 

๓.๔(๔-๕) 

เป้าประสงค์ : รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนักเรียนทหารของ ทบ. 
 

มี
ประสิทธิ
ภาพ ไม่มี
การทุจริต
ใน
กระบวน
การสอบ 

๑๐๐ % ๑๗. กิจกรรมการ รปภ.การสอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) 

มีประสิทธิภาพ 
ไม่มีการทุจริตใน
กระบวนการสอบ 

๑๐๐ % พ.อ.ชวนฯ พ.อ.ปรีชาฯ ๑.๒ 

 



๒๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
รอง 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.) 
เพิ่มขึ้นทุกปี 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ต่อ) 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 
 

จ านวน
โครงการ
กิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุประ
สงค์ 

๘๐ % ๑๘. โครงการประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ นนร. ชั้นปีที่ ๕ 

ระดับ
ความสามารถ
ในการใช้ระบบ
สารสนเทศ 
ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
ITC 

≥ ระดับ๑ พ.อ.วสันต์ฯ ร.อ.ธนกรฯ ๑.๒(๑) 

๑๙. โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ของ นนร. จ านวน นนร. 
เข้ารับการอบรม 

≥ ๙๐% ร.อ.ธนกรฯ ร.ต.ชลิตฯ ๙.๑ 

๒๐. การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร.  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลงานวิจัย ๑ ผลงาน พ.อ.วสันต์ฯ ร.อ.ธนกรฯ ๑.๓ 

๒๑. การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร. 

จ านวนโครงงาน
ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร่หรือ
น าไปใช้
ประโยชน์ 

๑ ผลงาน พ.อ.วสันต์ฯ ร.อ.ธนกรฯ ๑.๓ 

๒๒. โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐ 

ผลการแข่งขัน ติด ๑ ใน 
๑๐ ทีม 

ร.อ.ธนกรฯ 
 

ร.ต.ชลิตฯ  



๒๒ 
 

๒๓. โครงการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ผลการแข่งขัน ได้รับ
รางวัลหรือ
ประกาศ
เกียรติคุณ 

พ.อ.ณัฐพรฯ ร.อ.ธนกรฯ  

๒๔. การทัศนศึกษาของคณาจารย์และ นนร. ระดับความพึง
พอใจของ นนร.
และอาจารย์ 

≥ ๓.๕๑ พ.อ.พิษณุฯ ร.ต.สมิทธิภัทร
ฯ 
ร.ต.จิรวัฒน์ฯ 

๒.๔ 
๓.๒(๑) 
๙.๑ 

๒๕. การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือ
ทุนการศึกษา 

จ านวนผู้มี
ประสบการณ์ฯที่
ได้รับเชิญ  

๒ ท่าน พ.อ.ณัฐพรฯ ร.ต.สมิทธิภัทร
ฯ 
 

๑.๔(๑) 
 

๒๖. การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร. ประจ าปี 
๒๕๕๙ 

รายงานข้อมูล 
นนร. ที่อยู่ใน
ความรบัผิดชอบ
ให้ ผบช. ทราบ 

≥ ๒ ครั้ง/
ภาค

การศึกษา 

พ.อ.ปรีชาฯ ร.ต.จิรวัฒน์ฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
รอง 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ต่อ)  

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า  

จ านวน
โครงการ
/
กิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุประ
สงค์ 

๘๐ % ๒๗. การรับแถว นนร. ร้อยละของการ
รับแถว นนร. 
โดยนาย น.เวร 
กวย.ฯ 

๑๐๐ % พ.อ.ชวนฯ พ.อ.ปรีชาฯ ๙.๑ 

๒๘. การปฐมนิเทศ นนร. มีการด าเนินการ ๑๐๐ % พ.อ.ชวนฯ พ.อ.ปรีชาฯ ๗.๒(๑)  
๙.๑    

๒๙. การปัจฉิมนิเทศ นนร. มีการด าเนินการ ๑๐๐ % พ.อ.ชวนฯ พ.อ.ปรีชาฯ ๙.๑ 

๓๐. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย นนร. 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

มีการ
ด าเนินการ 

พ.อ.ชวนฯ พ.อ.ปรีชาฯ ๙.๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
รอง 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : บุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 

ผลการ
ประเมิน
จากสกศ. 

๔.๕๑ ๓๑. การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อ
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ กวย.ฯ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ กวย. 

๑๐๐% พ.อ.ณัฐภูมิฯ ร.ต.สมิทธิ-
ภัทรฯ 

๘.๒(๒) 

๓๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บ
หลักฐานอ้างอิง
บนระบบ
ฐานข้อมูล 

มีการ
ด าเนินการ 

พ.อ.ณัฐภูมิฯ ร.อ.ธนกรฯ ๕.๑(๑) 

๓๓. การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อ
สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณา
แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ได้รับ
การประเมิน 

๑๐๐% พ.อ.ณัฐภูมิฯ ร.ต.สมิทธิ-
ภัทรฯ 

๘.๒(๒) 

๓๔. การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ กวย.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

การประเมิน
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

๑๐๐ % พ.อ.ณัฐภูมิฯ พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 
 

๕.๑(๑) 

๓๕. การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

ส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง
ตามก าหนด 

๑๐๐ % พ.อ.ณัฐภูมิฯ พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 
 

๕.๑(๒)
๘.๒(๑) 



๒๕ 
 

เป้าประสงค์ : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบ ารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกครั้งที่ สกศ. รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 
๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากร
ส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 
 

- - - - - - - - 

เป้าประสงค์ : ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ อาคารส านักงาน อาคารเรียน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของสกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 
กลยุทธ์ที่ ๘  พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง 
๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ านวยความ
สะดวกและระบบสาธารณูปโภค  
 

- - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบรอง 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคนต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ๒ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯจัดร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 

๑๓. แผนงานส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถของก าลังพล 

จ านวน
โครงการ
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐ % ๓๖. การส่งเสริมให้ก าลังพลมีความตั้งใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 

ก าลังพลที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตร 

๑๐๐% พ.อ.ชวนฯ พ.อ.ปรีชาฯ ๒.๔, 
๕.๔ 

๓๗. การสนับสนุนการจัดท าและการรับรอง
ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวน ๑ พ.อ.ชวนฯ พ.อ.ปรีชาฯ ๒.๑ 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู้และ
ทักษะภาษาต่างประเทศให้กับ
ก าลังพล 

- - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิด 
ชอบรอง 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากรอย่างน้อยปลีะ ๑ ครั้ง 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
 

โครงการ
กิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุ 

ประสงค์ 

๘๐ % ๓๘. การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์ กวย.ฯ 

ค าสั่งแต่งตั้ง 
 
 

มีค าสั่ง
แต่งตั้ง 

 

พ.อ.ปรีชาฯ ร.ต.ชลิตฯ ๒.๕ 

๓๙. การประเมินจรรยาบรรณ อาจารย์ กวย. ผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 
 

≥ ๓.๕๑ 
 

พ.อ.ปรีชาฯ ร.ต.ชลิตฯ ๒.๕ 

๔๐. โครงการทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  กวย.ฯ 
 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม 

≥ ๓.๕๑ พ.อ.พิษณุฯ ร.ต.สมิทธิ
ภัทรฯ 

๗.๒ (๑) 

๔๑. การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ 
นนร.        
 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม  

≥ ๓.๕๑ พ.อ.พิษณุฯ ร.ต.สมิทธิ
ภัทรฯ 

๗.๒ (๑) 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตก าลังพล  
 
 
 

- - - - - - - - 



๒๘ 
 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการศึกษาการวิจัยการบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์  

- - - - - - - - 

 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
รอง 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริงภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย (ต่อ) 
๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

จ านวน
โครงการ
ที่บรรลุ
วัตถุ 
ประสงค์ 

๘๐ % ๔๒. โครงการพัฒนาเว็บไซต์กวย.ฯ 
 

มีเว็บไซต์กอง มีการ
ด าเนินการ 

ร.อ.ต้องการ ร.อ.ธนกรฯ ๕.๑ 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในหน่วย  

ระดับ
ความพึง
พอใจของ
บุคลากร
และนนร. 

๓.๕๑ ๔๓. การปรับภูมิทัศน์ สกศ.ฯ และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

คะแนนความ
พึงพอใจ 

≥ ๓.๕๑ พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 

 

ร.ต.ชลิตฯ ๗.๒ 

๔๔. โครงการ ๕ ส. คะแนนความ
พึงพอใจ 

≥ ๓.๕๑ พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 

ร.ต.ชลิตฯ ๗.๒ 



๒๙ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
รอง 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ๒ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัดร้อยละ ๕๐ 
ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้า
รับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. 
ภายในกห.และแผนการใช้
ประโยชน์  

- - - - - - - - 

๒๑. แผนงานการส่งก าลังพลเข้า
รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของ
หลักสูตรภายในประเทศ นอก 
กห.และแผนการใช้ประโยชน์ 

อจ.ที่ศึกษา
ต่อภายใน 
ประเทศ 

๒ ๔๕. โครงการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ 

จ านวนก าลัง
พลที่ศึกษาต่อ
ในประเทศ 

๒ พ.อ.ชวนฯ พ.อ.ปรีชาฯ ๒.๔, 
๕.๔ 

๒๒. แผนงานการส่งก าลังพลเข้า
รับการศึกษาของหลักสูตร
ต่างประเทศและแผนการใช้
ประโยชน์   

อจ.ที่ศึกษา
ต่อในต่าง 
ประเทศ 

๒ ๔๖. โครงการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 

จ านวนก าลัง
พลที่ศึกษาต่อ
ในต่างประเทศ 

๒ พ.อ.ชวนฯ พ.อ.ปรีชาฯ ๒.๔, 
๕.๔ 

 

 
 
 
 



๓๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ๒ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัดร้อยละ ๕๐ 
ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก (ต่อ) 
๒๓. แผนงานการส่งก าลังพลเข้า
ร่วมการประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ  

จ านวน
โครงการ

/
กิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุประ

สงค์ 

๘๐% ๔๗. การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๔  พ.อ.ชวนฯ พ.อ.ปรีชาฯ ๒.๔ 

๔๘. การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๓ พ.อ.ชวนฯ พ.อ.ปรีชาฯ ๕.๔ 

๔๙. โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กวย.
ฯ กับสถาบัน อุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืนทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

จ านวน
โครงการ 

๑ พ.อ.ชวนฯ พ.อ.ปรีชาฯ ๒.๔, 
๖.๑ 

๕๐. การเตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่าง รร.จปร.
และ มศว. ในการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓  

จ านวนครั้งที่
จัดการประชุม 

๓ พ.อ.ชวนฯ พ.อ.ปรีชาฯ ๒.๔, 
๖.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
รอง 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเชื่อม่ันและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์  
 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุประ

สงค์ 

๘๐% ๕๑. โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งานสร้างสรรค์
ของอาจารย์  

จ านวนอาจารย์ ๒๐% พ.อ.ณัฐพรฯ พ.อ.วสันต์ฯ ๒.๒ (๑) 

๕๒. การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร.   

จ านวนผลงาน
ที่ได้รับการ
ตีพิมพ ์

๒ ผลงาน พ.อ.ณัฐพรฯ พ.อ.วสันต์ฯ ๒.๒  

๕๓. การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลงานวิจัย
ดีเด่น 

๑ พ.อ.ณัฐพรฯ พ.อ.วสันต์ฯ ๒.๒ 

๒๕. แผนงานการจัดการความรู้ 
(KM) 
 

จ านวน
บทความ
ใน KM 

๑ ๕๔. โครงการการจัดการความรู้   ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี ๒๕๕๙ 

จ านวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู้ 

๑ พ.อ.วสันต์ฯ ร.อ.ต้องการ
ฯ 

 

๙.๒ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมา

ย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้รับผิดชอบ 
รอง 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ 

กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเชื่อม่ันและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

๒๖. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ  
 

จ านวน
โครงการ
กิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุ 

ประสงค์ 

๘๐ % ๕๕. การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์
การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง 
ทบ. 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥๔.๐๐ พ.อ.พิษณุฯ ร.ต.จิรวัฒน์ฯ ๖.๑ 

๕๖. การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ / 
กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥๔.๐๐ พ.อ.พิษณุฯ ร.อ.ต้องการฯ ๖.๑ 

๕๗. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥๔.๐๐ พ.อ.พิษณุฯ ร.อ.ต้องการฯ ๖.๑ 

๕๘. โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานอ่ืน ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ร.อ.ต้องการ
ฯ 

ร.ต.ธนินทร์ฯ ๖.๑ 
๖.๒ 

๕๙. การน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

จ านวนการ
บริการวิชาการฯ 
ที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการสอน
และ/หรือการวิจัย 

๘๐% 
จาก

จ านวน
ทั้งหมด 

 

ร.อ.ต้องการ
ฯ 

ร.ต.ธนินทร์ฯ ๖.๒ 
(๑) 

 



 
 

 

๓๔ 

 

 
 
 
 
 

แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
 ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 

 

 

 



 
 

 

๓๕ 

 

แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 

ชื่อแผนงาน แผนงานการพัฒนาหลกัสูตร 
 

จ านวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ 
     

ผู้รับผิดชอบแผนงาน  ๑. พ.อ.ปรีชา  อภิวันท์ตระกูล ประธานกรรมการ 
    ๒. พ.อ.พิษณุ  พวงสุนทร กรรมการ 
    ๓. พ.อ.ณัฐภูม ิ  ศรีเพชร  กรรมการ 
    ๔. ร.อ.ธนกร  งามจรุงจิต กรรมการ/เลขานุการ 
     

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. จัดให้มีคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สภาวิศวกร  สกอ.  สมศ.  สภากลาโหม  หรือ
กรมการทหารช่าง ซึ่งเป็นหน่วยใช้งาน  โดยอาศัยข้อมูลจากผลการประเมินหลักสูตรหรือ มคอ.๗  อีกทั้งเป็น
การปรับปรุงหลกัสตูรใหเ้ข้ากับเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงไป  และเป็นการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ระบบการศึกษาของกลุ่มประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อใหห้ลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาได้มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น
สภาวิศวกร สมศ.  สกอ. และเป็นที่ยอมรับในแวดวงการศึกษา 

๒. เพื่อเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับสถาบันว่ามหีลกัสูตรที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาปรับปรงุตามวงรอบ
อย่างสม่ าเสมอ และมีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรงุ 
 
เป้าหมาย  หลักสูตรผ่านการรบัรองจากสภาวิศวกร  สกอ. และสภาการศึกษาวิชาทหาร 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ การรบัรองหลักสูตร 
 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการพฒันาก าลงัพลต่อไป 

ระยะเวลาการด าเนินงาน     ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 



 
 

 

๓๖ 

 

 
ทรัพยากรและงบประมาณ  
 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รบัการอนมุัต ิ
 
การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากการมาตรวจเยี่ยมของสภาวิศวกร สกอ. และสมศ. โดยพจิารณา
จากรายงานผลการประเมิน และมีการแกป้ัญหาในระหว่างการด าเนินงานอย่างต่อเนือ่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมโยธาได้รับการรบัรองจากสภาวิศวกร  สกอ.  สมศ. 
๒. เป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบักองวิชาวิศวกรรมโยธาว่ามีหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน 
 

----------------------------------- 
                           
                            ตรวจถูกต้อง 

                                                                     พ.อ. 
                                                                    (ปรีชา   อภิวันท์ตระกูล) 
                                                               รศ.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

๓๗ 

 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ: กวย.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ให้สถาบันการศึกษาด าเนินการในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งนโยบายด้านการศึกษา
ของ ทบ. เป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรงุระบบการศึกษาที่สอดคลอ้งกับ พรบ. การศึกษาแห่งชาติปี ๒๕๔๒ ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องตามห้วงเวลาที่ก าหนด กวย.
สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยข้ึนตรงของ สกศ.รร.จปร. ที่มีภารกิจในด้านให้การศึกษากับ นนร. จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมีการทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาของตนเองให้ได้
มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ของสภาวิศวกร  สภาการศึกษาวิชาทหาร  
สมศ. และสกอ. และให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้มาตรฐานตามข้อบังคับของหน่วยงานภายนอกเช่น สภา
วิศวกร  สกอ. สมศ. และสภาการศึกษาวิชาทหาร 
 ๓.๒  เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก กวย.สกศ.รร.จปร. มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงตามความ
ต้องการของหน่วยผู้ใช้ 
 
๔. ตัวชี้วัด 
 การรบัรองหลักสูตรจากหน่วยงานภายนอก เช่น สภาวิศวกร  สภาการศึกษาวิชาทหาร สมศ. สกอ. 
 
๕. เป้าหมาย 
 หลักสูตรผ่านการรบัรองจากสถาบันภายนอกที่มาประเมิน 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑ ม.ค.๕๙ – ๓๑ ธ.ค.๕๙ 
 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
 ๗.๒  รวบรวมข้อมูล  ศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับ ของแต่ละหน่วยงาน 
 ๗.๓  ประชุมหาข้อสรุป  แบ่งมอบงานในการจัดท าเอกสาร 
 ๗.๔  จัดท ารูปเล่มและรวบรวมเอกสารหลักฐานส่งให้หน่วยงานที่จะมาตรวจประเมิน 
 ๗.๕  ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทางเอกสารในเบื้องต้น 
 ๗.๖  รับการตรวจเยี่ยมสถานที่หรือการตรวจประเมิน 
 ๗.๗  รายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยเหนือรับทราบ 



 
 

 

๓๘ 

 

๘. งบประมาณ  
 รับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือตามความจ าเปน็ 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ มีการประชุมในระดับผู้ปฏิบัติการและมีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติเป็นระยะๆ 
 ๙.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามห้วงเวลาให้หน่วยเหนือรับทราบความก้าวหน้า 
 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีมาตรฐาน 
 ๑๐.๒ สถาบันมีช่ือเสียงในด้านคุณภาพของหลกัสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๓๙ 

 

 

 
 
 
 
 

แผนงานการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 

 

 

 



 
 

 

๔๐ 

 

แผนงานการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

ชื่อแผนงาน แผนงานการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 

จ านวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน  ๑. พ.อ.ปรีชา  อภิวันท์ตระกูล ประธานกรรมการ 
    ๒. จ.ส.อ.สมยงค์  วังยายฉิม กรรมการ 
    ๓. ส.อ.หญิง กาญจนา น้อยส าแดง กรรมการ 
    ๔. ร.อ.ต้องการ  แก้วเฉลิมทอง กรรมการ/เลขานุการ 
     

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. มีการเรียนการสอนที่หลากหลายสาขาย่อย ต าราหรือเอกสารที่มีจ าหน่ายใน
ท้องตลาดก็มีหลากหลายให้เลือกสรร  แต่กวย.ฯ ผลิตนายทหารที่ส าเร็จแล้วออกไปอยู่หน่วยงานของทหาร  
ดังนั้นต าราที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดอาจจะมีเนื้อหาไม่ตรงตามความต้องการของผู้สอน  ดังนั้น กวย.ฯ จึงมีแผน
สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตต าราเพื่อใช้ในการเรยีนการสอน  อีกทั้งต าราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่
จัดท าข้ึนมา  ยังสามารถน าไปใช้เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้อาจารยท์ี่สอนในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธามีต าราที่ตรงกบัความ
ต้องการของผูส้อน 

 ๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมใหอ้าจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 
 
เป้าหมาย อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมโยธามกีารจัดท าต ารา/เอกสารประกอบการสอน ๑ เล่มตอ่ป ี

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนต ารา/เอกสารประกอบการสอนที่จัดท าข้ึน 
 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการพฒันาก าลงัพลต่อไป 

ระยะเวลาการด าเนินงาน     ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 

 



 
 

 

๔๑ 

 

ทรัพยากรและงบประมาณ  
 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รบัการอนมุัต ิ
 
การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากด าเนินงานในการจัดท าต ารา/เอกสารประกอบการสอน  ติดตาม
การประชุมพจิารณาผลงานทางวิชาการโดยสภาอาจารย์ 
 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. เป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบักองวิชาวิศวกรรมโยธาว่ามีอาจารย์จัดท าต ารา/เอกสารประกอบการ
สอนเพือ่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการต่อไป 

๒. นนร. มีต ารา/เอกสารประกอบการสอนที่ตรงกบัเนื้อหาทีส่อน 
 

----------------------------------- 
                           
                             ตรวจถูกต้อง 

                                                                     พ.อ. 
                                                                    (ปรีชา   อภิวันท์ตระกูล) 
                                                               รศ.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

๔๒ 

 

โครงการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ: กวย.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกวย.ฯ ผลิตนายทหารที่มีความช านาญเฉพาะทาง  ดังนั้นต าราที่ใช้ในการสอนก็ต้องมีเนื้อหาที่
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยใช้ว่า นนร.  จะต้องมีความรู้ทางด้านใดบ้างเป็นพิเศษ ดังนั้นกวย.ฯ             
จึงส่งเสรมิให้อาจารย์จดัท าต ารา/เอกสารประกอบการสอนเอง  อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อ
การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอีกด้วย 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อผลิตต ารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอนทีม่ีเนื้อหาตรงตามความต้องการของผู้สอนและ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยใช้ได้ตรงประเด็น 
 ๓.๒  เพื่อน าต ารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน มาเปน็ผลงานทางวิชาการเพื่อการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของสภาอาจารย ์
 
๔. ตัวชี้วัด 
 จ านวนต ารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอนทีจ่ัดท าข้ึน 
 
๕. เป้าหมาย 
  ๑ เล่มต่อปกีารศึกษา 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑ ม.ค.๕๙ – ๓๑ ธ.ค.๕๙ 
 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑  ส ารวจก าลังพลที่จะจัดท าต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
 ๗.๒  ให้อาจารย์ผู้สนใจด าเนินการจัดท าต ารา/เอกสารประกอบการสอนให้แล้วเสร็จ 
 ๗.๓  ท ารายงานให้สกศ.ฯ โดยผ่านสภาอาจารย์แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงาน 
 ๗.๔  คณะกรรมการพิจารณาต ารา/เอกสารประกอบการสอน 
 ๗.๕  เจ้าของผลงานแก้ไขตามกรรมการเสนอแนะ 
 ๗.๖  รายงานผลการประเมิน เพื่อการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและสภา รร.จปร. ต่อไป 
 ๗.๗  ส าหรับต ารา/เอกสารประกอบการสอนที่ไม่ได้น าไปขอต าแหน่งทางวิชาการ ให้ธุรการ  กวย.ฯ 
จัดท ารูปเล่มเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 
  
๘. งบประมาณ  
 รับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือตามความจ าเปน็ 



 
 

 

๔๓ 

 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ มีการประชุมในระดับผู้ปฏิบัติการและมีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติเป็นระยะๆ 
 ๙.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามห้วงเวลาให้หน่วยเหนือรับทราบความก้าวหน้า 
 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ นนร.สาขาวิศวกรรมโยธามีต ารา/เอกสารประกอบการสอนที่ตรงตามเนื้อหาทีส่อน 
 ๑๐.๒ กวย.ฯ มีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๔๔ 

 

 

 
 
 
 
 

แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
 ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 

 

 



 
 

 

๔๕ 

 

 

แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

ชื่อแผนงาน แผนงานปรับปรงุและพัฒนาอปุกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
 

จ านวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ 
     

ผู้รับผิดชอบแผนงาน  ๑. พ.อ.พิษณุ พวงสุนทร ประธานกรรมการ 
    ๒. พ.อ.ณัฐภูม ิ ศรีเพชร  กรรมการ 
    ๓. ร.อ.ธนกร งามจรุงจิต กรรมการ 
    ๔. ร.อ.ธนิตเชษฐ ์ ดวงโสมา กรรมการ/เลขานุการ 

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. ได้เปิดท าการสอน นนร.ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ นนร. ได้มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์  แต่เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องมือทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีอยู่มี
อายุการใช้งานมานานหลายปี  อีกทั้งอุปกรณ์บางช้ินจะเสือ่มสภาพไปตามกาลเวลา  โดยเฉพาะอุปกรณ์ทดลอง
ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการมีความถูกต้องแม่นย า  กวย.ฯ จึงมี
แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนข้ึน 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาปฏิบัตกิารตามหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา
ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความถูกต้อง แม่นย า 

 ๒. เพื่อเป็นการปรนนิบัติบ ารงุอปุกรณ์ตามวงรอบการตรวจเช็คที่ก าหนดไว้ในคู่มือประกอบการใช้
เครื่องมือทดลองของแต่ละห้องปฏิบัติการ 
 
เป้าหมาย  ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ครบสมบรูณ์และสามารถใช้งานได้ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ อุปกรณ์มีความพร้อม ๑๐๐ % 
 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ ได้แก่ การท าการ 

ตรวจเช็คหาความช ารุดของอุปกรณ์  การประมาณราคา  ท ารายงานขอซ่อม การติดต่อช่างซ่อม  การ
ตรวจสอบผลการซอ่มปรับปรงุอุปกรณ์  การรับประกันหลังการซ่อม 

๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 



 
 

 

๔๖ 

 

๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการพฒันาก าลงัพลต่อไป 

ระยะเวลาการด าเนินงาน     ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 

ทรัพยากรและงบประมาณ  
 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากการตรวจเช็คตามขั้นตอนการด าเนินงาน และมีการแก้ปัญหาใน
ระหว่างการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ท าการทดสอบอุปกรณ์ก่อนการตรวจรับและท า
สัญญารับประกันหลังการซ่อม 
 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. นนร.สาขาวิศวกรรมโยธามีอปุกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  มีความถูกต้อง
แม่นย าสูง  ผลการทดลองเช่ือถือได้  มีความผิดพลาดนอ้ย 

๒. ห้องปฏิบัติการผ่านการประเมินจากสภาวิศวกรในการขอรับรองหลกัสูตร 
----------------------------------- 

                           
                            ตรวจถูกต้อง 

                                                                     พ.อ. 
                                                                    ( พิษณุ     พวงสุนทร ) 
                                                               ผศ.สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๔๗ 

 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ: กวย.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากอุปกรณ์ทดลองบางรายการประจ าปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมการทาง  ห้องปฏิบัติการคอนกรตี
เทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการกลศาสตร์มวลดิน  มีความช ารุดเนื่องจากการใช้งานและเสื่อมสภาพตามเวลาการ
ใช้งาน  และบางรายการจ าเป็นต้องมีการปรนนิบัติบ ารุงตามวงรอบเวลาที่ก าหนดไว้ในคู่มือ จึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการดังกล่าว  อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขอรับรอง
หลักสูตรจากสภาวิศวกร  สมศ. และ สกอ. 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ นนร.สาขาวิศวกรรมโยธามีอปุกรณ์ทดสอบในหอ้งปฏิบัติการดังกล่าวอย่างครบถ้วน
สมบรูณ์และสามารถใช้งานได้ดี 
 ๓.๒ เพื่อให้อาจารยส์ามารถใช้อุปกรณ์ทดสอบดังกล่าวในงานวิจัยของกวย.ฯ 
 
๔. ตัวชี้วัด 
 จ านวนอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการทีส่ามารถใช้งานได้ 
 
๕. เป้าหมาย 
 อุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการดงักล่าวใช้งานได้ครบ ๑๐๐ % 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑ ม.ค.๕๙ – ๓๑ ธ.ค.๕๙ 
 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
 ๗.๒  ส ารวจอุปกรณ์ที่ช ารุด 
 ๗.๓  ส ารวจข้อมูล ประมาณราคาค่าซ่อมบ ารุงและท ารายงานขอซ่อม 
 ๗.๔  ร้านค้าที่ชนะการประมูลด าเนินการซ่อมบ ารุง 
 ๗.๕  ทดสอบอุปกรณ์  ตรวจรับอุปกรณ์และการประกันหลังการซ่อม 
 ๗.๖  รายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยเหนือรับทราบ 
  
๘. งบประมาณ  
  ตามงบประมาณทีก่องวิชาได้รับ 
 
 



 
 

 

๔๘ 

 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ มีการประชุมในระดับผู้ปฏิบัติการและมีการแก้ปัญหาในการปฏิบัติเป็นระยะๆ 
 ๙.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามห้วงเวลาให้หน่วยเหนือรับทราบความก้าวหน้า 
 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ การเรียนการสอนในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีมาตรฐานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ 
 ๑๐.๒ อาจารยส์ามารถใช้อุปกรณ์ในการท าวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๔๙ 

 

 

 
 
 
 
 

แผนงานพัฒนาผู้เรียน 
 ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 

 

 



 
 

 

๕๐ 

 

 

แผนงานพัฒนาผู้เรียน 

ชื่อแผนงาน   แผนงานพฒันาผูเ้รียน 

จ านวนโครงการในแผนงาน ๓ โครงการ 
     

ผู้รับผิดชอบแผนงาน  ๑. พ.อ.วสันต์  พัฒน์วิชัยโชติ ประธานกรรมการ 
    ๒. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกลุ กรรมการ 
    ๓. ส.อ.ภานุพงศ์  จันทร์ศรีช้ัน กรรมการ 
    ๔. ร.ต.ชลิต  สันติธรารกัษ์ กรรมการ/เลขานุการ 

หลักการและเหตุผล    

เพื่อด าเนินการตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และค าสั่งกองทัพบก 
(เฉพาะ) ที่ ๗๕๗/๔๕ เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย.๔๕ ทางกอง
วิชา จึงได้ก าหนดแผนการพัฒนาผู้เรียนข้ึน เพื่อเป็นแผนในการด าเนินงานของหน่วยงานตลอดปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ในด้านทฤษฎีสาขาวิศวกรรมโยธาและน ามาใช้กับการปฏิบัติในรูปแบบ
ของการแข่งขัน เพื่อเป็นการประเมินตัวเอง อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ นนร. มีโอกาสได้พบปะและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาต่างสถาบัน 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และ นนร. ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถในทาง
วิศวกรรมโยธาให้ประจักษ์แก่สถาบันภายนอก 

๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และ นนร. ได้มีโอกาสพบปะนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจน
นักศึกษาจากสถาบันอื่น 

๓. เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการเข้า
ร่วมแข่งขันและสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาด้านการเรียนการสอนรวม ถึงการด าเนินงานวิจัย 
อันเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับอาจารย์ในกองวิชาต่อไป 
 
เป้าหมาย  จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ ๘๐ % 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 



 
 

 

๕๑ 

 

๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการท าวิจัย 

ระยะเวลาการด าเนินงาน     ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 

ทรัพยากรและงบประมาณ  
 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากผลการแข่งขัน  วิเคราะห์ข้อขัดข้องในการด าเนินงานตามแผน
และโครงการเป็นประจ าทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผู้บริหารร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินการและน า
ข้อเสนอแนะ มาท าการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป 
 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. อาจารย์และ นนร. ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จากการให้เข้าร่วม
แข่งขันและเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยงานของตัวเอง 

๒. กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักต่อ
สถาบันภายนอก 

๓. นนร.ได้รับประโยชน์จากการน าความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขันมาท าการวิจัย 
พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน 

 
----------------------------------- 

                           
                             ตรวจถูกต้อง 

                                                                     พ.อ. 
                                                                    (วสันต์   พัฒน์วิชัยโชติ) 
                                                               ผศ.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

๕๒ 

 

โครงการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙  

ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน   กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กวย.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 
 การแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาจัดข้ึนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดยเป็นการแข่งขันส าหรับ
นักศึกษาภายในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม จากนั้นก็มีการพัฒนารูปแบบการ
แข่งขันเป็นการแข่งขันระหว่างสถาบันและได้รับความนิยมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ ทาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลอันทรงคุณค่าต่อการแข่งขัน ทางคณะจัดการแข่งขันจึงใช้ช่ือ “การแข่งขัน
สะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ” ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๔๙ เป็นต้นมา    

โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรี
ปทุม ร่วมกับ บริษัท โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จะได้จัดโครงการแข่งขันสะพานเหล็ก
ระดับอุดมศึกษาประมาณเดือน พ.ย.๕๙ (ปี ๒๕๕๘ จัด ๖ พ.ย.๕๘) ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรม
ราชกุมารี ม.ศรีปทุม โดยมีรางวัลเป็นถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โล่
เกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๒๖,๐๐๐.-บาท  

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน – สะพานเหล็กทุกทีมจะต้องผ่านเงื่อนไขความแข็งแรงของโครงสร้าง 
ซึ่งโครงสร้างจะต้องผ่านการทดสอบการรับน้ าหนักกดกระท าเป็นจุดที่กึ่งกลางสะพานได้ถึง ๑,๐๐๐ กก. และมี
ค่าการแอ่นตัวที่กึ่งกลางสะพานไม่เกิน ๕.๐ ซม. หลังจากนั้นจึงสามารถรับการตัดสินพิจารณาคะแนนรวม 
๑๐๐ คะแนนซึ่งจ าแนกออกเป็น ๔ หัวข้อ ดังนี้ 

- ความรวดเร็วในการก่อสร้าง (Speed)     ๒๕ คะแนน      
- ความประหยัด (Economy)      ๒๕ คะแนน      
- ความต้านทานต่อการเปลี่ยนรูปร่างของโครงสร้าง (Stiffness)  ๒๕ คะแนน      
- ประสิทธิภาพของโครงสร้าง (Efficiency)     ๒๕ คะแนน      
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา รร.จปร . หลักสูตรปรับปรุงปี ๒๕๕๘ นั้น 

วิชาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาได้แก่ วิชา CE 3102 การวิเคราห์โครงสร้าง 1, วิชา CE 
4103  การวิเคราะห์โครงสร้าง 2, วิชา CE 5203 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก , วิชา CE 2601 วัสดุ
วิศวกรรม และวิชา CE 2602 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม ซึ่งเป็นวิชากลุ่มวิชาแกนที่ระบุในหลักสูตรและเป็นการ
เพิ่มทักษะและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อรับใช้กองทัพบกในอนาคตต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพื่อให้ นนร. ได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในช้ันเรียนมาฝึกปฏิบัติทดสอบ 
๓.๒  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสรมิสร้างประสบการณ์ในงานโครงสร้างเหล็กของ นนร. 
๓.๓  เพื่อสร้างความสามัคคีและเครือข่ายระหว่างสถาบันอดุมศึกษาด้วยกัน 

๔.  ตัวช้ีวัด   ผลการแข่งขัน 



 
 

 

๕๓ 

 

๕. เป้าหมาย   ได้รับรางวัลชมเชย 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ ก.ย.- พ.ย. ๕๙ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑  วางแผนการด าเนินการ โดยการคัดเลือก นนร. ผู้สนใจเข้าแข่งขัน 
 ๗.๒  ค้นหาข้อมูลทางทฤษฎีสะพานเหล็กตามเป้าหมาย ผลการแข่งขันในปีที่ผ่านมา 
 ๗.๓  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ซักซ้อมการปฏิบัติ  การเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน 
 ๗.๔  เดินทางไปแข่งขัน 
 ๗.๕  รายงานผลการแข่งขัน 

๘. งบประมาณ  จากกองทุนพัฒนา รร.จปร.   
 
๙. การติดตามประเมินผล ประเมินจากผลการแข่งขันและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 

๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 การเข้าร่วมการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาของ นนร.รร.จปร. สามารถเสริมทักษะและ
ประยุกต์องค์ความรู้จากการเรียนการสอนวิชา CE 3102 การวิเคราห์โครงสร้าง 1, วิชา CE 4103 การ
วิเคราะห์โครงสร้าง 2, วิชา CE 5203 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก, วิชา CE 2601 วัสดุวิศวกรรม และ
วิชา CE 2602 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังส่งเสริมให้ นนร. ทราบถึงเทคโนโลโนยีใหม่ที่
เกี่ยวกับโครงสร้างเหล็ก แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นโอกาสในการ ปชส. และสร้าง
ช่ือเสียงให้กับ รร.จปร. ได้อีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๕๔ 

 

โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๐ 

ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน   กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กวย.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
คอนกรีตมวลเบา เป็นวัสดุก่อสร้างรูปแบบใหม่ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเนื่องจาก

คอนกรีตมวลเบามีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากคอนกรีตชนิดอื่นๆ คือสามารถน าไปปลูกสร้างได้อย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้ประหยัดแรงงาน และลดต้นทุนในการด าเนินการก่อสร้างรวมทั้งยังสามารถช่วยประหยัดพลังงาน 
ป้องกันความร้อนได้ดี มีความคงทน และมีอายุการใช้งานนานกว่า ๕๐ ปี ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้ท าให้มีการ
เปลี่ยนมาใช้คอนกรีตมวลเบาทดแทนอิฐมอญ หรืออิฐบล็อกมากขึ้น 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา
เขตวังไกลกังวล ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๘ )  ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพเทคโนโลยี
ทางด้านคอนกรีตมวลเบา ของนิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รร.จปร. นั้น ตามหลักสูตรวิศวกรรมโยธาและการทหาร พ.ศ.๒๕๔๙ (ปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๔) ในรายวิชาคอนกรีตเทคโนโลยี (CE 2603), วิชาปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (CE 2602) และวิชา
โครงการวิจัยและสัมมนา (CE 4903) นั้นเป็นรายวิชาภาคปฏิบัติมุ่งเน้นให้ นนร. มีความรู้ความเข้าใจในการ
คัดเลือกวัสดุมวลรวม อัตราส่วนผสมคอนกรีต และด าเนินกรรมวิธีวิจัยและพัฒนาเป็นองค์ความรู้ เพื่อน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วย และกองทัพบกต่อไปในอนาคต ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของกองวิชา
วิศวกรรมโยธาในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ นนร.กองวิชา
วิศวกรรมโยธามีทักษะและขีดความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในหน่วยทหารช่าง และเป็นนายทหาร
วิศวกรที่มีความรู้ความสามารถของกองทัพต่อไปในอนาคต และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของ นนร. ให้มีโอกาส
ร่วมกิจกรรมทางด้านวิศวกรรมโยธากับสถาบัน/หน่วยงานภายนอก 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑  เพื่อให้ นนร. ได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนน าไปฝึกปฏิบัติ 

 ๓.๒  เป็นการเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ให้ นนร. ได้รับทราบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงาน
ด้านคอนกรีตเทคโนโลยี และวิศวกรรมโยธา 

๓.๓  เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในงานด้านคอนกรีตเทคโนโลยี 
 ๓.๔  เพื่อน าความรู้ที่ได้รับจากการแข่งขันมาปรับปรุงงานวิจัยของ นนร. ที่ด าเนินการอยู่ 

๔. ตัวช้ีวัด   ผลการแข่งขัน 

๕. เป้าหมาย   ได้อันดับ ๑ ใน ๑๐ ทีม 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ ก.ค. – ก.ย. ๕๙ 

๗. วิธีการด าเนินการ 



 
 

 

๕๕ 

 

 ๗.๑  วางแผนการด าเนินการ โดยการคัดเลือก นนร. ผู้สนใจเข้าแข่งขัน 
 ๗.๒  ค้นหาข้อมูลทางทฤษฎีคอนกรีตมวลเบา ผลการแข่งขันในปีที่ผ่านมา 
 ๗.๓  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ซักซ้อมการปฏิบัติ  การเก็บตัวผู้เข้าแข่งขัน 
 ๗.๔  เดินทางไปแข่งขัน 
 ๗.๕  ประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน 

๘. งบประมาณ  งบสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนา รร.จปร. 
 
๙. การติดตามประเมินผล    ประเมินจากผลการแข่งขันและจ านวนทีมที่เข้าแข่งขัน 

๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อการศึกษาของ นนร.สาขาวิศวกรรมโยธา ในวิชาวัสดุวิศวกรรม (CE 2601) วิชาปฏิบัติการวัสดุ
วิศวกรรม (CE 2602) วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี (CE 2603) วิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (CE 4202) 
วิชาการออกแบบคอนกรีตอัดแรง (CE 4204) และวิชาโครงการค้นคว้าวิจัยและสัมมนา ๑ และ ๒ ทั้งสองภาค
การศึกษา และ นนร. จะได้เรียนรู้กรรมวิธีใหม่ในการผสมคอนกรีตมวลเบา ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในวงการ
วิศวกรรมโยธาในประเทศไทย (เริ่มเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐) เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ทัศนคติด้านวิศวกรรมโยธากับนักศึกษาต่างสถาบัน และเป็นการเผยแพร่ช่ือเสียงของ รร.จปร.  ให้กับสังคม
ภายนอกรู้จัก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๕๖ 

 

โครงการงานวิจัยของ นนร. ตอน วย. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การด าเนินการตามแผนงานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่จัดข้ึนตามนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดโครงการงานวิจัยของนนร. สาขาวิศวกรรมโยธาข้ึน 
เพื่อให้นนร.ช้ันปีที่ ๔ ได้น าความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาท าโครงการวิจัย โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าการท าวิจัยในหัวข้อที่ นนร.สนใจ รวมทั้งอาจารย์ได้น าประโยชน์จากการ
ให้บริการวิชาการการเข้ารว่มอบรมสมัมนา และประสบการณ์มาท าการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการ
สอนให้แก่นนร. เพื่อเป็นการวางรากฐานในการท างานวิจัยให้กับนนร. ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน
ต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้ นนร. กองวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ศึกษาท างานวิจัยในหัวข้อที่สนใจและถนัด  
นอกจากนี้อาจารย์ยังสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาด้านการเรียนการสอน รวมถึงการด าเนิน
งานวิจัย อันเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับอาจารย์และ นนร.ต่อไปในอนาคต 
          ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้อาจารย์และ นนร. มีความสนใจและรักงานวิจัย อันจะส่งผลดี
ต่อการสร้างสรรค์การค้นพบพบใหม่ ๆ 
 
๔. ตัวชี้วัด จ านวนโครงงานวิจัยของ นนร.ที่แล้วเสร็จตามเวลา 
 
๕. เป้าหมาย จ านวนโครงงานวิจัยของ นนร.ที่แล้วเสร็จตามเวลา ๑๐๐ % 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ๑ ม.ค.๕๙ – ๓๑ ธ.ค.๕๙ 
 
๗. วิธีด าเนินการ 
 ๑. รับทราบตารางการด าเนินงานโครงงานวิจัย นนร. จากหน่วยเหนือ 
 ๒. ด าเนินงานจัดอาจารย์และ นนร. เข้าร่วมโครงงานวิจัย 
 ๓. ด าเนินการเขียนหัวข้อ พร้อมงบประมาณ ส่ง สกศ.ฯ รวมทั้งสอบหัวข้อ นนร. 
 ๔. ด าเนินการสอบหัวข้อ นนร. ติดตามสอบถามความคืบหน้า 
 ๕. ท าการสอบโครงงานวิจัย นนร. ก่อนงานสัมมนาโครงงานที่ สกศ.รร.จปร. จัดข้ึน 
 ๖. ด าเนินการจัดท ารปูเล่ม 
 ๗. หัวข้อโครงงานตรวจสอบและแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง พรอ้มสง่เอกสารใหห้น่วยเหนือต่อไป 
 

 



 
 

 

๕๗ 

 

๘. งบประมาณ  

 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รบัการอนมุัต ิ
 
๙. การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากปญัหา ข้อขัดข้องในการด าเนินงานตามแผนและโครงการเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผูบ้รหิารร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินการและน าข้อเสนอแนะ มาท า
การพัฒนา ปรบัปรุงในเรื่องต่างๆต่อไป 
 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. นนร. ได้รับการเพิม่พูนศักยภาพด้านความรู้  การท างานวิจัยและประสบการณ์ จากการท างานวิจัย
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรบัการศึกษาต่อในระดับสูงตอ่ไป 

 ๒. สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สงัคม ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๕๘ 

 

 

 
 
 
 
 

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 

 

 



 
 

 

๕๙ 

 

 

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อแผนงาน  แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

จ านวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ 
     

ผู้รับผิดชอบแผนงาน  ๑. พ.อ.ณัฐภูม ิ  ศรีเพชร  ประธานกรรมการ 
    ๒. ร.ต.จริวัฒน ์  ยุทธประเวศน์ กรรมการ 
    ๓. ร.ต.ธนินทร ์  ช่ืนมาลัย กรรมการ 
    ๔. ส.อ.หญิง กาญจนา น้อยส าแดง กรรมการ 
    ๕. พ.ต.หญงิ สุทธิวรรณ ยิ้มสมบุญ กรรมการ/เลขานุการ 

หลักการและเหตุผล    

 เพื่อด าเนินการตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และค าสั่ง
กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๗๕๗/๔๕ เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. 
๔๕ ทางกองวิชาจึงได้ก าหนดแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาข้ึน เพื่อเป็นแผนในการด าเนินงานของ
หน่วยงานตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จ าเป็นต้องมีการวางแผน
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องทั้งปี บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเก็บหลักฐาน การเ ขียน SAR ตลอดจน
ต้องมีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ สืบค้นง่ายและประหยัดงบประมาณ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนั้นกองวิชาวิศวกรรมโยธาจึงมีแผนในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้ได้ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารย์ ก าลังพลทุกระดับและ นนร. ได้มีโอกาสในการเรียนรูร้ะบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างถูกต้อง 

๒. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า ทีเ่ป็นอยู่ในปัจจุบันให้ดีย่ิงข้ึน 

๓. เพื่อให้คะแนนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพิ่มมากยิ่งข้ึน 
 
เป้าหมาย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดย สปค.สกศ.รร.จปร ≥ ๔.๕๑ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 



 
 

 

๖๐ 

 

๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการท าวิจัย 

ระยะเวลาการด าเนินงาน     ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 

ทรัพยากรและงบประมาณ  
 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รบัการอนมุัต ิ
 
การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  วิเคราะห์ข้อขัดข้องในการ
ด าเนินงานตามแผนและโครงการเป็นประจ าทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผู้บริหารร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการ
ด าเนินการและน าข้อเสนอแนะ มาท าการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป 
 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. อาจารย์ ก าลงัพลทุกระดับ และ นนร. ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกล้า มีช่ือเสียงจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
 

----------------------------------- 
                           
                             ตรวจถูกต้อง 

                                                                     พ.อ. 
                                                                    (ณัฐภูมิ   ศรีเพชร) 
                                                         อจ.กวย.สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๖๑ 

 

โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระบบงานประจ า  
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ: กวย.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ให้สถาบันการศึกษาด าเนินการในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งนโยบายด้านการศึกษา
ของ ทบ. เป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรงุระบบการศึกษาที่สอดคลอ้งกับ พรบ. การศึกษาแห่งชาติปี ๒๕๔๒ ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการท าประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการประกันต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปี 
 กวย.สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยข้ึนตรงของ สกศ.รร.จปร. ที่มีภารกิจในด้านให้การศึกษากับ นนร. จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทบทวน ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของตนเองให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างความมั่นใจได้ว่า กวย.สกศ.รร.จปร. สามารถจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด และผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่หลักสูตรก าหนดและสังคมต้องการ 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เสริมสร้างความตระหนกัต่อการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน 
 ๓.๒ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่ก าลังพล กวย.สกศ.รร.จปร. 
 ๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 ๓.๔ เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๕ เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและยืนยันความมีคุณภาพของการด าเนินงานปัจจุบัน 
 ๓.๖ เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา            
สกศ.รร.จปร. 
 
๔. ตัวชี้วัด 
 ระดับความพงึพอใจของก าลังพล กวย.สกศ.รร.จปร. ต่อระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ กวย.
สกศ.รร.จปร. 
 
๕. เป้าหมาย 
 ๕.๑ มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองวิชา 
 ๕.๒ ก าลังพลมอีงค์ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๕.๓ ก าลังพล ในกองวิชาสามารถตรวจสอบและประเมินตนเองตามมาตรฐานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 



 
 

 

๖๒ 

 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑ ม.ค.๕๙ – ๓๑ ธ.ค.๕๙ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ จัดตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาของ กวย.สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบโดยสรุปดังนี้ 
  ๗.๑.๑ ก าหนดนโยบาย วางแผนงานให้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองวิชา ที่สอดคล้องกับแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. 
  ๗.๑.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้ทนัสมัยเป็นมาตรฐานและสอดคล้อง
กับหลักการ และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. 
  ๗.๑.๓ ให้ค าแนะน า ปรึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๗.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและคณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานของกองวิชา มี
หน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้ 
  ๗.๒.๑ ศึกษาและวางแผนพัฒนาระบบ กลไก และเกณฑ์ประเมิน 
  ๗.๒.๒ จัดท าแผนด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐานและแบ่งมอบหน้าที่ 
  ๗.๒.๓ น าผลจากรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและรายงานการประเมินคุณภาพ มา
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงาน เสริมจุดแข็งและแกไ้ขจุดอ่อน เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 
  ๗.๒.๔ จัดเก็บ/รวบรวมเอกสารข้อมลู เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๓ เสนอรายช่ือผู้แทนกองวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๔ จัดท าแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีของกองวิชา 
 ๗.๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของกองวิชา มีหน้าที่และรับผิดชอบ
โดยสรุปดังนี ้
  ๗.๕.๑ จัดท ารายงานการประเมินตนเองของกองวิชา 
  ๗.๕.๒ รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจาก สกศ.รร.จปร. 
  ๗.๕.๓ พัฒนา/ปรับปรุง/ปรับแก้  รายงานการประเมินตนเองของกองวิชาเพื่อส่ง                         
สกศ.รร.จปร. 
  ๗.๕.๔ สรุปผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีของกองวิชา 
 
๘. งบประมาณ - 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ มีการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับก าลังพลที่ปรับย้ายมาใหม่ 
 ๙.๒ มีการส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมและอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๙.๓ ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง กวย.ฯ แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ก าลังพลทกุนายมีความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑๐.๒ พัฒนางานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานที่ สกศ.รร.จปร.ก าหนด 



 
 

 

๖๓ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล 
ประจ าป ี๒๕๕๙ 

 
 
 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 

 



 
 

 

๖๔ 

 

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล 
ชื่อแผนงาน การสง่เสรมิและพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล 
 
จ านวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ 
     

ผู้รับผิดชอบแผนงาน  ๑. พ.อ.ชวน  จันทวาลย ์ ประธานกรรมการ 
    ๒. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกลุ กรรมการ 
    ๓. ร.อ.ต้องการ  แก้วเฉลิมทอง กรรมการ 
    ๔. พ.อ.ปรีชา  อภิวันท์ตระกูล กรรมการ/เลขานุการ 

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. ส่งเสริมให้ก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ เพื่อ
ความก้าวหน้าในการรับราชการ  แต่ก าลังพลที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มักจะไม่ค่อยตั้งใจศึกษา 
ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ก าลังพลมีความมุ่งมั่นในการศึกษา ตลอดทั้งเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้เข้า
รับการศึกษา กวย.ฯ จึงตั้งโครงการนี้ข้ึนมา  ทั้งยังเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยต้นสังกัดอีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ก าลังพลของ กวย.สกศ.รร.จปร. ทีเ่ข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรบัราชการมีความ
ตั้งใจมุ่งมั่นในการศึกษาอย่างจริงจัง 

๒. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลงัใจให้ก าลงัพล 
 
เป้าหมาย จ านวนโครงการ / กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์มจี านวน ๘๐ % ของโครงการทั้งหมด 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการพฒันาก าลงัพลต่อไป 

ระยะเวลาการด าเนินงาน     ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 
 
 
 



 
 

 

๖๕ 

 

ทรัพยากรและงบประมาณ  
 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รบัการอนมุัต ิ
 
การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากก าลังพลที่เข้ารับการศึกษา  โดยดูจากรายงานผลการศึกษา 
ตลอดจนก ากับดูแลให้ก าลังพลศึกษาให้เต็มขีดความสามารถ และแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนขณะด าเนินการ 
 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. อาจารย์และก าลังพลสายสนับสนุนได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่ท า ตลอดจนความรู้ทาง
วิชาการและวิชาทหาร 

๒. เมื่อก าลังพลมีผลการศึกษาดีเลิศก็จะเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับกองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้เป็นที่รู้จักต่อสถาบันภายนอก 

 
----------------------------------- 

                           
                             ตรวจถูกต้อง 

                                                                     พ.อ. 
                                                                    (ชวน   จันทวาลย์) 
                                                         ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

๖๖ 

 

โครงการส่งเสริมให้ก าลังพลมีความตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

กวย.สกศ.รร.จปร. ส่งเสริมให้ก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของ ทบ .เพื่อ 
ให้ก าลังพลมีความรู้เพิ่มเติมในต าแหน่งหน้าที่มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพรับราชการสามารถเลื่อนข้ันและ
ได้รับประโยชน์ตามสิทธิหน้าที่ก าลังพลซึ่งเป็นนโยบายด้านก าลังพลของกองทัพที่มีการด าเนินการอย่างต่อ 
เนื่องเพื่อน าผลจากการศึกษาของก าลังพล สกศ.รร.จปร. มาส่งเสริมความก้าวหน้าในการรับราชการต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อสง่เสรมิให้ก าลังพล กวย.สกศ.รร.จปร. มีความตั้งใจในการเข้ารับการศึกษาตามหลกัสูตรตาม
แนวทางรับราชการ 

๓.๒ เพื่อศึกษาและก าหนดแนวทางการน าผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทกุระดบัช้ันยศมาเป็น
ส่วนประกอบการพจิารณาให้ความดีความชอบและความก้าวหน้าในการรบัราชการ 
 
๔. ตัวชี้วัด 
 ผลการศึกษา 
 
๕. เป้าหมาย 

ผลการศึกษาส าหรับผู้ทีไ่ด้ล าดับที่ ๑ – ๓ กวย.สกศ.รร.จปร. จะน าผลการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง
รับราชการทุกระดับช้ันยศมาประกอบการพิจารณาให้ความดีความชอบและความก้าวหน้าในการรับราชการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 
 
๗. วิธีการด าเนินการ 

๗.๑ กวย.สกศ.รร.จปร.จัดล าดับความเรง่ด่วนกับหลักสูตรตามแนวทางรบัราชการก่อนมีการบันทึก
รายละเอียดของผู้เข้ารับการศึกษาและผลการศึกษาลงในระบบสารสนเทศ 

๗.๒ น าผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทกุระดบัช้ันยศมาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ความ
ดีความชอบและความก้าวหน้าในการรับราชการ 
 
๘. งบประมาณ  ขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยเหนอื 
 
๙. การติดตามและประเมินผล 

กวย.สกศ.รร.จปร.น าผลข้อมูลการบันทึกมาใช้ประโยชน์ประกอบการพจิารณาความดีความชอบและ
ความก้าวหน้าในการรบัราชการ 



 
 

 

๖๗ 

 

 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ก าลังพล กวย.สกศ.รร.จปร. มีความตั้งใจในการเข้ารบัการศึกษามากข้ึนและจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานต่อไปรวมทัง้เป็นขวัญก าลงัใจใหก้ าลงัพลที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๖๘ 

 

 
 

 
 
 
 
 

แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าป ี๒๕๕๙ 

 
 
 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 
 
 

 



 
 

 

๖๙ 

 

แผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
จ านวนโครงการ   ๑ โครงการ 
     
 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน  

๑. พ.อ.ปรีชา  อภิวันท์ตระกูล  ประธานกรรมการ 
๒. พ.อ.พิษณุ  พวงสุนทร  กรรมการ 
๓. ส.อ.ภานุพงศ์ จันทร์ศรีช้ัน  กรรมการ 
๔. นายสุรินทร ์  พรรณไวย  กรรมการ 
๕. ร.ต.สมิทธิภัทร ค าประพันธ์  กรรมการ/เลขานุการ 

หลักการและเหตุผล 
เพื่อด าเนินการตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และค าสั่งกองทัพบก 

(เฉพาะ) ที่ ๗๕๗/๔๕ เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๔๕ ทาง
กองวิชาจึงได้ก าหนดแผนงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ข้ึน เพื่อ
เป็นแผนในการด าเนินงานของหน่วยงานตลอดปกีารศึกษา ๒๕๕๗ ในการส่งเสริมใหก้ าลังพลตระหนักถึงคุณค่า
และความส าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันเป็นสิ่งที่แสดงความเปน็เอกลักษณ์ของคนไทย  อีกทั้งเพื่อ
เป็นการสืบสานใหก้ับเยาวชนรุ่นหลงัต่อไป  อนึ่งธรรมเนียมปฏิบัติทางทหารก็เปน็อีกหนึ่งสิง่ทีส่มควรส่งเสริมให้
ก าลังพลได้เรียนรู้และรักษาสืบไป 
  
วัตถุประสงค์ 

๑. ให้ ก าลังพล และ นนร. ของ กวย.สกศ.รร.จปร. ได้ตระหนักถึงและให้ความส าคัญ ในการอนุรักษ์ 
สืบสาน และส่งเสริม เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและประวัตศิาสตร์ไทย 

๒. ให้ ก าลังพล และ นนร. ของ กวย.สกศ.รร.จปร. ได้ตระหนักถึงและให้ความส าคัญ ของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

 
เป้าหมาย  จ านวนโครงการ/กจิกรรม ทีบ่รรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็น ๑๐๐ % 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนโครงการ/กจิกรรม ทีบ่รรลุวัตถุประสงค์ 
 
วิธีการด าเนินงาน 

๑. จัดท าโครงการตามแผนงานฯ รวม ๒ โครงการ  
๒. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
๓. ด าเนินงานตามโครงการ 
๔. รวบรวมหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องกบัโครงการ 
๕. ประเมินโครงการ 
๖. น าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรบัปรุงโครงการในปตี่อไป 



 
 

 

๗๐ 

 

 
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ๑ ม.ค.๕๙ – ๓๑ ธ.ค.๕๙ 
งบประมาณ      ( งานธุรการ )   
 
การประเมินผล 

ให้มีการประเมินผลแผนงาน การด าเนินงาน และ สรุปผลการประเมินในแต่ละกจิกรรม/โครงการ ใน
ห้วงเวลาการด าเนินงาน เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาปรับปรงุแผนในอนาคตต่อไป 
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. ก าลังพล และ นนร. ของ กวย.สกศ.รร.จปร. ตระหนักถึงและให้ความส าคัญ ในการอนรุักษ์ สืบสาน 
และสง่เสรมิ เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ไทย 

๒. ก าลังพล และ นนร. ของ กวย.สกศ.รร.จปร. ตระหนักถึงและให้ความส าคัญ ของขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร 

--------------------------------- 
 
           ตรวจถูกต้อง 
            พ.อ. 
       ( ปรีชา  อภิวันท์ตระกูล ) 
                   ผศ.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๗๑ 

 

โครงการทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร. 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ ก าลังพลทุกระดับช้ันและ นนร.สาขาวิศวกรรมโยธา รู้จักคุณค่าทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีโบราณ ตลอดจนขนบธรรมเนียมทางทหาร กวย.สกศ.รร.จปร. จึงได้จัดโครงการนี้
ข้ึน โดยให้ก าลังพลและ นนร. ได้มีโอกาสร่วมงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยในโอกาสวันส าคัญทางศาสนา   
การร่วมกิจกรรมเนื่องในวันส าคัญทางประเพณีไทย เช่น ลอยกระทง  สงกรานต์ และวันหยุดราชการที่ส าคัญ
อื่น ๆ อันจะเป็นผลดีในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้กับเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. ให้ก าลงัพลและ นนร.ของ กวย.สกศ. รร.จปร. ได้ตระหนกัถึงและให้ความส าคัญ ในการอนุรักษ์ สบื
สาน และสง่เสรมิ เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย 

๒. สร้างความสัมพันธ์อันดีและความเป็นอันหนึง่อันเดียวกัน ของก าลังพลของ กวย.สกศ. รร.จปร. อัน
เป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 
๔. ตัวชี้วัด จ านวนก าลังพลที่เข้าร่วมโครงการ 
 
๕. เป้าหมาย จ านวนก าลังพลที่เข้าร่วมโครงการ ≥ ๙๐ % โดย 

๑. ก าลังพลและ นนร.ของ กวย.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมกิจกรรมอนรุักษ์ สืบสาน และส่งเสริม 
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย 

๒. ก าลังพลและ นนร.ของ กวย.สกศ. รร.จปร. มีความสัมพันธ์อันดีและเป็นหนึง่เดียวกัน 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ   
 ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 
 
๗. วิธีการด าเนินงาน 

๑. ให้ก าลงัพลมาบอกบญุที่กองวิชา บนบอร์ดประกาศข่าวสาร 
๒. ประกาศข่าวสารและส่งเสริมให้ก าลังพลร่วมกิจกรรมทางสงัคม ของก าลังพลด้วยกันเอง  
๓. รับประทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตามที่โอกาสอ านวย และในโอกาสพิเศษต่างๆ 

 
๘. งบประมาณ    ( งานธุรการ )   
 
๙. การติดตามประเมินผล 

๑. ประธานกรรมการโครงการเป็นผูป้ระเมินผลจากกิจกรรม  



 
 

 

๗๒ 

 

๒.  เกณฑ์การประเมินจะถือว่าผ่าน เมื่อก าลงัพลมากกว่า ๙๐ % เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. ก าลังพลของ กวย.สกศ. รร.จปร. มาประกาศบอกบญุงานทอดกฐิน งานทอดฝ้าป่า และงานบญุ
อื่นๆ ของวัดในภูมิล าเนาของตนเอง 

๒. ก าลังพลของ กวย.สกศ. รร.จปร. มาประกาศข่าวสารทางสังคม และร่วมกิจกรรมทางสงัคมของ
ก าลังพลด้วยกันเอง ได้แก่ วันคล้ายวันเกิด งานมงคลสมรส การมบีุตรและงานบวชของลูกหลานก าลังพล งาน
ฌาปนกจิ 

๓. ก าลังพลของ กวย.สกศ. รร.จปร. รับประทานอาหารร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ และในโอกาสพิเศษ 
เช่น ในโอกาสเลื่อนยศสูงข้ึน รับต าแหน่งสูงข้ึน รับต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๗๓ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 

 



 
 

 

๗๔ 

 

 

แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อแผนงาน   แผนงานพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ 
     

ผู้รับผิดชอบแผนงาน  ๑. ร.อ.ต้องการ  แก้วเฉลิมทอง ประธานกรรมการ 
    ๒. ร.ต.ธนินทร ์  ช่ืนมาลัย กรรมการ 
    ๓. ส.อ.รชต  ภูจอมจิตร กรรมการ 
    ๔. พ.ต.หญงิ สุทธิวรรณ ยิ้มสมบุญ กรรมการ/เลขานุการ 

หลักการและเหตุผล    

 เพื่อด าเนินการตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และค าสั่ง
กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๗๕๗/๔๕ เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. 
๔๕ ทางกองวิชาจึงได้ก าหนดแผนงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึน เพื่อเป็นแผนในการด าเนินงานของ
หน่วยงานตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในการจัดการเรียนการสอน งานธุรการและงานส่งก าลังบ ารุงให้มี
ประสิทธิภาพดีนั้น จ าเป็นต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอยสนับสนุน อ านวยความสะดวกในการท างาน  
ตลอดจนใช้ระบบ IT เป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  ก าลังพลสายสนับสนุนก็
ควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวกในการใช้งานในด้านต่างๆ 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารย์และก าลงัพลสายสนบัสนุน มีโอกาสได้เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในทางคอมพิวเตอร์และ IT 

๒. เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารย์และก าลงัพลสายสนบัสนุนได้มีอปุกรณ์สารสนเทศใช้ในการ
เรียนการสอน 

 
เป้าหมาย จ านวนโครงการ/กจิกรรม ทีบ่รรลุวัตถุประสงค์คิดเป็น  ๘๐ % 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนโครงการทีบ่รรลุวัตถุประสงค์ 
 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการพฒันาก าลงัพลต่อไป 



 
 

 

๗๕ 

 

ระยะเวลาการด าเนินงาน     ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 
 
ทรัพยากรและงบประมาณ  
 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รบัการอนมุัต ิ
 
การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากคะแนนจากผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ 
วิเคราะห์ข้อขัดข้องในการด าเนินงานตามแผนและโครงการเป็นประจ าทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผู้บริหารร่วม
ประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินการและน าข้อเสนอแนะ มาท าการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป 
 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. อาจารย์และก าลังพลสายสนับสนุน ได้รับความสะดวกสบายในการเรียนการสอน  มีอุปกรณ์สื่อการ
สอนครบครัน 

๒. ก าลังพลสายสนบัสนุนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานเบื้องต้นได้ 
 

----------------------------------- 
                           
                             ตรวจถูกต้อง 

                                                                     ร.อ. 
                                                                    (ต้องการ  แก้วเฉลิมทอง) 
                                                             อจ.กวย.สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๗๖ 

 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ประกอบ  แผนปฏิบัตงิาน กวย.สกศ.รร.จปร.  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันนี้ระบบฐานข้อมูลของสถาบันเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารใช้ในการก าหนดนโยบายในการ
บริหาร  การมีฐานข้อมูลที่ปรับปรุงให้ทันสมัยและสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายในและนอกและมีระบบ
การรักษาความปลอดภัย ก็จะช่วยผลักดันให้สถาบันมีการพัฒนาไปได้ดี  ระบบสารสนเทศมีบทบาทส าคัญมาก
ส าหรับสถานศึกษาทุกระดับ  โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา  เพราะระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือหรือช่องทาง
ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการเรียนที่นอกเหนือจากที่อาจารย์สอนในห้องเรียนและเป็น
เครื่องมือให้อาจารย์ค้นหาข้อมูลเตรียมการสอน  อีกทั้งใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกผ่าน
ระบบออนไลน์  ใช้เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการท างาน  รวมถึงใช้ส าหรับสันทนาการและความ
บันเทิง  ดังนั้นสถาบันที่มีระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ที่ทันสมัย  เพียงพอต่อความต้องการและเข้าถึงได้ง่าย  
ก็จะช่วยส่งผลให้สามารถพัฒนาสถาบันไปสู่ความเป็นผู้น าทางด้านการศึกษาและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซตท์ี่มีอยู่ในปัจจุบนัให้มีความทันสมัย  ทันต่อเทคโนโลยีที่
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
 ๒.  เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศเพิ่มเติมใหเ้พียงพอต่อความต้องการของอาจารย์  บุคคลากรที่
สนับสนุนการศึกษาและ นนร. 
 ๓.  เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหก้้าวทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและ
เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลากรทางการศึกษา 
 ๔.  เพื่ออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกบัโลกภายนอกและใช้เป็นช่องทางในการค้นคว้าหา
ความรู้ในทุก ๆ ด้าน 
 
๔. ตัวชี้วัด  คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ   
 
๕. เป้าหมาย  คะแนนประเมินระบบสารสนเทศ ≥๓.๕๑ 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑ ม.ค.๕๙ – ๓๑ ธ.ค.๕๙ 
 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 เพื่อใหก้ารพฒันาระบบสารสนเทศของ กวย.สกศ.รร.จปร. เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ กวย.ฯ จึง
ก าหนดให้มกีารด าเนินงานดังต่อไปนี ้
 ๑. แต่งตั้งกรรมการรบัผิดชอบแผนงานระบบสารสนเทศและเว็บไซต ์
 ๒. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ได้แก ่

- การจัดหาคอมพิวเตอรเ์พิ่มเติม 



 
 

 

๗๗ 

 

- การอบรมพัฒนาบุคคลากรสนบัสนุนการศึกษาใหม้ีความรูท้ักษะคอมพิวเตอร์ 
- การปรับปรงุระบบฐานข้อมลูและเว็บไซต์ของกองวิชา 
- การรวบรวมฐานข้อมูลที่กระจายกันอยู ่

 ๓.  รวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทัง้หมด 
 ๔.  ประเมินแผนงาน/โครงการ ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ 
 ๕.  น าผลการประเมินมาใช้ในการพฒันาปรับปรุงแผนงานในปีต่อไป 
 
๘. งบประมาณ  งบสนบัสนุนจากสกศ.ฯ 
 
๙. การประเมินผล 
 ให้มีการประเมินผลแผนงาน การด าเนินงานและสรุปผลการประเมินในแต่ละกิจกรรม/โครงงาน ใน
ห้วงเวลาการด าเนินงาน  รวมถึงการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบฐานข้อมลู  เพื่อน าผลการประเมินมาใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุงแผนในอนาคตต่อไป 
 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  กวย.ฯ มีระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ที่ทันสมัยและสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกได ้
 ๒.  นนร. และก าลงัพลสามารถน าความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เพื่อพัฒนา
ตัวเองให้มีความทันสมัยผ่านระบบสารสนเทศของกองวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๗๘ 

 

 
 

 
 
 
 
 

แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย 
 ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 

 

 



 
 

 

๗๙ 

 

แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

ชื่อแผนงาน แผนการพฒันาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย 
 

จ านวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ 
 
 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน  ๑. พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ ยิ้มสมบุญ ประธานกรรมการ 
    ๒. พ.อ.วสันต์  พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ 
    ๓. พ.อ.ณัฐภูม ิ  ศรีเพชร  กรรมการ 
    ๔. ร.ต.ชลิต  สันติธรารกัษ์ กรรมการ/เลขานุการ 

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. มีห้องเรียน อาคารประลอง อาคารส านักงานและพื้นที่โดยรอบที่อยู่ในเขตความ
รับผิดชอบ ซึ่งก าลังพลและ นนร.เข้ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการท างาน แต่เนื่องจากตัวอาคาร
มีอายุการใช้งานมาหลายปี  โดยมิได้มีการปรับปรงุเปลีย่นแปลง  ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
แก่ก าลังพลและ นนร. กวย.ฯ จึงมีแผนในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย  โดยจะเน้นที่การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และการรักษาสภาพแวดล้อมให้สะอาดปราศจากมลพิษ  ซึ่งจะส่งผลดีต่อ นนร. และก าลังพลที่ได้เรียน
และท างานในสภาพแวดล้อมที่สวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อปรับปรงุสภาพแวดล้อมให้ดสูวยงามสะอาดสะอ้าน อันจะส่งผลดีต่อ นนร.และก าลังพลที่ได้
เรียนและท างานในอาคารส านักงานทีส่วยงาม  ท าใหผ้ลการปฏิบัติงานและผลการเรียนดีข้ึน 

๒. เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมใหป้ราศจากมลพิษ  ลดปริมาณขยะและน้ าเสีย  เพิ่มพื้นที่สเีขียว 
 
เป้าหมาย คะแนนความพึงพอใจ ๓.๕๑ ข้ึนไป 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ทรพัยากร 
 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ เช่น การปลูกต้นไม้  
การจัดสวนหย่อม  การรีไซเคิล  การคัดแยกขยะ  การทาสี  การสกัดกั้นนกพิราบ เป็นต้น 
๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการพฒันาก าลงัพลต่อไป 

ระยะเวลาการด าเนินงาน     ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 



 
 

 

๘๐ 

 

ทรัพยากรและงบประมาณ  
 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ประเมินผลการด าเนินงานจากผลงานการปรับปรุงภูมิทัศน์  การรักษาสภาพแวดล้อม  ตลอดจน 
วิเคราะห์ข้อขัดข้องในการด าเนินงานตามแผนและโครงการเป็นประจ าทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผู้บริหารร่วม
ประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินการและน าข้อเสนอแนะ มาท าการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องต่างๆ ต่อไป 
 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. นนร.และก าลงัพลไดเ้รียนและท างานในพื้นที่ทีส่วยงาน ปราศจากมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๒. กองวิชาวิศวกรรมโยธามีช่ือเสียงในด้านการรักษาความสะอาดและการปรบัปรุงภูมทิัศน์ 

----------------------------------- 
                           
                             ตรวจถูกต้อง 

                                                               พ.ต.หญิง 
                                                                    (สุทธิวรรณ   ยิ้มสมบุญ) 
                                                         ประจ ากอง สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

๘๑ 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของกองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อด าเนินการตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และค าสั่ง
กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๗๕๗/๔๕ เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. 
๔๕ ทางกองวิชาจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในกองวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นแผนในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗  การปฏิบัติงานของก าลังพลและการเรียนของ นนร.จะมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นถ้าหากสภาพแวดล้อมเอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์และ
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม  ตลอดจนเป็นช่ือเสียงของหน่วยงานอีกด้วย  โดยกวย.ฯ ก าหนดให้มีการท าความสะอาดทั้ง
ภายในอาคารและภายนอกอาคาร  มีการตกแต่งสถานที่ท างาน  ตลอดจนปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่ช ารุดสึก
หรอหรือจัดหาใหม่มาทดแทนของเก่าที่ใช้งานอีกไม่ได้แล้ว 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานให้สะอาดเรียบร้อย 
 
๔. ตัวชี้วัด ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม 
 
๕. เป้าหมาย คะแนนประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม ๓.๕๑ 
 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน  ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 
 
๗. วิธีการด าเนินงาน 

๑. ก าหนดให้ นนร. ตอน วย. ที่ใช้ห้องบรรยายของกองวิชาฯ เป็นประจ า ท าความสะอาดห้องบรรยาย
นั้นอย่างสม่ าเสมอ โดยประธานกรรมการโครงการเป็นผูก้ ากบัดูแล 

๒. กรรมการในโครงการก ากบัดูแลพนกังานราชการ ท าความสะอาดพื้นที่สุขาภิบาลภายในกองวิชาฯ 
อย่างสม่ าเสมอ โดยแบ่งพื้นทีร่ับผิดชอบดังนี ้

๒.๑) ร.ต.สมิทธิภัทร ฯ รับผิดชอบห้องพักอาจารย์ และพื้นที่ช้ันบนของอาคารกองวิชา 
๒.๒) พ.ต.หญิง สทุธิวรรณ ฯ รับผิดชอบห้องธุรการ และพื้นที่ช้ันล่างของอาคารกองวิชา 
๒.๓) จ.ส.อ.สมยงค์ ฯ รับผิดชอบอาคารปฏิบัตกิาร ลานจอดรถและสนามหญ้า 

๘. งบประมาณ    งานธุรการ  
 
๙. การประเมินผล 

๑. นนร. ตอน วย. และก าลังพลทุกระดับช้ัน เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของกอง
วิชาฯ 

๒. เกณฑ์การประเมินจะถือว่าผ่าน เมื่อระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย ๔.๐ ข้ึนไป 



 
 

 

๘๒ 

 

 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. สภาพแวดล้อมของ กวย.สกศ. รร.จปร. ที่สะอาดเรียบรอ้ย ท าให้ นนร. มีความสุขเมื่อศึกษาใน
พื้นที่ของกองวิชาฯ 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๘๓ 

 

 
 

 
 
 
 
 

แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาของหลักสูตรต่างประเทศและ
แผนการใช้ประโยชน ์

 ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 

 



 
 

 

๘๔ 

 

แผนงานการส่งก าลังพลเขา้รับการศึกษาของหลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน์ 

ชื่อแผนงาน แผนงานการสง่ก าลงัพลเข้ารบัการศึกษาของหลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน์ 

จ านวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน  ๑. พ.อ.ชวน  จันทวาลย ์ ประธานกรรมการ 
    ๒. พ.อ.พิษณุ  พวงสุนทร กรรมการ 
    ๓. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกลุ กรรมการ 
    ๔. พ.อ.ปรีชา  อภิวันท์ตระกูล กรรมการ/เลขานุการ 

หลักการและเหตุผล    

ด้วยอาจารย์ของ กวย.สกศ.รร.จปร.จ านวนหนึ่งมีการโยกย้ายไปหน่วยอื่นเพื่อความก้าวหน้าในการรับ
ราชการของแต่ละท่าน ท าให้ก าลังพลของกวย.ฯ มีจ านวนลดลง  โดยกวย.ฯ ได้วางแผนเพิ่มก าลังพลโดยการรบั
สมัคร นนร.ที่ส าเร็จการศึกษาและมีความประสงค์สมัครเป็นอาจารย์ของ กวย.ฯ เมื่อ นนร.ดังกล่าวมารายงาน
ตัวเป็นอาจารย์ของกวย.ฯแล้ว จะได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาที่ขาดแคลน  อีกทั้งกวย.ฯ
ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยทุนทบ.อีกด้วย 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ก าลังพลได้ศึกษาต่อในสถาบันต่างประเทศทีม่ีช่ือเสียงและน าประสบการณ์
มาถ่ายทอดให้กบันนร.ในอนาคตต่อไป 

๒. เพื่อเป็นการรักษายอดก าลังพลในส่วนของอาจารย์  อีกทัง้เป็นการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา ซึง่จะ
เป็นการเพิม่คะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาตัว 
 
เป้าหมาย ก าลังพล กวย.ฯ ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทหรือเอกในต่างประเทศ ๓ นาย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนก าลงัพลที่รบัทุนทบ.ไปศึกษาต่อในต่างประเทศในระดับปรญิญาโทและเอก 
 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ เช่น การสมัครสอบ  

TOFEL GRE การสมัครเรียน การตรวจร่างกาย  การท าสญัญา  การค้ าประกัน เป็นต้น 
๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการพฒันาก าลงัพลต่อไป 

ระยะเวลาการด าเนินงาน     ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 

 



 
 

 

๘๕ 

 

ทรัพยากรและงบประมาณ  
 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รบัการอนมุัต ิ
 
การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินงานจากการด าเนินด้านธุรการ  วิเคราะห์ข้อขัดข้องในการด าเนินงานตาม
แผนและโครงการเป็นประจ าทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผูบ้รหิารร่วมประชุมเพือ่ประเมินผลการด าเนินการและ
น าข้อเสนอแนะ มาท าการพฒันา ปรับปรุงในเรื่องต่างๆต่อไป 
 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. อาจารย์ไดร้บัการเพิ่มพูนศักยภาพด้านความรู้และประสบการณ์ จากการได้รบัทุนทบ.ไปศึกษาต่อ
ในสถาบันที่มีช่ือเสียงต่างประเทศและเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยงานของตัวเอง 

๒. กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกล้า มีคะแนนเพิ่มในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. อาจารย์ได้รบัประโยชน์จากการน าความรู้และประสบการณ์ในการเข้าศึกษาในต่างประเทศมาท า
การวิจัย พัฒนา ปรับปรงุด้านการเรียนการสอน 

 
----------------------------------- 

                           
                             ตรวจถูกต้อง 

                                                                     พ.อ. 
                                                                    (ชวน   จันทวาลย์) 
                                                         ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

๘๖ 

 

โครงการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
ประกอบ แผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยอาจารย์ในกวย.ฯ บางท่านมีการโยกย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นเพื่อความก้าวหน้าในราชการ  ท าให้
กวย.ฯ ขาดแคลนอาจารย์  ดังนั้นกวย.ฯ จึงรับสมัคร นนร. มาเป็นอาจารย์และส่งเสริมให้ได้รับทุนทบ. เพื่อไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงในต่างประเทศเพื่อให้ได้รับความรู้ในสาขา
วิศวกรรโยธาและน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับมาอบรมสั่งสอน นนร. ให้เป็นวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ
ตามความต้องการของกองทัพบกต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อสง่เสรมิให้ก าลังพล กวย.สกศ.รร.จปร. ไดม้ีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับทีสู่งข้ึนในสถาบันที่มี
ช่ือเสียงในต่างประเทศ 

 ๓.๒ เพื่อให้ก าลังพล กวย.สกศ.รร.จปร. สามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และใช้ในการเรียนการสอนของ นนร.ได้ 

๓.๓ เพื่อเป็นการเพิม่คะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. เป้าหมาย 

กวย.สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ที่ไดร้ับทุนศึกษาต่อระดบั ป.โทและ ป.เอกในต่างประเทศ  ๓ นาย 
 
๕. ตัวชี้วัดความส าเรจ็ 
 จ านวนอาจารย์ของ กวย.ฯ ที่ได้รับทุนทบ. ศึกษาต่อในระดบั ป.โท และ ป.เอก 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการิ : ๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 
 
๗. วิธีการด าเนินการ 

๗.๑ แจ้งใหผู้้สนใจรบัทราบเกี่ยวกับทุน  สัญญาผูกพัน 
๗.๒ การสอบภาษาอังกฤษ TOFEL GRE 
๗.๓ การสมัครเรียนในสถาบันทีส่นใจ 
๗.๔ การท าสัญญา การตรวจร่างกาย การเซ็นสญัญา 
๗.๕ ระหว่างการด าเนินการ เมือ่มปีัญหา กวย.ฯ มีการแก้ปญัหาในการท ากจิกรรม  โดยถกแถลงในที่

ประชุมประจ าเดอืน  และมีการด าผลการประเมินการเรียนการสอนที่ถูกต้อง 
 

๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ ก าลังพล กวย.สกศ.รร.จปร. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กับนักวิชาการ 

นักวิจัยต่างประเทศและสามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ไดร้ับมาพฒันาการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๘.๒ ก าลังพล กวย.สกศ.รร.จปร. สามารถน าความรู้ที่ได้รบัจากทั้งภาครฐัและภาคเอกชนใน
ต่างประเทศมาสร้างองค์ความรู้แล้วถ่ายทอดให้แก่ นนร.ได ้



 
 

 

๘๗ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารว่มการประชุม/สัมมนากับหนว่ยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 

 ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 



 
 

 

๘๘ 

 

แผนงานการส่งก าลังพลเขา้ร่วมประชุม/สัมมนากับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ท้ังภายในและต่างประเทศ 

 
ชื่อแผนงาน แผนงานการสง่ก าลงัพลเข้าร่วมประชุม/สมัมนากบัหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

จ านวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ 
     
 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน  ๑. พ.อ.ชวน  จันทวาลย ์ ประธานกรรมการ 
    ๒. พ.อ.พิษณุ  พวงสุนทร กรรมการ 
    ๓. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกลุ กรรมการ 
    ๔. พ.อ.ปรีชา  อภิวันท์ตระกูล กรรมการ/เลขานุการ 

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. ส่งเสริมให้ก าลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและ
เทคโนโลยีในงานวิจัยสาขาวิศวกรรมโยธาเปน็การเช่ือมความสมัพันธ์ระหว่าง อจ.สกศ.รร.จปร. กับอาจารย์และ
นักวิจัยจากสถาบันอื่นและการสร้างช่ือเสียงให้กับ รร.จปร.ให้เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการอย่างต่อเนื่องในการ
เข้ามามีส่วนร่วมการประชุมทางวิชาการ 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. กวย.สกศ.รร.จปร. ส่งเสริมให้ก าลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและ
เทคโนโลยีในงานวิจัยสาขาวิศวกรรมโยธา  

๒. เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง อจ.สกศ.รร.จปร. กับอาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอื่นและ
การสร้างช่ือเสียงให้กับ รร.จปร. ให้เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการอย่างต่อเนื่องในการเข้ามามีสว่นร่วมการประชุม
ทางวิชาการ 
 
เป้าหมาย ก าลังพล กวย.สกศ.รร.จปร. ที่เข้าร่วมประชุม/สัมมนา ๕ นาย 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนก าลังพลที่เข้าร่วมในโครงการ/กจิกรรม 
 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 



 
 

 

๘๙ 

 

๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการพฒันาก าลงัพลต่อไป 

ระยะเวลาการด าเนินงาน     ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 

ทรัพยากรและงบประมาณ  
 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา วิเคราะห์ข้อขัดข้องในการ
ด าเนินงานตามแผนและโครงการเป็นประจ าทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผู้บริหารร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการ
ด าเนินการและน าข้อเสนอแนะ มาท าการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องต่างๆต่อไป 
 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. อาจารย์และก าลังพลสายสนับสนุน ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
จากการให้เข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาและเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยงานของตัวเอง 

๒. กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกล้า มีช่ือเสียง เป็นที่รูจ้ักต่อ
สถาบันภายนอก 

๓. อาจารย์และก าลังพลสายสนับสนุนได้รบัประโยชน์จากการน าความรู้และประสบการณ์ในการเข้า
ศึกษา/อบรม/สัมมนา มาท าการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน 

 
----------------------------------- 

                           
                             ตรวจถูกต้อง 

                                                                     พ.อ. 
                                                                    (ชวน   จันทวาลย์) 
                                                         ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๙๐ 

 

โครงการส่งผู้บริหารและอาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
ประกอบ แผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปกีารศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

กวย.สกศ.รร.จปร. ส่งเสริมให้ก าลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและ
เทคโนโลยีในงานวิจัยสาขาวิศวกรรโยธาเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง อจ.สกศ.รร.จปร.กับอาจารย์และ
นักวิจัยจากสถาบันอื่นและการสร้างช่ือเสียงให้กับรร.จปร.ให้เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการอย่างต่อเนื่องในการ
เข้ามามีส่วนร่วมการประชุมทางวิชาการ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อสง่เสรมิให้ก าลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมประชุมสัมมนากับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ 

๓.๒ เพื่อใหก้ าลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. สามารถน าความรูท้ีไ่ด้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
ประกอบการเรียนการสอนของนนร.ได้ 

๓.๓ เพื่อใหร้ร.จปร. สามารถสร้างเครอืข่ายทางวิชาการกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายใน
และต่างประเทศ 
 
๔. เป้าหมาย 

กวย.สกศ.รร.จปร. มีก าลังพลเข้าร่วมฝกึอบรมประชุมสัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ภายในและต่างประเทศ ๕ นาย 
 
๕. ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนคนที่เข้าร่วมโครงการ 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ : ๑ ม.ค.-๓๑ ธ.ค.๕๙ 
 
๗. วิธีการด าเนินการ 

๗.๑ กวย.สกศ.รร.จปร. ส่งแผนการสง่ก าลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ 

๗.๒ สกศ.รร.จปร. รวบรวมแผนการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนภายในและต่างประเทศเพื่อขออนมุัติและเสนอของบประมาณจากรร.จปร. 

๗.๓ กวย.สกศ.รร.จปร. ด าเนินการสง่ก าลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนภายในและต่างประเทศเมื่อไดร้ับการจัดสรรที่นัง่จากทบ. หรอืหน่วยราชการอื่น 

 
๘. งบประมาณ: ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 



 
 

 

๙๑ 

 

๙. การติดตามและประเมินผล 
๙.๑ ประเมินผลจากจ านวนก าลังพลที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ 
๙.๒ ก าลังพล กวย.สกศ.รร.จปร. น าความรู้ที่ได้จากการประชุมสัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนภายในและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนการปฏิบัติงานและในชีวิตประจ าวันได้ 
 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ ก าลังพล กวย.สกศ.รร.จปร. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กับนักวิชาการ
นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศสามารถน าความรู้ข้อมูล
และและสบการณ์ที่ได้รบัจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนามาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๑๐.๒ ก าลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศมาสร้างองค์ความรู้แก่หน่วยงานได้ 

๑๐.๓ ก าลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. สามารถเพิ่มพูนศักยภาพและประสบการณ์ของตนเองและน า
ความรู้แนวคิดใหม่ ๆ มาถ่ายทอดให้แก่ นนร.ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๙๒ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
 ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 

 



 
 

 

๙๓ 

 

แผนงานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชื่อแผนงาน แผนงานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

จ านวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ 
     
ผู้รับผิดชอบแผนงาน  ๑. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกลุ ประธานกรรมการ 
    ๒. จ.ส.อ.สมยงค์  วังยายฉิม กรรมการ 
    ๓. ส.อ.หญิง กาญจนา น้อยส าแดง กรรมการ 
    ๔. พ.อ.วสันต์  พัฒน์วิชัยโชติ กรรมการ/เลขานุการ 

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. ส่งเสริมให้ก าลังพลได้ท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางวิชาการอื่นๆ เพื่อเป็นการ
น าความรู้ทางทฤษฎีมาสู่การคิดค้น การเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ตลอดจนน างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปเผยแพร่
แก่สาธารณชนในรูปแบบของการตีพิมพ์  การประชุมทางวิชาการ การสัมมนาและการแสดงนิทรรศการ  อัน
เป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยงาน  นอกจากนี้ยังสามารถน างานวิจัยและงานสร้างสรรค์มาขอเป็นผลงาน
เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย  โดยสามารถหาผู้
ร่วมวิจัยและแหล่งเงินทุนจากภายในและภายนอกสถาบัน 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. กวย.สกศ.รร.จปร. ส่งเสริมให้ก าลงัพลได้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ออกมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
เพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและเทคโนโลยีในงานวิจัยสาขาวิศวกรรมโยธา  

๒. เป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง อจ.สกศ.รร.จปร. กับอาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันอื่นและ
การสร้างช่ือเสียงให้กับ รร.จปร.ให้เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการอย่างต่อเนื่องในการเข้ามามีส่วนร่วมการวิจัย 
 
เป้าหมาย  คะแนนประเมินมาตรฐานที่ ๒ ได้ ๓.๕๑ 

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ คะแนนประเมินมาตรฐานที่ ๒ 
 
วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการพฒันาก าลงัพลต่อไป 

ระยะเวลาการด าเนินงาน     ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 



 
 

 

๙๔ 

 

ทรัพยากรและงบประมาณ  
 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รบัการอนมุัต ิ
 
การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากจ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ผลิตออกมา  วิเคราะห์
ข้อขัดข้องในการด าเนินงานตามแผนและโครงการเป็นประจ าทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผู้บริหารร่วมประชุมเพื่อ
ประเมินผลการด าเนินการและน าข้อเสนอแนะ มาท าการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องต่างๆต่อไป 
 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. อาจารย์และก าลังพลสายสนับสนุน ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
จากการท างานวิจัยและการน าผลงานวิจัยไปร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาและเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กบั
หน่วยงานของตัวเอง 

๒. กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกล้า มีช่ือเสียง เป็นที่รูจ้ักต่อ
สถาบันภายนอกและเกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการ 

๓. อาจารย์และก าลังพลได้รับประโยชน์จากการน าความรู้และประสบการณ์ในการท างานวิจัย และน า
ผลงานไปเผยแพร่ในงานประชุม/สัมมนา มาพฒันา ปรบัปรงุด้านการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป 

 
----------------------------------- 

                           
                             ตรวจถูกต้อง 

                                                                     พ.อ. 
                                                                    ( ณัฐพร  นุตยะสกลุ ) 
                                                              ผศ.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

๙๕ 

 

โครงการส่งเสริมเพ่ืองานวิจัยของอาจารย์กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การด าเนินการตามแผนงานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่จัดข้ึนตามนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดโครงการส่งเสริมบุคลากรสาขาวิศวกรรมโยธาเป็น
ผู้วิจัยเพื่อก าลังพลทุกระดับได้น าความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา 
การประชุมทางวิชาการมาท าโครงการวิจัย โดยสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจ รวมทั้งสามารถเชิญผู้วิจัยร่วมมา
จากสถาบันอื่นได้ อาจารย์ อีกทั้ง กวย.ฯยังส่งเสริมให้ก าลังพลหาแหล่งเงินทุนทั้งจากภายในและภายนอก
สถาบัน  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน อันจะสร้างช่ือเสียงให้แก่ตัวเองและ
สถาบัน  ส าหรับผลงานวิจัยยังสามารถน ามาขอต าแหน่งทางวิชาการได้อีก 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ศึกษาท างานวิจัยในหัวข้อที่สนใจและถนัด  
นอกจากนี้อาจารย์ยังสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาด้านการเรียนการสอน รวมถึงการด าเนิน
งานวิจัย อันเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับอาจารย์และ นนร.ต่อไปในอนาคต 
          ๒. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังให้อาจารย์มีความสนใจและรักงานวิจัย อันจะส่งผลดีต่อการ
สร้างสรรค์การค้นพบพบใหม่ๆ 
 
๔. ตัวชี้วัด 

จ านวนโครงงานวิจัยของอาจารยท์ี่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและได้น าเสนอในงานประชุมทาง
วิชาการสาขาวิศวกรรมโยธาทีเ่ป็นที่ยอมรับ 
 
๕. เป้าหมาย จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์และน าเสนอในการประชุมทางวิชาการ ๒ โครงงาน 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ๑ ม.ค.๕๙ – ๓๑ ธ.ค.๕๙ 
 
๗. วิธีด าเนินการ 
 ๑. ด าเนินงานจัดท าแผนงานและหรือโครงการของบุคลากรในการวิจัย 
 ๒. ด าเนินงานจัดอาจารยเ์ข้าร่วมด าเนินงานวิจัยที่ได้รบัอนุมตัิงบประมาณ 
 ๓. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานวิจัยอย่างตอ่เนื่อง 
 ๔. ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 ๕. ประชุมหาข้อสรุป ข้อขัดแย้ง มาพัฒนาแผนงานต่อไป 
  
 



 
 

 

๙๖ 

 

๘. งบประมาณ  

 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รับการอนุมัติ 
 
๙. การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากปัญหา ข้อขัดข้องในการด าเนินงานตามแผนและโครงการเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผู้บริหารร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินการและน าข้อเสนอแนะ มาท า
การพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องต่าง ๆ ต่อไป 
 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. ก าลังพลได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพด้านความรู้  การท างานวิจัยและประสบการณ์ จากการท างาน
วิจัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอนและการท าวิจัยในอนาคตต่อไป 

๒. สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สังคม ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ 

๓. ก าลังพลสามารถน างานวิจัยไปเป็นผลงานในการขอต าแหน่งทางวิชาการได้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๙๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการบริการวิชาการและวิชาชพี 
 ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 



 
 

 

๙๘ 

 

 

แผนงานการบริการวิชาการ 

ชื่อแผนงาน แผนงานบริการวิชาการและวิชาชีพ 

จ านวนโครงการในแผนงาน ๓ โครงการ 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน ๑. พ.อ.พิษณุ  พวงสุนทร  ประธานกรรมการ 
   ๒. ร.ต.สมิทธิภัทร ค าประพันธ์  กรรมการ 
   ๓. ส.อ.รชต  ภูจอมจิตร  กรรมการ 
   ๔. นายทรงยศ  ศรีใย   กรรมการ 
   ๕. ร.อ.ต้องการ  แก้วเฉลิมทอง  กรรมการ/เลขานุการ 

หลักการและเหตุผล    

 เพื่อด าเนินการตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และค าสั่ง
กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๗๕๗/๔๕ เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. 
๔๕ ทางกองวิชาจึงได้ก าหนดแผนการบริการวิชาการข้ึน เพื่อเป็นแผนในการด าเนินงานของหน่วยงานตลอดปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ในการให้บริการวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบของอาจารยท์ี่
ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์/วิทยากรพิเศษ /ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สนับสนุนให้ค าแนะน า ความรู้และประสบการณ์แก่หน่วยงานอื่น สังคม ชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งการน า
ประโยชน์จากการให้มาท าการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนใหอ้าจารย์เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/   
กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายในและภายนอกหน่วยงาน 

๒. เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นทัง้ภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

๓. เพื่อสง่เสรมิและสนับสนุนให้ข้าราชการเป็นวิทยากรพเิศษ/ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ สนบัสนุน 
หน่วยงานอื่น 

๔. เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารยก์องวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการ
ให้บรกิารวิชาการกบัหน่วยงานต่างๆ และสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์มาพฒันาด้านการเรียนการสอน
รวม ถึงการด าเนินงานวิจัย อันเป็นการเพิม่ศักยภาพให้กบัอาจารย์ในกองวิชาต่อไป 

๕. เพื่อให้อาจารยก์องวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ น าไปถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอ อันจะก่อใหเ้กิดประโยชน์กับหน่วยงานอื่น สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 
 
 
 



 
 

 

๙๙ 

 

เป้าหมาย จ านวนโครงการที่บรรลุเป้าหมาย ๘๐ % โดยก าลังพลจาก กวย.ฯ สามารถท าได้ดังนี้ 
๑. การใหบ้ริการกบัสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกตามที่ร้องขอ 
๒. การใหบ้ริการกบัสงัคมและชุมชนภายนอกบรเิวณโดยรอบ รร.จปร. 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของกจิกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทหารที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา

และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติตลอดจนนานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 
๒. ร้อยละของอาจารย์ทีเ่ป็นอาจารยท์ี่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการ

วิทยานิพนธ์/กรรมการวิชาชีพในระดับประเทศชาติตลอดจนนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
๓. ร้อยละของอาจารย์ทีเ่ป็นวิทยากรพเิศษ/ผู้เช่ียวชาญ/ผูท้รงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่นใน

กองทัพ/ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
๔. การน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพทหารมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและงานวิจัย 
๕. อัตราส่วนค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมต่ออาจารย์ประจ ามีความ

เหมาะสมเพียงพอเป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
 
 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการท าวิจัย 
 
 

ระยะเวลาการด าเนินงาน     ๑ ม.ค.๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 

 
ทรัพยากรและงบประมาณ  
 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รบัการอนมุัต ิ
 
 
การประเมินผล 
 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากปญัหา ข้อขัดข้องในการด าเนินงานตามแผนและโครงการเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผูบ้รหิารร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินการและน าข้อเสนอแนะ มาท า
การพัฒนา ปรบัปรุงในเรื่องต่างๆต่อไป 



 
 

 

๑๐๐ 

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. อาจารย์ได้รบัการเพิ่มพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จากากรให้บริการวิชาการ

และเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยงานของตัวเอง 
๒. สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สังคม ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการตามวัตถุประสงค์ 
๓. นนร.ได้รับประโยชน์จากการน าความรู้และประสบการณ์ในการใหบ้ริการวิชาการของอาจารย์ มา

ท าการวิจัย พฒันา ปรบัปรุงด้านการเรียนการสอน 
 

----------------------------------- 
 

                            ตรวจถูกต้อง 
                                                                     พ.อ. 
                                                                    (พิษณุ   พวงสุนทร) 
                                                         อจ.กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๑๐๑ 

 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ขา้ราชการบริการวิชาการแกส่ังคมในหน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เพื่อให้การด าเนินการตามแผนงานการบริการวิชาการ ที่จัดข้ึนตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่
สังคมในหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอกสถาบันข้ึน เพื่อให้ค าแนะน า ความรู้และป ระสบการณ์แก่
หน่วยงานอื่น สังคม ชุมชนและประเทศชาติต่อไป รวมทั้งการน าประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและ
ประสบการณ์มาท าการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้แก่ นนร. ต่อไป 
  
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการ
ให้บริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ และสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
รวมถึงการด าเนินงานวิจัย อันเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับอาจารย์ในกองวิชาต่อไป 
          ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการและวิชาชีพทหารที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
          ๓. เพื่อให้อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ น าไปถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอื่น สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 

 
๕. เป้าหมาย อาจารย์มากกว่า ๕ ท่าน  ให้บริการทางวิชาการแกห่น่วยงานภายนอก  

๑. การใหบ้ริการกบัสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกตามทีร่้องขอ 
๒. การใหบ้ริการกบัสงัคมและชุมชนภายนอกบรเิวณโดยรอบ รร.จปร.  

  
๕. ตัวชี้วัด จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ 

๑. ร้อยละของกจิกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทหารที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสรมิสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติตลอดจนนานาชาติต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

๒. การน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพทหารมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและงานวิจัย 
 

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน       

 ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 

 



 
 

 

๑๐๒ 

 

๗. วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการท าวิจัย 

 
 ๘. งบประมาณ  

 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รบัการอนมุัต ิ

 ๙. การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากปญัหา ข้อขัดข้องในการด าเนินงานตามแผนและโครงการเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผูบ้รหิารร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินการและน าข้อเสนอแนะ มาท า
การพัฒนา ปรบัปรุงในเรื่องต่างๆต่อไป 
 
 ๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. อาจารย์ได้รบัการเพิ่มพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จากากรให้บริการวิชาการ
และเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยงานของตัวเอง 

๒. สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สังคม ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการตามวัตถุประสงค์ 
๓. นนร.ได้รับประโยชน์จากการน าความรู้และประสบการณ์ในการใหบ้ริการวิชาการของอาจารย์ มา

ท าการวิจัย พฒันา ปรบัปรุงด้านการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

๑๐๓ 

 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/ กรรมการวิทยากร/ กรรมการวิชาชีพ/ 
กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การด าเนินการตามแผนงานการบริการวิชาการ ที่จัดข้ึนตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา/ กรรมการวิทยากร/  กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและภายนอกสถาบันข้ึน เพื่อให้
ค าแนะน า ความรู้และประสบการณ์แก่หน่วยงานอื่น สังคม ชุมชนปละประเทศชาติต่อไป รวมทั้งการน า
ประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและประสบการณ์มาท าการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน
ให้แก่ นนร.ต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารยก์องวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการ
ให้บรกิารวิชาการกบัหน่วยงานต่างๆ และสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์มาพฒันาด้านการเรียนการสอน 
รวมถึงการด าเนินงานวิจัย อันเป็นการเพิ่มศักยภาพใหก้ับอาจารย์ในกองวิชาต่อไป 
          ๒. เพื่อส่งเสรมิและสนบัสนุนให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรกึษา/กรรมการวิทยากร/ กรรมการวิชาชีพ/
กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและภายนอกสถาบัน 
          ๓. เพื่อให้อาจารยก์องวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ น าไปถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอ อันจะก่อใหเ้กิดประโยชน์กับหน่วยงานอื่น สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 
 
๔. ตัวชี้วัด จ านวนอาจารยท์ี่ร่วมบริการวิชาการใหห้น่วยงานภายนอก 
 
๕. เป้าหมาย จ านวนอาจารย์ ๕ ท่าน  ให้บรกิารวิชาการต่อสถาบันภายนอก 

๑. การใหบ้ริการกบัสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกตามทีร่้องขอ 
๒. การใหบ้ริการกบัสงัคมและชุมชนภายนอกบรเิวณโดยรอบ รร.จปร.  

 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินงาน  ๑ ม.ค.๕๙ – ๓๑ ธ.ค.๕๙ 
 
๗. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการท าวิจัย 



 
 

 

๑๐๔ 

 

๘. งบประมาณ  

 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รบัการอนมุัต ิ
 
๙. การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากปญัหา ข้อขัดข้องในการด าเนินงานตามแผนและโครงการเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผูบ้รหิารร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินการและน าข้อเสนอแนะ มาท า
การพัฒนา ปรบัปรุงในเรื่องต่างๆต่อไป 
 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. อาจารย์ได้รบัการเพิ่มพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จากากรให้บริการวิชาการ
และเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยงานของตัวเอง 

๒. สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สังคม ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการตามวัตถุประสงค์ 
๓. นนร.ได้รับประโยชน์จากการน าความรู้และประสบการณ์ในการใหบ้ริการวิชาการของอาจารย์ มา

ท าการวิจัย พฒันา ปรบัปรุงด้านการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

๑๐๕ 

 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ขา้ราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ   
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 
ประกอบ  แผนการปฏิบัตงิาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การด าเนินการตามแผนงานการบริการวิชาการ ที่จัดข้ึนตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้ก าหนดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ/ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่นข้ึน เพื่อให้ค าแนะน า ความรู้และประสบการณ์
แก่หน่วยงานอื่น สังคม ชุมชนและประเทศชาติต่อไป รวมทั้งการน าประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและ
ประสบการณ์มาท าการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้แก่ นนร.ต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการ
ให้บริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ และสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาด้านการเรียนการสอน 
รวมถึงการด าเนินงานวิจัย อันเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับอาจารย์ในกองวิชาต่อไป 
          ๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิ เศษ/ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สนับสนุนหน่วยงานอื่น 
          ๓. เพื่อให้อาจารย์กองวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ น าไปถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอื่น สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 

 
๔. ตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของอาจารย์ทีเ่ป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผูเ้ช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 

๒. การน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการและวิชาชีพทหารมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและงานวิจัย 
 
๕. เป้าหมาย จ านวนอาจารยท์ี่ไปใหบ้รกิารวิชาการจ านวน ๕ ท่าน 

๑. การใหบ้ริการกบัสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกตามทีร่้องขอ 
๒. การใหบ้ริการกบัสงัคมและชุมชนภายนอกบรเิวณโดยรอบ รร.จปร.  

 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน       
 ๑ ม.ค. ๕๙ – ๓๑ ธ.ค. ๕๙ 

 



 
 

 

๑๐๖ 

 

๗. วิธีด าเนินการ 

๑. จัดท าแผนงาน ก าหนดผูร้ับผิดชอบ และจัดท าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
๒. ช้ีแจงโครงการและกจิกรรมให้ผูท้ี่เกี่ยวข้องไดร้ับทราบ 
๓. ด าเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ 
๔. ประเมินผลการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. น าผลการประเมินมาพฒันา ปรบัปรุงด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการท าวิจัย 

 
๘. งบประมาณ  

 ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือเมื่อ
แผนงานได้รบัการอนมุัต ิ
      
  ๙. การประเมินผล 
 ท าการประเมินผลการด าเนินการจากปญัหา ข้อขัดข้องในการด าเนินงานตามแผนและโครงการเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผูบ้รหิารร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการด าเนินการและน าข้อเสนอแนะ มาท า
การพัฒนา ปรบัปรุงในเรื่องต่างๆต่อไป 
 
 ๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑. อาจารย์ได้รบัการเพิ่มพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จากากรให้บริการวิชาการ
และเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยงานของตัวเอง 

๒. สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สังคม ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการบริการวิชาการตามวัตถุประสงค์ 
๓. นนร.ได้รับประโยชน์จากการน าความรู้และประสบการณ์ในการใหบ้ริการวิชาการของอาจารย์ มา

ท าการวิจัย พฒันา ปรบัปรุงด้านการเรียนการสอน 



 

๓๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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