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ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการ กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฉบับนี้จัดท า
ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ติดตามและควบคุมการด าเนินงานระดับกองวิชา โดยการมีส่วนร่วม
ของก าลังพลกองวิชาเคมีฯ ในการพิจารณาก าหนด กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของทั้งระดับแผนงานและโครงการ/กิจกรรม 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ เคมีฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ และตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) และของกองทัพ 
 เคมี สกศ.รร.จปร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์
ต่อกองวิชา ต่อส่วนการศึกษาและต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการปฏิบัติงานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และแนวทางเสริมการปฏิบัติงาน
ของ เคมี สกศ.รร.จปร. และหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 
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บทน า ๑ 
กล่าวทั่วไป ๑ 
ปรัชญา ๒ 
ปณิธาน  ๒ 
วิสัยทัศน์  ๒ 
ภารกิจและนโยบาย  ๒ 
โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน ๓ 
รายชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร ๔ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/
กิจกรรม  

๕ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
กับแผนปฎิบัติราชการ เคมี.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๒ 

สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ เคมี สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕ 
สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๓๗ 

ภาคผนวก ๓๙ 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน เคมี สกศ.รร.จปร.โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๔๐ 

โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๔๓ 
  



บทน า 
 

๑.๑ กล่าวท่ัวไป 
ชื่อ กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ที่ตั้ง ๙๙ หมู่ที่ ๑ ต าบลพรหมณี อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๑     
 โทรศัพท์  ๐๓๗-๓๙๓๔๘๘   โทรศัพท์  (ทบ.) ๖๒๓๕๑ 
ประวัติของกองวิชาฯ โดยสังเขป 
๑ มกราคม ๒๔๙๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนายร้อยทหารบก

เป็น  “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” 
พ.ศ. ๒๔๙๒ มีการแก้ไขอัตรากองทัพบก ๘๑ (ครั้งที่ ๑๓) โดยให้เปลี่ยนแผนกศึกษาเป็นกองการศึกษา 

ควบคุมดูแลแผนกวิชาต่าง ๆ เช่น แผนกวิชาอักษรศาสตร์ แผนกวิชาคณิตศาสตร์  แผนกวิชา
ฟิสิกส์และเคมี แผนกวิชาสังคมศาสตร์  แผนกวิชาสุขวิทยา 

พ.ศ. ๒๔๙๘ ยกฐานะ แผนกวิชาต่าง ๆ ในกองการศึกษาเป็นกองวิชา (แผนกวิชาฟิสิกส์และเคมีเป็นกอง
วิชาฟิสิกส์และเคมี) 

พ.ศ. ๒๕๒๑  เปลี่ยนชื่อกองการศึกษาเป็นส่วนการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๗ และ พ.ศ. ๒๕๓๐ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ท าการปรับปรุงหลักสูตร

การศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) กองวิชาเคมี จัดการเรียนการสอนวิชาเคมีอินทรีย์ให้กับ
นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ 

พ.ศ. ๒๕๒๔  กองฟิสิกส์และเคมี แยกเป็น กองวิชาฟิสิกส์ และกองวิชาเคมี  
พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเป็นแบบเฉพาะทางโดยแบ่ง 

เป็นวิทยาศาสตรบัณฑิต ๒ สาขา ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ๘ สาขา ได้แก่  วิศวกรรมเครื่ องกล วิศวกรรมไฟฟ้าก าลั ง 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสรรพาวุ ธ วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมส ารวจ ศิลป ศาสตรบัณฑิต ๒ สาขาได้แก่ สาขาบริหารรัฐกิจ และ
สาขาบริหารทั่วไป กองวิชาเคมีจัดการเรียนการสอนในวิชาเคมีทั่วไปเป็นวิชาพ้ืนฐาน ให้กับ นนร. 
ชั้นปีที่ ๑ และรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปร่วมกับกองวิชาฟิสิกส์ และ
กองวิชาสุขศาสตร์ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโดยเพ่ิมสาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอากาศยาน กองวิชาเคมีเพ่ิมการจัดการเรียนการ
สอนวิชาเคมีเฉพาะด้านให้กับสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโดยเพ่ิม
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและเคมีประยุกต์ทางทหารและวิชาการทหาร ตามล าดับ กองวิชาเคมีฯ 
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในสาขาเคมีประยุกต์ทางทหารและวิชาการทหารเพ่ิมขึ้นในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกเหนือ จากวิชาเคมีทั่วไป และวิชาเคมีฯ ส าหรับ นนร.สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

 



๒ 
 

๑.๒ ปรัชญา  
กองวิชาเคมี สกศ.รร.จปร. ใช้ปรัชญาเช่นเดียวกับปรัชญาของ รร.จปร. โดยยึดมั่นในพระราช

ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนี้    
“ การทหารนั้น ที่จะส าเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ  ถึงแม้ว่าเราจะมี

พลทหารมากมายเท่าใดก็ด ีแต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบทหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะ
ได้ชัยช านะแก่ข้าศึกได้เลยย่อมต้องอาศรัยนายทหารที่มีความรู้แลมีสติปัญญาสามารถที่จะน าไปสู่ชัยช านะ
ได้แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ   

ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่าก็ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อย  คือ  พวกเจ้านี่เอง เพราะฉะนั้น
เจ้าทั้งหลายจงอุตสาหพยายามในการเล่าเรียน วิชาของตนให้ดีเถิด  เตรียมการที่จะท าน่าที่ซึ่งส าคัญที่สุดซึ่ง
ถ้าพูดในทางท าการให้แก่เจ้าแผ่นดินก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอ่ืน คือน่าที่ป้องกัน ความ
อิสรภาพของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา.................”   
๑.๓ ปณิธาน   

เคมีฯ มุ่งมั่นพัฒนา นนร. ให้เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพ มีความรู้
ความสามารถอย่างลึกซ้ึงในสาขาเคมีประยุกต์ทางทหาร และมีความเป็นผู้น าทหารที่โดดเด่นของกองทัพ   
๑.๔. วิสัยทัศน์ 

เคมีฯ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ สาขาเคมีประยุกต์ทางทหาร  
๑.๕ ภารกิจและนโยบาย  

ฝ่ายบริหาร 
 ฝ่ายบริหารมีหน้าที่บริหาร ก ากับดูแลการท างานของฝ่ายวิชาการ ฝ่ายธุรการ ฝ่าย

ห้องปฏิบัติการ และผู้ใต้บังคับบัญชา ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากส่วนการศึกษาและโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ดูแลสวัสดิการของก าลังพลในกองวิชาและก ากับการท างานที่ได้รับมอบหมายพิเศษและ
งานอ่ืน ๆ  ตาม อฉก.  

ฝ่ายธุรการ 
   ฝ่ายธุรการมีหน้าที่ด าเนินงานในเรื่องธุรการ ด้านก าลังพล การข่าว การฝึกศึกษา สวัสดิการ  
งานเอกสารทั้งหมดภายในกองวิชาเพ่ือให้การท างานไม่ติดขัด อ านวยความสะดวกในทุกเรื่องให้กับก าลังพลในกอง
วิชา  ก ากับดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ตลอดจนงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ฝ่ายวิชาการ  
  ฝ่ายวิชาการมีหน้าที่จัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร พัฒนาปรับปรุง
การสอนค้นคว้าวิจัย ให้ค าปรึกษาแก่ นนร.และหน่วยงานอ่ืน ๆ สรรหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่มาใช้เป็น
สื่อการสอน ตลอดจนท างานอ่ืน  ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและงานอ่ืน  ๆ ตาม อฉก. 

ฝ่ายห้องปฏิบัติการ 
  ฝ่ายห้องปฏิบัติการมีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ และสารเคมี ส าหรับการเรียน
การสอนในวิชาที่มีปฏิบัติการทดลอง ดูแลความสะอาดของห้องทดลอง ปรนนิบัติซ่อมบ ารุงเครื่องมือ 
รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ที่ท าการสอนในห้องปฏิบัติการเคมี รวมทั้งงานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย 
 



๓ 
 

๑.๕ โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 
๑.๕.๑ โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

โครงสร้างองค์กรจัดตามแผนภูมิดังนี้ 
 

 
       

       
ฝ่ายบรหิาร  ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายห้องปฏิบตัิการ 

 

๑.๕.๒ โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity  Chart) 
โครงสร้างการบริหาร และการจัดหน่วยปัจจุบัน 
 

  เคมี สกศ.รร.จปร.   

     
  ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร.   

  พ.อ.ธนาวัฒน์  แสงสุวรรณ   

     
  รอง ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร.   

   พ.อ.หญิง บงกช  เจริญศรี    

     
     

ธุรการ  ๔  นาย  อาจารย์  ๑๔  นาย  ห้องปฏิบัติการ  ๒  นาย 

๑.ร.ท.สุรศักดิ์  รุ่งสุวรรณ    
ประจ ากอง 

 ๑.พ.อ.หญิง พนิตตา  ปญัญาดิลก   อจ.สกศ.ฯ
๒.พ.อ.หญิง ประภารัตน์ จันทวาลย์ อจ.สกศ.ฯ 

 ๑.จ.ส.อ.ยศพนธ์    แสงเงิน          
ห้องปฏิบัติการ 

๒.จ.ส.อ.ลือศักดิ์  ค าดี       
เสมียน  

๓.พ.อ.เรืองศักดิ์    อยู่ชา             ผศ.สกศ.ฯ 
๔.พ.อ.หญิง ภัทรยีา  ตัณฑิกุล       ผศ.สกศ.ฯ 

๒.จ.ส.ท.พัฒนพงษ์  กรมเกตุ     
ห้องปฏิบัติการ 

๓.จ.ส.ท.เอกวุฒิ  คงเจริญ   
เสมียน 
๔.ส.อ.หญิง กิตติมา ภูมิดล  
เสมียน 

 ๕.พ.ท.หญิง จิตติมา  หิรญัรัศมี      อจ.สกศ.ฯ   
๖.พ.ท.หญิง พัดชา   เพิ่มพิพัฒน์    อจ.สกศ.ฯ
๗.พ.ต.อมรเทพ  สมราช              อจ.สกศ.ฯ
๘.พ.ต.หญิง ณัฐมณฑน์ สมราชลี้จนิดา  
                                           อจ.สกศฯ 

 

 ๙.พ.ต.หญิง พนมวรรณ  ปานสีทา  ผศ.สกศ.ฯ  
  ๑๐.ร.อ.หญิง ปวณีา  วัดบัว          อจ.สกศ.ฯ   
  ๑๑.ร.อ.หญิง เพญ็ธนา  สมานพันธุ์ อจ.สกศ.ฯ   
  ๑๒.ร.ท.หญิง ชลติา  เมฆมุกดา      อจ.สกศ.ฯ   
  ๑๓.ร.ท.สุชาติ  คล้ายแก้ว            อจ.สกศ.ฯ   

  ๑๔. ร.ต.ภัทรพล  คงสุข              อจ.สกศ.ฯ   
 
 

เคมี สกศ.รร.จปร. 
 



๔ 
 

๑.๖ รายชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร 
ส าหรับรายนามผู้อ านวยการ เคมี สกศ.รร.จปร. ตั้งแต่  พ.ศ. ๒๔๙๔  จนถึงปัจจุบันมีดังนี้ 

พ.อ.เฉลิม   พร้อมเพรียงพันธ์  พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๐๗ 

พ.อ.โกมล ขุทรานนท์ พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๑๙ 

พ.อ.ทองรัก นิ่มศิริ พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๔ 
พ.อ.สหัส ศรีรัตโนภาส พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๒๘ 
พ.อ.หญิง พูนศรี แม่นศรแผลง พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๒๙ 
พ.อ.หญิง ลักษณา   ศรีจันทราพันธุ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๒ 
พ.อ.สมชาติ ชื่นวิเศษ พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๔๐ 
พ.อ.หญิง ขวัญตา   สง่าเนตร พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๓ 
พ.อ.ณัฐ พิทักษ์ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๘ 
พ.อ.ธีระชัย เกตุตรีกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๔๙ 
พ.อ.ประเวทย์ มงคลศิริ พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๕ 

พ.อ.ชวน จันทวาลย์ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
พ.อ.สัญญา เกษตรเวทิน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 
พ.อ.ธนาวัฒน์  แสงสุวรรณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

๕ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา 
ปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุก
โอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

การร่วมพิธีจดุเทียนชัย และถวายพระพรชัย
มงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ 

๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตอืนการ
ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตรยิ์ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความ
รักชาติส าหรับก าลังพล เคมฯี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้
มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร ประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา 

การจัดท า มคอ.๓ ถึง มคอ.๕ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้าน
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนาต าราเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และสื่อการเรียน
การสอน 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีนรู ้

การพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 



 

 

๖ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้าน
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน (ต่อ) 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ ์
การพัฒนาห้องเรียนและโสตทัศนปูกรณ ์

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
และทรัพยากรการเรียนรู้ เคมฯี 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนทหารของ ทบ. 

- 

๘. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน การเข้าร่วมประชุมการลด ละ เลกิ การสูบ
บุหรี่ ของ นนร. 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์
ของโครงงานวิจัย นนร. 

การทัศนศึกษาของคณาจารย์และ นนร. 

การเชิญศิษยเ์ก่ามาให้ความรู้และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/
หรือทุนการศึกษา 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.ประจ าปี 
๒๕๕๙ 

๙. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย นนร. 

 



 

 

๗ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้าน
การบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคณุภาพการศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เพื่อก าหนดแผนปฏิบัติราชการ เคมีฯ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เพื่อสรุปผลการด าเนินงานปีการศกึษา 
๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ เคมีฯ ปีการศกึษา 
๒๕๕๙ 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

- 

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านส่งก าลังบ ารุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก
สร้าง สิ่งอ านวยความสะดวก และระบบ
สาธารณูปโภค 

- 

 
 



 

 

๘ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถของ
ก าลังพล 

๑๓. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขดี
ความสามารถก าลังพล 

การส่งเสริมให้ก าลังพลมคีวามตั้งใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรบั
ราชการ 
โครงการสนับสนุนจดัท าและการรบัรอง
ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ สภา
อาจารย์ สกศ.ฯ ของอาจารย์ เคมฯี 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู้และทกัษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับก าลังพล 

- 

กลยุทธ์ที ่๑๐ การสร้างค่านยิมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์ เคมี สกศฯ 
การปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณอาจารย ์

การประเมินจรรยาบรรณอาจารยส์่วน
การศึกษา 
โครงการทัศนศึกษาสถานท่ีส าคญัทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สกศ.ฯ 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตก าลังพล 

- 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย ๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส ์

การประเมินการเรยีนการสอนออนไลน ์

๑๘. แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาเวปไซต์ เคมฯี 

การติดตั้งกล้องวงจรปิด 

 



 

 

๙ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

การปรับภูมิทัศน์ เคมฯี และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงงาน ๕ ส 

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

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของก าลัง
พลและส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนา
กับหน่วยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารบั
การศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. 
และแผนการใช้ประโยชน ์

- 

๒๑. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา
ในระดับสูงขึ้นของหลักสูตรภายในประเทศ 
นอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

- 

๒๒. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา
ของหลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้
ประโยชน์ 

- 

๒๓. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารว่มการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังภายในและต่างประเทศ 
 

โครงการส่งผู้บรหิาร/อาจารย์เข้ารว่มการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 
โครงงานความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง รร.จปร. กับ สถาบันอุดมศึกษา
และหน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 



 

 

๑๐ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

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

กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน เช่ือมั่นและ ให้การยอมรับ
ในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค ์

โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย ์
การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอก ระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อการพัฒนานักวิจัย 
รร.จปร. 
การประกวดงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒๕. แผนงานการจดัการความรู ้(KM) โครงการการจัดการความรู้ เคมฯี 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจา้ง ทบ. 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/
กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้ เ ช่ียวชาญ /
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 

โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน 

 



 

 

๑๑ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

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

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

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ (ต่อ) 

การน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้
ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 

 



 

 

๑๒ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บท สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับแผนปฎิบัติราชการ เคมี.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ด้านกิจการพลเรือน 
สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข พร้อมท้ังส่งเสรมิ
อุดมการณ์ความรักชาต ิศาสน ์
กษัตริย ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
บุคลากรของ สกศ. รร.จปร. ยึด
มั่นและปฏิบัตตินให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน 

บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มี
อุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข และปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเตม็ขีด
ความสามารถ 
๑. แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

การร่วมพิธีจดุเทียนชัย และถวายพระ
พรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษา 

พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๙.๑ 

การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๙.๑ 

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพและการกดดันทาง
สังคม 

งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตอืน
การล่วงละเมดิสถาบันพระมหากษัตริย ์

ร.ต.ภัทรพลฯ ๙.๑ 

กลยุทธ์ที ่๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาต ิ
๓. แผนงานการปลูกฝัง
และเสรมิสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาต ิ

การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์
ความรักชาตสิ าหรับก าลังพล เคมฯี 

พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๙.๑ 

 

 
 



 

 

๑๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ด้านการศึกษา 

พัฒนาหลักสตูรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ด้าน
วิชาการให้เหมาะสม ทันสมัย 
และก้าวหน้า สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมและนโยบายของ
กองทัพบก ได้มาตรฐานตาม
ข้อก าหนดของทหารและพลเรือน 
และให้มผีลต่อการพัฒนาความรู้
ด้านภาษาท่ีสอนของ นนร. 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภาษาสากล ให้สามารถน ามาใช้
งานได้จริง 

มีหลักสูตรการศึกษาดา้น
วิชาการระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโทที่ไดม้าตรฐานตาม
ข้อก าหนดของทางทหารและ
พลเรือน 

กลยุทธ์ที ่๓  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสตูร 

ประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา พ.อ.หญิง  
ประภารัตนฯ์ 

๓.๒ (๓) (๔) 

การจัดท า มคอ.๓ ถึง มคอ.๕ พ.อ.หญิง        
พนิตตาฯ 

๓.๒ (๑-๒,๕) 
๓.๓ (๑,๒,๕) 

การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานการศึกษา 

พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๓.๓ (๔,๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพฯ 

ด้านการศึกษา 

พัฒนาหลักสตูรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ด้าน
วิชาการให้เหมาะสม ทันสมัย 
และก้าวหน้า สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมและนโยบายของ
กองทัพบก ได้มาตรฐานตาม
ข้อก าหนดของทหารและพลเรือน 
และให้มผีลต่อการพัฒนาความรู้
ด้านภาษาท่ีสอนของ นนร. 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภาษาสากล ให้สามารถน ามาใช้
งานได้จริง 

มีต ารา อุปกรณ์การเรยีนการ
สอน ห้องปฏิบัติการ 
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่า
เทียมกับสถาบันอดุมศึกษา
ภายนอก 

กลยุทธ์ที ่๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการพัฒนา
ต ารา เอกสารประกอบ 
การเรยีนการสอน และ
สื่อการเรียนการสอน 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู ้

พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๓.๔ (๒) 

การพัฒนาต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

พ.ท.หญิง  
พัดชาฯ 

๓.๔ (๑) 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พ.อ.หญิง        
พนิตตาฯ 

๓.๔ (๑,๓) 

๖.  แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ ์

ร.ท.สุรศักดิ ์
๓.๔ (๑) 

การพัฒนาห้องเรียนและ
โสตทัศนปูกรณ ์

ร.ท.สุรศ กดิ ์
๓.๔ (๑) 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการ
สอนและทรัพยากรการเรยีนรู้ เคมีฯ 

ร.ต.ภัทรพลฯ ๓.๔ (๔-๕) 

 
 
 
 
 



 

 

๑๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
สนับสนุน รร.จปร. ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) ให้เป็นไปด้วยความ
บริสุทธ์ิและยุติธรรม เพื่อให้ได ้
นนร. ที่มีความรู ้ความสามารถ 
และความพร้อมที่จะศึกษาตาม
หลักสตูรการศึกษาของ รร.จปร. 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

๑. รักษามาตรฐานระบบการ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้าน
วิชาการให้มีความโปร่งใส 
บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นท่ี
ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
๒. จัดให้มีกิจกรรมด้าน
วิชาการของ นนร. ต่อ
สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน
ระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้มผีู้สมคัรสอบ
คัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.) 
เพิ่มทุกปี 
๓. รักษามาตรฐานทางด้าน
คุณภาพของ นนร. ให้มีความ
พร้อมในทุก ๆ ด้าน ท้ังในด้าน
การศึกษาและด้านจริยธรรม 
เพื่อเป็นนายทหารทีด่ีของ
กองทัพ 

กลยุทธ์ที ่๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๗. แผนงานการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ทหารของ ทบ. 

- - - 

๘.  แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน 

การเข้าร่วมประชุมการลด ละ เลกิ การ
สูบบุหรี่ ของ นนร. 

พ.อ.หญิง  
บงกชฯ 

๙.๑ 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร.  

พ.ต.หญิง  
พนมวรรณฯ 

๑.๓ 

การทัศนศึกษาของคณาจารย์และ นนร. ร.อ.หญิง 
เพ็ญธนาฯ 

๒.๔, 
 ๓.๒ (๑),  

๙.๑ 
การเชิญศิษยเ์ก่ามาให้ความรู ้และ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุน
ทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา 

พ.ต.หญิง 
พนมวรรณฯ 

๑.๔ (๑) 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร. 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๓.๒ 

 



 

 

๑๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกนัคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
สนับสนุน รร.จปร. ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) ให้เป็นไปด้วยความ
บริสุทธ์ิและยุติธรรม เพื่อให้ได ้
นนร. ที่มีความรู ้ความสามารถ 
และความพร้อมที่จะศึกษาตาม
หลักสตูรการศึกษาของ รร.จปร. 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑. รักษามาตรฐานระบบการ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้าน
วิชาการให้มีความโปร่งใส 
บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นท่ี
ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
๒. จัดให้มีกิจกรรมด้าน
วิชาการของ นนร. ต่อ
สาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน
ระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อ
สร้างแรงจูงใจให้มผีู้สมคัรสอบ
คัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.) 
เพิ่มทุกปี 
๓. รักษามาตรฐานทางด้าน
คุณภาพของ นนร. ให้มีความ
พร้อมในทุก ๆ ด้าน ท้ังในด้าน
การศึกษาและด้านจริยธรรม 
เพื่อเป็นนายทหารทีด่ีของ
กองทัพ 

๙. แผนงานการ
เสรมิสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า 

ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินยั นนร. 

ร.ท.หญิง 
ชลิตาฯ 

๙.๑ 

 



 

 

๑๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ทุกระดับ เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องโดยบุคลากรทุก
ระดับมีความรู ้ความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงความส าคญัของ
ระบบการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

ทุกกองวิชามีระบบและกลไก
ในการประกันคณุภาพและ
น ามาใช้ในการพัฒนาและ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มี
ความรู้ ความเข้าใจระบบ
ประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที ่๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เพื่อก าหนดแผนปฏิบัติราชการ เคมีฯ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

ร.อ.หญิง  
ปวีณาฯ 

๘.๒ (๒) 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ท.หญิง  
จิตติมาฯ 

๕.๑ (๑) 

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เพื่อสรุปผลการด าเนินงานปีการศกึษา 
๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการพฒันาใน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ร.อ.หญิง  
ปวีณาฯ 

๘.๒ (๒) 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ เคมีฯ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

ร.อ.หญิง  
ปวีณาฯ 

๕.๑ (๑) 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ร.อ.หญิง  
ปวีณาฯ 

๕.๑ (๒) ๘.๒ (๑) 

 
 
 
 



 

 

๑๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ด้านการส่งก าลังบ ารุง 
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
การศึกษาให้มีความรู ้
ความสามารถในการใช้และการ
ท านุบ ารุงรักษาสื่อ 

จัดการอบรมเรื่องการใช้และ
การบ ารุงรักษาสื่อการสอน
ประเภทต่าง ๆ แก่บุคลากร
ฝ่ายสนบัสนุนทุกครั้งท่ี สก
ศ.รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการ
สอนใหม่ ๆ 

กลยุทธ์ที ่๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารงุอุปกรณ์ 

๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

- - - 

ดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ ์อาคาร
ส านักงาน อาคารเรียน และ
บ้านพักของทางราชการในความ
รับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้
สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
อยู่เสมอ 

ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ 
อาคารส านักงาน อาคารเรยีน 
และบ้านพักของทางราชการ 
ในความรับผดิชอบของ สก
ศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 

กลยุทธ์ที ่๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง 

๑๒. แผนงานการ
ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก
สร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวก และระบบ
สาธารณูปโภค 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ด้านก าลังพล 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับช้ัน
ศึกษาเพิ่มเตมิ เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษา โดยการ
ช่วยในการจัดหาแหล่งทุนทั้ง
ระดับปริญญาตร ีปริญญาโท 
และปรญิญาเอก ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. 
แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนา
หรือเข้ารับการฝึกอบรมทาง
วิชาการและวิชาชีพท่ีตนเอง
เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการที่สภาอาจารยฯ์ จัด 
ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.
สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที ่๙ พัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล 
๑๓.  แผนงานส่งเสริม
และพัฒนาขีด
ความสามารถก าลังพล 

การส่งเสริมให้ก าลังพลมคีวามตั้งใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรบั
ราชการ 

พ.ต.หญิง 
ณัฐมณฑน์ฯ 

๒.๔, ๕.๔ 

โครงการสนับสนุนการจัดท า 
และการรับรองผลงานเพื่อ 
ขอต าแหน่งทางวิชาการ  
สภาอาจารย์ สกศ.ฯ ของอาจารย์ เคมีฯ 

พ.ต.หญิง 
ณัฐมณฑน์ฯ 

๒.๑ 

๑๔. แผนงานพัฒนา
ความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับ
ก าลังพล 

- - - 

สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ความสามัคค ีการท างานเป็นหมู่
คณะ รวมถึงค่านิยมที่ดีและ
เหมาะสมอื่นๆ แก่บุคลากร 

สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทาง
ทหารแก่บุคลากร อย่างน้อยปี
ละ ๑ครั้ง 

กลยุทธ์ที ่๑๐ การสร้างค่านยิมและทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์ เคมี สกศ.ฯ 

พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๒.๕ 

การปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณอาจารย ์ พ.อ.หญิง  
ประภารัตน ์

๒.๕ 

การประเมินจรรยาบรรณ อาจารยส์่วน
การศึกษา 

พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๒.๕ 

 



 

 

๒๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ด้านก าลังพล 
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ความสามัคค ีการท างานเป็นหมู่
คณะ รวมถึงค่านิยมที่ดีและ
เหมาะสมอื่นๆ แก่บุคลากร 

สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจดั
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทาง
ทหารแก่บุคลากร อย่างน้อยปี
ละ ๑ครั้ง 

๑๕. แผนงานการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการทัศนศึกษาสถานท่ีส าคญัทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  สกศ.ฯ 

ร.ท.หญิง  
ชลิตาฯ 

๗.๒ (๑) 

๑๖. แผนงานการพัฒนา
และเสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตก าลังพล 

- - - 

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

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

กลยุทธ์ที ่๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส ์

การประเมินการเรยีนการสอนออนไลน ์ พ.อ.หญิง 
ประภารัตน์ฯ 

๓.๓ 

 
 
 



 

 

๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับที่สามารถ
น ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง 
ภายใน พ.ศ.๒๕๕๘ 

๑๘. แผนงานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาเว็บไซต์ เคมฯี พ.ต.อมรเทพฯ ๕.๑ 
การติดตั้งกล้องวงจรปิด ร.ท.สุรศักดิ์ฯ ๗.๒ (๒) 

ด้านการบริหารจัดการ 
พัฒนาการจัดโครงสร้างของ
หน่วยให้สามารถรองรับปริมาณ
งานท่ีมีอยู่ และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของ
หน่วยท่ีสามารถรองรับปริมาณ
งานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและ
อนาคต 

กลยุทธ์ที ่๑๒  การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

การปรับภูมิทัศน์ เคมีฯ และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ร.ท.หญิง  
ชลิตาฯ 

๗.๒ 

โครงการ ๕ ส ร.ท.หญิง  
ชลิตาฯ 

๗.๒ 

ด้านก าลังพล 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับช้ัน
ศึกษาเพิ่มเตมิ เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วม
สัมมนาหรือเข้ารับการฝึก 
อบรมทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ 
จัดร้อยละ ๕๐ ของจ านวน 
อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที ่๑๓  การส่งเสรมิการศกึษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนอก 
ทบ. ภายใน กห. และ
แผนการใช้ประโยชน ์

- - - 

 



 

 

๒๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ด้านก าลังพล 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับช้ัน
ศึกษาเพิ่มเตมิ เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วม
สัมมนาหรือเข้ารับการฝึก 
อบรมทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี
ละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ 
จัดร้อยละ ๕๐ ของจ านวน 
อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

๒๑. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับสูงขึ้น
ของหลักสูตรภายใน 
ประเทศ นอก กห. และ
แผนการใช้ประโยชน ์

- - - 

๒๒. แผนการส่งก าลังพล
เข้ารับการศึกษาของ
หลักสตูรตา่งประเทศ
และแผนการใช้
ประโยชน ์

- - - 

๒๓. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานท้ังของภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

โครงการส่งผู้บรหิาร/อาจารย์เข้ารว่ม
การประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายใน 
ประเทศและตา่งประเทศ 

ร.อ.หญิง  
เพ็ญธนาฯ 

๒.๔ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

พ.ท.หญิง  
จิตติมาฯ 

๕.๔ 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง รร.จปร. กับสถาบัน 
อุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

พ.ต.หญิง 
ณัฐมณฑน์ฯ 

๒.๔, ๖.๑ 



 

 

๒๓ 

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

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 
ด้านการศึกษา 
พัฒนาและส่งเสรมิการท างาน
วิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ของ 
อจ.สกศ.รร.จปร. และ นนร. 
 

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

กลยุทธ์ที ่๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่น และให้การ
ยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค ์

โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์  

พ.ต.หญิง 
ณัฐมณฑน์ฯ 

๒.๒ (๑) 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอก ระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อการพัฒนานักวิจัย 
รร.จปร.   

พ.ต.หญิง 
ณัฐมณฑน์ฯ 

๒.๒ 

การประกวดผลงานวิจัยดเีด่นของ
อาจารย ์ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

พ.ต.หญิง 
ณัฐมณฑน์ฯ 

๒.๒ 

๒๕. แผนงานการ
จัดการความรู ้(KM) 

โครงการการจัดการความรู้ เคมฯี 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ร.ท.ภัทรพลฯ ๙.๒ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
สายอาจารย ์บริการทางวิชาการ 

 

ให้บริการทางการศึกษาแก่
สถานศึกษาภายนอก และกลุ่ม
บุคคลอื่น ๆ 

๒๖. แผนงานการ
บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของ
บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

พ.ท.หญิง  
พัดชาฯ 

๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

พ.ท.หญิง  
พัดชาฯ 

๖.๑ 

 



 

 

๒๔ 

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

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ด้านการศึกษา 
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
สายอาจารย ์บริการทางวิชาการ 
 

ให้บริการทางการศึกษาแก่
สถานศึกษาภายนอก และกลุ่ม
บุคคลอื่น ๆ 

๒๖. แผนงานการ
บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ
เป็นวิทยากรบรรยายพเิศษ / 
ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุน
หน่วยงานอ่ืน 

พ.ท.หญิง  
พัดชาฯ 

๖.๑ 

โครงการเคมรีอบตัวสู่ชุมชน พ.ท.หญิง  
พัดชาฯ 

๖.๑, ๖.๒ 

การน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน
และ/หรือการวิจยั 
 

พ.ท.หญิง  
พัดชาฯ 

๖.๒ (๑) 

 



 
๒๕ 

สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ เคมี สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี ๕๘ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

เป้าประสงค์: บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเตม็ขีดความสามารถ 
๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การร่วมพิธีจดุเทียนชัย และถวาย
พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

จ านวนก าลังพลที่เข้า
ร่วม 

≥ ๕๐% พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๙.๑ 

การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระ
ราชกุศล 

จ านวนก าลังพลที่เข้า
ร่วม 

≥๑ นาย 
 

พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๙.๑ 

๒. แผนงานการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายหมิ่นพระบรม-
เดชานุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

จ านวนข้อความ
รวมในการ
ตรวจสอบ 

> ๑๐๐ 
ข้อความ 

งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษตัริย ์ 

จ านวนข้อความรวม
ในการตรวจสอบ 

 > ๑๐๐ ข้อความ ร.ต.ภัทรพลฯ ๙.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
๓. แผนงานการปลูกฝังและ
เสรมิสร้างอุดมการณ ์
ความรักชาต ิ

จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม  

๑๐ คน การปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติส าหรับ
ก าลังพล สกศ.ฯ    

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม  

≥๑๐ คน พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๙.๑ 

 
 
 
 



 
๒๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี ๕๘ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

เป้าประสงค์: มีหลักสตูรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและปริญญาโทท่ีได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสตูร 

การรับรอง
หลักสตูรจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 ๑๐๐% ประเมินผลการเรียนการสอน
รายวิชา 

ผลการประเมิน ≥ ๔.๐๐ พ.อ.หญิง  
ประภารัตนฯ์ 

๓.๒ (๓) 
(๔) 

การจัดท า มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๕ จ านวนวิชาที่จัดท า   ๑๐๐% พ.อ.หญิง 
พนิตตาฯ 

๓.๒  
(๑-๒,๕) 

๓.๓ 
(๑,๒,๕) 

การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานการศึกษา 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ เคมฯี 

๑๐๐% พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๓.๓ 
(๔,๖) 

เป้าประสงค์: มีต ารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกบัสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการพัฒนาต ารา 
เอกสารประกอบการเรียน
การสอน และสื่อการเรียน
การสอน 

จ านวนต าราที่
จัดท าเพื่อ
ประกอบการ
เรียนการสอน 

๑ เลม่ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู ้

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ เคมฯี 

๑๐๐ % พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๓.๔ (๒) 

การพัฒนาต าราหรือเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จ านวนต าราหรือ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอนที่ได้รับ
การพัฒนา 

≥๕๐% ของรายวิชาที่สอน พ.ท.หญิง  
พัดชาฯ 

๓.๔ (๑) 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของสื่อ
การเรยีนการสอน 

๑๐๐% พ.อ.หญิง 
พนิตตาฯ 

๓.๔  
(๑,๓) 

 
 



 
๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี ๕๘ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

๖.  แผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน  

คะแนนความพึง
พอใจของผู้เรียน
ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

≥ ๔.๐๐ การพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ ์

ความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการ 

๑๐๐% ร.ท.สุรศักดิ ์ ๓.๔  
(๑) 

การพัฒนาห้องเรียนและ 
โสตทัศนูปกรณ ์

ความพร้อมของ
ห้องเรียนและโสตฯ 

๑๐๐% ร.ท.สุรศ กดิ ์ ๓.๔  
(๑) 

การประเมินผลระดับความ 
พึงพอใจการให้บริการด้าน
อุปกรณ์การเรียนการสอนและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ เคมฯี 

คะแนนความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ ร.ต.ภัทรพลฯ ๓.๔  
(๔-๕) 

เป้าประสงค์: ๑. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรอืนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการให้มีความโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง 
                 ๒. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) เพิ่มทุกปี 
                 ๓. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ท้ังในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่ส าเรจ็การศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๗. แผนงานการสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักเรยีนทหารของ 
ทบ. 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 
๒๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี ๕๘ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

๘. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การเข้าร่วมประชุมการลด ละ 
เลิก การสูบบุหรี่ ของ นนร. 

จัดผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม 

≥ ๕๐% ของการจัดประชุม พ.อ.หญิง  
บงกชฯ 

๙.๑ 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร.  

จ านวนโครงงานท่ี
ตีพิมพ์ เผยแพร่หรือ
น าไปใช้ 

≥ ๕๐% พ.ต.หญิง  
พนมวรรณฯ 

๑.๓ 

การทัศนศึกษาของคณาจารย์
และ นนร. 

ระดับความพึงพอใจ
ของ นนร.และ
อาจารย ์

≥ ๔.๐๐ ร.อ.หญิง 
เพ็ญธนาฯ 

๒.๔, 
 ๓.๒ (๑), 

๙.๑ 
การเชิญศิษยเ์ก่ามาให้ความรู ้
และพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ 
สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือ
ทุนการศึกษา 

จ านวนครั้งท่ีม ี
การเชิญผู้ม ี
ประสบการณ์ฯ 

อย่างน้อย ๑ ครั้ง พ.ต.หญิง 
พนมวรรณฯ 

๑.๔ (๑) 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร. 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

รายงานข้อมูล นนร.ที่
อยู่ในความรับผดิชอบ
ให้ ผบช.ทราบ 

≥ ๒ ครั้ง/ภาคการศึกษา พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๓.๒ 

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินยั นนร. 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑ ครั้ง/เดือน ร.ท.หญิง 
ชลิตาฯ 

๙.๑ 

 

 

 

 



 
๒๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี ๕๘ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

เป้าประสงค์: ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพและน ามาใช้ในการพัฒนาและบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
๑๐. แผนงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 

คะแนนประเมิน
ตนเอง 

 ๔.๕๑ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อก าหนดแผนปฏิบตัิ
ราชการ เคมฯี ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัตริาชการ  
เคมีฯ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

๑๐๐% ร.อ.หญิง  
ปวีณาฯ 

๘.๒ (๒) 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บหลักฐาน
อ้างอิงบนระบบ
ฐานข้อมูล 

๑๐๐% พ.ท.หญิง  
จิตติมาฯ 

๕.๑ (๑) 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
พิจารณาแนวทางการพัฒนา 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ได้รบัการ
ประเมิน 

๑๐๐% ร.อ.หญิง  
ปวีณาฯ 

๘.๒ (๒) 

จัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ เคมฯี ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

การประเมินแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

๑๐๐% ร.อ.หญิง  
ปวีณาฯ 

๕.๑ (๑) 

จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง
ทันเวลาที่ก าหนด 

๑๐๐% ร.อ.หญิง  
ปวีณาฯ 

๕.๑ (๒) 
๘.๒ (๑) 

 



 
๓๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี ๕๘ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

เป้าประสงค์: จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบ ารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ แก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกครั้งท่ี สกศ.รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ ๆ 
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนบิัติบ ารุงอุปกรณ ์
๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรส าหรับปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ ์

- - - - - - - 

เป้าประสงค์: ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ อาคารส านักงาน อาคารเรยีน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยูเ่สมอ 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง 
๑๒. แผนงานการปรับปรุง
อาคารสิ่งปลูกสรา้ง  
สิ่งอ านวยความสะดวก และ
ระบบสาธารณูปโภค 

- - - - - - - 



 
๓๑ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี ๕๘ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

เป้าประสงค์: ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล 
๑๓.  แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถ 
ก าลังพล 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การส่งเสริมให้ก าลังพลมคีวาม
ตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการ 

จ านวนก าลังพลที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสตูร 

๑๐๐% พ.ต.หญิง 
ณัฐมณฑน์ฯ 

๒.๔, ๕.๔ 

โครงการสนับสนุนการจัดท า 
และการรับรองผลงานเพื่อ 
ขอต าแหน่งทางวิชาการ  
สภาอาจารย์ สกศ.ฯ ของอาจารย์ 
เคมีฯ 

จ านวนอาจารย์ที่
จัดท าและรับรอง
ผลงานเพื่อ 
ขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  

๑ นาย พ.ต.หญิง 
ณัฐมณฑน์ฯ 

๒.๑ 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู้
และทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้กับก าลังพล 

- - - - - - - 

เป้าประสงค์: สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากร อย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านยิมและทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์ เคมี สกศ.ฯ 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ เคมฯี 

๑๐๐% พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๒.๕ 

การปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ
อาจารย ์

จ านวนครั้งท่ีเข้าร่วม
ประชุมปรับปรุงคู่มือ 

≥ ๕๐% พ.อ.หญิง  
ประภารัตน ์

๒.๕ 

 



 
๓๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี ๕๘ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

๑๕. แผนงานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) 

  การประเมินจรรยาบรรณ 
อาจารยส์่วนการศึกษา 

ผลการประเมินระดับ
ดีขึ้นไป 

≥ ๓.๕๑ พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๒.๕ 

โครงการทัศนศึกษาสถานท่ี
ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม  สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

≥ ๔.๐๐ ร.ท.หญิง  
ชลิตาฯ 

๗.๒ (๑) 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต 
ก าลังพล 

- - - - - - - 

เป้าประสงค์ : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 
                 ๒. บุคลากรทุกระดบัมีความรูด้้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การประเมินการเรยีนการสอน
ออนไลน ์

การน าไปใช้ประโยชน์ ≥ ๘๐% พ.อ.หญิง 
ประภารัตน์ฯ 

๓.๓ 

๑๘. แผนงานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การพัฒนาเว็บไซต์ เคมฯี ความพึงพอใจตอ 
เว็บไซต์  ในระดับด ี

≥ ๔.๐๐ พ.ต.อมรเทพฯ ๕.๑ 

การติดตั้งกล้องวงจรปิด จ านวนกล้องวงจรปิด ติดตั้งครบตามที่ก าหนด ร.ท.สุรศักดิ์ฯ ๗.๒ (๒) 

 
 
 



 
๓๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี ๕๘ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

เป้าประสงค์: สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยท่ีสามารถรองรับปริมาณงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรและ 
นนร. 

≥ ๔.๐๐ การปรับภูมิทัศน์ เคมีฯ และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ ร.ท.หญิง  
ชลิตาฯ 

๗.๒ 

โครงการ ๕ ส คะแนนความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ ร.ท.หญิง  
ชลิตาฯ 

๗.๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๔ 

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

แผนงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี ๕๘ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

เป้าประสงค์: อจ.สกศ.รร.จปร. เขา้ร่วมสมัมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสมัมนาทางวิชาการทีส่ภาอาจารย์ฯ จดั  
ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ การส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเขา้ร่วมประชุมสมัมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๐. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้ารับการศึกษาหลักสูตร
นอก ทบ. ภายใน กห. และ
แผนการใช้ประโยชน ์

- - - - - - - 

๒๑. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้ารับการศึกษาในระดับสูง
ขึ้นของหลักสูตร
ภายในประเทศ นอก กห. 
และแผนการใช้ประโยชน ์

- - - - - - - 

๒๒. แผนการส่งก าลังพลเข้า
รับการศึกษาของหลักสูตร
ต่างประเทศและแผนการใช้
ประโยชน ์

- - - - - - - 

๒๓. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้าร่วมการประชุม/สมัมนา
กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงการส่งผู้บรหิาร/อาจารย์เข้า
ร่วมการประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

จ านวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนาฯ 

อย่างน้อย ๒ นาย ร.อ.หญิง  
เพ็ญธนาฯ 

๒.๔ 



 
๓๕ 

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

แผนงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี ๕๘ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

๒๓. แผนการส่งก าลังพลเข้า
ร่วมการประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ (ต่อ)   

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
อบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จ านวนสายสนับสนุน
ที่อบรม/ทัศนศึกษา/
ดูงาน 

๑ นาย พ.ท.หญิง  
จิตติมาฯ 

๕.๔ 

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง รร.จปร. กับ
สถาบัน อุดมศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

จ านวนผลงาน/
กิจกรรมทางวิชาการ 

๑ งาน พ.ต.หญิง 
ณัฐมณฑน์ฯ 

๒.๔, 
๖.๑ 

เป้าประสงค์ : ๑. ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙  
                : ๒. ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ 
กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่น และให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  

จ านวนอาจารย์ที่
ท างานวิจัย 

อย่างน้อย ๑ นาย พ.ต.หญิง 
ณัฐมณฑน์ฯ 

๒.๒ (๑) 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการภายนอก ระดบัชาติ
และนานาชาต ิเพื่อการพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร.   

จ านวนผลงานท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ 

อย่างน้อย ๑ ผลงาน 
 

พ.ต.หญิง 
ณัฐมณฑน์ฯ 

๒.๒ 

การประกวดผลงานวิจัยดเีด่น
ของอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลงานวิจัยดีเด่น  อย่างน้อย ๑ ผลงาน พ.ต.หญิง 
ณัฐมณฑน์ฯ 

๒.๒ 

๒๕. แผนงานการจดัการ
ความรู ้(KM) 

จ านวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู้  

๑ เรื่อง โครงการการจัดการความรู้        
เคมีฯ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

จ านวนเรื่องในการ
จัดการความรู ้

๑ เรื่อง ร.ท.ภัทรพลฯ ๙.๒ 



 
๓๖ 

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

แผนงาน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายปี ๕๘ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

๒๖. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษ
เพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษา
ต่อของบุตรข้าราชการและ
ลูกจ้าง ทบ. 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 ≥ ๔.๐๐ พ.ท.หญิง  
พัดชาฯ 

๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / 
กรรมการวิชาการ / กรรมการ
วิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ พ.ท.หญิง  
พัดชาฯ 

๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงาน
อื่น 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ พ.ท.หญิง  
พัดชาฯ 

๖.๑ 

โครงการเคมรีอบตัวสู่ชุมชน ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ พ.ท.หญิง  
พัดชาฯ 

๖.๑, 
๖.๒ 

การน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

จ านวนการบริการ
วิชาการฯ ท่ีน ามาใช้
ในการพัฒนา 
การสอนและ/หรือ
การวิจัย 

๘๐% จากจ านวนทั้งหมด 
 

พ.ท.หญิง  
พัดชาฯ 

๖.๒ (๑) 

 



๓๗ 
 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๑  
      -  
 

- 

มาตรฐานที่ ๒   
- ควรมีการสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย

ให้มากขึ้น และเขียนบทความวิชาการให้มากขึ้น 
ส่งเสริมความร่วมมือการท าวิจัยร่วมกับสถาบัน
ภายนอกให้มากขึ้น    

กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอก
กองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
เชื่อมั่น และให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
แผนงานที่ ๒๔ แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์ มีโครงการส่งเสริมเพ่ือ
การวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ การ
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก 
ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือการพัฒนานักวิจัย 
รร.จปร.  และส่งก าลังพลเข้าร่วมการประกวด
ผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๓ 
- ควรมีการน าความรู้และประสบการณ์จาก

การบริการวิชาการมาใช้ในการวิจัย และควร
สนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่สังคม 
โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบ    

กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอก
กองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
เชื่อมั่น และให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
แผนงานที่ ๒๖ แผนงานการบรกิารทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีการการสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. การสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / 
กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ / กรรมการ
วิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สนับสนุนหน่วยงานอื่น การจัดโครงการเคมี
รอบตัวสู่ชุมชน และมีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๔  

 - ไม่มี 
- 

มาตรฐานที่ ๕ 
 - ควรจัดเจาหนาที่ท่ีมีความรูความช านาญ

รวบรวมฐานขอมูลอยางเปนรูปธรรม โดยผาน 
กทท. และ ศกม. 

- 

มาตรฐานที่ ๖ 
- ควรสงเสริมสนับสนุนใหก าลังพลขอ 

ต าแหนงทางวิชาการมากขึ้น 

- 

มาตรฐานที่ ๘ 
- ควรพัฒนากรอบของการก าหนด

แผนปฏิบัติราชการให้ครอบคลุมตัวบ่งชี้ของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาตามความรับผิดชอบ
ของกองวิชา 
 

กลยุทธ์ที ่๖  
แผนงานที่ ๑๐ แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ือ
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ เคมีฯ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา การประชุม
คณะกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ การพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ การจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ เคมีฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน เคมี สกศ.รร.จปร. 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
จุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- 
มาตรฐานที่ ๒  การวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
จุดแข็ง  
- เคมี สกศ.รร.จปร. มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการทําวิจัย 
- เคมี สกศ.รร.จปร. มีการบริหารจัดการดานระบบงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ดี  
 จุดที่ควรพัฒนา  
- งานวิจัยและบทความวิชาการ 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
- ควรมีการสนับสนุนให้อาจารย์ทํางานวิจัยให้มากข้ึน และเขียนบทความวิชาการให้มากขึ้น ส่งเสริม
ความร่วมมือการทําวิจัยร่วมกับสถาบันภายนอกให้มากข้ึน 
นานาชาติ    
มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
จุดแข็ง  
- เคมี สกศ.รร.จปร. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ พรอมจะนําความรูทางวิชาการและ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมาทํางานตอบแทนใหแกสังคม ประเทศชาติ และชุมชน 
จุดที่ควรพัฒนา  
- ยังไมมีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการวิจัย  
- ยังไมมีการบริการวิชาการแกสังคม โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบ  
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
- ควรมีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการวิจัย และควรสนับสนุนให้มี
การบริการวิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบ    
มาตรฐานที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
จุดแข็ง  
- เคมี สกศ.รร.จปร. ความเขมแข็ง และความรวมมือของบุคลาการกองวิชาเคมีฯ ในการทํากิจกรรม
อยาง สม่ําเสมอ 
จุดที่ควรพัฒนา  
-  
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
-  
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 
จุดแข็ง  
- กําลังพลของเคมี สกศ.รร.จปร. ใหความรวมมือ และ ผอ.กองวิชา กํากับดูแลอยางจริงจัง 
จุดที่ควรพัฒนา  
- ระบบฐานข้อมูลยังไม่มีการอัพเดทข้อมูล 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- ควรจัดเจาหนาที่ที่มีความรูความชํานาญรวบรวมฐานขอมูลอยางเปนรูปธรรม โดยผาน กทท. และ 
ศกม. 
มาตรฐานที่ ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 
จุดแข็ง  
- กําลังพลของเคมี สกศ.รร.จปร. มีความรวมมือ และ ผอ.กองกํากับดูแลดี 
จุดที่ควรพัฒนา  
- อาจารย์ที่ทําผลงานเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการยังน้อยมาก 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- ควรสงเสริมสนับสนุนใหกําลังพลขอตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น 
มาตรฐานที่ ๘  การพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน 
จุดแข็ง  
- เคมี สกศ.รร.จปร. มีการใช้แผนปฏิบัติราชการเป็นกรอบในการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยให้กําลังพลในกองวิชาฯ มีส่วนร่วมในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการและการ รายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป  
- เคมี สกศ.รร.จปร. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมในระดับกอง
วิชาและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนการศึกษาฯ ซึ่งดำเนินการตามระบบที่กําหนด  
- เคมี สกศ.รร.จปร. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
จุดที่ควรพัฒนา  
- พัฒนากรอบของการกําหนดแผนปฏิบัติราชการใหครอบคลุมตัวบงชี้ของงานประกันคุณภาพ 
การศึกษา ตามความรับผิดชอบของกองวิชา 
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
- ควรพัฒนากรอบของการกําหนดแผนปฏิบัติราชการให้ครอบคลุมตัวบ่งชี้ของงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามความรับผิดชอบของกองวิชา 
สรุปภาพรวม 
ขอเสนอแนะท่ีตองการใหพัฒนาเรงดวน  
1. สงเสริมใหอาจารยทําผลงานวิจัย และการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนใหมากขึ้น  
2. จัดทําโครงการบริการวิชาการเชิงรุกในปการศึกษา 2559  
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3. สงเสริมใหมีการสง นนร. ในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมแขงขันทางวิชาการ ทั้งใน 
ระดับชาติและนานาชาติ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต  
1. กําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติราชการกองวิชา เกี่ยวกับการสงเสริมการทํางานวิจัยและการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน  
2. กําหนดโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการบริการวิชาการใหแกสังคม/ชุมชนภายนอกใหมากขึ้น และ
ติดตามควบคุมใหมีการดําเนินงานครบกระบวนการ PDCA  
3. ควรมีการกําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติราชการ เกี่ยวกับการพัฒนา จัดหา และบํารุงรักษาเครื่องมือ 
อุปกรณ สําหรับการศึกษา และวิจัยของกองวิชาใหมากขึ้น 
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โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
โครงการสนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการสภาอาจารย์ ของ
อาจารย์ เคมีฯ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการสอนและการ
ดําเนินงานวิจัยเป็นจํานวนมาก อีกทั้งมีงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ในทุกภาคการศึกษาและใน
ปัจจุบัน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้
เข้ามามีบทบาทสําคัญในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งทั่วประเทศ
ไทย ซึ่งตัวบ่งชี้ด้านการพัฒนาบุคคลากรก็เป็นด้านหนึ่งที่ เคมี สกศ.รร.จปร.ให้ความสําคัญทั้งนี้การ
เพ่ืมจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ หรือผลงานวิชาการที่ผ่านการรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิก็
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนาบุคคลากรของ เคมี สกศ.รร.จปร.ทั้งนี้ เคมี สกศ.รร.จปร.จึงต้องจัด
โครงการสนับสนุนการจัดทําและการรับรองผลงานเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการสภาอาจารย์ เพ่ือ
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพของ เคมี สกศ.รร.จปร.ให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เ พ่ื อส่ ง เสริ มและสนับสนุนการจั ดทํ าผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ เ คมี  
สกศ.รร.จปร. และขอรับรองผลงานเพ่ือขอตําแหน่งทางวิชาการ 

๔. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนอาจารย์ที่จัดทําและรับรองผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ ในปี ๒๕๕๙ 

๕. เป้าหมาย 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ในกองวิชาจัดทําและรับรองผลงานเพ่ือขอตําแหน่งทาง
วิชาการ ในปี ๒๕๕๙ อย่างน้อย ๑ นาย 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ การดําเนินการด้านการสนับสนุนให้อาจารย์จัดทําผลงานทางวิชาการ 
  ๑) จัดหาหลักเกณฑ์การพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการและการประเมิน
ความสามารถในการสอนให้อาจารย์ศึกษา   



๔๕ 
 

  ๒) กองวิชาดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารด้านต่าง ๆ ให้อาจารย์ที่จัดทําผลงานทาง
วิชาการ  
 ๗.๒ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 

 เคมี สกศ.รร.จปร. ดําเนินการติดตามผล ประเมินผล และรายงานผลให้ สกศ.รร.จปร.
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ในกองวิชา จัดทําและรับรองผลงานเพ่ือขอตําแหน่งทาง
วิชาการ ในปี ๒๕๕๙ อย่างน้อย ๑ นาย 
 

โครงการทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เคมี สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์คุณค่าต่อสังคม และ
การพัฒนาเพ่ือสร้างสุนทรียภาพทางความคิด ความรู้สึกและความศรัทธาในปฏิบัติตนต่อสังคม 
ตลอดจนธํารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเพ่ือก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมเพ่ือเป็นการพัฒนาด้านจิตใจให้มีความ
เจริญงอกงามทางปัญญา  
  
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรของเคมี สกศ.รร.จปร. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้สึกศรัทธาในการปฏิบัติ
ตนต่อสังคม ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย  
 
๔. ตัวช้ีวัด 
 คะแนนความพึงพอใจ 
 
๕. เป้าหมาย 
 คะแนนความพึงพอใจไม่ต่ํากว่า ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 
 



๔๖ 
 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๗. วิธีการด าเนินงงาน 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรม โครงการทัศนศึกษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม             
สกศ.รร.จปร.  
 ๒. จัดทํากิจกรรมการทัศนศึกษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม                        
สกศ.รร.จปร.  
๓.  ประ เมินกิ จก รรมการทั ศนศึ กษาสถานที่ สํ าคัญทางประวั ติ ศาสตร์ และวัฒนธรรม                                
สกศ.รร.จปร.  
 
๘. งบประมาณ : – 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีโครงการได้กําหนด 
 ๙.๒ มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐๐ 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรเคมี สกศ.รร.จปร. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้สึกศรัทธาในการปฏิบัติตนต่อสังคม 
ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของไทย 
 
โครงการ ๕ ส 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เคมี สกศ.รร.จปร. จัดให้มีการสร้างสุขลักษณะให้มีความสะอาด จัดระเบียบสิ่งของที่ใช้ให้
เป็นระเบียบ และสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อสร้างเป็นลักษณะนิสัยที่ดี และก่อให้เกิดความมีชีวิตชีวาใน
สถานศึกษา 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้บุคลากรของเคมี สกศ.รร.จปร. ตระหนักเห็นความสําคัญของการรักษาความสะอาด 
และจัดระเบียบสิ่งของให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน และก่อให้เกิดความมีชีวิตชีวาของ
สถานศึกษา 
 



๔๗ 
 

๔. ตัวช้ีวัด 
 คะแนนความพึงพอใจ 
 
๕. เป้าหมาย 
 คะแนนความพึงพอใจไม่ต่ํากว่า ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๗. วิธีการด าเนินงงาน 
 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมโครงการ ๕ ส  
 ๒. จัดทํากิจกรรมการ ๕ ส 

๓. ประเมินกิจกรรมการ ๕ ส 
 
๘. งบประมาณ : – 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีโครงการได้กําหนด 
 ๙.๒ มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํากว่า ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐๐ 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรเคมี สกศ.รร.จปร. มีความตระหนักเห็นความสําคัญของการรักษาความสะอาด และ
จัดระเบียบสิ่งของให้เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน 
 
โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน   เคมี.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
ภายใต้บริบทของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้ านความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

รวมทั้งรัฐบาลกําหนดการปฏิรูประบบราชการและการบริหารบ้านเมืองที่ดีท่ีมุ่งเน้นการดําเนินการโดย
มีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ทบ. ซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมกําลังและป้องกัน
ราชอาณาจักร จึงมีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดความคาดหมายหรือวิสัยทัศน์ที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน
ของกําลังพลในกองทัพที่ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สอดคล้องกับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  แผนพัฒนา 



๔๘ 
 

ทบ. ว่าด้วยการพัฒนากําลังพล มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกําลั งพล ให้สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เทคโนโลยีการทหาร และด้านอื่นๆ  โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วม
การประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของ 
เคมี.สกศ. รร.จปร. จึงเป็นการดําเนินการที่สามารถตอบสนองนโยบายของ ทบ. โดยเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้และพัฒนากําลังพล ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาทหาร วิชาชีพ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
การทํางาน การเรียนการสอน และชีวิตประจําวันได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร/อาจารย์ เคมี.สกศ.รร.จปร. ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร/อาจารย์ เคมี.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานและประกอบการเรียนการสอน นนร. ได้ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ เคมี.สกศ.รร.จปร. สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

๔. ตัวช้ีวัด 
จํานวนผู้บริหาร/อาจารย์ เคมี สกศ.รร.จปร.ที่ เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

๕. เป้าหมาย 
 เมื่อสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐  เคมี สกศ.รร.จปร. มีกําลังพลที่เข้าร่วมฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา ทั้งในและต่างประเทศ อย่างน้อยจํานวน ๒ นาย 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ : ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ ผู้บริหาร/อาจารย์เสนอความต้องการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานทั้ง
ของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศให้ ผอ.เคมี.สกศ.รร.จปร. เพื่อพิจารณา 
 ๗.๒ เคมี.สกศ.รร.จปร.พิจารณาและส่งเรื่องการส่งผู้บริหาร/อาจารย์ ให้ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๓ เมื่อได้รับการอนุมัติ ผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงาน
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ 
 ๗.๔   ผู้บริหาร/อาจารย์จัดทํารายงานผลการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาตามข้อกําหนดส่ง
ให้ สกศ. รร.จปร. และนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและเรียนการสอน นนร. 

๘. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

 

 



๔๙ 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ ประเมินผลจากจํานวนผู้บริหาร/อาจารย์ ที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับ
หน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ 
 ๙.๒ ผู้บริหาร/อาจารย์ เคมี.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้ที่ได้จากการประชุม/
สัมมนา กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  การเรียนการสอน และในชีวิตประจําวันได้ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหาร/อาจารย์ เคมี.สกศ.รร.จปร. ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและ
ประสบการณ์ กับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยสามารถนําความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา 
มาพัฒนาหลักสูตร       การเรียนการสอนและงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๑๐.๒ ผู้บริหาร/อาจารย์ เคมี.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา กับหน่วยงาน ของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ มาสร้างองค์ความรู้
แก่หน่วยงานได ้
 ๑๐.๓ ผู้บริหาร/อาจารย์ เคมี.สกศ.รร.จปร.สามารถเพ่ิมพูนศักยภาพและประสบการณ์
ของตนเอง และนําความรู้แนวคิดใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้ นนร. ได้ 
 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร.กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศของอาจารย์ เคมี สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการสอนและการ
ดําเนินงานวิจัยเป็นจํานวนมาก อีกทั้งมีงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ในทุกภาคการศึกษาทั้งนี้
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร.กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืนเป็นการ
เพ่ิมขีดความสามารถในเชิงวิชาการของอาจารย์ เคมี สกศ.รร.จปร.ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือให้มีการทํา
วิจัยร่วมกันเพ่ือขยายแขนงความรู้ในเชิงลึกมากขึ้นเพ่ือการต่อยอดในอนาคตทั้งนี้ เคมี สกศ.รร.จปร.
จึงต้องจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร.กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์เคมี  
สกศ.รร.จปร.ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 



๕๐ 
 

๔. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนอาจารย์ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร .จปร.  กับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ 

๕. เป้าหมาย 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ในกองวิชา เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างน้อย ๑ 
งาน 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ การดําเนินการด้านความร่วมมือทางวิชาการของ อจ. เคมี สกศ.รร.จปร.และ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
  ๑) จัดหาช่องทางการนําเสนอบทความ เช่น การจัดหาแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
  ๒) มีดํ า เนินการวิ จั ยของบุคลากรภายใน เคมี  สกศ .รร .จปร .ร่ วมกับ
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
  ๓) เฝ้าติดตามประสิทธิภาพการดําเนินงานวิจัย และการรายงานผลการวิจัย การ
นําเสนอในรูปแบบของบทความวิชาการ ตามตัวบ่งชี้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ ของ เคมี สกศ.รร.จปร. 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
 เคมี สกศ.รร.จปร. ดําเนินการติดตามผล ประเมินผล และรายงานผลให้ สกศ.รร.จปร.
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ในกองวิชา เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างน้อย ๑ 
งาน 
 
โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ เคมี สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 

 



๕๑ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการสอนและการ
ดําเนินงานวิจัยเป็นจํานวนมาก อีกทั้งมีงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ในทุกภาคการศึกษา และใน
ปัจจุบัน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้
เข้ามามีบทบาทสําคัญในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งทั่วประเทศ
ไทย ซึ่งตัวบ่งชี้ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จัดเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งที่ สมศ. ต้องทําการประเมินและ
รับรองมาตรฐานให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ดังนั้นการที่ เคมี สกศ.รร.จปร. มีบทความวิชาการ
นําเสนอจึงมีความจําเป็นและสอดคลอดเพ่ือสนับสนุน การประกันคุณภาพในตัวบ่งชี้ดังกล่าวทางหนึ่ง
ทั้งนี้ เคมี สกศ.รร.จปร.จึงต้องจัดโครงการส่งเสริมเพ่ือการวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ เคมี สก
ศ.รร.จปร. 

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์เคมี  
สกศ.รร.จปร. 

๔. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนอาจารย์ที่ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๕. เป้าหมาย 
 จํานวนอาจารย์ที่ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ อจ. เคมี สกศ.รร.จปร.  อย่างน้อย 
๑ นาย 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ การดําเนินการดา้นการสนับสนุนการทํางานวิจัยของ อจ. เคมี สกศ.รร.จปร. 
  ๑) จัดหาช่องทางการนําเสนอบทความ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์ที่ทําวิจัย เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น การจัดหาแหล่ง
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
  ๒) ดําเนินการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวข้อวิจัย ซึ่งอยู่ภายใต้ศักยภาพการดําเนินงาน
วิจัยของบุคลากรภายใน เคมี สกศ.รร.จปร. 
  ๓) เฝ้าติดตามประสิทธิภาพการดําเนินงานวิจัย และการรายงานผลการวิจัย การ
นําเสนอในรูปแบบของบทความวิชาการ ตามตัวบ่งชี้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ ของ เคมี สกศ.รร.จปร. 

๘. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

 



๕๒ 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
 เคมี สกศ.รร.จปร. ดําเนินการติดตามผล ประเมินผล และรายงานผลให้ สกศ.รร.จปร.
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ในกองวิชา เสนอเค้าโครงงานวิจัยสําหรับปีการศึกษาถัดไป 
อย่างน้อย ๑ นาย 
 

โครงการการจัดการความรู้เรื่อง การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีมีหลายชนิด แบ่งตามชนิดของส่วนประกอบโครงสร้างได้

เป็น สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ซึ่งมีทั้งของแข็งและของเหลว โดยทั่วไปการจัดแบ่งสารเคมีจะใช้
หลักสากลในการจัดเก็บสาร โดยแบ่งการจัดกลุ่มสารเคมีตามความว่องไวต่อปฏิกิริยา และกําหนดให้
สารที่เข้ากันไม่ได้วางแยกเก็บให้ห่างจากกันอย่างเด็ดขาด สารเคมีหลายชนิดที่ใช้กันอยู่อาจแบ่งได้เป็น 
๖ กลุ่ม คือ 

๑) สารไวไฟ (flammable chemicals) 
๒) สารระเบิดได้ (explosive chemicals) 
๓) สารเป็นพิษ (toxic chemicals) 
๔) สารกัดกร่อน (corrosive chemicals) 
๕) สารกัมมันตรังสี (radioactive chemicals) 
๖) สารที่เข้ากันไม่ได้ (incompatible chemicals) 
การจัดเก็บสารเคมี นอกจากจะคํานึงถึงพ้ืนที่จัดเก็บ ขนาดห้อง พ้ืนห้อง ภาชนะบรรจุ ตู้เก็บ

สารหรือชั้นเก็บสาร การระบายอากาศ การควบคุมอุณหภูมิ การจัดลําดับการรับสารเคมีเข้าคลังก่อน
และหลัง ตลอดจนการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงแล้ว ควรมีการรวบรวมเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
ของสารเคมี (Material Safety Data Sheet, MSDS) ด้วย ซึ่ง MSDS คือ เอกสารที่แสดงข้อมูล
เฉพาะของสารเคมีแต่ละตัวเกี่ยวกับลักษณะความเป็นอันตรายของสารเคมีองค์ประกอบของสารเคมี 
ความเป็นพิษ วิธีการใช้ วิธีการเก็บ วิธีการกําจัด และการจัดการอื่น ๆ 

ปัจจุบัน สารเคมีที่ เคมี สกศ.รร.จปร. นขต.สกศ.รร.จปร. และ นขต.รร.จปร. อาจจะไม่ได้
จัดลําดับก่อนหลังรับสารเข้าคลัง อาจมีสารที่เหลือจากการใช้งานในวิชาที่ไม่ได้มีการเรียนการสอน
แล้ว หรือสารเคมีที่เหลือจากการทําโครงการวิจัยในอดีต โดยการจัดเรียงสารเคมีอาศัยการแยกชนิด
สารแค่ของแข็ง ของเหลว สารไวไฟ และสารกัดกร่อน โดยไม่ได้มีการจัดวางแยกกันอย่างละเอียด เช่น 
การจัดวางสารที่เข้ากันไม่ได้ และไม่ได้มีการเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 



๕๓ 
 

(MSDS) อย่างเป็นระบบ ดังนั้น เคมี สกศ.รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบสารเคมีจํานวน
มาก จึงต้องเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเผยแพร่ความรู้ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) 
รวมทั้งการจัดเก็บสารเคมีได้อย่างถูกต้อง 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ข้อมูลความปลอดภัยของ
สารเคมี (MSDS) รวมทั้งการจัดเก็บสารเคมีอย่างเป็นระบบแก่บุคลากรใน เคมี สกศ.รร.จปร. 
 ๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับสารเคมีจาก นขต.สกศ.รร.จปร. และ นขต.รร.จปร. ทราบ
ถึงประโยชน์ของ MSDS รวมทั้งการจัดเก็บสารเคมีเพ่ือนําไปใช้งานได้จริง 
 ๓.๓ เพ่ือให้สามารถเผยแผ่ความรู้ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) รวมทั้งการ
จัดเก็บสารเคมีแก่ผู้ที่สนใจภายนอกนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

๔.  ตัวช้ีวัด 
 ๔.๑ มีการจัดทําคู่มือและเอกสารให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคลากรของ เคมี สกศ.รร.จปร. และ
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับสารเคมีจาก นขต.สกศ.รร.จปร. นขต.รร.จปร. รวมทั้งผู้ที่สนใจภายนอก 
 ๔.๒ มีการจัดการอบรมแก่บุคลากรของ เคมี สกศ.รร.จปร. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
สารเคมีจาก นขต.สกศ.รร.จปร. และ นขต.รร.จปร. 
 ๔.๓ มีการเผยแพร่ความรู้ประโยชน์ในระบบสารสนเทศ 

๕. เป้าหมาย 
 ๕.๑ มีการจัดทําเอกสารคู่มือ  
 ๕.๒ มีการอบรมให้ความรู้ 
 ๕.๓ มีการเผยแพร่ในระบบสาระสนเทศ โดยการอัพโหลดข้อมูลในเว็บไซต์ของ รร.จปร. 
 ๕.๔ มีการจัดทําเอกสารให้ความรู้เบื้องต้นแจกจ่าย 

๖.  ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ KM team ร่วมกันระดมสมองเพ่ือค้นหาความรู้ที่เป็นข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 
(MSDS) รวมทั้งการจัดเก็บสารเคมี 
 ๗.๒ รวบรวมข้อมูลและคําแนะนําของบุคลากรที่มีประสบการณ์จาก วศ.ทบ. จากนั้น ทําการ
จัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ มีการลําดับขั้นตอนและวางแผนการปฏิบัติงาน 
 ๗.๓ แบ่งแยกชนิดและคุณสมบัติของสารเคมี ตามเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี 
(MSDS) 
 ๗.๔ นําข้อมูลที่ได้จัดทําเป็นคู่มือ จัดเปิดการอบรม และเผยแพร่ในระบบสาระสนเทศ 
รวมทั้งจัดทําเป็นเอกสารให้ความรู้เบื้องต้นแจกจ่าย 



๕๔ 
 

๘.  งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
 เคมี สกศ.รร.จปร. ดําเนินการติดตามผล ประเมินผล และรายงานผลให้ สกศ.รร.จปร. และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ บุคลากรใน เคมี สกศ.รร.จปร. ตระหนักถึงความสําคัญและใช้การจัดการความรู้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 
๑๐.๒ บุคลากรในเคมี สกศ.รร.จปร. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีจาก นขต.สกศ.      

รร.จปร. และ นขต.รร.จปร. ทราบถึงวิธีการใช้งานเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) 
รวมทั้งการจัดเก็บสารเคมีได้อย่างถูกต้อง 
 ๑๐.๓ มีการเผยแพร่ความรู้ด้านวิธีการใช้งานเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี 
(MSDS) และการจัดเก็บสารเคมีได้อย่างถูกต้องในรูปแบบของคู่มือ ในรูปแบบของการเผยแพร่ใน
ระบบสาระสนเทศ รวมทั้งจัดทําเป็นเอกสารให้ความรู้เบื้องต้นแจกจ่ายแก่ผู้ที่สนใจนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

 
โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน ประกอบแผนการปฏิบัติงาน  เคมี สกศ.รร.จปร.  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : เคมี.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
   การบริการวิชาการและวิชาชีพของ เคมี สกศ.รร.จปร. เป็นงานที่สําคัญอย่างยิ่งที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน สังคม และกองทัพ เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการและนักเรียนนายร้อยนํา
ความรู้และประสบการณ์ไปบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เสริมสร้าง
ความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ นอกจากนี้ เคมี สกศ.รร.จปร.ยังได้รับประโยชน์ในการ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนและต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่าง ๆ เช่น งานวิจัย ตํารา รายวิชาและ/หรือหลักสูตร 
เพ่ือให้มีการเข้าถึงหลักการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคมี สกศ.รร.จปร. มีความยินดีเป็นอย่าง
ยิ่งในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมข้าราชการ ไปบริการวิชาการให้กับหน่วยงานต่าง  ๆ ทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกสถาบันเพ่ือให้ชุมชน สังคม และกองทัพ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่
ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 



๕๕ 
 

๓.๒  เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนมาพัฒนาการเรียนการ
สอนเอกสารคําสอน/รายวิชา/ตํารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่าง ๆ  

 
๔. ตัวช้ีวัด 

๔.๑  ผลประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
๔.๒  ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
๔.๓  การนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๔.๔  มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน/

งานวิจัย 
 

๕. เป้าหมาย 
๕.๑  มีการประเมินผลคะแนนความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ ๔ 

จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
๕.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๔ จาก

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
๕.๓  ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 

๔ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
๕.๔  มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน/

งานวิจัยอย่างน้อย ๑ วิชา/ผลงาน 
 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ : ๑ พ.ค. ๒๕๕๙ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
๗.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน                                                                 
๗.๒  ประชุมแบ่งมอบหน้าที่และวางแผนการดําเนินงาน   

 ๗.๓  ดําเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการในการทําสบู่เหลว และน้ํายาอเนกประสงค์(เช็ดพ้ืน) ที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลตอไม้แดง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก และประเมินผลการบริการ
วิชาการ                                                                                 
   ๗.๔  ติดตาม รายงานผลเพื่อสรุปและนําผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป 
   ๗.๕  นําความรู้และประสบการณ์จากการบริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน/
งานวิจัยของกองวิชาเคมีฯ 
 
๘. งบประมาณ  
  ๘.๑ วัสดุอุปกรณ์ทําสบู่เหลว   ๗๑๐ บาท 
  ๘.๒ วัสดุอุปกรณ์ทําน้ํายาอเนกประสงค์ (เช็ดพื้น) ๒๕๐ บาท 



๕๖ 
 

 
๙. การติดตามประเมินผล 

๙.๑  แบบสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนําความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

๙.๒  เอกสารประกอบคําสอน/ตํารา/งานวิจัยที่ได้มีการนําความรู้/ประสบการณ์จากการ
บริการวิชาการมาพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๐.๑  เพ่ือตอบสนองความต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน 
และประเทศชาติ 
 ๑๐.๒  เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอนหรือการวิจัย
ของสถาบันและเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็งและการทํางานที่
ยั่งยืนของกองทัพและประเทศชาติ   

๑๐.๓  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เสริมรายได้ของ
ครอบครัวหรือนําไปประกอบเป็นอาชีพ 

๑๐.๔  เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกําลังพล รร.จปร. นักเรียนนายร้อยและชุมชน 
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