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คํานาํ 
 

 เนื่องจาก สกศ.รร.จปร. จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาสกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕–๒๕๕๙เพื่อใช้
เป็นกรอบในการพัฒนาสกศ.รร.จปร. ทั้งในด้านบริหารจัดการการศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรด้าน
งานวิจัยและงานนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านการ
พัฒนาสิ่งอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนสนับสนุนบุคลากรด้านการพัฒนามาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการฯลฯโดยได้กําหนดแนวคิดในการพัฒนาไว้อย่าง
ชัดเจนเพื่อให้นขต.สกศ.รร.จปร. ได้นําไปใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปีหรือ
แนวทางการดําเนินงานซึ่งบางส่วนจะเป็นการดําเนินงานที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาสกศ.รร.จปร. พ.ศ.
๒๕๕๑–๒๕๕๔เพื่อมุ่งพัฒนาสกศ.รร.จปร. ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีศักยภาพอันจะนําไปสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  
 ดังนั้น กวล.สกศ.รร.จปร. จึงได้นําแผนแม่บทการพัฒนาสกศ.รร.จปร. ฯ และแผนปฏิบัติ
ราชการ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของกองวิชา 
พ.ศ. ๒๕๕๙และเป็นกรอบในการพัฒนากวล.สกศ.รร.จปร.ในทุกด้านโดยได้กําหนดแนวคิดในการ
พัฒนาสอดคล้องกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้กําลังพลของ กวล.สกศ.รร.จปร. 
ยึดถือเป็นแนวทางการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป 
  
     พ.อ. 
                                                                       (จิระ เหล่าจิรอังกูร)  
ผู้อํานวยการกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 หน้า 

บทนํา ๑ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ๖ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแมบ่ทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับ 

แผนงานและโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๖ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๓๖ 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

 

๕๔ 

ภาคผนวก 

 

 

การวิเคราะหจ์ุดอ่อนจุดแข็ง ในการดาํเนนิงานของ กวล.สกศ.รร.จปร.  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๕๖ 

โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๖๑ 

 
 
 
 
 

 



บทนํา 
 

 
กล่าวโดยทั่วไป 

กวล.สกศ.รร.จปร.ได้นําแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ทั้งใน
ด้านบริหารจัดการการศึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและงานนวัตกรรมด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านการพัฒนาสิ่งอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
สนับสนุนบุคลากรด้านการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการบริการ
วิชาการฯลฯและแผนแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙มากําหนดกรอบแนวคิด
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ประจําปี ๒๕๕๙ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเท ิดท ูนสถาบ ัน
พระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที ่พึงประสงค์ของกองทัพบกและประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศ ึกษาอ ื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพ ื่อให้ รร.จปร. เป็นท ี่ยอมร ับในเช ิงว ิชาการ 

ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ประจําปี๒๕๕๙ประกอบด้วย ๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์ ๒๑ แผนงาน ๑ โครงการ และ ๕๘ กิจกรรม ซึ่ง กวล.สกศ.รร.จปร. ได้
จัดทําแผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กําลังพลของ กวล.สกศ.รร.จปร. ยึดถือเป็นแนว
ทางการพัฒนาและแนวทางการปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามการปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติตาม 
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้มีการกําหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน  

 
ปรัชญา 
 ปรัชญาของกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมยึดถือปรัชญาของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าโดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อยเมื่อ๒๖ธันวาคมพ.ศ. ๒๔๕๒ดังนี้  
 .... การทหารนั้นที่จะสําเร็จไปได้ก็โดยท่ีมีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่าเรา
จะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบทหารเหล่านั้นก็ไม่
สามารถจะได้ไชยชํานะแก่ข้าศึกได้เลยย่อมต้องอาไศรยนายทหารที่มีความรู้แลมีสติปัญญาสามารถ
ที่จะไปสู่ไชยชํานะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่าก็
ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อยคือจากพวกเจ้านี้เองเพราะฉนั้นเจ้าทั้งหลายจงตั้งอุสาหะพยายามใน
การเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิดเตรียมการที่จะทําน่าที่ซึ่งสําคัญที่สุดซึ่งถ้าพูดในทางทําการให้แก่
เจ้าแผ่นดินก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดย่ิงกว่าอย่างอื่นคือน่าที่ป้องกันความอิศระภาพ
ของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา  .... 



๒ 
 
  จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเบื้องต้นสรุปความว่าการสร้างนายทหารที่มีความรู้และสติปัญญาให้
สามารถควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปกติและสงครามเพื่อป้องกันอธิปไตยของบ้านเมือง เป็น
แนวทางในการกําหนดปรัชญาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าดังนี้  
  “ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นําให้มีความรู้มีวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมและ
อุดมการณ์ความรักชาติ ” 
 
ปณิธาน 

กวล.ฯ ใช้ปณิธานของ สกศ.รร.จปร.  ซึ่งได้รับพระราชทานจาก พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้  

“ส่วนการศึกษามุ่งมั่นสร้างเสริมให้ นนร. สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้าง
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 

 
วิสัยทัศน์ 

กวล.ฯ ใช้วิสัยทัศน์เดียวกับ สกศ.รร.จปร.  คือ สร้างนักเรียนนายร้อยให้เข้าสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล มีความเป็นผู้นําที่โดดเด่น มีความรับผิดชอบที่
สูงส่ง กอปรด้วยคุณธรรม โดยสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและทันสมัยสรุปสั้น ๆคือ 

“สังคมเรียนรู้มุ่งสู่ โลกกว้างสรรค์สร้างผู้นําคุณธรรมจรรยาพัฒนากองทัพบก และ
ประเทศชาติ” 

 
เอกลักษณ์  

กวล.ฯ ได้ยึดถือตามที่ รร.จปร. กําหนดคือ“เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบก” 

 
อัตลักษณ์ 

กวลฯ ยึดถืออัตลักษณ์ของ รร.จปร. ที่ได้กําหนดให้ นนร. “เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ 
นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้นํา ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 
วัตถุประสงค์ของกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 เพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกที่พร้อมด้วย
คุณลักษณะดังนี้  



๓ 
 
 ๑. มีความรู้และเข้าใจถึงการกําเนิดการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตและ
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของหน่วยในกองทัพบกได้  
 ๒. มีความรู้และเข้าใจถึงกระบวนการเกิดและการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ต่างๆ ของดิน
น้ําอากาศที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
พร้อมทั้งสามารถจัดทําข้อมูลและรายงานผลเพื่อนําไปแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้  
 ๓. มีทักษะและประสบการณ์ในด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการจัดการการอนุ รั กษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติอย่ า งยั่ งยืน  เพื่ อนํ า
ทรัพยากรธรรมชาติ ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๔. สามารถดําเนินงานการฝึกอบรมเผยแพร่งานด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี  
๕. มีอุดมการณ์ของการเป็นนักรบนักพัฒนาอุทิศตนเพื่อกองทัพและประเทศชาติ 

พันธกิจ 
๑. ผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักตรงตามคุณลักษณะที่กองทัพบก

ต้องการ 
๒. สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาทหารและการวิจัย 
๓. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕. เทิดทูนและดํารงไว้สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
๖. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

โครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
โครงสร้างองค์กร  ( Organization  Chart) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ธุรการ 
ร.ต.หญงิ ดวงพรฯ 

วิชาการ 
พ.อ.หญิงสมพรฯ 

ห้องปฏิบัติการ 
พ.อ.หญิงสมพรฯ 

การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

พ.ต.พงศกรฯ 

ผู้อํานวยการกองวิชาฯ 
พ.อ.จิระ เหล่าจิรอังกูร 

รองผู้อํานวยการกองวิชาฯ 
พ.อ.นิธิโรจน์  วรชาติธนะสาร 



๔ 
 

 
 
โครงสร้างการปฏิบัติงาน ( Activity  Chart ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบด้วย 
๑. บทนํา แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ กวล.ฯ ประจําปี ๒๕๕๙ 
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
๓. ความสัมพันธ์ระหว่าง แผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับ

แผนงานและโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๔. สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙แสดงถึง

แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ธุรการ วิชาการ ห้องปฏิบัติการ 

วิชาสาขา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วิชาเลือก 

เสร ี

ห้องปฏิบัติการ 
สารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการ 

ชีววิทยา

ห้องปฏิบัติการ
นิเวศวิทยา 

กลุ่มวิชา 
พ้ืนฐาน 

กลุ่มวิชา 
ชีววิทยา 

กลุ่มวิชาการอนุรักษ์ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม



๕ 
 

๕. สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา 
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากับแผนปฏิบัติราชการ กวล.ฯ
ประจําปี๒๕๕๙ 

๖. ภาคผนวก ประกอบด้วย การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ในการดําเนินงานของ 
กวล.ฯ ตามรายงานการประเมิน ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สกศ.รร.จปร. ปี
การศึกษา ๒๕๕๘  และโครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวล.ฯ ประจําปี ๒๕๕๙ 



 

๖ 

ความสัมพันธร์ะหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๓ ประเดน็ยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์ ๒๐ แผนงาน๑ โครงการ ๕๔ กิจกรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพิทักษ์
รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์    

 

กลยุทธ์ที ่๑ การถวายความ
ปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระ
มหา- กษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร
อย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑.  แผนงานการพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวาย
พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

การจัดกําลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเปน็
พระราชกศุล 

๒. แผนงานการใชม้าตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
และการกดดันทางสังคม 

งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการ
ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ์ที๒่การปลูกฝังและ
เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝังและ
เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์
ความรักชาติสําหรับกําลังพลกวล.สกศ.ฯ 
 

 
 
 
 
 
 



 

๗ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๒  มุ่งผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็น
ผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก 

กลยุทธ์ที๓่ปรบัปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศกึษาให้เหมาะสม
ทันสมัยและได้มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสตูร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร(มคอ.
๒) 

การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิตสาขา วท. 

การประเมินผลการเรียนการสอน
รายวิชา 

การจัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที๔่พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอน 

๕. แผนงานการพัฒนาตําราและ
เอกสารประกอบการเรยีนการสอน 

 การพัฒนาตําราหรือเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๖. แผนงานปรบัปรุงและพัฒนา
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการเครื่องมือและสิ่ง
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ของอาจารย์และนนร. 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
และทรัพยากรการเรียนรู้ กวล.สกศ.ฯ 

 
 



 

๘ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็น
ผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที๕่ นนร. ที่สําเร็จการศึกษา
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน  

การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร. 
ประจําปี ๒๕๕๙ 

การทัศนศึกษาของคณาจารย์และนนร. 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์
ของโครงการวิจัย นนร. 

การเชญิศษิย์เกา่มาให้ความรู ้และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรพัยากรและ/
หรือทุนการศึกษา 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ของ นนร. 

 



 

๙ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๒  มุ่งผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นํา
ทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ต่อ) 

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผูน้ํา 

การปฐมนิเทศ นนร. 

การปัจฉิมนิเทศนนร. 

การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัยนนร. 

กลยุทธ์ที๖่พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

การประชุมคณะกรรมการบรหิารการศึกษา 
เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติราชการกวล. พ.ศ.  
๒๕๕๙ 

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร กวล.ฯ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกีย่วข้องกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของ กวล.ฯ 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาตลอดปีการศึกษา 

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองวิชา 
การจัดทํางานรายงานการประเมินตนเองของ 
กวล.ฯ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙เพื่อ
พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

๑๐ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๒  มุ่งผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นํา
ทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที๖่พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการบริหารการศึกษา(ต่อ) 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา(ต่อ) 
 

การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการกวล.สกศ.ฯ ปีกา
ศึกษา๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที๗่พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรสําหรบัปรนนิบัติบํารุง
อุปกรณ์ 

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากร
สําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

การส่งบุคคลากรเข้าอบรมสาํหรับ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

กลยุทธ์ที่๘พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านส่งกําลังบํารุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง สิง่อํานวยความ
สะดวกและระบบสาธารณูปโภค 

- 

กลยุทธ์ที๙่พัฒนาขีดความสามารถ
ของกําลังพล 

๑๓. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของกําลังพล 

การส่งเสริมใหก้ําลังพลมีความตั้งใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับ
ราชการ 

การสนับสนุนการจัดทําและการรับรอง
ผลงานเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการ  

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู้และ
ทักษะภาษาต่างประเทศให้กับ
กําลังพล 

- 

 
 
 
 



 

๑๑ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๒ มุ่งผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นํา
ทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที๑่๐การสร้างค่านิยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

   ๑. การสืบสานประเพณีไทยของ 
กวล.ฯ 

   ๒. การส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม
สําหรับกําลังพลกวล.ฯ 

การสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร 

    ๑. การทศันศึกษาสถานที่สําคัญ
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

    ๒. การส่งเสรมิและอนรุักษ์
ประวัติศาสตรแ์ละศลิปวัฒนธรรม
ไทยในระหว่างการศกึษาดูงานของ 
นนร.     

๓. การส่งเสริมความรู้และสืบสาน
ประเพณีทางทหาร 

 
 
 
 
 
 



 

๑๒ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๒ มุ่งผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นํา
ทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่๑๐การสร้างค่านิยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร (ต่อ) 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลังพล 

- 

กลยุทธ์ที่๑๑การพัฒนาเพื่อความ
ทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ์

การประเมินการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การพัฒนาเว็บไซด์ กวล. ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที๑่๒การพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วย 

การปรับภูมิทัศน์และรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

การทํา ๕ ส 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๓  สรา้งความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้รร.จปร. 
เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

กลยุทธ์ที่๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของ
กําลั งพลและส่งกํ าลั งพลเข้าร่วม
ประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนอกทบ. ภาย
ในกห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

- 
 

 
 
 
 
 



 

๑๓ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๓  สรา้งความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้รร.จปร. 
เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ที๑่๓ ส่งเสริมการศึกษาของ
กําลังพลและสง่กําลังพลเข้าร่วม
ประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
(ต่อ) 

๒๑. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลัก สูตร
ภายในประเทศนอกกห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 

- 
 

๒๒. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับ
การศึกษาของหลักสูตรต่างประเทศและ
แผนการใช้ประโยชน์ 

- 
 

๒๓. แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วม
การประชุม/ สมัมนากับหน่วยงานทั้ง
ของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายใน
และต่างประเทศ 
 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วม
การประชุม/สัมมนากับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนนุเข้า
อบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

การความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างรร.จปร. กับ
สถาบันอุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ 

 
 
 
 



 

๑๔ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๓  สรา้งความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้รร.จปร. 
เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ(ต่อ) 

 

กลยุทธ์ที่๑๔หน่วยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐเอกชน
และประชาชนเชื่อมั่นและให้การ
ยอมรับในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
 
 
 

การส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ
อาจารย์ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

การสนับสนุนการจัดทําบทความ
ทางวิชาการ 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ ผลงาน
ทางวิชาการภายนอก ระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อการพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร. 

การส่งเสริม และสนับสนุนให้
อาจารย์นําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

๒๕. แผนงานการจัดการความรู้ 
(KM) 

การจัดการความรู้กวล.ฯ 

 
 
 
 
 
 



 

๑๕ 

 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 

ประเดน็ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่๓  สรา้งความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้รร.จปร. 
เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ(ต่อ) 

 

กลยุทธ์ที่๑๔หน่วยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐเอกชน
และประชาชนเชื่ อมั่นและให้การ
ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

การนําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บรกิารทางวิชาการและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย 

โครงการชุมชนรอบค่าย รร.จปร. 

 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๑๖ 

ความสัมพันธร์ะหว่างแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับแผนงานและโครงการ ปีการศกึษา ๒๕๕๙ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

ด้านกิจการพลเรือน 

สนับสนุนและส่งเสริม
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขพร้อมทั้ง
ส่งเสริมอุดมการณ์
ความรักชาติศาสน์
กษัตริย์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้บุคลากรของสก
ศ.ฯยึดมั่นและปฏิบัติ
ตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ประชาชน 

บุคลากรของสกศ.ฯมี
อุดมการณ์
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม 
 

กลยุทธ์ที ่๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีด
ความสามารถ 

๑.  แผนงานการ
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 

กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย
และถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

พ.ต.ชินภัทร ๙.๑

การจัดกําลังพลร่วมบริจาค
โลหิตถวายเป็นพระราชกศุล 

พ.ต.ชินภัทร ๙.๑ 

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพและ
การกดดันทางสังคม 

 พ.ต.ชินภัทร ๙.๑ 

 
 
 
 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๑๗ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

สนับสนุนและส่งเสริม
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขฯ (ต่อ) 

บุคลากรของสกศ.ฯมี
อุดมการณ์ประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขฯ (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ที๒่การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝัง
และเสริมสร้างอุดมการณ์
ความรักชาติ 

การปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ
สําหรับกําลังพลกวล.สกศ.ฯ 
 

พ.ต.ชินภัทร ๙.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๑๘ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

ด้านการศึกษา 

พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ด้าน
วิชาการให้เหมาะสม
ทันสมัยและก้าวหน้า
สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมและนโยบาย
ของกองทัพบกได้
มาตรฐานตาม
ข้อกําหนดของทหาร
และพลเรือนและให้มี
ผลต่อการพัฒนาความรู้
ด้านภาษาที่สอนของ
นนร. โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ภาษาสากลใหส้ามารถ
นํามาใช้งานได้จริง 

มีหลักสูตรการศึกษาด้าน
วิชาการระดับปริญญาตรี 
และปริญญาโท ที่ได้
มาตรฐานตามข้อกําหนด
ของทางทหารและพล
เรือน 

กลยุทธ์ที๓่ปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร 

การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร(มคอ.๒) 

พ.อ.หญิงสมพรฯ ๓.๑(๒) 

การประเมินผลหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา 
วท. 

พ.อ.หญิงสมพรฯ ๓.๑(๔) 

การประเมินผลการเรียน
การสอนรายวิชา 

พ.อ.หญิงเยาวภาฯ ๓.๒(๓) 
(๔) 

การจัดทํา มคอ. ๓  ถึง  
มคอ. ๗ 

พ.อ.หญิงสมพรฯ ๓.๓ 
(๑-๒,๕) 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
กํากับมาตรฐานการศึกษา 

พ.อ.หญิงสมพรฯ ๓.๓ 
(๔,๖) 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๑๙ 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ด้าน
วิชาการให้เหมาะสม
ทันสมัยและก้าวหน้า
สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมและนโยบาย
ของกองทัพบกได้...
(ต่อ) 

มีตําราอุปกรณ์การเรียน
การสอนห้องปฏิบัติการ
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย
เท่าเทียมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
ภายนอก 

กลยุทธ์ที๔่พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนา
ตําราและเอกสาร
ประกอบการเรยีนการ
สอน 

 การพัฒนาตําราและ
เอกสารประกอบการเรียน
การสอน 

พ.อ.หญิงเยาวภา,  
ร.อ.หญิง อรรัมภา 

๓.๔ (๑) 

การพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอน 

พ.อ.หญิงเยาวภา,  
ร.อ.หญิง อรรัมภา 

๓.๔ (๑,๓) 

๖. แผนงานปรบัปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน 

การบริหารจัดการ
เครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ 
เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนของอาจารย์และนนร. 

ร.อ.หญิงอรรัมภา ๓.๔ (๑) 

การประเมินผลระดับ
ความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ กวล.
สกศ.ฯ 

ร.อ.หญิงอรรัมภา ๓.๔ (๔-๕) 
 

 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๒๐ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน 
โครงการ/
กิจกรรม 

ผู้รับผิด
ชอบ 

งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

ด้านผู้เขา้รับการศึกษา 

สนับสนุนรร.จปร. ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้า
เป็นนตท.(ทบ.) ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมเพื่อให้
ได้นนร. ที่มีความรู้ความสามารถและความพร้อมที่จะศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาของรร.จปร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จัดให้มี
กิจกรรม
ด้านวิชาการ
ของนนร. 
ต่อ
สาธารณะ
ชนอย่าง
ต่อเนื่อง
โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง
โรงเรียน
ระดับมัธยม
ทั้งประเทศ
เพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้
มีผู้สมคัสอบ
คัดเลือกเข้า
เป็นนตท.(ท

กลยุทธ์ที๕่นนร. ที่สําเร็จ
การศึกษามีคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

   

๘. แผนงานพฒันาผู้เรียน การจัดระบบ
อาจารย์ที่
ปรึกษา นนร. 
ประจําปี 
๒๕๕๙ 

พ.อ.หญิง 
จินตนา 

ไม่มี เป็นตัวบ่งชี้ใน
คู่มือ สกศ.ฯ 

การทัศน
ศึกษาของ
คณาจารย์
และนนร. 

พ.อ.หญิงเยาวภา,  
 

๓.๒ (๑) 

 
 
 
 

พ.ต.กิตติภพฯ ๑.๓ 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๒๑ 

บ.) เพิ่มขึ้น
ทุกปี 

การตีพิมพ์/
เผยแพร่หรือ
นําไปใช้
ประโยชน์ของ
โครงการ 
วิจัย นนร. 

การเชญิศษิย์
เก่ามาให้
ความรู ้และ
พัฒนา
วิชาการ/
วิชาชีพ 
สนับสนุน
ทรัพยากร
และ/หรือ
ทุนการศึกษา 

พ.ต.กิตติภพฯ ๑.๔ (๑) 

ประกวด
ผลงานวิจัย
ดีเด่นของ 
นนร. ปี
การศึกษา 
๒๕๕๙ 

พ.ต.กิตติภพฯ ๑.๓ 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๒๒ 

การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อ
คุณภาพการ
จัดการเรียน
การสอนและ
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุก
รายวิชา 

ร.อ.หญิง 
อรรัมภาฯ 

๓.๑ 

การลด ละ 
เลิก การสูบ
บุหรี่ ของ 
นนร. 

พ.อ.นิธิโรจน์ ๙.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๒๓ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

สนับสนุนรร.จปร. ใน
การสอบคัดเลือกบุคคล
พลเรือนเข้า
เป็นนตท.(ทบ.) ให้
เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์และยุติธรรม
เพื่อให้ได้นนร. ที่มี
ความรู้ความสามารถ
และความพร้อมที่จะ
ศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาของรร.จปร. 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ต่อ) 

รักษามาตรฐานทางด้าน
คุณภาพของนนร. ให้มี
ความพร้อมในทุกๆด้านทั้ง
ในด้านการศึกษาและด้าน
จริยธรรมเพื่อเป็น
นายทหารที่ดีของกองทัพ 

กลยุทธ์ที๕่นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นาํ 

การปฐมนิเทศ นนร. พ.ท.หญิง  
กฤตยาภรณ์ฯ 

ร.ท.หญิงดวงพรฯ 

๗.๒ (๑) 
๙.๑ 

การปัจฉิมนิเทศนนร. พ.ท.หญิง  
กฤตยาภรณ์ฯ 

ร.ท.หญิงดวงพรฯ 

๙.๑ 

การส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และระเบียบ
วินัยนนร. 

พ.ท.หญิง  
กฤตยาภรณ์ฯ 

ร.ท.หญิงดวงพรฯ 

๙.๑ 

 
 
 
 
 
 
 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๒๔ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา 

กําหนดให้มีระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในทุกระดับเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยบุคลากรทุกระดับมี
ความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ทุกกองวิชามีระบบและ
กลไกในการประกัน
คุณภาพและนํามาใช้ใน
การพัฒนาและการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพและ
บุคลากรสกศ.ฯมีความรู้
ความเข้าใจระบบการ
ประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที๖่พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารการศึกษา เพื่อ
กําหนดแผนปฏบิัติราชการ
กวล. พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒  

การส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้แก่บุคลากร 
กวล.ฯ 

พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒  

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ 
กวล.ฯ 

พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒  

การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 

พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒  

 
 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๒๕ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพ

ฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

กําหนดให้มีระบบและ
กลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา.(ต่อ) 

ทุกกองวิชามีระบบและ
กลไกในการประกัน
คุณภาพ...(ต่อ) 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา(ต่อ) 
 

การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองวิชา 

พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒  

การจัดทํางานรายงานการ
ประเมินตนเองของ กวล.ฯ 
 

พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒  

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒ 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒  

การจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการกวล.สกศ.ฯ ปีการศึกษา
๒๕๕๙ 

พ.อ.หญิงสมพรฯ
พ.ท.หญิงวาสนาฯ
พ.ท.หญิงกฤตยา
ภรณ์ฯ 

๓.๑ 
๖.๑ 
๗.๒ 

 
 

 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๒๖ 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

ด้านการส่งกําลังบาํรุง 

พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนการศึกษาให้
มีความรู้ความสามารถ
ในการใช้และการทํานุ
บํารุงรักษาสื่อ 

จัดการอบรมเรื่องการใช้
และการบํารุงรักษาสื่อ
การสอนประเภทต่างๆแก่
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุก
ครั้งที่สกศ. ฯได้รับมอบสื่อ
การสอนใหม่ๆ  

กลยุทธ์ที๗่พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรสําหรบัปรน 
นิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

การส่งบุคคลากรเข้าอบรม
สําหรับปรนนิบัติบํารุง
อุปกรณ์ 

พ.อ.นิธิโรจน์ฯ 

พ.ต.ชินภัทรฯ 

ร.ท.หญิง ดวงพรฯ 

๕.๔ 

ดูแลรักษาสิ่งอปุกรณ์
อาคารสํานักงานอาคาร
เรียนและบ้านพักของ
ทางราชการในความ
รับผิดชอบของสกศ.ฯ
ให้สามารถใช้งานได้
อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 

ปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ์
อาคารสํานักงานอาคาร
เรียนและบ้านพักของทาง
ราชการในความ
รับผิดชอบของสกศ.ฯให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมอยู่เสมอ 

กลยุทธ์ที๘่พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบํารุง 

๑๒. แผนงานการ
ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก
สร้าง สิ่งอํานวยความ
สะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค 

- - - 

 
 
 
 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๒๗ 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

ด้านกําลังพล 

ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับชั้นศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อยกระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษาโดยการ
ช่วยในการจัดหาแหล่ง
ทุนทั้งระดับปริญญาตรี
ปริญญาโทและปริญญา
เอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ในแต่ละปีอจ.สกศ.ฯแต่ละ
คนต้องเข้าร่วมสัมมนา
หรือเข้ารับการฝึกอบรม
ทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตนเองเกี่ยวข้องอย่างน้อย
ปีละ๒ครั้งและเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯจัดร้อยละ๕๐
ของจํานวนอจ.สกศ.ฯ
ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที๙่พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล 

๑๓. แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถ
ของกําลังพล 

การส่งเสริมใหก้ําลังพลมี
ความตั้งใจในการศึกษา
หลักสูตรตามแนวทางรับ
ราชการ 

พ.อ.หญิง ภมรฯ 
พ.ต.กิตติภพฯ 

๒.๔ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๒๘ 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมความสามัคคี
การทํางานเป็นหมู่คณะ
รวมถึงค่านิยมที่ดีและ
เหมาะสมอื่นๆแก่
บุคลากร 

สกศ.ฯจัดอบรมหรือจัด
กิจกรรมเพื่อสง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหารแก่
บุคลากรอย่างน้อยปีละ๑
ครั้ง 
 

กลยุทธ์ที๑่๐การสร้างค่านิยมและทศันคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  
 

   ๑. การสืบสานประเพณี
ไทยของ กวล.ฯ 

พ.ท.หญิง 
กฤตยาภรณ์ฯ 
ร.ท.หญิงดวงพรฯ 

๗.๒ (๑) 

   ๒. การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับกําลังพล
กวล.ฯ 

พ.ท.หญิง 
กฤตยาภรณ์ฯ 
ร.ท.หญิงดวงพรฯ 

๗.๒ (๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๒๙ 

 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมความสามัคคี
การทํางานเป็นหมู่คณะ
รวมถึงค่านิยมที่ดีและ
เหมาะสมอื่นๆแก่
บุคลากร(ต่อ) 

สกศ.ฯจัดอบรมหรือจัด
กิจกรรมเพื่อสง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรมค่านิยม
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหารแก่
บุคลากรอย่างน้อยปีละ๑
ครั้ง(ต่อ) 
 

๑๕. แผนงานการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม(ต่อ) 

การสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร 

 
 

    ๑. การทศันศึกษา
สถานที่สําคญัทาง
ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 

พ.ท.หญิง 
กฤตยาภรณ์ 

๗.๒ (๑) 

    ๒. การส่งเสรมิและ
อนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ระหว่างการศึกษาดูงาน
ของ นนร.     

พ.ท.หญิง 
กฤตยาภรณ์, 
พ.ต.กิตติภพ 

๗.๒ (๑) 

๓. การส่งเสริมความรู้และ
สืบสานประเพณีทางทหาร 

พ.ท.หญิง  
กฤตยาภรณ์, 

ร.ต.หญิง ดวงพร 

๗.๒ (๑) 

  

 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๓๐ 

 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เสนอความต้องการสิ่ง
อุปกรณ์ที่เป็นผลมาจาก
วิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม่เพื่อพัฒนา
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายนํามาใช้ใน
การศึกษาการวิจัยการ
บริหารงานของ 
สกศ.ฯอันเป็นการ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาให้สูงขึ้น 

๑. สกศ.ฯ มีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทนัสมยัเพื่อ
ใช้ในการศึกษาการวิจัย
การบรหิารงานของสกศ.ฯ
ที่สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 
๒. บุคลากรทกุระดับมี
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในระดับทีส่ามารถนํามาใช้
งานได้อย่างแทจ้ริงภายใน
พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที๑่๑การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

การประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน์ 

พ.อ.หญิงเยาวภา,  
ร.อ.หญิง อรรัมภา 

๓.๓  

๑๘. แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาเว็บไซด์ กวล. ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

พ.ต.ชินภัทรฯ ๕.๑ 

  

  

 
 
 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๓๑ 

 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

ด้านการบริหารจัดการ 

พัฒนาการจัดโครงสร้าง
ของหน่วยให้สามารถ
รองรับปริมาณงานที่มี
อยู่ และรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

สกศ.ฯ มีโครงสร้าง
ของหน่วยที่สามารถ
รองรับปริมาณงานที่มี
อยู่ในปัจจุบันและ
อนาคต 

กลยุทธ์ที๑่๒การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอือ้ต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

การปรับภูมิทัศน์และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.ท.หญิง กฤตยาภรณ์, 
ร.ต.หญิง ดวงพร 

๗.๒ 

การทํา ๕ ส พ.ท.หญิง กฤตยาภรณ์,  
ร.ต.หญิง ดวงพร 

๗.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๓๒ 

 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอืน่ๆและหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้รร.จปร. เป็นที่ยอมรบัในเชงิวิชาการ 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

ด้านกําลังพล 

ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับชั้นศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อยกระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
 

อจ.สกศ.ฯ เข้าร่วมสมัมนา
หรือเข้ารบัการฝึกอบรม
ทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตนเองเกี่ยวข้องอย่างน้อย
ปีละ๒ครั้งและเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการทีส่ภา
อาจารย์ฯจดัรอ้ยละ๕๐
ของจํานวนอจ.สกศ.ฯ
ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที๑่๓ ส่งเสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากบัหน่วยงาน
ภายนอก 

๒๓. แผนงานการส่ง
กําลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้า
ร่วมการประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

พ.อ.หญิง ภมร 
พ.ต.กิตติภพ 

๒.๔, ๕.๔ 

การส่งบุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

พ.อ.นิธิโรจน์ 

พ.ต.ชินภัทร 

ร.ต.หญิง ดวงพร 

๕.๔ 

การความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างรร.จปร. กับ
สถาบันอุดมศึกษาภายใน
และต่างประเทศ 

 ๒.๔, ๖.๑ 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๓๓ 

 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอืน่ๆและหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้รร.จปร. เป็นที่ยอมรบัในเชงิวิชาการ (ต่อ) 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

ด้านการศึกษา  

พัฒนาและส่งเสริมการ
ทํางานวิจัยและงาน
วิชาการอื่นๆของอจ. 
สกศ.ฯ และนนร. 
 

ให้การสนับสนนุ
แก่รร.จปร. ในการ
จัดตั้งศูนย์การวิจัย
และกองทุนวิจัยเพื่อ
สนองตอบต่อการ
ดําเนินงานด้านการ
วิจัยของนนร. อาจารย์
และทบ. ภายในพ.ศ.
๒๕๕๙ให้บริการทาง
การศึกษา 
แก่สถานศึกษา
ภายนอกและกลุ่ม
บุคคลอื่นๆ 

กลยุทธ์ที๑่๔หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเชื่อมั่นและให้การ
ยอมรับในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค ์
 
 

การส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 

พ.อ.หญิง ภมร 
พ.ต.กิตติภพ 

๒.๒(๑) 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่น
ของอาจารย์ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

พ.อ.หญิง ภมร 
พ.ต.กิตติภพ 

๒.๒ 

การสนับสนุนการจัดทํา
บทความทางวิชาการ 

พ.อ.หญิง ภมร 
พ.ต.กิตติภพ 

๒.๒ 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ 
ผลงานทางวิชาการภายนอก 
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อ
การพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

พ.อ.หญิง ภมร 
พ.ต.กิตติภพ 

๒.๒ 

การส่งเสริม และสนับสนุนให้
อาจารย์นําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

พ.อ.หญิง ภมร 
พ.ต.กิตติภพ 

๒.๓ 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๓๔ 

 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอืน่ๆและหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้รร.จปร. เป็นที่ยอมรบัในเชงิวิชาการ (ต่อ) 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

พัฒนาและส่งเสริมการ
ทํางานวิจัยและงาน
วิชาการอื่นๆของอจ. 
สกศ.ฯ และนนร.(ต่อ) 
 

ให้การสนับสนนุ
แก่รร.จปร. ในการจัดตั้ง
ศูนย์การวิจัยและกองทุน
วิจัยเพื่อสนองตอบต่อการ
ดําเนินงานด้านการวิจัย
ของนนร. อาจารย์และ
ทบ. ภายในพ.ศ.๒๕๕๙
ให้บริการทางการศึกษา 
แก่สถานศึกษาภายนอก
และกลุ่มบุคคลอื่นๆ(ต่อ) 

๒๕. แผนงานการจัดการ
ความรู้ (KM) 

การจัดการความรู้กวล.ฯ พ.ต. กิตติภพ ๙.๒ 

๒๖. แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
/ กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการ
วิทยานิพนธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

พ.ท. หญิง วาสนา ๖.๑ 
 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ 
/ ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุน
หน่วยงานอื่น 

พ.ท. หญิง วาสนา ๖.๑ 

 
 
 
 



  แผนการปฏิบัติราชการ กวล. สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๒ 

๓๕ 

 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอืน่ๆและหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้รร.จปร. เป็นที่ยอมรบัในเชงิวิชาการ (ต่อ) 

นโยบายตามแผน
แม่บท 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

พัฒนาและส่งเสริมการ
ทํางานวิจัยและงาน
วิชาการอื่นๆของ 
อจ.สกศ.ฯ และนนร. 
(ต่อ) 
 

ให้การสนับสนนุ
แก่รร.จปร. ในการจัดตั้ง
ศูนย์การวิจัยและกองทุน
วิจัยเพื่อสนองตอบต่อการ
ดําเนินงานด้านการวิจัย
ของนนร. อาจารย์และ
ทบ. ภายในพ.ศ.๒๕๕๙
ให้บริการทางการศึกษา 
แก่สถานศึกษาภายนอก
และกลุ่มบุคคลอื่นๆ(ต่อ) 

๒๖. แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

โครงการบริการชุมชนรอบ พ.ท.หญิงวาสนาฯ ๖.๑ 

การนําความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย 
 

พ.ท. หญิง วาสนาฯ ๖.๒ (๑) 

   

 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๓๖ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค/์กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค:์ บุคลากรของสกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จํานวน 
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥๘๐% กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและ
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

จํานวนกําลัง
พลที่เข้าร่วม 

≥๕๐% พ.ต.ชินภัทร ๙.๑ 

การร่วมบรจิาคโลหิตถวายเป็นพระ
ราชกุศล 

จํานวนกําลัง
พลที่เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า ๑ 
นาย 

พ.ต.ชินภัทร ๙.๑ 

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรม เดชานุภาพ
และการกดดันทางสังคม 

จํานวน
ข้อความรวม
ในการ
ตรวจสอบ 

≥๑๐๐

ข้อความ 
งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จํานวน
ข้อความรวม
ในการ
ตรวจสอบ 

≥๑๐ ข้อความ/ 
เดือน 

พ.ต.ชินภัทร ๙.๑ 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๓๗ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(ต่อ) 

เป้าประสงค/์กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

กลยุทธ์ที๒่การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝัง
และเสริมสร้างอุดมการณ์
ความรักชาติ 

การจัด
กิจกรรม 

ไม่น้อย
กว่า ๑ 
ครั้ง 

การปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติสําหรับ
กําลังพลกวล.สกศ.ฯ 

จํานวนกําลัง
พลเข้าร่วม
กิจกรรม 

 ๘๐% ของ
กําลังพลทั้งหมด 

พ.ท.ชินภัทรฯ ๙.๑ 
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๓๘ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ :มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและปรญิญาโทที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของทางทหารและพลเรือน 

กลยุทธ์ที๓่ปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร 

การรับรอง
หลักสูตรจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

๑๐๐% การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
(มคอ.๒) 

การรับการรับรอง
มาตรฐานของ
หลักสูตร 

๑๐๐% พ.อ.หญิงสมพรฯ ๓.๑(๒) 

การประเมินผลหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา วท. 

ความพึงพอใจ ≥๓.๕๑ พ.อ.หญิงสมพรฯ ๓.๑(๔) 

การประเมินผลการเรียนการสอน
รายวิชา 

ผลการประเมนิ ≥๓.๕๑ พ.อ.หญิงเยาวภาฯ ๓.๒(๓) 
(๔) 

การจัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ จํานวนวิชาที่
จัดทํา  มคอ. ๓ 
มคอ. ๕ และ 
มคอ. ๗ 

๑๐๐% พ.อ.หญิงสมพรฯ ๓.๓ 
(๑-๒,๕) 

 

การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานการศึกษา 

คณะกรรมการ
กํากับมาตรฐาน
การศึกษากอง
วิชา 

๑๐๐% พ.อ.หญิงสมพรฯ ๓.๓ 
(๔,๖) 

 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๓๙ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค/์กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ : มีตําราอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

กลยุทธ์ที๔่พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนา
ตําราเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน และสื่อ
การเรียนการสอน 

จํานวนตํารา
ที่จัดทําเพื่อ
ประกอบการ
เรียนการสอน 

  ๑ เล่ม การพัฒนาตําราหรือเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จํานวนตํารา/
เอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอนที่
ได้รับการพัฒนา 

≥๕๐%  
ของรายวิชา

ที่สอน 

ร.อ.หญิงอรรัมภาฯ ๓.๔ (๑) 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของสื่อ
การเรียนการสอน 

๑๐๐% ร.อ.หญิงอรรัมภาฯ ๓.๔ 
(๑,๓) 

๖. แผนงานปรบัปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน  

คะแนนความ
พึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

≥๓.๕๑ การบริหารจัดการเครื่องมือและ
สิ่งอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอนของอาจารย์และ
นนร. 

ระดับความพึง
พอใจ 

≥๓.๕๑ ร.อ.หญิงอรรัมภา ๓.๔ (๑) 

การประเมินผลระดับความพึง
พอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์
การเรียนการสอนและทรัพยากร
การเรียนรู้ กวล.สกศ.ฯ 

ระดับความพึง
พอใจ 

≥๓.๕๑ ร.อ.หญิงอรรัมภา ๓.๔ 
(๔-๕) 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๔๐ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค/์กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ :๑. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนตท. (ทบ.) ด้านวิชาการให้มีความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง 
                  ๒. จัดใหม้ีกิจกรรมด้านวิชาการของนนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มผีู้
สมัคสอบคัดเลอืกเข้าเป็นนตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกปี 
                  ๓. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของนนร. ให้มคีวามพร้อมในทุกๆด้านทั้งในด้านการศึกษาและดา้นจริยธรรมเพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 

กลยุทธ์ที๕่นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๘. แผนงานพฒันาผู้เรียน  จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥๘๐% การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
นนร. ประจําปี ๒๕๕๙ 

รายงานข้อมูล 
นนร.ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้  
ผบช. ทราบ 

≥๒ ครั้ง / 
ภาค

การศึกษา 

พ.อ.หญิงจินตนา ไม่มี 
เป็นตัว
บ่งชี้ใน
คู่มือ 
สกศ.ฯ 

การลด ละ เลกิ การสูบบุหรี่ ของ 
นนร. 

จํานวน นนร.ที่เข้า
รับการอบรม 

≥๙๐% พ.อ.นิธิโรจน์ฯ ๙.๑ 

 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๔๑ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

๘. แผนงานพฒันาผู้เรียน 
(ต่อ) 

  การทัศนศึกษาของคณาจารย์และ
นนร. 

ระดับความพึง
พอใจของ อาจารย์
และนนร. 

≥๓.๕๑ พ.อ.หญิงเยาวภาฯ ๓.๒ (๑) 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนําไปใช้
ประโยชน์ของโครงการวิจัย นนร. 

จํานวนโครงงานที่
ตีพิมพ์ 

≥๕๐% พ.ต.กิตติภพฯ ๑.๓ 

การเชญิศษิย์เกา่มาให้ความรู ้และ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ สนบัสนุน
ทรัพยากรและ/หรือทนุการศกึษา 

จํานวนวิชาที่มีการ
เชิญผู้มี
ประสบการณ์ฯ  

๑๐๐% พ.ต.กิตติภพฯ ๑.๔ (๑) 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ 
นนร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลงานวิจัยดีเด่น ๑ ผลงาน พ.ต.กิตติภพฯ ๑.๓ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนนุ
การเรียนรู้ทุกรายวิชา 

ระดับความพึง
พอใจ 

ไม่ต่ํากว่า 
≥๓.๕๑ 
คะแนน 

พ.ต.กิตติภพฯ ๑.๔ (๑) 

 
 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๔๒ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

๙. แผนงานการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะ
ผู้นํา 

ผลการประเมนิ
การปฏิบัติงาน 
สกศ.ฯ ที่
สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของ 
นนร. 

≥๓.๕๑ การปฐมนิเทศ นนร. ร้อยละของการ
ปฏิบัติจริง 

๑๐๐ % พ.ท.หญิง  
กฤตยาภรณ์ฯ 
ร.ท.หญิงดวงฯ 

๗.๒ (๑) 
๙.๑ 

การปัจฉิมนิเทศนนร. ร้อยละของการ
ปฏิบัติจริง 

๑๐๐ % พ.ท.หญิง  
กฤตยาภรณ์ฯ 

ร.ท.หญิงดวงพรฯ 

๙.๑ 

การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวินัยนนร. 

จํานวนครั้งการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง 

พ.ท.หญิง  
กฤตยาภรณ์ฯ 

ร.ท.หญิงดวงพรฯ 

๙.๑ 

เป้าประสงค์ :ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและนํามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและบุคลากรสกศ.รร.จปร. มี
ความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที๖่พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คะแนนประเมนิ
ตนเอง  
กวล.สกศ.ฯ 

≥๓.๕๑ การประชุมคณะกรรมการบรหิาร
การศกึษา เพื่อกําหนดแผนปฏบิัติ
ราชการกวล. พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัติราชการ
กวล. 

๑๐๐% พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒ (๒) 

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ให้แก่บุคลากร กวล.ฯ 

จํานวนกําลังพลที่
เข้าร่วม 

อย่างน้อย  
๑ คน 

พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒ (๒) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๔๓ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
(ต่อ) 

  การแต่งตั้งคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของกวล.ฯ 

กวล.ฯ มีคําสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรม 
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๑๐๐% พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒ (๒) 

คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง 
กวล.ฯ 

๑๐๐% พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒ (๒) 

การประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตลอด
ปีการศึกษา 

การประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จัดประชุม
ตามแผน 
๑๐๐% 

พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒ (๒) 

การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองวิชา 

ระดับความพึงพอใจ
ของกําลังพล กวล.
สกศ.ฯต่อ
กระบวนการประกัน
คุณภาพ 

≥๓.๕๑ พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒ (๒) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๔๔ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
(ต่อ) 

  การจัดทํางานรายงานการ
ประเมินตนเองของ กวล.ฯ 

ส่งรายงานการ
ประกันตนเอง
ทันเวลาที่กําหนด 

๑๐๐% พ.ต. พงศกรฯ ๕.๑ (๒) 
๘.๒ (๑) 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บหลักฐาน
อ้างอิงบนระบบ
ฐานข้อมูล 

๑๐๐ % พ.ต. พงศกรฯ ๘.๑ 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙
เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

กิจกรรมที่ได้รบัการ
ประเมิน 

๑๐๐ % พ.ต. พงศกรฯ ๘.๒ (๒) 

การจัดทํารายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการกวล.สกศ.ฯ ปีกาศึกษา
๒๕๕๙ 

การประเมิน
กิจกรรม 

๑๐๐ % พ.ต. พงศกรฯ ๕.๑ (๑) 
 

 
 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๔๕ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ :จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบํารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆแก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกครั้งที่สกศ.รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ 

กลยุทธ์ที๗่พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรสําหรบัปรนนิบัติ
บํารุงอุปกรณ์ 

จํานวนการ
จัดอบรม 

≥ ๑ ครั้ง การส่งบุคคลากรเข้าอบรม
สําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

การส่งบุคคลากร
เข้าอบรม 

 ๑ ครั้ง 

 

พ.อ.นิธิโรจน์ฯ 

พ.ต.ชินภัทรฯ 

ร.ต.หญิงดวงพรฯ 

๕.๔ 

เปา้ประสงค ์:ปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณอ์าคารสํานักงานอาคารเรยีนและบา้นพักของทางราชการในความรับผิดชอบของสกศ.รร.จปร. ใหส้ามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมอยู่เสมอ 

กลยุทธ์ที๘่พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบํารุง 

๑๒. แผนงานการ
ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก
สร้าง สิ่งอํานวยความ
สะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค 

ความพึง
พอใจของ
นนร.  
และบุคลากร 

≥๓.๕๑ - - - - - 

 
 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๔๖ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ :ในแต่ละปีอจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคนต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ๒ครั้งและ
เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯจัดร้อยละ๕๐ของจํานวนอจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที๙่พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล 

๑๓. แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถของ
กําลังพล 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥๘๐% การส่งเสริมใหก้ําลังพลมีความ
ตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการ 

จํานวนกําลังพลที่
จบการศึกษาตาม
หลักสูตร 

๑๐๐% พ.อ.หญิง ภมรฯ 
พ.ต.กิตติภพฯ 

๒.๔, 
๕.๔ 

การสนับสนุนการจัดทําและการ
รับรองผลงานเพื่อขอตําแหน่งทาง
วิชาการ  

จํานวนอาจารย์ที่
เข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

๑ คน พ.อ.หญิง ภมรฯ 
พ.ต.กิตติภพฯ 

๒.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๔๗ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ :สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่
บุคลากรอย่างน้อยปีละ๑ครั้ง 

กลยุทธ์ที๑่๐การสร้างค่านิยมและทศันคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥๘๐% การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

   

  ๑. การสืบสานประเพณีไทย
ของ กวล.ฯ 

- จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

≥๘๐% พ.ท.หญิง 
กฤตยาภรณ์ 

๗.๒ 
(๑) 

 - คะแนนความ
ตระหนักถึง
ความสําคัญในการ
อนุรักษ์สืบสาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

≥๔.๐๐ 
 

ร.ท.หญิงดวงพรฯ 
 
 
 
 
 

พ.ท.หญิง 
กฤตยาภรณ์ 

ร.ท.หญิงดวงพรฯ 

 

๒. การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับกําลังพลกวล.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

≥๔.๐๐ ๗.๒ 
(๑) 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๔๘ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

๑๕. แผนงานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(ต่อ) 

  การสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร 

    

    ๑. การทศันศึกษาสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

≥๔.๐๐ พ.ท.หญิง 
กฤตยาภรณ์ฯ 

ร.ท.หญิงดวงพรฯ 

๗.๒ (๑) 

๒. การส่งเสรมิและ
อนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่าง
การศกึษาดูงานของ นนร.     

  พ.ท.หญิง กฤตยา
ภรณ์ฯ 

ร.ท.หญิงดวงพรฯ 
 

๗.๒ (๑) 

- คะแนนความพึง
พอใจ ของผู้เขา้ร่วม 

≥๔.๐๐ ๗.๒ (๑) 

๓. การส่งเสริมความรู้
และสืบสานประเพณีทาง
ทหาร 

  พ.ท.หญิง กฤตยา
ภรณ์ฯ 

ร.ท.หญิงดวงพรฯ 

๗.๒ (๑) 

- กําลังพลปฏิบัติได้
ถูกต้อง 

≥๘๐% 

 
 
 
 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารทีพ่งึประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๔๙ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ :๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยเพื่อใช้ในการศึกษาการวิจัยการบริหารงานของ 
สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
                  ๒. บุคลากรทกุระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริงภายในพ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที๑่๑การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

จํานวนกิจ- 
กรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การประเมินการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

การนําไปใช้
ประโยชน์ 

≥๘๐% พ.อ.หญิงสมพรฯ ๓.๓  

๑๘. แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนกิจ- 
กรรมทีบ่รรลุ
วัตถุประสงค ์

๘๐% การพัฒนาเว็บไซด์ กวล. ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

มีเว็บไซด์กวล. ๑๐๐% พ.ต.ชินภัทรฯ ๕.๑ 

เป้าประสงค์ :สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

กลยุทธ์ที๑่๒การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

ระดับความ
พึงพอใจของ
บุคลากรและ 
นนร. 

≥๓.๕๑ การปรับภูมิทัศน์ และรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึง
พอใจ 

≥๔.๐๐ พ.ท.หญิงกฤตยาภรณ์ฯ 
ร.ท.หญิง ดวงพรฯ 

๗.๒ 

การทํา ๕ ส คะแนนความพึง
พอใจ 

≥๔.๐๐ พ.ท.หญิงกฤตยาภรณ์ฯ 
ร.ท.หญิง ดวงพรฯ 

๗.๒ 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๕๐ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ :อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ๒ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการที่สภาอาจารย์ฯจัดร้อยละ๕๐ของจํานวนอจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที๑่๓สง่เสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากบัหน่วยงานภายนอก 

๒๓. แผนงานการส่งกําลัง
พลเข้าร่วมการประชุม/ 
สัมมนากับหนว่ยงานทั้ง
ของภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

จํานวน
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥๘๐% การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วม
การประชุม/สัมมนากับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

จํานวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา 

๒ นาย พ.อ.หญิง ภมรฯ 
พ.ต.กิตติภพฯ 

๒.๔,  

การส่งบุคลากรสายสนับสนนุเข้า
อบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จํานวนบุคลากร
สายสนับสนุนเข้า
อบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

๑ นาย พ.อ.นิธิโรจน์ฯ 

พ.ต.ชินภัทรฯ 

ร.ต.หญิง ดวงพรฯ 

๕.๔ 

     

 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ(ต่อ) 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๕๑ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ :ให้การสนับสนนุแก่รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัยเพื่อสนองตอบต่อการดําเนินงานด้านการวิจัยของนนร. อาจารย์และทบ. 
ภายในพ.ศ.๒๕๕๙ 
                  ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษาภายนอกและกลุ่มบุคคลอื่นๆ 

กลยุทธ์ที๑่๔หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์  

จํานวน
โครงการ/ 
กิจกรรมที ่
บรรล ุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งาน 
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 

จํานวนอาจารย์ที่ 
ทํางานวิจัย 

๒๐% พ.อ.หญิง ภมรฯ 
พ.ต.กิตติภพฯ 

๒.๒(๑) 

การสนับสนุนการจัดทําบทความ
ทางวิชาการ 

จํานวนบทความ
ทางวิชาการ 

๑ บทความ พ.อ.หญิง ภมรฯ 
พ.ต.กิตติภพฯ 

๒.๒ 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ ผลงาน
ทางวิชาการภายนอก ระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อการพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร. 

จํานวนผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์ 

๒ บทความ พ.อ.หญิง ภมรฯ 
พ.ต.กิตติภพฯ 

๒.๒ 

การส่งเสริม และสนับสนุนให้
อาจารย์นําผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 

จํานวน
ผลงานวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์ 

๑ ผลงาน พ.อ.หญิง ภมรฯ 
พ.ต.กิตติภพฯ 

๒.๓ 

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ(ต่อ) 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๕๒ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

๒๕. แผนงานการจัดการ
ความรู้ (KM) 

จํานวนเรื่อง
ในการ 
จัดการ
ความรู้ 

๑ เรื่อง การจัดการความรู้กวล.ฯ จํานวนเรื่อง ๒ เรื่อง พ.ต. กิตติภพ ๙.๒ 

๒๖. แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥๘๐%      

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ(ต่อ) 



แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับที ่๓ 
 

๕๓ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

๒๖. แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
(ต่อ) 

  

     

การนําความรู้และประสบการณ์
จากการให้บรกิารทางวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

จํานวนการ
บริการวิชาการ
และวิชาชีพที่
นํามาใช้ในการ
พัฒนาการสอน
และ/หรือการ
วิจัย 

> ๑ วิชา พ.ท.หญิงวาสนาฯ ๖.๒ 

โครงการบริการชุมขนรอบค่าย 
รร.จปร. 

จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

≥๒๐ คน พ.ท.หญิงวาสนาฯ ๖.๑ 

 



๕๔ 

 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาจากการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

มาตรฐานที่ ๑ - 
      -  ไม่มี  
มาตรฐานที่ ๒   
- ควรมีการจัดหาแหล่งทุนวิจยัและส่งเสริมให้
อาจารย์ขอทุนวิจัยกับสถาบันภายนอกให้มากขึ้น 

- ควรส่งเสริมให้อาจารย์มีเวลาที่จะทํางาน
วิจัยกับสถาบันภายนอกให้มากขึ้น 

กลยุทธ์ที่๑๔หน่วยงานภายในและภายนอก
กองทัพบกทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเชื่อมั่น
และให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 

- กิจกรรมการสง่เสริมเพื่อการวิจัยและ
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 

มาตรฐานที่ ๓  
- ควรส่งเสริมใหอ้าจารย์มีการร่วมทํางาน 

กับองค์กรนภายนอกและชุมชนใกล้เคียง 
ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอก
กองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
เชื่อมั่นและ ให้การยอมรับในเชิงวิชาการแผนงาน
ที่ ๒๖ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ มีการ
กําหนดให้นําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยโดย
กําหนดค่าบรรลุเป้าหมาย ๘๐% จากจํานวน
ทั้งหมด 

มาตรฐานที่ ๔  
 -   ไม่มี 

- 

มาตรฐานที่ ๕ 
- การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน (e-
learning) 
    - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชํารุดบ่อยครั้ง
ทําให้การจัดเก็บข้อมูลและการติดต่อผ่านระบบ
สารสนเทศติดขัด 
    - ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน
การจัดทําระบบสารสนเทศโดยตรง 

 
กลยุทธ์ที๑่๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
  - กิจกรรมการปรับปรุงฐานข้อมูลสารสนเทศ
และเว็บไซด์ กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สก
ศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 



๕๕ 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

มาตรฐานที่ ๖  
- ควรพัฒนาคุณภาพอาจารย์คูณวุฒิ 

ปริญญาเอก และตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น 
- ควรนําผลการประเมินแผนการบริหาร 

และพัฒนาคณาจารย์ และบคุลากรสายสนบัสนุน
ไปปรับปรุงแผนให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 
 

กลยุทธ์ที๙่พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล 
-กิจกรรมการสง่เสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที๖่พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหาร
การศึกษา 
-กิจกรรมประเมินผู้บริหาร กวล.ฯ 
-กิจกรรมจัดทาํงานรายงานการประเมินตนเองของ 
กวล.ฯ 
 
 

มาตรฐานที่ ๘  
     - ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
กองวิชาให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ 
- การติดตามข่าวสาร การใช้ระบบสารสนเทศ
และการเข้าถึงฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกําลังพล 
- กําลังพลบางส่วนในกองวิชา ยังขาดทักษะบาง
ประการที่จะเอ้ือต่อการทํางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที๖่พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหาร 
การศึกษา 
- กิจกรรมการส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่บุคลากรกวล.ฯ 
-กิจกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
๕๖ 

 

 

การวิเคราะหจ์ุดอ่อนจุดแข็ง ในการดาํเนนิงานของ กวล.สกศ.รร.จปร.  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ตามรายงานการประเมนิตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
มาตรฐานที๑่คุณภาพผูส้ําเร็จการศึกษา 
 กวล.ฯ ไม่มีการดําเนินการมาตรฐานที่๑ 
 

จุดแข็ง 
 -จุดที่ควรพัฒนา 
 - กวล.ฯ ควรสง่เสริมให้นนร. ของกองวิชาเข้าร่วมการแข่งขันฯ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          - มาตรฐานที๒่การวิจัยและงานสร้างสรรค ์
 

จุดแข็ง 
 - บุคลากรมีศักยภาพ 
 - มีนโยบายในการสนับสนุนการทําวิจัย และการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ
ต่างๆ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
 - จัดหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกให้มากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - ควรมีการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและส่งเสริมให้อาจารย์ขอทุนวิจัยกับสถาบันภายนอกให้มากขึ้น 
 - ควรส่งเสริมให้อาจารย์มีเวลาที่จะทํางานวิจัยกับสถาบันภายนอกให้มากขึ้น 
 
มาตรฐานที๓่การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

จุดแข็ง 
 - กวล. มีคณาจารย์ที่มีศักยภาพความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมให้การสนับสนุนแกก่องทัพองค์กรและหน่วยงานภายนอก 
 

จุดที่ควรพฒันา 
 - จัดทําแผนงานที่ส่งเสริมการทํางานกับองค์กรภายนอกและชุมชนใกล้เคียงในเรื่อง 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
 



 
๕๗ 

 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
          -ควรสง่เสริมให้อาจารย์มีการร่วมทาํงานกับองค์กรภายนอกและชุมชนใกล้เคียง 
ในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
มาตรฐานที๔่การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณทีางทหาร 
 

จุดแข็ง 
 - มีกวล.ฯ การดําเนินตามแผนงาน/โครงการอย่างต่อเนื่อง 
 -กําลังพลในกองวิชาให้ความร่วมมือตามกําลังความสามารถ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
 -ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 -ไม่มี (เนื่องจากสิ่งที่กรรมการชี้แนะไม่สามารถทําได้ในระดับกองวิชาฯ) 
มาตรฐานที๕่การบริหารจัดการและการพฒันาส่วนการศึกษา / กองวิชาฯ 
 

จุดแข็ง 
           -ผู้บริหารที่มีความรู ้ความเข้าใจ มวิีสัยทัศน์ในการนําระบบสารสนเทศมา 
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนากองวิชาฯ สู่องค์กรการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม 

- กวล.ฯ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในกองวิชาฯ เพื่อการพัฒนาเป็นอย่างดี 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 -ควรปรับปรุงระบบการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน (e-learning)ให้ง่ายต่อการ
ดําเนินการและสนับสนุนหรือกระตุ้นให้นนร. ใช้ประโยชน์จากe-learning ให้มากขึ้น 
 -ควรมีการปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในงานสารสนเทศให้
ทันสมัยอยู่เสมอ 
 -ควรมีผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศส่วนรวมที่สามารถจัดทําหรือแนะนําการดําเนินการ
หรือการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับกวล.ฯ ได้ หรืออาจมีการจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 -การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการเรียนการสอน (e-learning) 

   -ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชํารุดบ่อยครั้งทําให้การจัดเก็บข้อมูลและการติดต่อผ่านระบบ
สารสนเทศติดขัด 
 -ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดทําระบบสารสนเทศโดยตรง 
มาตรฐานที๖่การบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน 



 
๕๘ 

 

 

จุดแข็ง 
 -มีการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - มีการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี 
 -มีระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการ
สนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ 
 -มีระบบการกํากับมาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อให้คําแนะนําแก่ นนร. อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดที่ควรพฒันา 
- การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างจํากัด 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- ควรพัฒนาคุณภาพอาจารย์คูณวุฒิปริญญาเอก และตําแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น 
- ควรนําผลการประเมินแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนนุ 

ไปปรับปรุงแผนให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น 
- ควรพัฒนาระบบและกลไกสง่เสริมกิจกรรมผู้เรียน เพื่อนําความรู้ด้านการประกัน 

คุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมลักษณะผู้สําเร็จการศกึษาที่พึงประสงค์ 
 
มาตรฐานที๘่การพัฒนาและการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

จุดแข็ง 
-กวล.ฯ มีผู้บริหารที่ให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา และติดตามการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
-กวล.ฯ มีการกําหนดบุคลากรรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานอย่างชัดเจน และให้กําลังพลทุก

นายภายในกองวิชาฯ มีส่วนร่วมในงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
-มีการวางแผนอย่างเป็นระบบในแต่ละมาตรฐานและปฏิบัติได้ตรงตามแผนที่วางไว้เป็น

ส่วนใหญ่ โดยมีการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง และนําผลที่ได้มาพัฒนาองค์กรตลอดจนระบบการเรียน
การสอนของกองวิชาฯ 

-กวล.ฯ มีกําลังพลที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ในระดับที่สามารถนํามาใช้เพื่อช่วยให้การดําเนินงานจัดทําหลักฐานเอกสารอ้างอิง และการ
จัดทําการประเมินตนเอง เป็นไปด้วยความสะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 
 

จุดที่ควรพฒันา 



 
๕๙ 

 

 

 -ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรในกองวิชา ให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 -การติดตามข่าวสาร การใช้งานระบบสารสนเทศและการขึ้งฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกําลังพล 
 - กําลังพลบางส่วนในกองวิชา ยังขาดทักษะบางประการที่จะเอื้อต่อการทํางานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 -ควรส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกองวิชาให้มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 -การติดตามข่าวสาร การใช้ระบบสารสนเทศและการเขา้ถึงฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกําลังพล 
 -กําลังพลบางส่วนในกองวิชายังขาดทักษะบางประการที่จะเอื้อต่อการทํางานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 
สรุปภาพรวม 
 

ผลการประเมนิตนเองพบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๘กวล.สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)ได้คะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเพิ่มขึ้น 
เท่ากับ ๔.๖๒อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยมีมาตรฐานที่ ๒ ซึ่งได้มีการพัฒนาจากระดับพอใช้ มาเป็นระดับดี 
ทั้งนี้เนื่องจากกองวิชาฯ ได้พยายามปรับปรุงแก้ไขตลอดมา รวมถึงส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับต่าง ๆ ตลอดมา และจะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป สําหรับมาตรฐานอื่น ๆ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
ซึ่งกวล.สกศ.รร.จปร. จะพยายามรักษามาตราฐานและพัฒนาให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 

จุดแข็ง 
 -กวล.ฯ มีผู้บริหารที่ใหค้วามสําคัญกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่อง 
 -กวล.ฯ มีการแต่งต้ังให้อาจารย์และเจ้าหนา้ที่ในกองวิชาฯ เป็นผู้รับผิดชอบมาตรฐาน มีการ
กํากับมาตรฐานการศึกษาและมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างชัดเจน 
 

จุดที่ควรพฒันา 



 
๖๐ 

 

 

 - ควรพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียน เพือ่นําความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ ในการการจดักิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะผู้สําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

ข้อเสนอแนะที่ต้องการใหพ้ฒันาเร่งด่วน 
 -ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 
 - จัดทําแผนงานประจําปีในระดับสกศ.รร.จปร. ก่อนการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการ
กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานระดับกองวิชา 



๖๑ 
ผนวก ก โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 
กองวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑. ชื่อโครงการ โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 
๒. กิจกรรม ๑. สอนเสริมความรู้ด้านวิชาการให้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดโคกลําดวน 
  ๒.ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดโคกลําดวน 
๓. หน่วยเจ้าของโครงการกวล.สกศ.รร.จปร. 
๔. นายทหารโครงการ พ.ท.หญิง วาสนา รุจิเสนีย์ 
 
๕. หลักการและเหตุผล 
 กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีบุคลากรและคณาจารย์ที่มีศักยภาพ มีความรู้ ประสบการณ์ทาง
วิชาการทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนแก่ชุมชนรอบค่าย รวมถึงองค์กร และหน่วยงานภายนอก  
 โรงเรียนวัดโคกลําดวน ต้ังอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านโคกลําดวน ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก เป็นโรงเรียน
ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนศึกษาอยู่ระดับ ป.๑ – ป.๖จํานวนทั้งสิ้น ๒๐คน นักเรียน
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และได้รับการศึกษาทางระบบออนไลน์จากหน่วยงานสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และมีครูประจําที่โรงเรียนฯ ช่วยสอนเสริมหลังจากนักเรียนได้เรียนผ่านระบบออนไลน์   

และเพื่อให้ชุมชนรอบค่ายเกิดความเข้มแข็งทางการศึกษาและสังคม ทางกองวิชาฯ จึงมีโครงการ
บริการชุมชนรอบค่าย โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ  
๑. กิจกรรมการสอนเสริมด้านวิชาการให้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดโคกลําดวน คือ สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา๑ – ๖ 
๒. ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสํานึกการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดโคกลําดวนให้ถูกต้องตามหลัก
สุขลักษณะ 

 
๖. วัตถุประสงค ์
 เพื่อเป็นการบริการชุนชนรอบค่ายให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาและการส่งเสริม ปลูกฝัง
จิตสํานึกการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดโคกลําดวน 
 
 
 
 



๖๒ 
๗. วิธีการดาํเนินการ 
 ๑. วางแผนกิจกรรม 
 ๒. สอนเสรมินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ – ๓ให้เตรียมพร้อมสําหรับการทดสอบระดับเอ็นทีและ
สอนเสริมนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ให้เตรียมพรอ้มสําหรับการทดสอบระดับโอเน็ท 

๓. จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสํานึกและเสรมิสร้างความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนวัดโคกลําดวน 

๔. ทําแบบประเมินผลความพึงพอใจกลุ่มครูและนักเรียนเกี่ยวกับโครงการบริการชุมชนรอบค่าย และ
นําผลมาพิจารณาและปรับปรุงต่อไป 
๘. สถานที่ดําเนินการ  

โรงเรียนวัดโคกลําดวน ต้ังอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านโคกลําดวน ต.พรหมณี อ.เมอืง จ.นครนายก 
๙. ระยะเวลา  

ห้วง๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๐ – ๑๕มีนาคม๒๕๖๐ 
๑๐. งบประมาณ 

๓,๐๐๐บาท แบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 - ค่าหนังสือ เอกสารเตรียมสอน วัสดุและอุปกรณ์ทางการศึกษา ๑,๐๐๐บาท 
 - วัสดุอุปกรณแ์ละสื่อ สําหรบัการปลูกฝังจิตสํานึกการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
๒,๐๐๐บาท 
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กวล.สกศ.รร.จปร. 
๑๒.ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ได้รับความรู้ด้านวิชาการและสามารถนําไปสอบวัดระดับเอ็นทีและ
ระดับโอเน็ทได้ 

- กลุ่มครูอาจารย์ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์การสอนเสริมจากโครงการบริการชุมชนรอบค่าย เพื่อ
นําไปต่อยอดการพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป 

- บุคลากรท้ังครูและนักเรียน ได้รับความรู้และการปลูกฝังจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียนฯ ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 
 
 
     ตรวจถูกต้อง 
       พ.ท.หญิงวาสนา รุจิเสนีย์ 
               (วาสนา รุจิเสนีย์) 
                  ผศ.สกศ.รร.จปร./นายทหารโครงการ 



บัญชีรายชื่อคณะนายทหารสัญญาบัตรทีอ่อกไปให้บริการทางวชิาการแก่ชุมชน 
ตามโครงการ “บริการชุมชนรอบขา่ย รร.จปร.” 

ของ กวล.สกศ.รร.จปร. 
 

ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง หมายเหต ุ

๑. พ.อ.จิระ       เหลา่จิรอังกูร ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร. ที่ปรึกษา 

๒. พ.อ.นธิิโรจน ์ วรชาติธนะสาร รอง ผอ.กวล.ฯ ที่ปรึกษา 

๓. พ.อ.หญิง สมพร คําเครื่อง รศ.สกศ.รร.จปร. ที่ปรึกษา 

๔. พ.อ.หญิง ภมร จินดามณ ี ผศ.สกศ.รร.จปร. คณะทาํงาน 

๕. พ.อ.หญิง เยาวภา ทองอร่าม ผศ.สกศ.รร.จปร. คณะทาํงาน 

๖. พ.ท.หญิง วาสนา รุจิเสนีย์ ผศ.สกศ.รร.จปร. คณะทาํงาน 

๗. พ.ต.ชนิภัทร  เชี่ยวชิตบุญ อจ.สกศ.รร.จปร. คณะทาํงาน 

๘. พ.ต.กิตติภพ พรหมด ี อจ.สกศ.รร.จปร.  คณะทาํงาน 

๙. พ.ต.พงศกร แก้วกรเมือง อจ.สกศ.รร.จปร.  คณะทาํงาน 

๑๐. ร.ท.หญงิ อรรมัภา สืบสาววงษ ์ นายทหารห้องปฏิบัติการ คณะทาํงาน 

๑๑. ร.ต.สุทธบถ ซื่อมาก รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. คณะทาํงาน 

๑๒. ร.ต.หญิง ดวงพร เปรมอาษา ประจํากองวชิา คณะทาํงาน 

 
 
      ตรวจถูกต้อง  
        พ.ท.หญิงวาสนา รุจิเสนีย์ 
           (วาสนา รุจเิสนีย์) 
                  ผศ.สกศ.รร.จปร./นายทหารโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




