
 

 

แผนปฏิบัติราชการ 
กองวชิาวศิวกรรมสรรพาวุธ 

ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ค ำน ำ 
 

 กวส.สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สกศ.รร.จปร และ รร.จปร ตามล าดับสายการบังคับ
บัญชา ทั้งนี้ตามโครงสร้างการจัดของ ทบ. รร.จปร มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการฝึก ศึกษา 
อบรมแก่ นนร. โดยมีเป้าหมายในการคัดสรร ผลิต และเตรียมก าลัง รวมทั้งให้การศึกษาเพ่ือหวัง
ผลสัมฤทธิ์ของการหล่อหลอม นนร. ให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณค่า มีคุณสมบัติตามที่ ทบ. 
ต้องการ โดย สกศ.รร.จปร. เป็น นขต.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาขั้นวิทยาการอุดมศึกษาแก่ นนร. 
เพ่ือให้การด าเนินการตามหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเลิศด้านการศึกษา  

กวส.สกศ.รร.จปร. ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ทั้งนี้ กวส.สกศ.รร.จปร. ได้ยึดถือแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  และ
แผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 
อันจะน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
 

        พันเอก 

                          ( ทองค า ชุมพล) 

                          ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร. 
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คุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ๒๖ 
  



หน้า ๑ 
 

บทน ำ 
 
กล่ำวโดยท่ัวไป 

กวส.สกศ.รร.จปร. ซึ่งเป็น นขต.สกศ.รร.จปร. ได้จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาตามแนวทางของ สก
ศ.รร.จปร. ซ่ึงได้ด าเนินการตาม  แผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานของ สกศ.ฯ ให้เกิดการพัฒนาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดผลการ
ปฎิบัติงานมีประสิทธิผลน าไปการบรรลุเป้าหมายของ สกศ.รร.จปร.  และ รร.จปร. กวส.สกศ.รร.จปร. จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ กวส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ซึ่ง กวส.สกศ.รร.จปร.  ได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นคู่มือในการติดตามการ
ปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนงานโครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายไว้อย่างชัดเจน ในการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ กวส.สกศ.รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  และแผนแม่บทการพัฒนา สก
ศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่ง
ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
๓ สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ กวส.สกศ.รร.จปร. สามารถ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นที่ยอมรับในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

 
ปรัชญำ/ปณิธำน/วิสัยทัศน์    
  ปรัชญำ “สร้างผู้บริหาร มีคุณภาพ” 
  ปณิธำน “สอนให้รู้จักคิด เพ่ือสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา” 
  วิสัยทัศน์ “ความรู้คู่มาตรฐาน วิชาการก้าวไกล วิสัยทัศน์ผู้น า เปี่ยมคุณธรรมวินัย” 
 
วัตถุประสงค ์
   วัตถุประสงค์ของกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ เพ่ือผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้เป็นนายทหาร
หลักของกองทัพบก ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑) มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมสรรพาวุธ/วิศวกรรมอุตสาหการ ทั้ง
ทางทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างกว้างขวางเพียงพอในการประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางทหารและ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

๒) มีความรู้ในด้านวิชาทหาร สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาและน าหน่วยทหารระดับหมวด
ปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความรู้พ้ืนฐานของเหล่าทั้งทางเทคนิคและ
ยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการทหารอย่างกว้างๆ ที่จ าเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมี
พ้ืนฐานในการศึกษาต่อเพ่ิมเติม จาก รร.เหล่าสายวิทยาการต่อไป 

 
 
 



หน้า ๒ 
 

ภำรกิจ 
 กองวิชาฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้
การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาในสาขาวิศวกรรมสรรพาวุธ และวิศวกรรมอุตสาหการแก่นักเรียนนายร้อย 
โดยมีผู้อ านวยการกองวิชาเป็นผู้บังคับบัญชา 

 
โครงสร้ำงองค์กรและ โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน 

กวส.สกศ.รร.จปร. มีการจัดแบ่งโครงสร้างองค์กร เป็น ๓ ฝ่ายคือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ และ
ฝ่ายปฏิบัติการ โดยมี ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแลตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน  
ดังนี้ 
 โครงสร้ำงองค์กร(Organization Chart) 

 
 

โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน(Activity Chart) 

 
 
 
  

กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ 

ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร 

รองผอ.กวส.สกศ.รร.จปร 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
กวส.ฯ 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 



หน้า ๓ 
 

ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติรำชกำร 
แผนปฏิบัติราชการ สกส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ ที่ส าคัญ 

ดังนี้ 
๑. บทน า แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับแผนงาน

และโครงการ ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓. สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แสดงถึงแผนงาน 

และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 
๔. ภาคผนวก สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากับ
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

 
 



 
หน้า ๔ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทการพัฒนา กวส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับแผนงานและโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่

ด้านกิจการพลเรือน 

สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข พร้อมท้ังส่งเสรมิ
อุดมการณ์ความรักชาต ิ
ศาสน ์กษัตริย ์อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้บุคลากรของ สกศ.ฯ 
ยึดมั่นและปฏิบตัิตนให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน 

บุคลากร มีอุดมการณ์
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
และปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่สังคม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเตม็ขีด
ความสามารถ 
๑.  แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์
 

จัดก าลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

ร.อ.กิตติชัยฯ ๙.๑ 

จัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็น
พระราชกุศล 

ร.อ.กิตติชัยฯ ๙.๑ 

  



 
หน้า ๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข พร้อมท้ังส่งเสรมิ
อุดมการณ์ความรักชาต ิ
ศาสน ์กษัตริย ์อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้บุคลากรของ สกศ. ฯ 
ยึดมั่นและปฏิบตัิตนให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน 
(ต่อ) 

บุคลากร มีอุดมการณ์
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 
และปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี
แก่สังคม (ต่อ) 
 

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพและการกดดันทาง
สังคม 

การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษตัริย ์ 

ร.อ.กิตติชัยฯ ๙.๑ 

กลยุทธ์ที ่๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาต ิ

๓. แผนงานการปลูกฝัง
และเสรมิสร้างอุดมการณ์
ความรักชาต ิ

การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์
ความรักชาติ รวมถึงการปฏิบตัิตาม
ระเบียบวินยัและแบบธรรมเนียมทหาร
อันดี ส าหรับก าลังพล กวส.ฯ 

ร.อ.กิตติชัยฯ ๙.๑ 
 

  

 

 

 



 
หน้า ๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ด้านการศึกษา 

พัฒนาหลักสตูรการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ด้านวิชาการให้
เหมาะสม ทันสมัย และ
ก้าวหน้า สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมและ
นโยบายของกองทัพบก ได้
มาตรฐานตามข้อก าหนด
ของทหารและพลเรือน และ
ให้มีผลต่อการพัฒนาความรู้
ด้านภาษาท่ีสอนของ นนร. 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เป็นภาษาสากล ให้สามารถ
น ามาใช้งานได้จริง 

มีหลักสูตรการศึกษาดา้นวิชาการ
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่
ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทาง
ทหารและพลเรือน 

กลยุทธ์ที ่๓  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการ
พัฒนาหลักสตูร 

 การรับรองหลักสูตรจากสภา
วิศวกร 

  

๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๑ (๒) 

๒. การประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 

ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๑ (๒) (๕) 

๓. การรับรองหลักสูตรวิศวกรรม
จากสภาวิศวกร 

ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๑ (๑) 

๔. การจดัท า มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๒ (๑, ๒, ๕) 
๓.๓ (๑, ๒, ๕) 

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานการศึกษา 

ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๓ (๔ ,๖)  

   
การพัฒนาจัดท าระบบการศึกษา
และหลักสตูรการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๑ 

 

 

  



 
หน้า ๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
พัฒนาหลักสตูรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ด้าน
วิชาการให้เหมาะสม ทันสมัย 
และก้าวหน้า สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมและนโยบายของ
กองทัพบก ได้...(ต่อ) 

มีต ารา อุปกรณ์การเรยีน
การสอน ห้องปฏิบัติการ 
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย 
เท่าเทียมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
ภายนอก 

กลยุทธ์ที ่๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนา
ต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน 

การพัฒนาต าราหรือเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 

พ.ต.การณุยฯ์ 
 

๓.๔ (๒) 

๖. แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ ์ พ.ต.การณุยฯ์ ๓.๔ (๑) 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและ
ทรัพยากรการเรียนรู้  

พ.ต.การณุยฯ์ ๓.๔ (๔, ๕) 

ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 

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

จัดให้มีกิจกรรมด้าน
วิชาการของ นนร. ต่อ
สาธารณะชนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้ง
ประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจ
ให้มีผู้สมัคสอบคดัเลือก
เข้าเป็น นตท.(ทบ.)  

กลยุทธ์ที ่๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๘. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน 

การทัศนศึกษาของคณาจารย์และ นนร. ร.อ.หญิง ณฐณิีฯ ๓.๒ (๑) 
การตีพิมพ์/ เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์
ของโครงงานวิจัย นนร. 

พ.อ.หญิง อัญพัชร์ฯ ๑.๓ 

เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงาน
ภายนอกและศิษย์เก่ามาให้ความรู ้นนร.  

พ.อ.หญิง อัญพัชร์ฯ ๑.๔ (๑) 

การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร. ประจ าปี 
๒๕๕๙ 

พ.อ.หญิง อัญพัชร์ฯ ไม่ม ี

 
 
  



 
หน้า ๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
สนับสนุน รร.จปร. ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าเป็น นตท.(ทบ.) ให้
เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิและ
ยุติธรรม… (ต่อ) 

รักษามาตรฐานทางด้าน
คุณภาพของ นนร. ให้มีความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้าน
การศึกษาและด้านจริยธรรม 
เพื่อเป็นนายทหารทีด่ีของ
กองทัพ 

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า 

การอบรมคณุธรรม จริยธรรม นนร. พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ (๑), 
๙.๑ 

การปฐมนิเทศและปัจฉมินิเทศ  
นนร. 

พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ (๑) 
๙.๑ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ก าหนดให้มีระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในทุกระดับ 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องโดยบุคลากร
ทุกระดับมีความรู ้ความ
เข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

ทุกกองวิชามีระบบและกลไกใน
การประกันคณุภาพและ
น ามาใช้ในการพัฒนาและการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
และบุคลากร  มีความรู ้ความ
เข้าใจ ระบบการประกัน
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที ่๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

การท าแผนการด าเนินงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา กวส.ฯ 
พ.ศ.๒๕๕๙ 

ร.อ.บดินทรฯ์ ๘.๒ 

การส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจการ
ประกันคณุภาพการศึกษาให้แก่
บุคลากรของ กวส.สกศ.รร.จปร. 

ร.อ.บดินทรฯ์ ๘.๒ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้ง
กับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ร.อ.บดินทรฯ์ ๘.๒ 

การประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาตลอดปีการศึกษา 

ร.อ.บดินทรฯ์ ๘.๒ 

จัดท างานรายงานการประเมินตนเอง ร.อ.บดินทรฯ์ ๘.๑ 

 



 
หน้า ๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ด้านการส่งก าลังบ ารุง 

พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนการศึกษาให้มี
ความรู ้ความสามารถในการ
ใช้และการท านุบ ารุงรักษา
สื่อ 

จัดการอบรมเรื่องการใช้และ
การบ ารุงรักษาสื่อการสอน
ประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝ่าย
สนับสนุนทุกครั้ง ได้รับมอบสื่อ
การสอนใหม่ๆ  

กลยุทธ์ที ่๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารงุอุปกรณ ์

๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรส าหรับปรน 
นิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 

พ.ต.วิโรจนฯ์ ๕.๔ 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

พ.ต.วิโรจนฯ์ ๕.๔ 

ด้านก าลังพล 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับชั้นศึกษาเพิม่เตมิ เพื่อ
ยกระดับคุณวุฒิทางการ
ศึกษา โดยการช่วยในการ
จัดหาแหล่งทุนทั้งระดับ
ปริญญาตร ีปริญญาโท และ
ปริญญาเอก ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

ในแตล่ะป ีอจ. แตล่ะคน ต้องเข้า
ร่วมสมัมนาหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมทางวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้อง อย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการทีส่ภา
อาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวน อจ. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที ่๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 
๑๓. แผนงานการน าผล
การศึกษาตามแนวทาง
รับราชการทุกระดับช้ัน
ยศมาเป็นส่วนประกอบ
การพิจารณาให้ความดี
ความชอบและความก้าว 
หน้าในการรับราชการ 

การสนับสนุนการจดัท าและการ
รับรองผลงานเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร.อ.เสกสรรฯ   ๒.๑ 

  



 
หน้า ๑๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
สร้างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ความสามัคค ีการ
ท างานเป็นหมู่คณะ รวมถึง
ค่านิยมที่ดีและเหมาะสม
อื่นๆ แก่บุคลากร 

จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม เอกลักษณ ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทาง
ทหารแก่บุคลากร อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง 
 

กลยุทธ์ที ่๑๐ การสร้างค่านยิมและทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนะธรรม กวส.สกศ.ฯ 

 ๔.๑, ๔.๓* 

๑. การส่งเสริมและอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย
ในระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร.        

พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ (๑) 

๒. การส่งเสริมความรู้และสืบ
สานประเพณีทางทหารส าหรับก าลัง
พล 

พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ (๑) 

๓. การท าบุญประจ าปีกองวิชา พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ (๑) 
๔. งานเลี้ยงวันข้ึนปีใหม่กองวิชา พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ (๑) 

  



 
หน้า ๑๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เสนอความต้องการสิ่งอุปกรณ์
ที่เป็นผลมาจากวิทยาการและ
เทคโนโลยสีมยัใหม ่เพื่อพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และเครอืข่ายน ามาใช้ใน
การศึกษา การวิจยั การ
บริหารงานของ สกศ.ฯ อันเป็น
การยกระดบัมาตรฐาน
การศึกษาให้สงูขึ้น 

มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีท่ันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา 
การวิจัย การบริหารงาน ที่
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

กลยุทธ์ที ่๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส ์

การส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ์

พ.ต.วิโรจนฯ์ ๕.๑ (๕) 

พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มี
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับที่สามารถ
น ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง 
ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๘. แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษยเ์กา่ 
กวส.ฯ 

พ.ต.วิโรจนฯ์ ๕.๑ (๕) 

 

 
  



 
หน้า ๑๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ด้านการบริหารจัดการ 

พัฒนาการจัดโครงสร้างของ
หน่วยให้สามารถรองรับปริมาณ
งานท่ีมีอยู่ และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

มีโครงสร้างของหน่วยท่ี
สามารถรองรับปรมิาณงาน
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
อนาคต 

กลยุทธ์ที ่๑๒  การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

การปรับภูมิทัศน์ กวส.สกศ.ฯ และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ 

ด้านก าลังพล 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับช้ัน
ศึกษาเพิ่มเตมิ เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 

อจ. เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้า
รับการฝึกอบรมทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตนเอง
เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ 
จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน 
อจ. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที ่๑๓  ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้ารว่มประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการส่งก าลัง
พลเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนอก ทบ. 
ภายใน กห. และแผนการ
ใช้ประโยชน์ 

กวส.ไมม่ีการด าเนินการตามแผนงาน
นี ้

  

๒๑. แผนงานการส่งก าลัง
พลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นของหลัก สูตร
ภายในประเทศ นอก กห. 
และแผนการใช้ประโยชน์ 

กวส.ไมม่ีการด าเนินการตามแผนงาน
นี ้

  

๒๒. แผนงานการส่งก าลัง
พลเข้ารับการศึกษาของ 
หลักสูตรต่างประเทศและ
แผนการใช้ประโยชน์ 

การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

ร.อ.เสกสรรฯ ๒.๔ 

 



 
หน้า ๑๓ 

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

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับช้ัน
ศึกษาเพิ่มเตมิ เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษา (ต่อ) 
 

อจ.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้า
รับการฝึกอบรมทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ตนเอง
เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ 
จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน 
อจ. ทั้งหมด (ต่อ) 

๒๓. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากบั
หน่วยงานท้ังของภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ัง
ภายในและต่างประเทศ 
 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ร.อ.เสกสรรฯ ๒.๔ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
อบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

ร.อ.เสกสรรฯ ๒.๔ 

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
กวส.รร.จปร. และ ม.พัน ๑๗ รอ. 
เรื่องการวิจัยและพัฒนาการสรา้ง
เกราะรถถังป้องกันกระสุน อาร์พจีี 

ร.อ.เสกสรรฯ ๒.๔ 

ด้านการศึกษา 
พัฒนาและส่งเสรมิการท างาน
วิจัยและงานวิชาการอื่นๆ ของ 
อจ.สกศ.ฯ และ นนร. 
 

ให้การสนับสนุนแก ่
รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์
การวิจัยและกองทุนวิจัย 
เพื่อสนองตอบต่อการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย
ของ นนร. อาจารย ์และ
ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที ่๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรบัใน
เชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค ์
 
 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ 

ร.อ.เสกสรรฯ ๒.๒ 

การประกวดผลงานวิจัยดเีด่นของ 
นนร.   

ร.อ.เสกสรรฯ ๒.๒ 

 
 
 
  



 
หน้า ๑๔ 

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

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่
พัฒนาและส่งเสรมิการ
ท างานวิจัยและงานวิชาการ
อื่นๆ ของ อจ.สกศ.ฯ และ 
นนร. (ต่อ) 

ให้การสนับสนุนแก ่
รร.จปร. ในการจัดตั้ง
ศูนย์การวิจัยและ
กองทุนวิจัย (ต่อ) 

๒๕. แผนงานการ
จัดการความรู ้(KM) 

การจัดการความรู้ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ร.อ.กิตติชัยฯ ๙.๒ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้
บุคลากรสายอาจารย์บริการ
ทางวิชาการ 

ให้บริการทางการศึกษา
แก่สถานศึกษาภายนอก
และกลุม่บุคคลอื่นๆ 

๒๖. แผนงานการ
บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา/ กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/ กรรมการ
วิทยานิพนธ์ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  

ร.อ.กิตติชัยฯ ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ/ ผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุน
หน่วยงานอ่ืน 

ร.อ.กิตติชัยฯ ๖.๑ 

การบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสยีง ร.อ.กิตติชัยฯ ๖.๑ 
การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรยีนการสอน
และ/หรือการวิจยั 

ร.อ.กิตติชัยฯ ๖.๑ 

 



 
หน้า ๑๕ 

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์/กล
ยุทธ์/แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเตม็ขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการ
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥ ๘๐% จัดก าลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวนข้าราชการที่
เข้าร่วม 

≥ ๒๐% ร.อ.กิตติชัยฯ ๙.๑ 

จัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล จ านวนก าลังพลที่เข้า
ร่วม 

≥ ๒ นาย ร.อ.กิตติชัยฯ ๙.๑ 

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพและ
การกดดันทางสังคม 

ปริมาณจ านวน
ข้อความรวมใน
การตรวจสอบ 

จ านวน
ข้อความที่
ตรวจสอบ
≥๕๐ 
ข้อความ 

การตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตอืนการล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย ์ 

จ านวนข้อความรวม
ในการตรวจสอบ 

≥ ๕๐ 
ข้อความ 

ร.อ.กิตติชัยฯ ๙.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์ความรักชาต ิ
๓. แผนงานการ
ปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรัก
ชาติ 

การจัดกิจกรรม
อบรม 

ไม่น้อย
กว่า ๑ 
ครั้ง 

การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
รวมถึงการปฏิบตัิตามระเบียบวินยัและแบบธรรม
เนียมทหารอันดี ส าหรับก าลังพล กวส.ฯ 

การจัดกิจกรรมการ
อบรม 

ไม่น้อย
กว่า ๑ 
ครั้ง 

ร.อ.กิตติชัยฯ ๙.๑ 
 

 
  



 
หน้า ๑๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก  
เป้าประสงค์/กล
ยุทธ์/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปรญิญาตรีทีไ่ด้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 
กลยุทธ์ที ่๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการ
พัฒนาหลักสตูร 

การรับรอง
หลักสตูรจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑๐๐% การรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกร     

๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร 

กรรมการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร 

๑๐๐% ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๑ (๒) 

๒. การประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร 

จ านวนครั้งการ
ประชุม 

๒ ครั้ง ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๑ (๒) (๕) 

๓. การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมจากสภาวิศวกร การรับรองจากสภา
วิศวกร 

๑๐๐% ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๑ (๑) 

๔. การจดัท า มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ การจัดท า มคอ.ฯ ๑๐๐% ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๒ (๑, ๒, ๕) 
๓.๓ (๑, ๒, ๕) 

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา กรรมการก ากับ
มาตรฐานการศึกษา
กองวิชา 

๑๐๐% ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๓ (๔ ,๖)  

การพัฒนาจัดท าระบบการศึกษาและหลักสตูร
การศึกษาระดับปรญิญาโท 

หลักสตูรผ่านการ
รับรองของสภา 
รร.จปร. 

๑๐๐% ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๑ 

 
  



 
หน้า ๑๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : มีต ารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกบัสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

กลยุทธ์ที ่๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนาต ารา
เอกสารประกอบการเรียน
การสอนและสื่อการเรียนการ
สอน 

จ านวนต าราที่
จัดท าเพื่อ
ประกอบการ
เรียนการสอน 

≥ ๒ เล่ม การพัฒนาต าราหรือเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

จ านวนต ารา/ 
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

≥ ๒ เล่ม/
ชุด 

พ.ต.การณุยฯ์ฯ 
 

๓.๔ (๑) 

๖. แผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน 

คะแนนความพึง
พอใจของผู้เรียน 

≥ ๔.๐๐ การพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ ์

ความพร้อมของห้อง
ห้องปฏิบัติการ
โสตทัศนูปกรณ ์

๑๐๐% พ.ต.การณุยฯ์ฯ 
 

๓.๔ (๑) 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
และทรัพยากรการเรียนรู้  

คะแนนความพึง
พอใจ 

≥ ๔.๐๐ พ.ต.การณุยฯ์ฯ ๓.๔ (๔, ๕) 

เป้าประสงค์  : ๑. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยตุิธรรม และเป็นที่ยอมรับอยา่งกว้างขวาง 
                   ๒. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดบัมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผูส้มัคสอบคัดเลือกเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกป ี
                   ๓. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
กลยุทธ์ที ่๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กตก.ฯ แผนกฝึก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๗. แผนงานการสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนักเรยีนทหารของ 
ทบ. 

มีประสิทธิภาพ 
ไม่มีการทุจริตใน
กระบวนการสอบ 

๑๐๐% กวส.ไมม่ีการด าเนินการตามแผนงานนี้     

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 



 
หน้า ๑๘ 

แผนงาน ๕๙ เป้าหมาย 
เป้าประสงค์  : 1. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุตธิรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
                   2. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดบัมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผูส้มัคสอบคัดเลือกเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกป ี
                  3. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
กลยุทธ์ที ่๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๘. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน  จ านวน

โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥ ๘๐% การทัศนศึกษาของคณาจารย์และ นนร. ระดับความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๒.๔ 
๓.๒ (๑) 

การตีพิมพ์/ เผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. 

จ านวนโครงงานท่ี
ตีพิมพเ์ผยแพร่หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

มากกว่า 
๒ 

โครงงาน 

พ.อ.หญิง อัญพัชร์ฯ ๑.๓ 

เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงาน
ภายนอกและศิษย์เก่ามาให้ความรู ้นนร.  

จ านวนวิทยากร ≥ ๑ พ.อ.หญิง อัญพัชร์ฯ ๑.๔ (๑) 

การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร. 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

การรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

เดือนละ 
๑ ครั้ง 

พ.อ.หญิง อัญพัชร์ฯ ไม่ม ี

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า 

การปฏิบัติงาน
กวส.ฯ ที่
สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของ 
นนร. 

๑๐๐% การอบรมคณุธรรม จริยธรรม นนร. จ านวนครั้งการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า 
๒ ครั้ง 

พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ (๑), 
๙.๑ 

การปฐมนิเทศและปัจฉมินิเทศ  นนร. ร้อยละของการ
ปฏิบัติจริง 

๑๐๐% พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ (๑) 
๙.๑ 



 
หน้า ๑๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพและน ามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู ้ความเข้าใจ ระบบการ
ประกันคณุภาพ 

กลยุทธ์ที ่๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 
 

คะแนนประเมิน
ตนเอง กวส.ฯ 

≥ ๔.๕๑ การท าแผนการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา กวส.ฯ พ.ศ.๒๕๕๙ 

แผนงานการประกัน
คุณภาพ 

๑๐๐% ร.อ.บดินทรฯ์ ๘.๒ 

การส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรของ 
กวส.สกศ.รร.จปร. 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการ
อบรม 

≥ ๓.๕๑ ร.อ.บดินทรฯ์ ๘.๒ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

๑๐๐% ร.อ.บดินทรฯ์ ๘.๒ 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาตลอดปีการศึกษา 

การประชุม
คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

จัดประชุม ร.อ.บดินทรฯ์ ๘.๒ 

การจัดท างานรายงานการประเมินตนเอง ส่งรายงานการประกนั
ตนเองทันเวลาที่
ก าหนด 

๑๐๐% ร.อ.บดินทรฯ์ ๘.๑ 

  



 
หน้า ๒๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบ ารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกครั้งท่ี สกศ. รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ  

กลยุทธ์ที ่๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารงุอุปกรณ ์

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากร
ส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

จ านวนการ
จัดอบรม 

≥ ๒ ครั้ง กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

≥๑๒ พ.ต.วิโรจนฯ์ ๕.๔ 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

≥๑๒ พ.ต.วิโรจนฯ์ ๕.๔ 

เป้าประสงค์ : ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอปุกรณ์ อาคารส านักงาน อาคารเรยีน และบ้านพักของทางราชการในความรับผิดชอบของ กวส.ฯ ให้สามารถให้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 
กลยุทธ์ที ่๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง 
๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ านวยความ
สะดวก และระบบสาธารณูปโภค 

ความพึง
พอใจของ 
บุคลากร 

≥ ๔.๐๐ กวส.ไมม่ีการด าเนินการตามแผนงานนี้     

เป้าประสงค์  : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ
ที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที ่๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 
๑๓. แผนงานการน าผล
การศึกษาตามแนวทางรับ
ราชการทุกระดับช้ันยศมาเป็น
ส่วนประกอบการพิจารณาให้
ความดีความชอบและ
ความก้าวหนา้ในการรับราชการ 

จ านวน
โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥ ๘๐% การสนับสนุนการจดัท าและการรบัรอง
ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  

จ านวนอาจารย์ที่เข้า
สู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

≥ ๑ นาย ร.อ.เสกสรรฯ ๒.๑ 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู้
และทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้กับก าลังพล 

ระดับความพึง
พอใจของผู้รบัการ
อบรม 

≥๔.๐๐ กวส.ไมม่ีการด าเนินการตามแผนงานนี้     



 
หน้า ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

กลยุทธ์ที ่๑๐ การสร้างค่านยิมและทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥ ๘๐% การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนะธรรม กวส.สกศ.ฯ 

 
 

 
 

 
 

 

๑. การส่งเสริมและอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร.        

ระดับความรู้ ความ
พึงพอใจ และการเกิด
จิตส านึกของ นนร.   

≥ ๔.๐๐ พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ (๑) 

๒. การส่งเสริมความรู้และสืบสาน
ประเพณีทางทหารส าหรับก าลังพล 

ก าลังพลปฏิบตัิตน
ตามแบบธรรมเนยีม
ทหารได้ถูกต้อง 

≥ ๘๐% พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ (๑) 

๓. การท าบุญประจ าปี กวส.ฯ จ านวนก าลังพลที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

≥ ๘๐% พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ (๑) 

๔. งานเลี้ยงวันข้ึนปีใหม่ กวส.ฯ จ านวนก าลังพลที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

≥ ๘๐% พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ (๑) 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตก าลัง
พล 

สุขภาพ
พลานามัยของ
ก าลังพลอยู่ใน
ภาวะสมบูรณ์
แข็งแรง 

≥ ๘๐% กวส.ไมม่ีการด าเนินการตามแผนงานนี้     

 
  



 
หน้า ๒๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

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

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส ์

จ านวนวิชาที่พัฒนา
สื่อการเรียนการ
สอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

≥ ๕ วิชา พ.ต.วิโรจนฯ์ ๕.๑ (๕) 

๑๘. แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษยเ์กา่ กวส.ฯ ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้ 

≥ ๔.๐๐ พ.ต.วิโรจนฯ์ ๕.๑ (๕) 

  



 
หน้า ๒๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยท่ีสามารถรองรบัปริมาณงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
กลยุทธ์ที ่๑๒  การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

ระดับความพึง
พอใจ 

≥ ๓.๕๑ การปรับภูมิทัศน์ กวส.สกศ.ฯ และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึง
พอใจ 

≥ ๔.๐๐ พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ 

เป้าประสงค์  : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสมัมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อย
ละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที ่๑๓ ส่งเสรมิการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเขา้ร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๐. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก 
ทบ. ภายใน กห. และแผนการ
ใช้ประโยชน์ 

ก าลังพลสอบผ่าน
การศึกษาในหลัก 
สูตรที่เข้ารับการ 
ศึกษาหรืออบรม 

 กวส.ไมม่ีการด าเนินการตามแผนงานนี้     

๒๑. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้ารับการศึกษาในระดับสูง
ขึ้นภายในประเทศ นอก กห.  
และแผนการใช้ประโยชน ์

จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการศึกษา
สูงขึ้น 

 กวส.ไมม่ีการด าเนินการตามแผนงานนี้     

๒๒. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้ารับการศึกษาของ หลักสูตร
ต่างประเทศ 

จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการศึกษา
สูงขึ้น 

ปริญญาเอก 
๑ นาย 

 

การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปรญิญาเอกใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการศึกษา
สูงขึ้น 

๑ นาย ร.อ.เสกสรรฯ ๒.๔ 

๒๓. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนา
กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังภายใน
และต่างประเทศ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วม
การประชุม/
สัมมนาฯ 

≥ ๓ นาย ร.อ.เสกสรรฯ ๒.๔ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/  
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วม 

≥ ๓ นาย ร.อ.เสกสรรฯ ๒.๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์ ตัวชี้วัด เป้าหมายปี โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 



 
หน้า ๒๔ 

แผนงาน ๕๙ เป้าหมาย 
 

  

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
กวส.รร.จปร. และ ม.พัน ๑๗ รอ. เรื่องการ
วิจัยและพัฒนาการสร้างเกราะรถถังป้องกัน
กระสุน อาร์พจี ี

จ านวนผลงาน/ 
กิจกรรมความ
ร่วมมือ 

๑ งาน ร.อ.เสกสรรฯ ๒.๔ 

เป้าประสงค์  : ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวจิัยและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้บริการ
ทางการศึกษาแก่สถานศึกษาภายนอก และกลุ่มบคุคลอื่นๆ 
กลยุทธ์ที ่๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์  

คะแนนประเมิน
มาตรฐานที่ ๒ 

≥ ๓.๕๑ การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ จ านวนผลงาน ≥ ๑  ร.อ.เสกสรรฯ ๒.๒ 

การประกวดผลงานวิจัยดเีด่นของ นนร.   จ านวนผลงาน ≥ ๑  ร.อ.เสกสรรฯ ๒.๑ 

๒๕. แผนงานการจดัการ
ความรู ้(KM) 

จ านวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู้ กวส.ฯ 

≥ ๑  การจัดการความรู้ส่วนการศึกษา  โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ประจ าปี ๒๕๕๙ 

จ านวนเรื่องใน
การจัดการความรู้ 
กวส.ฯ 

≥ ๑  ร.อ.กิตติชัยฯ ๙.๒ 

  



 
หน้า ๒๕ 

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

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

๒๖. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา/ กรรมการวิชาการ/
กรรมการวิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน  

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ ๓.๕๑ ร.อ.กิตติชัยฯ ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ/ ผู้เช่ียวชาญ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ ๓.๕๑ ร.อ.กิตติชัยฯ ๖.๑ 

การบริการทางวิชาการผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ ๓.๕๑ ร.อ.กิตติชัยฯ ๖.๑ 

การน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

จ านวนการบริการ
วิชาการที่น ามาใช้
ในการพัฒนาการ
สอน/การวจิัย 

๘๐%  
จาก

จ านวน
ทั้งหมด 

ร.อ.กิตติชัยฯ ๖.๑ 

  



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



หน้า ๒๖ 
 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การด าเนินการตามแผนปฏิบัตริาชการ 
มาตรฐานที่ ๒  

๑. กองวิชาควรส่งเสรมิให้อาจารย์ท างานวิจัย
เพิ่มขึ้น 

๒. กองวิชาควรส่งเสรมิให้อาจารยม์ีความร่วมมือ
ด้านวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 

๓. กองวิชาควรส่งเสรมิให้อาจารยเ์ขยีนต ารา/
หนังสือเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

 

 
กลยุทธ์ที่๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก
ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเช่ือมั่นและให้การ
ยอมรับในเชิงวิชาการ 
๑) แผนงาน ๒๓ แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการ

ประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังภายในและต่างประเทศ 

- ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กวส.รร.จปร. และ 
ม.พัน ๑๗ รอ. เรื่องการวิจัยและพัฒนาการสร้าง
เกราะรถถังป้องกันกระสุน อาร์พีจี 

๒) แผนงาน ๒๔ แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

- การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
มาตรฐานที่ ๓ 
 ควรมีการด าเนินการและติดตามผลการ
ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ  
 

 
กลยุทธ์ที่๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก
ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเช่ือมั่นและให้การ
ยอมรับในเชิงวิชาการ 

แผนงาน ๒๖ แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

- การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา/ กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/ 
กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ังภายในและภายนอก
สถาบัน 

- การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ/ ผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุน
หน่วยงานอ่ืน 

- การบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสยีง 
- การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั 

มาตรฐานที่ ๔  
 ควรมีการวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้
บุคลากรและนนร. มีส่วนร่วมในทุกโอกาส 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านยิมและทัศนคติทีด่ีต่อ
องค์กร  

แผนงาน ๑๕ การท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
- การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนะธรรม 

กวส.สกศ.ฯ 
  



หน้า ๒๗ 
 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การด าเนินการตามแผนปฏิบัตริาชการ 
มาตรฐานที่ ๕ 
 ควรจัดผู้รับผิดชอบและก ากับดูแลระบบ
ฐานข้อมูล  
 

 
กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 

แผนงานท่ี ๑๘ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษยเ์กา่ กวส.ฯ 

มาตรฐานที่ ๖  
ไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ - 
มาตรฐานที่ ๘ 

๑. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมลูประกนัคุณภาพให้
ครบสมบูรณ ์

๒. ควรมีการบันทึกหลักฐานอ้างอิงบนระบบ
ฐานข้อมูลประกันคุณภาพตลอดปกีารศึกษา 

 

กลยุทธ์ที ่๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหาร
การศึกษา 
แผนงานท่ี ๑๐  แผนงานประกันคณุภาพการศึกษา 

- การท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา กวส.ฯ พ.ศ.๒๕๕๙ 

- การส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจการประกันคณุภาพ
การศึกษาให้แก่บุคลากรของ กวส.ฯ 

- การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 

- การจัดท างานรายงานการประเมินตนเอง 
            
  


