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กล่าวโดยทั่วไป  
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗๖ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๖ ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการโดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ซึ่งแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
จะต้องสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและแผนของหน่วยเหนือ ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ 
รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ได้ยึดถือแผนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
ของ กห. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ ทท. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ แผนปฏิบัติ
ราชการ ๔ ปี ของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และแผนแม่บท รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ 
  กคศ.สกศ.รร.จปร. เป็น นขต. สกศ.รร.จปร. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยยึดถือแผนปฎิบัติราชการ ๔ ปี ของ รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ และแผนแม่บทการพัฒนา           
สกศ.รร.จปร.     พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาด้าน
การศึกษา โดยก าหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์ จ านวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ 
รักษา ปกปูองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก
ให้เป็นผู้น าทางทหารที่ พึงประสงค์ของกองทัพบก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ สร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ สกศ.รร.จปร.เป็นที่ยอมรับในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาการ 
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วิสัยทัศน์ 
 รวมศักยภาพของส่วนการศึกษา สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

ปรัชญา 
 กคศ.ฯ ใช้ปรัชญาของ สกศ.รร.จปร. ซึ่งได้อัญเชิญมาจาก  พระราชด ารัชในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงพระราชทานแก่นักเรียนนายร้อยเมื่อวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๒ ความตอนหนึ่งว่า 
 …การทหารนั้น ที่จะส าเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่าเราจะมีพลทหาร
มากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ ทหารเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะได้ไชยช านะแก่
ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาไศรยนายทหารที่มีความรู้ แลมีสติปัญญา สามารถที่จะไปสู่ไชยช านะได้ แลควบคุม
บังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อย คือพวกเจ้า
นี่เอง เพราะฉนั้นเจ้าทั้งหลายจงอุตสาหะพยายามในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะท าน่าที่ซึ่ง
ส าคัญที่สุด ซึ่งถ้าพูดในทางการท าการให้แก่เจ้าแผ่นดิน ก็เปนการสนองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอ่ืน 
คือน่าที่ป้องกันความอิสรภาพของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา… 

 
ปณิธาน 

“ มุ่งม่ัน  พัฒนา  สร้างสรรค์ ” 

 มุ่งม่ัน  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 พัฒนา  อย่างต่อเนื่อง 

 สร้างสรรค์  สิ่งดีงาม 
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ภารกิจและการจดั 
กคศ.สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สกศ.รร.จปร. มีการจัดหน่วยตามอัตราเฉพาะกิจที่ 

๔๔๐๐  โครงสร้างการจัดการบริหารแบ่งออกเป็นม ๓ ส่วน คือ บก.กคศ.ฯ  ส่วนวิชาการ  และส่วนประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีแผนผังการจัดองค์กรดังนี้ 

 

 
 
 
 

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

ส่วน บก.กคศ.ฯ 

งานธุรการ 

งานก าลังพล 

งานฝึกศึกษา 

งานส่งก าลังบ ารุง 

งานงบประมาณและการเงิน 

งานประจ าห้องปฏิบัติการ 

งานพิมพ์ งานจัดท าตารางงาน 
งานจัดท าภาระงาน 

สายคณิตศาสตร์ 

งานสอน 

เอกสารวิชาการ 

บริการทางวิชาการ
และอื่นๆ 

สายคอมพิวเตอร์ 

งานสอน 

เอกสารวิชาการ 

ทัศนศึกษา 

งานวิจัย 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต รร.จปร. 

บริการทางวิชาการและอื่นๆ 

ส่วนประกันคุณภาพ
การศึกษา 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 

งานตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

งานประเมินคุณภาพการศึกษา 

งานเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา 

ส่วนวิชาการ 
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ผู้บริหาร กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 

 

 
 
 

พ.อ.มนัส  ธนวานนท์ 
ผู้อ านวยการกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

 
 

 
 

พ.อ.ภาคภูมิ  รุจิเสนีย์ 
รองผู้อ านวยการกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
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สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๑  
      - ส่งเสริมการส่ง นนร. เข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติในทุกกองวิชา  
      

กลยุทธ์ที่ ๕ แผนพัฒนาผู้เรียน ก าหนดให้มีการส่ง นนร. 
เข้าร่วมแข่งขันในระดบัชาติ จ านวน ๑ โครงการ 
“โครงการสนับสนุน นนร. ในการเข้าแข่งขัน Cyber 
security” 

มาตรฐานที่ ๒   
- ปริมาณผลงาน และปริมาณการน าผลงานไปใช้

ประโยชน์ยังมีน้อย 
กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก
ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเช่ือมั่นและให้การ
ยอมรับในเชิงวิชาการ  

- แผนงานท่ี ๒๔ แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์ ในแผนงานก าหนด โครงการ
ส่งเสริมเพื่อการวจิัย/งานสร้างสรรค์ของ อจ. โดย
ก าหนดตัวช้ีวัดไว้ท่ีจ านวนอาจารยท์ างานวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕  

มาตรฐานที่ ๓  
 - ไม่มี -  

มาตรฐานที่ ๔  
 - ไม่มี 

- 

มาตรฐานที่ ๕ 
 - ไม่มี  

- 

มาตรฐานที่ ๖ - 
- ไม่มี  

มาตรฐานที่ ๘  
- การพัฒนาระบบงานประกันคณุภาพการศึกษาสู่

การปฏิบัติงานประจ า 
 

-  
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัตตินเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเตม็ขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥ ๕๐% การเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ จ านวนก าลังพล ≥ ๕๐% พ.ต.เกียรติศักดิ ์ ๙.๑ 

≥ ๕% การบริจาคโลหิตฯ จ านวนก าลังพล ≥ ๑ คน พ.ต.เกียรติศักดิ ์ ๙.๑ 

๒. แผนงานการใช้มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
และกดดันทางสังคม 

ปริมาณข้อความ ≥ ๑๐๐/
เดือน 

เฝู าระวั งและแจ้ งการล่ วงละเมิ ดสถาบั น
พระมหากษัตริย์ฯ 

ปริมาณข้อความ ≥ ๑๐๐/
เดือน 

จ.ส.อ.อัมพร ๙.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝังและ
เสรมิสร้างอุดมการณ์ความรักชาต ิ

การจัดกิจกรรม
การอบรม 

- - - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปรญิญาตรีและปรญิญาโทที่ไดม้าตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรอืน 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุและพัฒนางหลักสตูรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
๔.แผนงานพัฒนาหลักสตูร การรับรอง

หลักสตูรจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑๐๐% แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
หลักสตูรการศึกษา 

ค าสั่งแต่งตั้ง ๑๐๐% พ.อ.ภาคภูมฯิ ๓.๑ 

ประชุมคณะกรรมพัฒนาหลักสตูร จ านวนครั้งท่ีประชุม ≥๒ พ.อ.ภาคภูมฯิ ๓.๑ 
ประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา ผลการประเม ิน ≥ ๔.๐๐ จ.ส.อ.วิฑูรย ์ ๓.๒ 

การจัดท า มคอ.๓-๗ มคอ.๓-๗ รายวิชา ๑๐๐% พ.ต.ปิยะ ๓.๒,๓.๓ 
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
การศึกษา 

คณะกรรมการฯ ๑๐๐% ร.อ.อรรฆพร ๓.๓ 

เป้าประสงค์  : มีต ารา อุปกรณ์การเรยีนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕.แผนงานการพัฒนาต ารา
และเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

จ านวนต ารา
หรือเอกสารห
หรือสื่อต่างๆ 

≥ ๑๐ 
รายการ 

การพัฒนาต ารา หรือเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จ านวนต าราหรือ
เอกสารหหรือสื่อต่างๆ 

≥ ๕๐% 
รายการ 

พ.อ.ภาคภูมฯิ ๓.๔ 

๖. แผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน 

ความพึ่งพอใจ
ของผู้เรียน 

≥ ๔.๐๐ ประเมินผลระดับความพึ่งพอใจของ
ผู้เรยีนในการใช้บริการอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

ความพึ่งพอใจของ
ผู้เรยีน 

≥ ๔.๐๐ พ.อ.ภาคภูมฯิ ๓.๔ 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๗.แผนงานการสอบคัดเลือก 
นตท.(ทบ. 

มีประสิทธิภาพ
ไม่มีการทุจร ิ

๑๐๐% - - 
- 

- - 

  



หนา้ท่ี 8 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

๘.แผนงานพัฒนาผู้เรียน จ านวน นนร.ที่
ผ่านเกณฑ ์

≥ ๘๐% ประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ นนร. ช้ันปีท่ี ๕ 

จ านวน นนร.ที่
ผ่าน 

≥ ๘๐% พ.อ.ภาคภูมฯิ ๑.๒ 

การเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

≥ ๑ ครั้ง โครงการสนับสนุน นนร. ในการเขา้
แข่งขัน Cyber security 

การเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

≥ ๑ ครั้ง 
 

พ.ต.ตุลวัตร  

ความพึ่งพอใจ ≥ ๔.๐๐ กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย ์และ 
นนร. 

ความพึ่งพอใจ ≥ ๔.๐๐ พ.ท.กิจจา ๓.๒ 

จ านวนการ
เผยแพร ่

≥ ๓ 
โครงงาน 

ส่งเสริมการจัดท าโครงงานวิจัย นนร. ให้มี
การเผยแพร่ หรือการน าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนการ
เผยแพร ่

≥ ๕๐% พ.ท.กิจจา ๑.๓ 

จ านวนกิจกรรม ≥ ๑ โครงการค่ายอาสา รร.จปร.-มข. จ านวนกิจกรรม ≥ ๑ พ.ต.เมธ ี ๓.๒ 

รายงาน ๑ครั้ง/เดือน จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา รายงาน ๑ครั้ง/เดือน ร.อ.หญิง ณหทัย ๓.๒ 

จ านวนวิทยากร ≥ ๑ การเชิญศิษยเ์ก่ามาใหค้วามรู้ สนบัสนุน
ทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา 

จ านวนวิทยากร ≥ ๑ พ.อ.ภาคภูมฯิ ๑.๔ 

บรรลเุปูาหมาย ≥ ๙๐% โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี ่ของ 
นนร.  

จ านวน นนร. เข้า
รับการอบรม 

≥ ๙๐% 
พ.ท.วีระพงค ์ ๙.๑ 

ระดบัความพึง 
พอใจของ 
ผูเ้ขา้ร่วม 
กิจกรรม 
 

≥๘๐% โครงการ การพฒันาตน้แบบ 
หอ้งปฏิบติัการศูนยก์ารเรียนรู้ เพื่อการ 
วจิยัพฒันาเทคโนโลยแีละวธีิการ
สมยัใหม่ดา้นเกษตรกรรม และวจิยัหา
รูปแบบเทคนิควธีิการจดัการถ่ายทอด
ความรู้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของ 
นนร. จากทฤษฏีสู่ภาคปฏิบติั 

ระดบัความพึง 
พอใจของ 
ผูเ้ขา้ร่วม 
กิจกรรม 
 

≥๘๐% พ.อ.ปรชัญา ๓.๔ 
๙.๑ 
๙.๒ 
๑๐.๒ 



หนา้ท่ี 9 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า 

จ านวนกิจกรรม ≥ ๓ 
กิจกรรม 

กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และ
ระเบียบวินยั นนร. 

จ านวนกิจกรรม ≥ ๓ กิจกรรม พ.อ.ภาคภูมิ ๙.๑ 

การปฏิบัต ิ ๑๐๐% การปฐมนิเทศ นนร. การปฏิบัต ิ ๑๐๐% พ.อ.หญิงพิมพ์วศัยา ๗.๒,๙.๑ 

การปฏิบัต ิ ๑๐๐% การปัจฉิมนิเทศ นนร. การปฏิบัต ิ ๑๐๐% พ.อ.หญิงพิมพ์วศัยา ๙.๑ 

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

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคณุภาพ

การศึกษา 

 

คะแนนประเมิน
ตนเอง สกศ.ฯ 

๔.๕๑ การท าแผนการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา   

แผนงานการประกัน
คุณภาพ 

๑๐๐% ร.อ.อรรฆพร ๘.๒ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ 

๑๐๐% ร.อ.อรรฆพร ๘.๒ 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

จ านวนการประชุม ≥ ๖  พ.อ.ภาคภูมิ  ๘.๒ 

จัดท างานรายงานการประเมินตนเอง ส่งตนเองทันเวลา ๑๐๐% พ.ท.วีระพงค์ ๘.๒ 

  



หนา้ท่ี 10 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

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

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารงุอุปกรณ ์

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากร
ส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

ระดับความ
พึงพอใจของ 
เข้ารับการ
อบรม 

≥ ๔.๐๐  โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติ
บ ารุง และแกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์ขั้นต้น 

ระดับความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ ร.อ.เกียรติศักดิ ์ ๕.๔ 

≥ ๔.๐๐  โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติ
บ ารุง และใช้งานเครื่องปั่นไฟฟูา 

ระดับความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ พ.อ.ภาคภูมิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ๕.๔ 

≥ ๔.๐๐ อบรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

ระดับความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ พ.อ.กฤษฎาวุฒิ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ๕.๔ 

เป้าประสงค์  : ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ อาคารส านักงาน อาคารเรียน และบา้นพักของทางราชการ ในความรับผดิชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง 
๑๒. แผนงานการปรับปรุง
อาคารสิ่งปลูกสรา้ง  

ความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ - - - - - 

เป้าประสงค์  : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้อง  
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 
๑๓. แผนงานการน าผลการศึกษา
ตามแนวทางรับราชการมา
ประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ 

โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥ ๘๐% ส่งเสริมให้ก าลังพลตั้งใจในการศึกษา
หลักสตูรตามแนวทางรับราชการ 

จ านวนก าลังพลที่จบ
หลักสตูร 

๑๐๐% พ.อ.ภาคภูมิ   ๒.๔,๕,๔  

สนับสนุนการจัดท าและการรับรอง
ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ  

จ านวน อจ. ท่ีเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

≥ ๑ นาย พ.อ.ภาคภูมิ   ๒.๑ 

๑๔. แผนงานพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้กับก าลังพล 

จ านวน
โครงการฯ 

≥ ๘๐% 
- - - - - 

  



หนา้ท่ี 11 

 

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 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านยิมและทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥ ๘๐% ๑.ทัศนศึกษาสถานท่ีส าคญัทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรฒ 

ระดับความพึงพอใจ 
ของ นนร.   

≥ ๔.๐๐ พ.อ.หญิง พิมพ์วัศยา ๗.๒ 

๒.ส่งเสรมิและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดู
งานของ นนร.        

ระดับความพึงพอใจ 
ของ นนร.   
 

≥ ๔.๐๐ พ.อ.หญิง พิมพ์วัศยา ๗.๒ 

๓. กิจกรรมส่งเสรมิความรู้และสืบสาน
ประเพณีทางทหาร  

ก าลังพลปฏิบตัิตนได้
ถูกต้อง 

≥ ๘๐% ส.ท.วุฒิชัย   ๗.๒ 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิต 

สุขภาพ
แข็งแรง 

≥ ๘๐% - - - - - 

เป้าประสงค์  : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร.                  ๒. บุคลากร
ทุกระดับมีความรูด้้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัท่ีสามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 
กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐%  โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการ
บริหาร การจัดการ การเรียนการสอน 
และการวจิัย 

  
  

๑) โครงการประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน์  

การน าไปใช้ประโยชน์ ≥ ๘๐% ร.ท.ณรงค์ ๓.๓ 

  



หนา้ท่ี 12 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๒) โครงการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บงานวิจัย รร.จปร.  

การน าไปใช้ประโยชน์ ๑๐๐% พ.อ.ปรัชญา ๕.๑ 

๓) โครงการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  

การน าไปใช้ประโยชน์ ๑๐๐% พ.อ.กฤษฎาวุฒ ิ ๕.๑ 
 

๑๘. แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความพึง
พอใจ 

≥ ๔.๐๐ โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากร

ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระดับความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ พ.ต.ตุลวตัร ๒.๔,๕.๔ 

≥ ๔.๐๐ โครงการพัฒนาเว็บไซต ์ ระดับความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ ร.อ.เกียรติศักดิ ์ ๕.๑ 

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

ระดับความพึง
พอใจ 

≥ ๔.๐๐ โครงการ ๕ส คะแนนความพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ 
 

พ.อ.มนัส ๗.๒ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ  
 

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

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสรมิการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเขา้ร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

๒๐. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้ารับการศึกษา  

สอบผ่าน ๑๐๐ % - - - - - 

๒๑. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้ารับการศึกษาในระดับสูง
ขึ้นภายในประเทศ นอก กห.  

จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการศึกษา
สูงขึ้น 

≥ ๑ นาย - - - - - 

๒๒. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้ารับการศึกษาต่างประเทศ 

จ านวนบุคลากร ≥ ๑ นาย - - - - - 

๒๓. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนา
กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥ ๘๐% โครงการส่งผู้บรหิาร/อาจารย์เข้ารว่มการ
ประชุม/สัมมนา 

จ านวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วม 

≥ ๕ นาย พ.อ.หญิง สุนิภา ๖.๒ 

ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

จ านวน ชม. 
 

≥ ๒๐ ชม./ปี ร.อ.เกียรติศักดิ ์ ๖.๒ 

ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน จ านวนกิจกรรม ≥ ๓ กิจกรรม พ.ต.เมธ ี ๒.๔,๖.๑ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  

โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥ ๘๐% โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งานสร้างสรรค ์ จ านวนอาจารย ์ ≥ ๕  ร.ท.ณรงค์ ๒.๒ 
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

จ านวนผลงาน ≥ ๒  พ.อ.ปรัชญา ๒.๒ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
(ต่อ)  

โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥ ๘๐% ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์  จ านวนผลงาน ≥ ๑  พ.ท.กิจจา ๒.๒ 
ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร.   จ านวนผลงาน ≥ ๑  พ.ท.กิจจา ๑.๓ 

๒๕. แผนงานการจดัการ
ความรู ้(KM) 

จ านวนเรื่อง ≥ ๑  โครงการการจัดการความรู้ส่วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

จ านวนเรื่อง ≥ ๒  พ.อ.กฤดา ๙.๒ 

๒๖. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥ ๘๐% โครงการบริการทางวิชาการ      

๑. การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจา้ง ทบ. 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับการอบรม 

 ≥ ๔.๐๐ ร.ต.ฐิติพงษ ์ ๖.๑ 

๒. โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
แก่ชุมชนรอบค่าย 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับการอบรม 

≥ ๔.๐๐ ร.ท.ณรงค์  ๖.๑ 

๓. โครงการอบรมคณิตคดิสนุกแก่ชุมชน
รอบค่าย 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับการอบรม 

≥ ๔.๐๐ พ.ท.วีระพงค์  ๖.๑ 

๔. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการ
ภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง
พอใจ 

≥ ๔.๐๐ ร.ต.ฐิติพงษ ์ ๖.๑ 

๕. โครงการสนับสนุนและส่งเสรมิให้
ข้าราชการ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 

ระดับความพึง
พอใจ 

≥ ๔.๐๐ พ.ต.อ าพล ๖.๑ 

  



หนา้ท่ี 15 

 

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

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

   

โครงการด าเนินการศูนยว์จิยัและประสาน 
งานเครือข่ายทางวฒันธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้เฉลิมพระเกียรติฯ 

จ านวนกิจกรรม ≥ ๑ 
กิจกรรม 

พ.อ.สุรัตน ์ ๖.๒ 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ
สารสนเทศ 

จ านวนครั้งในการ
เข้าชม 

≥ ๑๐๐ พ.ต.อ าพล ๖.๑ 

น าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

จ านวนการบริการ
วิชาการที่น ามาใช้
ในการพัฒนาการ
สอน/หรือวิจัย 

≥ ๘๐%  ร.อ.หญิง ชนช่ืน ๖.๒ 
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ภาคผนวก  
 

รายละเอยีดโครงการ 
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ชื่อโครงการ โครงการด าเนินการวิจัยและประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้   
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   พ.อ.สุรัตน์ เลิศล้ า 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากงานวิจัยของเครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยฯที่ กคศ.สก
ศ.รร.จปร. ในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพ่ือ
การศึกษาทางด้านวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค  เพ่ือสนับสนุนกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบในลักษณะสห
วิทยาการ 
  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค  เพื่อสนับสนุนกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบใน
ลักษณะสหวิทยาการ 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายของภาคีการวิจัยในระดับภูมิภาค 
 ๓.๓ เพ่ือพัฒนาเยาวชนระดับภูมิภาคโดยส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยจะท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการด าเนินการ
ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในประเด็นด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 
๔. ตัวชี้วัด  
 จ านวนกิจกรรม  
๕. เป้าหมาย 
 กิจกรรมจ านวนอย่างน้อย ๑  กิจกรรม 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ระยะเวลาการด าเนินการ  ๒๔  เดือน  ในการลงพ้ืนที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มต้นจากไทย 
กัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียนม่าร์ 
 ๖.๑ เริ่มต้น  :  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ๖.๒ สิ้นสุด  :  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
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๗. วิธีด าเนินการ 
 โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยและพัฒนา  โดยความร่วมมือ ๙ ภาคี ประกอบด้วย ๘ สถาบัน ดังนี้  โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า, มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรมศิลปากร, องค์การ APSARA ประเทศกัมพูชา, สถาบัน
โบราณคดี ประเทศเวียดนาม, กระทรวงวัฒนธรรม สปป.ลาว, กระทรวงวัฒนธรรม สหภาพเมียนม่าร์ และ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ซึ่งมีแนวทางการด าเนินการในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้   
 ๗.๑ Research  อาทิ การเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ่านเส้นทางการคมนาคมทางบก ทางน้ า ประวัติศาสตร์ 
 ๗.๒ การศึกษาด้านศิลปะและเรื่องศาสนาบนฐานความร่วมมือทางวิชาการ   
 ๗.๓ การพัฒนา Database -ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลการวิจัย และพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิง
ลึกเพ่ือตอบสนองต่อนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 ๗.๔ การผลิต Publication - การผลิตเอกสารทางวิชาการ การจัดประชุมทางวิชาการ เพ่ือขยายฐานความรู้
ทางวิชาการในระดับภูมิภาค 
 ๗.๕ การด าเนินการด้าน Education  การประยุกต์ใช้ผลงานองค์ความรู้จากโครงการเพ่ือศึกษาแก่เยาวชนใน
ระดับภูมิภาค และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ทั้งนี้มีข้อเสนอว่างานส่วนนี้น่าจะโยงกับกองทุน
อาเซียนในการสนับสนุนการท างานโครงการ 
 ๗.๖ การพัฒนาให้เกิดกลไก research consortium การวิจัยด้านวัฒนธรรมและโบราณคดีในเครือข่ายสุวรรณ
ภูม ิ
 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
 จ านวนทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สกว. 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามการด าเนินงานหรือกิจกรรมของงานวิจัยฯ  
 
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑๐.๑ ท าให้เกิดศูนย์กลางของการด าเนินการวิจัยทางด้านวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค 
 ๑๐.๒ ท าให้เกิดศูนย์กลางของการด าเนินการด้านเยาวชนในระดับภูมิภาค 
 ๑๐.๓ ผลผลิตจากพัฒนาข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องมีการใช้ประโยชน์ 
 ๑๐.๔ สร้างเครือข่ายนักวิชาการในระดับภูมิภาคและนานาชาติที่เข้มแข็ง 
 

------------------------------------------- 
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โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบ ารุง และแก้ไขปัญหาขั้นต้นคอมพิวเตอร์ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เครื่องคอมพิวเตอร์และสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยต่างๆ ที่มีอยู่ส าหรับใช้ในการประกอบการเรียนการสอน 
ล้วนมีมูลค่าและความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. มีโอกาสที่จะช ารุดเสียหายได้ หากขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้งาน ผู้ที่รับผิดชอบจะต้องมีการปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ทั้งก่อนการใช้งานและหลังการใช้
อย่างถูกวิธี จึงจะรักษาให้สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ให้ด ารงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ช ารุด
เสียหายก่อนเวลาอันควร ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยของตน จึงต้องมีความรู้
ความช านาญ ในการใช้ การเก็บรักษา และปรนนิบัติบ ารุง และด าเนินการตามภาระงานของตนอย่างถูกวิธีได้
ตลอดเวลา 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ ส่งเสริมให้ก าลังพลของ สกศ.รร.จปร. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ ได้มีความรู้ 
ความสามารถ ที่จะท าการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง  
 ๓.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่
สนใจทั่วไป 

๔. ตัวช้ีวัด 

 มีการจัดอบรม และระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

๕. เป้าหมาย 

 มีการจัดอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 

๗. วิธีการด าเนินการ 

 ๗.๑ รวบรวมข้อมูล ความต้องการ ความจ าเป็น ของหลักสูตร 

 ๗.๒ เตรียมหลักสูตร สถานที่ และวิทยากร 

 ๗.๓  ด าเนินการอบรม 

 ๗.๔ ประเมินผล 

๘. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

๙. การติดตามประเมินผล 
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 ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ได้มีก าลังพลมีความรู้ความสามารถในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 

 ๑๐.๒ การช ารุด หรือ การเสียของอุปกรณ์ท่ีใช้งานไม่ได้มีจ านวนน้อยลง 
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โครงการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร.  
 
๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 
     ปัจจุบันมีการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดย นนร.  โดยใช้แบบสอบถามแบบกระดาษ  ซึ่งต้องใช้
เจ้าหน้าที่ในการแจกและรวบรวมแบบประเมิน  ท าการค านวณผลการประเมิน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน และสิ้นเปลืองการใช้กระดาษ 

๒.๒ ความจ าเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความส าคัญของโครงการพัฒนา 
ด้วยสาเหตุดังกล่าว จ าเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์  โดยให้มีการท างานเป็นอัตโนมัติมากเท่าที่ท าได้  โดยเฉพาะด้านการประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง   
และน าเสนอข้อมูลรายงานสรุปการประเมินการเรียนการสอนไปใช้ในการบริหารการจัดการ การตัดสินใจ เพ่ือให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมทั้งลดเวลาในการด าเนินงาน สะดวกในการติดตาม ลดปริมาณการใช้
กระดาษ เป็นต้น  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลของระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  เพื่อใช้ในการจัดเก็บ  สืบค้น 

และปรับปรุงฐานข้อมูล 

 ๓.๒ พัฒนาเว็บไซต์การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และระบบรายงาน เพื่อสนับสนุนการเรียนการ

สอน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร 

๔. ตัวช้ีวัด 

 การน าโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ 

๕. เป้าหมาย 
การน าโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ (ทดลองใช้โดย สกศ.รร.จปร.) มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 



หนา้ท่ี 22 

 

 มีการด าเนินโครงการ ๑ ปี  
 อบรมการใช้งานและทดลองใช้งานโปรแกรม ปรับแก้โปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
 
๗. การด าเนินการ/วิธีการ  

๗.๑ การก าหนดความต้องการ 
๗.๒ เก็บความต้องการ 
๗.๓ ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 
๗.๔ ออกแบบซอฟต์แวร์ 
๗.๕ การเขียนโปรแกรม 
๗.๖ การทดสอบระบบ 
๗.๗ การแก้ไขโปรแกรม 
๗.๘ จัดท าคู่มือการใช้งาน 
๗.๙ อบรมการใช้งาน 

 
๘. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ    
 

๙.  การติดตามประเมินผล 
 วิธีการประเมิน  ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะถูกน ามาใช้ภายใน  สกศ.รร.จปร. โดยนับจากจ านวนหน่วยงาน
ที่ใช้งาน 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความ
ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน สามารถติดตามและตรวจสอบการประเมินการเรียนการสอนด้วยตนเองของ นนร. ได้  และ
สามารถก าหนดการเสร็จสิ้นในการด าเนินงานประเมิน เพ่ือให้ได้รายงานสรุปการประเมินการเรียนการสอนอย่าง
ถูกต้องสมบูรณ์ 
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โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร.  
 
๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 
      ทุกปีการศึกษา สกศ.รร.จปร.มีการจัดงานนิทรรศการ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิจัยใช้เป็นเวทีในการ
แสดงผลงานของตน ซึ่งในแต่ละปีมีนักวิจัยของ รร.จปร.เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยเป็นจ านวนมาก แต่หลังจากจบ
งานแล้วการจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัย ยังไม่มีระบบจัดเก็บที่เหมาะสม 

๒.๒ ความจ าเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความส าคัญของโครงการพัฒนา 
 การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. จะช่วยเก็บข้อมูลนักวิจัยและงานวิจัยที่มีคุณค่าของ 
รร.จปร.ไม่ให้สูญหายไป อีกทั้งง่ายต่อการค้นหา เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะศึกษาหาความรู้จากงานวิจัย
เก่าๆ  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. เพื่อการจัดการข้อมูลดังกล่าวให้เป็นระเบียบจัดเก็บ
ง่าย สืบค้นได้ด้วยความรวดเร็ว 

 ๓.๒ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลของนักวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ศึกษา 

 

๔. ตัวช้ีวัด 
 การน าโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ 

๕. เป้าหมาย 
การน าโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ (ทดลองใช้โดย สกศ.รร.จปร.) มากกว่าร้อยละ ๘๐ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 มีการด าเนินโครงการ ๑ ปี  
 อบรมการใช้งานและทดลองใช้งานโปรแกรม ปรับแก้โปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
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๗. การด าเนินการ/วิธีการ  
๗.๑ การก าหนดความต้องการ 
๗.๒ เก็บความต้องการ 
๗.๓ ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 
๗.๔ ออกแบบซอฟต์แวร์ 
๗.๕ การเขียนโปรแกรม 
๗.๖ การทดสอบระบบ 
๗.๗ การแก้ไขโปรแกรม 
๗.๘ จัดท าคู่มือการใช้งาน 
๗.๙ อบรมการใช้งาน 

๘. งบประมาณ -  

๙.  การประเมินผลโครงการ 
 วิธีการประเมิน  ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะถูกน ามาใช้ภายใน  สกศ.รร.จปร. โดยนับจากจ านวนหน่วยงาน
ที่ใช้งาน 
  
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัย
ส าหรับให้นักวิจัยใหม่ๆได้ศึกษา 
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โครงการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร.  
 
๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 
      ปัจจุบันนี้หน่วยงานต่างๆใน รร.จปร. มีการรับส่งเอกสารเป็นจ านวนมากทั้งที่มาจากหน่วยงาน

ภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือบันทึกข้อความ หนังสือแจ้งเวียนข่าวสาร ระเบียบ ค าสั่ง  และด้วย
กระบวนการท างาน (Workflow) ของการรับและส่งเอกสารมีหลายขั้นตอนและบางขั้นตอนมีความซ้ าซ้อน ท าให้
การท างานเกิดความล่าช้าในบางครั้ง  นอกจากนี้พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดข้ึน คือ การค้นหาเอกสารเป็นไปอย่าง
ยากล าบากเนื่องจากว่าไม่มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดีพอ การรับส่งเอกสารมีความล่าช้า รวมถึงไม่สามารถ
ติดตามสถานะของเอกสารได้ อีกท้ังยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ 

ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดท าจึงเล็งเห็นว่าควรน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นโครงการที่น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการและบริหารงานเอกสาร ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทดแทนการจัดการการรับส่ง เอกสารแบบเดิม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ลด
ปริมาณการใช้กระดาษ ลดเวลาในการด าเนินงาน ลดปัญหาด้านบุคลากรในการจัดส่งเอกสาร 

 การรับและส่งเอกสารสามารถท าให้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระบบแลน (LAN) และ
อินเตอร์เน็ต (Internet) ท าให้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยั งสามารถ
ติดตามสถานะของหนังสือ ท าให้ทราบว่าเอกสารติดค้างอยู่ที่ขั้นตอนใด โดยมีการท างานหลักๆ คือ  สร้างเอกสาร  
รับเอกสาร  ส่งเอกสาร  ตรวจสอบผลการด าเนินการของเอกสารและค้นหาเอกสารต่างๆ พร้อมกับมีสถิติการ
รับเข้าและส่งออกเอกสาร 

๒.๒ ความจ าเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความส าคัญของโครงการพัฒนา 
ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้จัดท าจึงเล็งเห็นว่าควรน าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ ระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์เป็นโครงการที่น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดการและบริหารงานเอกสาร ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทดแทนการจัดการการรับส่ง เอกสารแบบเดิม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ลด
ปริมาณการใช้กระดาษ ลดเวลาในการด าเนินงาน ลดปัญหาด้านบุคลากรในการจัดส่งเอกสาร 

 การรับและส่งเอกสารสามารถท าให้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระบบแลน (LAN) และ
อินเตอร์เน็ต (Internet) ท าให้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถ
ติดตามสถานะของหนังสือ ท าให้ทราบว่าเอกสารติดค้างอยู่ที่ขั้นตอนใด โดยมีการท างานหลักๆ คือ  สร้างเอกสาร  
รับเอกสาร  ส่งเอกสาร  ตรวจสอบผลการด าเนินการของเอกสารและค้นหาเอกสารต่างๆ พร้อมกับมีสถิติการ
รับเข้าและสง่ออกเอกสาร 
๓. วัตถุประสงค์ 
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๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการท างานของระบบสารบรรณในปัจจุบันที่เป็นกระดาษ โดยใช้กระบวนการกระแสงาน 
(Workflow)  
๓.๒ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการอนุมัติ และตรวจสอบติดตามเอกสารในระบบสารบบรรณ 
๓.๓ เพ่ือพัฒนาระบบแจ้งเวียนเอกสาร 
๓.๔ เพ่ือพัฒนาระบบการออกรายงาน 
 

๔. ตัวช้ีวัด 
 การน าโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ 

๕. เป้าหมาย 
 การน าโปรแกรมไปใช้ประโยชน์ (ทดลองใช้โดย สกศ.รร.จปร.) มากกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 มีการด าเนินโครงการ ๑ ปี  
 อบรมการใช้งานและทดลองใช้งานโปรแกรม ปรับแก้โปรแกรมตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
 
๗. การด าเนินการ/วิธีการ  

การด าเนินโครงการจะใช้อุปกรณ์ของ กทท.รร.จปร. โดยเริ่มด าเนินการให้ กองวิชาทดสอบระบบ 
และใช้งาน และการปรับปรุงระบบเมื่อมีปัญหา 

๘. งบประมาณ ขอรับการสับสนุนจากหน่วยเหนือ     
 
๙.  การประเมินผลโครงการ 
 วิธีการประเมิน  ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะถูกน ามาใช้ภายใน  สกศ.รร.จปร. โดยนับจากจ านวนหน่วยงาน
ที่ใช้งาน 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การน า ”ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” มาใช้ในการบันทึกข้อมูล การรับและส่งเอกสารนั้น มีประโยชน์
ทั้งในส่วนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานดังนี้ 
๑๐.๑ ประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร 
 ๑๐.๑.๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๑.๒ สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครบถ้วนทุกข้ันตอน 
 ๑๐.๑.๓ สามารถเรียกดูการเคลื่อนไหวของหนังสือได้ตลอดเวลา โดยได้รับข้อมูล ณ เวลานั้นทันที 
 ๑๐.๑.๔ ได้รับรายงานตามความเป็นจริง มีหลักฐานชัดเจน 
 ๑๐.๑.๕ ประหยัดงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรกระดาษ 
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๑๐.๒ ประโยชน์ส าหรับผู้ใช้งาน 
 ๑๐.๒.๑ การบันทึกข้อมูลการรับและส่งหนังสือท าได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อน 

๑๐.๒.๒ สามารถสร้างหนังสือราชการได้ง่าย และสะดวก เนื่องจากมีแบบฟอร์มไว้ให้เพียงแต่กรอกข้อมูล
เท่านั้น 
๑๐.๒.๓ สามารถค้นหาหนังสือได้รวดเร็ว เพียงแต่เลือกระบุเลขที่หนังสือ  วันที่  ชื่อเรื่อง ค าในชื่อเรื่อง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะระบบได้เก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๑๐.๑.๔ สามารถติดตามสถานะเอกสารได้ 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
  

๒. หลักการและเหตุผล  
 จากนโยบายของ ผอ.สกศ.รร.จปร. ต้องการให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการ
บริหาร ซึ่ง สกศ.รร.จปร. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านซอล์ฟแวร์ ขึ้นมาหลายระบบ เช่น ระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประการสอนออน์ไลน์ ระบบจัดการสิ่งอุปกรณ์ส านักงาน ระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัย 
และระบบโปรแกรม อ.ที่ปรึกษา เป็นต้น ดังนั้นบุคลากรของ สกศ.รร.จปร. จึงมีความจ าเป็นต้องมีขีด
ความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ก าลังพลของ สกศ.รร.จปร. มีขีดความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้เป็นอย่างดี 
 ๓.๒ เพ่ือให้ สกศ.รร.จปร. ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริหารได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 

  
๔. ตัวช้ีวัด 

 การประเมินความพ่ึงพอใจของก าลังพล สกศ.รร.จปร. 
๕. เป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ :  พ.ค.๕๙ – เม.ย.๖๐ 
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๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ รวบรวมข้อมูลของก าลังพล การเตรียมการ วิทยากร สถานที่  
 ๗.๒ ด าเนินการ อบรม 

 ๗.๓ ประเมินผล 
๘. งบประมาณ : - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของก าลังพล สกศ.รร.จปร. 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ก าลังพลของ สกศ.รร.จปร. มีขีดความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี 
 ๑๐.๒ สกศ.รร.จปร. ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริหารได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ ๕ ส  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑.พ.อ.มนัส  ธนวานนท์ หัวหน้าโครงการ 

    ๒.ก าลังพล กคศ.สกศ.รร.จปร. ทุกนาย 

๒. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจาก กคศ.สกศ.รร.จปร. มีภาระกิจมากมาย จึงเกิดการละเลยในการจัดสถานที่ท างานให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ท าให้เกิดการสะสมสิ่งของเหลือใช้จ านวนมากและมีการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ดังนั้น กคศ.สก
ศ.รร.จปร. จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการ ๕ ส ตามนโยบายของ ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร. เพ่ือให้ กคศ.สก
ศ.รร.จปร. มีสภาพแวดล้อมในท่ีท างานให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาน 
และมีความปลอดภัย 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ก าลังพลของ กคศ.สกศ.รร.จปร. มีคุณลักษณะ ๕ ส ในตนเอง  
 ๓.๒ เพ่ือให้ก าลังพล กคศ.สกศ.รร.จปร. มีกิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้ความร่วมมือกับ
ส่วนร่วม  สร้างความรักความสามัคคี สร้างความรักหน่วยงานและสถานที่ท างาน 
 ๓.๓ เพ่ือให้ กคศ.สกศ.รร.จปร. มีสภาพแวดล้อมในท่ีท างานให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน มีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาน และมีความปลอดภัย 
  
๔. ตัวช้ีวัด 

 การประเมินความพ่ึงพอใจของก าลังพล กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๕. เป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ :  พ.ค.๕๙ – เม.ย.๖๐ 

 
  



หนา้ท่ี 31 

 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ รวบรวมข้อมูล ให้ความรู้แก่ก าลังพล การเตรียมการ ก าลังพล สถานที่  
 ๗.๒ ด าเนินการ ส แรก คือ สะสาง เพ่ือเตรียมด าเนินการ ๔ ส ที่เหลือ 

 ๗.๓ ด าเนินการ ๔ ส ที่เหลือ 
 ๗.๔ ประเมินผล 
๘. งบประมาณ : - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของก าลังพล กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ กคศ.สกศ.รร.จปร. จะมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้ดีขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัย 

 ๑๐.๒ กคศ.สกศ.รร.จปร. จะมี ๕ ส และรักษาให้คงอยู่ตลอดไป 
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โครงการบริการทางวชิาการทางระบบสารสนเทศ 

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

 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล  
 สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักท่ีส าคัญ คือ  
จัดการศึกษาด้านวิชาการในระดับปริญญาตรีให้แก่ นนร. ในสาขาต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของ
สถานศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา และสภาวิศวกรโดย
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิชาการกับการ
ท างานราชการ ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบที่ส าคัญของ สกศ.ฯ ดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ สกศ.ฯ เป็น
หน่วยงานที่มีความพร้อม และมีศักยภาพทั้งทางด้านบุคลากร โดยเฉพาะอาจารย์ของ สกศ.ฯ เป็นผู้มีความรู้ 
ประสบการณ์ และความสามารถเป็นอย่างดี ทั้งทางด้านการสอนและการท าวิจัย อีกท้ังเครื่องมือและ
ห้องปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศ ของ   สกศ.ฯ ก็มีความสมบูรณ์และทันสมัย ดังนั้น สกศ.ฯ จึงมีขีด
ความสามารถที่จะน าศักยภาพทุกด้านที่มีอยู่ ที่จะเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
รร.จปร. หรือ บุคคลต่าง ๆ ที่มีความสนใจค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมทางระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
สังคมเป็นการบริการทางวิชาการ ทั้งนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการพัฒนาประสบการณ์
ให้แก่ก าลังพล สกศ.ฯ อีกทางหนึ่งด้วย  

๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการใช้ศักยภาพด้านต่างๆ ที่มีอยู่ของ สกศ.ฯ บริการทางด้านวิชาการให้แก่หน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและภายนอก รร.จปร. หรือ บุคคลต่าง ๆ ที่มีความสนใจค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมทางระบบสารสนเทศ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นการบริการทางวิชาการ 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ ประสิทธิภาพ และความรู้ของก าลังพล สกศ.ฯ  
 
๔. ตัวช้ีวัด 

 จ านวนครั้งในการเข้าชม 

 

 

 

๕. เป้าหมาย  
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๕.๑ สกศ.รร.จปร. มีนโยบายส่งเสริมให้ก าลังพลมีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รร.จปร. หรือ บุคคลต่าง ๆ ที่มีความสนใจค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมทางระบบ
สารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นการบริการทางวิชาการ 

๕.๒ มีจ านวนผู้เข้ามาใช้บริการวิชาการจาก สกศ. รร.จปร. จ านวน ๑๐๐ ครั้ง /ป ี

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙  

๗. วิธีการด าเนินการ  
 ๗.๑ จัดท าก าหนดการ/กิจกรรมบริการทางด้านวิชาการในมิติ/รูปแบบต่างๆ  
 ๗.๒ ขออนุมัติด าเนินการตามก าหนดการ/กิจกรรมที่จัดท าไว้  
 ๗.๓ ด าเนินการตามห้วงเวลาที่ก าหนด  
 ๗.๔ ติดตามและประเมินผล  

 ๗.๕ รายงานผลการด าเนินงาน 

๘. งบประมาณ : -  

๙. การติดตามประเมินผล  
 ติดตามผลการด าเนินงานจากรายงานสรุปเสร็จสิ้นกิจกรรมบริการทางด้านวิชาการ  
  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑๐.๑ เป็นการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ให้แก่ก าลังพล สกศ.ฯ เพื่อเป็นการใช้ศักยภาพด้านต่างๆ ที่มีอยู่
ของ สกศ.ฯ เป็นประโยชน์แก่สังคม 
 ๑๐.๒ การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการ  

 ๑๐.๓ ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากหน่วยงานอ่ืนสามารถน ามาเป็นขอ้มูลในการพฒันา สกศ.ฯ 
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โครงการอบรมการใช้งานและปรนนิบัติบ ารุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑.พ.อ.ภาคภูมิ  รุจิเสนีย์ หัวหน้าโครงการ 

    ๒. ก าลังพลสายสนับสนุนทุกนาย 

๒. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจาก กคศ.สกศ.รร.จปร. ได้รับมอบเครื่องก าเนิดไฟฟูาจาก กทท.รร.จปร. ให้ดูแลรักษาและใช้
ประโยชน์ แต่ กคศ.สกศ.รร.จปร. ไม่มีก าลังพลที่มีความรู้ความสามารถที่จะใช้งานเครื่องดังกล่าวได้ ดังนั้น  กคศ.
สกศ.รร.จปร. จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ืออบรมก าลังพลสายสนับสนุนของ กคศ.ฯ และของ           สก
ศ.รร.จปร. ที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟูาอยู่ในความรับผิดชอบดูแล ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้
ประโยชน์อย่างแท้จริง 
  
๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อใหก้ าลังพลสายสนับสนุนของ กคศ.ฯ และของ สกศ.รร.จปร. ที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟูาอยู่ในความ
รับผิดชอบดูแล ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
 
    
๔. ตัวช้ีวัด 

 การประเมินความพ่ึงพอใจของก าลังพลที่เข้าอบรม 

๕. เป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ :  พ.ค.๕๙ – ม.ค.๖๐ 
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๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ รวบรวมข้อมูล การเตรียมการ ก าลังพล สถานที่ อุปกรณ์ 
 ๗.๒ ติดต่อเชิญวิทยากร 

 ๗.๓ ฝึกอบรมให้เกิดความช านาญ 
 ๗.๔ ประเมินผล 
๘. งบประมาณ : ๕,๖๐๐ บาท 

 ๘.๑ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม        ๑,๕๐๐ บาท 

 ๘.๒ ค่าวิทยากร             ๓,๖๐๐ บาท 

 ๘.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น             ๕๐๐ บาท 

  
๙. การติดตามประเมินผล 
 ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของก าลังพลที่เข้ารับการอบรม 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สกศ.รร.จปร. จะมีก าลังพลที่มีความรู้ความสามารถในการใช้งานและปรนนิบัติบ ารุงเครื่องก าเนิดไฟฟูา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง และจะได้น าความรู้นั้นมาจัดท าเป็นคู่มือ และ KM ต่อไป 
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โครงการประเมินความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑.พ.อ.ภาคภูมิ   รุจิเสนีย์ หัวหน้าโครงการ 

    ๒. อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ กคศ.สกศ.รร.จปร. ทุกนาย 

๒. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจาก กคศ.สกศ.รร.จปร. ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและจัดท าระบบการประเมินความสามารถใน
การใช้ระบบสารสนเทศ เพ่ือวัดระดับความสามารถของ นนร.ชั้นปีท่ี ๕ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ ITC ระดับ
ใด ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือวัดระดับความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศของ นนร.ชั้นปีท่ี ๕ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ 
ITC ระดับใด ใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
     
๔. ตัวช้ีวัด 

 ระดับความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศของ นนร.ชั้นปีท่ี ๕ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ITC 

๕. เป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าระดับ ๑  
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ :  พ.ค.๕๙ – ม.ค.๖๐ 
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๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ รวบรวมข้อมูล การเตรียมการ ก าลังพล สถานที่ อุปกรณ์ 
 ๗.๒ ออกแบบระบบ 
 ๗.๓ ทดลองใช้ 
 ๗.๔ น าไปใช้ประเมินผล 
๘. งบประมาณ : ๖,๐๐๐ บาท 

 ๘.๑ ค่าออกแบบระบบและเขียนโปรแกรม      ๕๐๐๐ บาท 

 ๘.๒ ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง       ๑๐๐๐ บาท 
  

๙. การติดตามประเมินผล 
 ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของการใช้งาน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สกศ.รร.จปร. จะมีระบบวัดระดับความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศของ นนร.ชั้นปีท่ี ๕  
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โครงการส่ง นนร. เข้าร่วมการแข่งขัน Cyber Security 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑.พ.ต.ตุลวัตร  ชุณห์วิจิตรา หัวหน้าโครงการ 

    ๒. อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ กคศ.สกศ.รร.จปร. ทุกนาย 

๒. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจาก กคศ.สกศ.รร.จปร. ได้ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาผู้เรียนในการส่ง นนร.เข้าร่วมการแข่งขัน
เกี่ยวกับสาขาคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งรายการ ซึ่งส าหรับปีการศึกษานี้จะท าการส่ง นนร.เข้าร่วมการแข่งขัน 
Cyber security ระดับหน่วยงานภายในกลาโหม 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีขีดความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ 
     
๔. ตัวช้ีวัด 

 การเข้าร่วมการแข่งขัน 

๕. เป้าหมาย 
 การเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย ๑ รายการ  
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ :  พ.ค.๕๙ – ม.ค.๖๐ 
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๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ รวบรวมข้อมูล การเตรียมการ ก าลังพล สถานที่ อุปกรณ์ ตั้งชมรม นนร. Cyber Security 

 ๗.๒ ศึกษาแนวทาง รูปแบบ กฎระเบียบการแข่งขัน 

 ๗.๓ ส่ง นนร. เข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๗.๔ ประเมินผล 
๘. งบประมาณ : ๗๕๐๐ บาท 

 ๘.๑ เตรียมการ เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง      ๕๐๐๐ บาท 

 ๘.๒ ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง       ๒๕๐๐ บาท 
  

๙. การติดตามประเมินผล 
 ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของการแข่งขัน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 กคศ.สกศ.รร.จปร. จะมีทีม นนร. ที่พร้อมส าหรับการแข่งขันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และได้รับรางวัล  
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แผนงานการตรวจการสูบบุหรี่ของ นนร. สกศ.รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ชื่อแผนงานการตรวจการสูบบุหรี่ของ นนร. สกศ.รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน 
    คณะท างานตรวจการสูบบุหรี่และปฏิบัติตนของนักเรียนนายร้อย ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

หลักการและเหตุผล 
    การสูบบุหรี่ นับเป็นปัญหาทางสุขภาพที่ส าคัญของประเทศ  เนื่องจากเป็นสาเหตุของการของโรคต่างๆ 
ตามมามีผลให้ต้องทุพลภาพและเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร  ควันบุหรี่ก่อให้เกิดผลเสียแก่สุขภาพของผู้สูบบุหรี่และ
ผู้ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ใกล้เคียงหลายประการ เช่น อาจท าให้เกิดมะเร็งปอดและอวัยวะอ่ืน  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  
อีกท้ังควันบุหรี่ยังท าให้เกิดโรคบางโรค  เช่นโรคหอบหืด หรือโรคภูมิแพ้มีอาการก าเริบขึ้น  ทุกปีจะมีผู้เสียชีวิตจาก
บุหรี่ปีละ ๔๐๐,๐๐๐ คน หรืออาจจะมากกว่านั้นแต่ละปีรัฐบาลต้องเสียงบประมาณเป็นค่ารักษาโรคที่เกิดจาก
บุหรี่มากมาย     ผู้ที่อยู่กับผู้ที่สูบบุหรี่  ก็ได้รับผลเช่นเดียวกัน เราเรียกกลุ่มนี้ว่าสูบบุหรี่มือสอง ควันที่ออกจากผู้
สูบบุหรี่จะมีสารที่มีขนาดเล็กสามารถเข้าปอดของผู้สูบบุหรี่มือสองได้   สอดคล้องกับพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่   ๔  ธันวาคม  ๒๕๔๗   ณ  ศาลาดุสิดาลัย พระต าหนัก
จิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชด ารัสตอนหนึ่งกล่าวถึงภัยร้ายของบุหรี่ ดังนี้  

“การสูบบุหรี่มากๆ หูเสีย ตาเสีย สมองเสีย เส้นเลือดเสียหัวใจด้วย เพราะว่าบุหรี่ท าให้เส้นเลือดตีบ เมื่อ
เส้นเลือดตีบ หูก็เสีย ตาก็เสียได้ง่าย เพราะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหู เลี้ยงตา เลี้ยงอวัยวะที่อ่อนไหว เส้นเลือด
มันเล็ก บุหรี่ท าให้เส้นเลือดตีบเลือดก็ไปไม่ได้ดี ถ้าไปไม่ได้ดีก็ท าให้อวัยวะเหล่านั้นด้อยสมรรถภาพ คนที่สูบ
บุหรี่สมองก็ทึบ เพราะว่าเส้นเลือดในสมองมันตีบ มันเล็ก คิดอะไรก็ไม่ออก ท าไป ท ามาก็ทึบขึ้นทุกที ที
แรกนึกว่าคนเราสูบบุหรี่ท าให้กระฉับกระเฉง ตรงข้ามกลับไม่กระฉับกระเฉง ท าให้รู้สึกว่าทึบ สมองมัน
ทึบสมองมันตัน   ส่วนเด็กๆ ที่ไม่เชื่อยังสูบบุหรี่ เล่นคาราโอเกะ เรียนอะไรก็ไม่ค่อยได้ จึงต้องไปเจรจาให้ 
เด็กๆ อายุ  ๑๐ - ๒๐ ขวบ  ให้เขาตั้งอกตั้งใจเรียนเขาจะได้ท างานดี แล้วก็ต่อไปอีก ๗๐ - ๘๐ ปีข้างหน้า 
เมืองไทยจะไปขนาดไหน ไปถึงดวงดาวได้ ท าให้เมืองไทยมีชื่อเสียงได้"  
บุหรี่จึงเป็นสิ่งเสพติดที่มีอันตรายต่อสุขภาพมาก จากการส ารวจของกรมการแพทย์    กระทรวง

สาธารณสุข  พบว่า  จ านวนผู้สูบบุหรี่ของนักเรียน  นักศึกษา  ทั้งประเทศมีอัตราการสูบเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ทาง
สถานศึกษาจึงควรตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของตัวผู้สูบและผู้ที่อยู่ใกล้เคียง ทั้งยังเป็นสื่อชักน าไปสู่
การเสพติดอ่ืน ๆ อีกด้วย  
    ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยงานหลักของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าในการให้ความรู้ทางวิชาการและอบรมปลูกฝัง นนร. ให้เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพ และมีคุณลักษณะ
ตามที่หน่วยเหนือต้องการ การที่จะให้ นนร. มีคุณลักษณะดังกล่าวได้นั้น สุขภาพทางกายของ นนร. ถือว่าเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง ดังนั้นการไม่สูบบุหรี่จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ นนร. มีคุณลักษณะที่ดีเป็นที่
ต้องการ รวมทั้งพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในสถานศึกษานั้นเป็นการฝุาฝืนข้อห้าม ผิดกฎระเบียบของ นนร. และผิด
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กฎหมาย ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ส่งผลให้การด าเนินการในการตรวจการสูบบุหรี่
ของ นนร. เพ่ือก าจัดการสูบบุหรี่ในกลุ่ม นนร. จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ นนร. มีความรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ 
๒. เพ่ือให้จ านวน นนร. กลุ่มเปูาหมาย ลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ ให้ได้ตามเปูาหมาย 
๓. เพ่ือปูองกันการเกิดข้ึนของผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ 

เป้าหมาย 
๑. จ านวน นนร. ที่มีความรู้ และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่เป็นอย่างดี มีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
๒. นนร. กลุ่มเปูาหมายเลิกการสูบบหรี่ได้เด็ดขาด ร้อยละ ๕๐  
๓. นนร. กลุ่มเปูาหมายลดการสูบบหรี่ได้ร้อยละ ๑๐๐  
๔. จ านวน นนร. ไม่สูบบุหรี่ หรือเลิกสูบบุหรี่ ที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสารณรงค์ให้ผู้อ่ืนเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งให้

ความรู้กับผู้อื่นเพ่ือปูองกันการเกิดผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ มีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
๕. จ านวนผู้สูบหน้าใหม่มีไม่เกินร้อยละ ๕ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
๑. จ านวน นนร. ผู้เข้ารับการอบรม 
๒. จ านวน นนร. กลุ่มเปูาหมายที่เลิกสูบบุหรี่ 
๓. จ านวน นนร. กลุ่มเปูาหมายที่ลดการสูบบุหรี่ 
๔. จ านวน นนร. ที่ร่วมเป็นจิตอาสารณรงค์ให้ผู้อ่ืนเลิกสูบบุหรี่ 
๕. จ านวน นนร. ที่เป็นผู้สูบหน้าใหม่ 

วิธีการด าเนินการ 
๑. ด าเนินการร่วมกับ รพ.รร.จปร. เพ่ือส ารวจยอด นนร. ที่มีประวัติสูบบุหรี่ในห้วงเวลาช่วงเริ่มปี

การศึกษาพร้อมคัดกรอง เพื่อก าหนดกลุ่มเปูาหมายที่จะน ามาด าเนินกิจกรรม ในการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ และ
ท าการส ารวจและคัดกรองอีกครั้งห้วงก่อนสิ้นสุดปีการศึกษา เพ่ือน าผลมาประเมิน 

๒. ด าเนินการก ากับ ดูแล และประเมินผล นนร. กลุ่มเปูาหมายที่สูบบุหรี่ ให้เข้ารับความช่วยเหลือและ
บ าบัดกับคลินิกเลิกบุหรี่ ของ รพ.รร.จปร.อย่างต่อเนื่อง 

๓. จัดกิจกรรมตรวจกระเป๋า เพ่ือค้นหาสิ่งอุปกรณ์การสูบบุหรี่ ในระหว่างปีการศึกษา และสุ่มตรวจ
กระเป๋า นนร. อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปูองปราม นนร. จากการสูบบุหรี่ 

๔. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ นนร. ทั้งหมด ให้รู้ถึงโทษ และพิษภัยของการสูบบุหรี่ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ให้รู้ถึงกฎหมายข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ รวมถึงให้รู้ช่องทางการของรับความช่วยเหลือในการ
เลิกสูบบุหรี่ 
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๕. จัดกิจกรรมรณรงค์ ตั้งซุ้มแสดงความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของบุหรี่ ในห้วงวันส าคัญต่างๆ อาทิ
เช่น วันงดสูบบุหรี่โลก วันแม่แห่งชาติ หรือวันพ่อแห่งชาติ  

๖. สรุปและประเมนิผลการด าเนินงานการตรวจการสูบบุหรี่ของ นนร. เพื่อน าผลไปพัฒนาและใช้ในการ
วางแผนการด าเนินงานในปีถัดไป 

ขั้นตอนและช่วงเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานตาม ผนวก ก 
แผนการด าเนินการตรวจการสูบบุหรี่ของ นนร. ประจ าปี ๒๕๕๙ 

กิจกรรม 
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ต.ค
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พ.
ย. 

ธ.ค
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ขออนุมัติแผน             
ส ารวจเพื่อก าหนดกลุ่มเปูาหมาย             
ก ากับดูแล นนร. กลุ่มเปูาหมาย             

กิจกรรมตรวจกระเป๋า             
กิจกรรมอบรม             

กิจกรรมรณรงค์ตั้งซุ้มแสดง             
ส ารวจเพื่อประเมินผล             

สรุปและประเมินผล             

ทรัพยากรและงบประมาณ 
๑. ใช้ทรัพยากรทางด้านบุคลากรเครื่องมือ และสถานที่ของ รร.จปร. 
๒. งบประมาณท้ังสิ้น ๑๘,๔๐๐ บาท รายละเอียดตาม ผนวก ข ความต้องการงบประมาณการจัดอบรม

ในกิจกรรมลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ของ นนร. ปี ๒๕๕๙ โดยแบ่งที่มาของงบประมาณ ดังนี้ 
๒.๑  งบประมาณขอสนับสนุนจาก สสส.   ๑๐,๐๐๐   บาท 
๒.๒  งบประมาณขอสนับสนุนจาก สกศ.รร.จปร.    ๘,๔๐๐   บาท 

การประเมินผล 
 จัดให้มีการประเมินผลแผนงานโดยใช้ข้อมูลจ านวน นนร. ที่เข้าร่วมอบรม และผลจากการส ารวจห้องต้นปี
การศึกษา และห้วงก่อนสิ้นสุดปีการศึกษา โดยสรุปผลการด าเนินงานตามหัวข้อดังนี้ 

๑. จ านวน นนร. ที่มีความรู้ และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่เป็นอย่างดี 
๒. นนร. กลุ่มเปูาหมายที่เลิกสูบบุหรี่ได้ 
๓. นนร. กลุ่มเปูาหมายที่ลดการสูบบุหรี่ได ้
๔. จ านวน นนร. ที่ร่วมเป็นจิตอาสารณรงค์ให้ผู้อ่ืนเลิกสูบบุหรี่ 
๕. จ านวน นนร. ที่เป็นผู้สูบบุหรีห่น้าใหม่ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. นนร. ทุกชั้นปีมีความรู้เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการสูบบุหรี่ รวมถึงสามารถแนะน า

วิธีการเลิกสูบบุหรี่ให้กับผู้อื่นได้ 
๒. นนร. ที่สูบบุหรี่มีจ านวนลดลง 
๓. สกศ.รร.จปร.เป็นพื้นที่ปลอดการสูบบุหรี่ของ นนร. 

 
            พ.อ. 

             ( มนัส  ธนวานนท์ ) 

               ประธานคณะท างานตรวจการสูบบุหรี่และการปฏิบัติตนของ นนร.  

 
            พล.ต. 

             ( วินัฐ  อินทรสุวรรณ ) 

                ผอ.สกศ.รร.จปร. 

                ผู้อนุมัติแผนงาน 
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โครงการ คณิตคิดสนุก (Math for Fun) 
ประกอบแผนปฏิบัติงาน กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 

 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์พ้ืนฐานที่ส าคัญในการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุและผลรวมถึง
กระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน  และส าหรับการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีคุณภาพในปัจจุบัน การพัฒนาในด้าน
ความคิด ทักษะการคิดวิเคราะห์ และกระบวนการคิดที่เป็นระบบ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องพัฒนา
ควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ และเพ่ือพัฒนาให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ คิดเป็น คิดอย่ามีเหตุมี
ผล เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการหาหนทางแก้ไขปัญหาที่จะเผชิญในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัว 
ปัญหาชุมชนหรือสังคม แม้แต่ปัญหาของประเทศชาติ ดังนั้นการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์จึงเป็น
หนทางหนึ่งในการเพ่ิมศักยภาพในด้านการคิดของเยาวชนไทย และพัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นบุคลากรชาติที่
มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เสริมสร้างให้เยาชนในชุมชน สถานศึกษา รอบๆ รร.จปร. มีใจรักคณิตศาสตร์ 
๓.๒ เสริมสร้างให้เยาชนในชุมชน สถานศึกษา รอบๆ รร.จปร. มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล 

และมีกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
 

๔. ตัวช้ีวัด 
๔.๑ จ านวนกิจกรรมการจัดการอบรม 

๔.๒ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

 

๕. เป้าหมาย 
๕.๑ มีการจัดกิจกรรมการอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง 

๕.๒ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
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ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
๗.๑ รวบรวมข้อมูลความต้องการ พร้อมก าหนดกลุ่มเปูาหมายในการด าเนินกิจกรรม 

๗.๒ วางแผนจัดท าก าหนดการในการด าเนินกิจกรรม พร้อมเตรียมสถานที่ และวิทยากร 

๗.๓ ด าเนินการอบรม 

๗.๔ ประเมินผล 

 

๘. งบประมาณ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือ 

 

๙. การติดตามประเมินผล 
ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑  เยาวชนกลุ่มเปูาหมายมีความรักในการเรียนรู้คณิตศาสตร์มากขึ้น 

๑๐.๒  เยาวชนกลุ่มเปูาหมาย มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล และมีกระบวนการคิดอย่างเป็น

ขั้นเป็นตอน 
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ชื่อโครงการ อบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ 
 แก่ชุมชนรอบค่าย 
หน่วยเจ้าของโครงการ กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา  
 โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า  
นายทหารโครงการ พ.อ.หญิง พิมพ์วัศยา  ศิริโสม 
 พ.ต.ตุลวัตร  ชุณห์วิจิตรา 
 พ.ต.เกียรติศักดิ์  อุทัยศรี 
 ร.ท.ณรงค์  ภูมิสุข 
งบประมาณ   ประจ าปี ๒๕๕๙-๖๐  
ระยะเวลาโครงการ ๑ พ.ค.๕๙ - ๓๐ เม.ย.๖๐ 
งบประมาณ ๑๓,๓๐๐.-บาท (หนึ่งสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเก่ียวข้องกับการเรียนและชีวิตประจ าวันของเด็ก และ

เยาวชนเป็นอย่างมาก ทั้งอุปกรณ์มือถือ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบ Social Network รวมถึงโปรแกรมแช
ตบนมือถือ อาทิเช่น Line, Whatsapp ระบบเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง หรือเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายดาย แต่บนข้อดีดังกล่าวก็แฝงไปด้วยภัยอันตราย ซึ่งอาจมาในรูปของข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ข้อมูลที่
ไม่มีมูลความจริง รวมถึงการล่อลวงต่าง ๆ ฯลฯ 

๑.๒  ความจ าเป็น/ความต้องการในการพัฒนา หรือความส าคัญของโครงการพัฒนา 
 ด้วยสาเหตุดังกล่าวเด็กและเยาวชนซึ่งต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติ จึงควรมีความรู้เท่าทัน  

มีวิจารณญาณในการรับข้อมูล,ไม่หลงเชื่อข้อมูลซึ่งไม่มีมูลความจริง สามารถใช้เทคโนโลยีไปในทางสร้างสรรค์ และ
สามารถปูองกันตนเองจากภัยอันตรายที่มากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือเสริมสร้างทักษะให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้อย่าง
สร้างสรรค ์

๒.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทัน และสามารถปูองกันตนเองจากภัยร้ายต่าง ๆ ที่มากับอินเตอร์เน็ตได้ 
๒.๓ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคการศึกษาอย่างมีประโยชน์ 
๒.๔ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เด็กและเยาวชนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในชีวิตประจ าวันของตนได้ 
 ๓.๒ เด็กและเยาวชนสามารถปูองกันตนเองเบื้องต้นจากภัยร้ายต่าง ๆ ที่มากับอินเตอร์เน็ตได้ 
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 ๓.๓ เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี 
 
๔. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาการอบรมและฝึกปฏิบัติ ๑ วัน ๐๘๓๐ - ๑๖๐๐ 
 
๕. การด าเนินการ/วิธีการ 
 ผู้เข้าอบรมในวันที่ ๒ มี.ค. ๕๙ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ตามอายุ ได้แก่ 

กลุ่ม ๑   กลุ่มเด็กเล็ก อายุ ๗ - ๑๑ ปี   
  กลุ่ม ๒   กลุ่มเยาวชน อายุ ๑๒ - ๒๐ ปี   
  
 หัวข้อในการอบรมส าหรับกลุ่ม ๑ 

๑. การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และหลักการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี 
๒. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ (ศึกษา อ านวยความสะดวก สื่อสาร 

บันเทิง) 
๓. แนะน าการใช้งานโปรแกรมพ้ืนฐาน Word, Excel, Paint, Photoshop 
๔. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet Ethic) 
๕. ภัยร้ายและข้อควรระวัง และค าแนะน าในการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต 
 
หัวข้อในการอบรมส าหรับกลุ่ม ๒ 
๑. ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในด้านต่าง ๆ (ศึกษา อ านวยความสะดวก สื่อสาร 

บันเทิง)และหลักการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี 
๒. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานอินเตอร์เน็ต (Internet Ethic) – ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และ

วิเคราะห์ 
๓. รู้จักกับระบบเครือข่าย ADSL ที่ใช้ตามบ้านทั่วไป และการแก้ปัญหาเบื้องต้น 
๔. การใช้เทคโนโลยีของ Google มาช่วยในการศึกษาและชีวิตประจ าวัน 
๕. ภัยร้ายที่มากับ Social Network และวิธีปูองกัน – กรณีศึกษา 

 
๖. งบประมาณ 

๖.๑ งบประมาณ  รวม ๑๓,๓๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 ๖.๑.๑ ค่าอุปกรณ์   ๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 ๖.๑.๒ ค่าตอบแทนผู้บรรยาย  ๗,๒๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
      ๖.๑.๓ ค่าพิมพ์ใบประกาศ     ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 
      ๖.๑.๔ ค่าของรางวัลส าหรับผู้ตั้งใจเข้ารับการอบรม     ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 
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      ๖.๑.๕ ค่าจัดสถานที่       ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
      ๖.๑.๖ ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ๒ มื้อ  ๓,๒๐๐ บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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 ๖.๒ รายละเอียด       
ล าดับ รายการ นับ จ านวน หน่วย จ านวนเงิน 

    ละ บาท สต. 
๑. ค่าอุปกรณ์ 

- เอกสาร 
- Software CD พร้อมซอง 
- เครื่องเขียน 

 
เล่ม 
แผ่น 
ชุด 

 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๒๐ 

๕ 
๑๐ 

 
๘๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

 
- 
- 
- 

๒. ค่าตอบแทนผู้บรรยาย*      
 - ผู้บรรยายกลุ่ม ๑ ชม. ๖ ๖๐๐ ๓,๖๐๐ - 
 - ผู้บรรยายกลุ่ม ๒ ชม. ๖ ๖๐๐ ๓,๖๐๐ - 

๓. ค่าพิมพ์ใบประกาศ แผ่น ๔๐ ๑๕ ๖๐๐ - 
๔. 
๕. 
๖. 

ค่าของรางวัลส าหรับผู้ตั้งใจอบรม 
ค่าจัดสถานที่ 
ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 

ชิ้น 
ห้อง 
หัว 

๓๐๐ 
๒ 

๔๐ 

๒ 
๑๕๐ 

๘๐ 

๖๐๐ 
๓๐๐ 

๓๒๐๐ 

- 
- 
- 

รวม ๕ รายการ เป็นเงิน (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ๑๓,๓๐๐ - 
 
หมายเหตุ : *ค่าตอบแทนผู้บรรยายอ้างอิงจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๗.  การประเมินผลโครงการ 
 ๗.๑   วิธีการประเมินท าแบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม และการจัดการ
ทดสอบก่อนและหลังการอบรม เพ่ือประเมินความรู้ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม 
 ๗.๒  เกณฑ์การประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจตั้งแต่ 
๗๐% ขึ้นไปและผลการทดสอบ มีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ ๗๐% ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๘.๑ เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ให้เป็นประโยชน์ได้

อย่างสร้างสรรค์ 
๘.๒ เด็กและเยาวชนมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลที่มาจากอินเตอร์เน็ต ไม่ตกเป็นเครื่องมือให้กับผู้ไม่

ประสงค์ดีในการเผยแพร่ข้อมูลอันไม่มีมูลความจริง 
๘.๓ เด็กและเยาวชนสามารถปูองกันตนเองเบื้องต้นจากภัยที่มาจากอินเตอร์เน็ตได้ รวมถึงสามารถแนะน า

เพ่ือนที่ใกล้ชิดให้ปูองกันตนเองได้ 
----------------------------------------- 

ขอรับรองว่าถูกต้อง 
        พ.ต.     
              ( ตุลวัตร  ชุณห์วจิิตรา )  
                  อจ.สกศ.รร.จปร. 
              นายทหารโครงการ 
    พ.ค.๕๙ 
             โทร ๖๒๒๙๒, ๖๒๒๙๕ 
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ชื่อโครงการ ค่ายอาสาคอมพิวเตอร์ รร.จปร. – มข. เพื่อการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน 
หน่วยเจ้าของโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 
ผู้อ านวยการโครงการ พ.อ.มนัส  ธนวานนท์ 
นายทหารโครงการ พ.ท.ปรัชญา  อารีกุล 
ผช.นายทหารโครงการ พ.ต.เมธี  พลพันธ์  
งบประมาณ   กทพ. รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๕๙        ระยะเวลา ๑๐ เดือน 
ความต้องการงบประมาณ ๑๕,๖๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑๑. หลักการและเหตุผล 

 

  ในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ (social media online) เข้ามามีบทบาทในสังคมโลกยุคปัจจุบัน ท าให้การ
ติดต่อปฏิสัมพันธ์ และความรวดเร็วในการสื่อสารท าได้ดีเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต เพราะในปัจจุบันการ
เข้าถึงเช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ แทปเล็ต ฯลฯ และสัญญาณสื่อสารอินเตอร์เน็ตมีความง่ายและไม่แพง
ประกอบกับในปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมารองรับการท างาน ในการ
ติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Twitter เป็นต้น ท าให้การใช้งานมีความง่าย คล่องตัว สะดวก และ
รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน  
จากความเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือ และการสื่อสารดังกล่าวนี้ท าให้พฤติกรรมการสื่อสารในปัจจุบันมีรูปแบบที่
เปลี่ยนไป เด็กๆ หรือผู้ใหญ่ก็สามารถเข้าถึงการสื่อสารได้ และมีความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารระหว่างกันใน
ระบบเครือข่าย แต่ปัญหาที่ตามมาคือจากการสื่อสารที่สะดวก และสามารถกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วในระบบ
เครือข่ายนั้น อาจเป็นผลกระทบในด้านลบ ถ้าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้อง และการขาดความรับผิดชอบต่อสารที่มีของผู้
สื่อสาร ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจมีผลกระทบไปถึงตัวผู้ส่งสารเอง หรือกระทบไปถึงในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม 
หรือแม้แต่ความมั่นคงของประเทศ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ได้แก่เหตุการณ์การระเบิดในบริเวณพ้ืนที่พระพรหมถนน
ราชประสงค์ ช่วงหัวค่ าในวันที่    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในทุกรูปแบบ ท า
ให้ประชาชนชาวไทยที่ใช้งานเครือข่ายอยู่ทั่วโลกกว่า ๘๐% สามารถรับรู้ข่าวสารด้วยเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ด้วย
ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และข้อความการสื่อสาร ถัดจากนั้นอีกไม่เกินยี่สิบนาทีมีการแชร์ข้อความ ส่งต่อข้อความ 
หรือการตัดต่อภาพถ่าย ที่ท ากันเป็นลักษณะข่าวลือ บิดเบือนจากข้อเท็จจริงท าให้เกิดความเข้าใจผิดและเกิดความ
สับสนในสังคมเป็นอย่างมาก เช่น การสั่งปิดสถานที่ราชการ การซัดทอดที่หวังผลทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งเกิดจาก
ความไม่รับผิดชอบ หรือรู้ไม่เท่าทันสื่อของผู้สื่อสาร ท าให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อสังคมอย่างรุนแรง ด้วยเหตุนี้
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จ าเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบ และรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
เพ่ือที่จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบต่อสังคม และสร้างสังคมที่ใช้การสื่อสารออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมีประโยชน์
สูงสุด 
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 จากสิ่งที่เกิดขึ้นหน่วยงานทหารที่มีหน้าที่หลักในการดูแลด้านความมั่นคง และพลเรือนจึงมีหน้าที่ร่วมกันที่
จะต้องร่วมมือกันหาวิธีเพ่ือท าให้ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ตระหนักถึงการใช้งานแบบรับผิดชอบ และรู้เท่าทันสื่อสังคม
ออนไลน์ เพ่ือให้เป็นประโยชน์ และไม่เกิดผลกระทบต่อสังคม ด้วยเหตุนี้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในฐานะ
โรงเรียนทหารหลักของประเทศ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับประเทศ และเป็น
ตัวแทนแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความตระหนักในผลกระทบนี้ จึงมีความเห็นร่วมกันในการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือเริ่มต้นในการที่จะเป็นกลุ่มหนึ่งของสังคมในการสร้างความตระหนักความรับผิดชอบต่อสาร 
และการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในสังคม โดยการสร้างค่ายเยาวชนที่จะหาวิธีหรือกระบวนการในการรู้เท่าทันสื่อ
สังคมออนไลน์ และน าไปถ่ายทอดแก่เยาวชนอ่ืนๆ ในสังคม เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
และรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์กระจาย ไปในสังคมต่อไปในอนาคต 
 
๑๒. วัตถุประสงค์ 

 
๒.๑ เพ่ือสร้างความร่วมมือกันของหน่วยงานการศึกษาหลักทางทหาร และพลเรือนในการน าความรู้ 

ความสามารถในการสร้างความรับผิดชอบ จิตส านึก และประโยชน์ต่อสังคม 
๒.๒ เพ่ือหารูปแบบวิธีในการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ 
๒.๓ เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมในปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบต่อ

สาร และการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในสังคม 
๒.๔ เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และสังคม เพ่ือเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสังคมต่อหน่วยงานทหาร 

และอุดมศึกษา  
๒.๕ เพ่ือสร้างจิตส านึกในความเป็นจิตอาสา (การให้ความรู้กับชุมชน) แก่นักเรียนนายร้อยและนักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการ 
๒.๖ พัฒนาคุณภาพการศึกษา (มาตรฐาน ๒, ๓, ๔, ๕, ๖) 

 
๑๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

นนร. ชั้นปีที่ ๒ – ๔ จ านวน ๒๐ คน (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) 

นศ.   ชั้นปีที่ ๑ – ๔ จ านวน ๓๐ คน 

 (ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศศาสตร์) 

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๐ คน (อาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก รร.จปร. และ มข. รวมกัน) 

 

๑๔. กลุ่มเป้าหมาย 
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ในการอบรมนี้กลุ่มเปูาหมาย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๓ ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัด 

นครนายก จ านวน ๖๐ คน 

 

๑๕. สถานที่จัดกิจกรรม 
 กคศ.สกศ.รร.จปร. 

 

๑๖. แผนงานในการด าเนินโครงการ งบประมาณ และก าหนดการกิจกรรม 

กิจกรรมที่ การด าเนินงาน 
๑.     กิจกรรม : คัดเลือกร่วมกันระหว่าง นนร. และ นศ. ที่จะร่วมโครงการ โดยแต่ละ

สถาบันท าการคัดเลือกอาสาสมัครโดยเป็น  
      - นนร. จ านวน ๒๐ คน จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ ๒ – ๔ 
      - นศ. จ านวน ๓๐ คน จากภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ 
    ห้วงเวลา : ปัจจุบัน - พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

๒.     กิจกรรม : พูดคุย ท าความรู้จัก และวางแผน 
    ผู้ด าเนินการ : นนร. ๒๐ คน นศ. ๑๐ คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ๑๐ คน   
    สถานที่ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
    วิธีด าเนินการ : จัดท ากิจกรรมการประชุมตัวแทน นนร. และ นศ. เพ่ือ พูดคุย ท า
ความรู้จัก และวางแผน ในการจัดท าค่ายอาสาคอมพิวเตอร์ ณ รร.จปร.  
    ห้วงเวลา : ธันวาคม ๒๕๕๘ (๒ วัน ๑ คืน) 
     งบประมาณ : (มข. เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)  

๓.     กิจกรรม : สรุปกิจกรรม 
    ผู้ด าเนินการ : นนร. ๒๐ คน นศ. ๑๐ คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ๑๐ คน   
    สถานที่ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
    วิธีด าเนินการ : สรุปกิจกรรม ที่ได้วางแผนร่วมกัน 
    ห้วงเวลา : พฤษภาคม ๒๕๕๙ (๒ วัน ๑ คืน) 
     งบประมาณ : (รร.จปร. เป็นผู้จัดการค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงิน   ๔,๒๐๐ บาท)                                                                        
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๔.     กิจกรรม : จัดท าค่ายอาสาฯ (รร.จปร. เป็นผู้จัดการค่าใช้จ่าย) 
    ผู้ด าเนินการ : นนร. ๒๐ คน นศ.มข. ๓๐ คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ๑๐ คน 
    สถานที่ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
    วิธีด าเนินการ : จัดท าค่ายอาสาฯ ณ กคศ.สกศ.รร.จปร. โดยจัดอบรมค่ายเยาวชน
ตามโครงการค่ายอาสาคอมพิวเตอร์ รร.จปร. – มข. เพื่อการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์
ในยุคปัจจุบัน และร่วมสรุปโครงการ 
    ห้วงเวลา : สิงหาคม ๒๕๕๙ (๓ วัน ๒ คืน) 
     งบประมาณ : 
      - อาหารว่างบ่าย (๖๐ คน ๓๐ บาท/๑ที)่                     เป็นเงิน  ๑,๘๐๐ บาท 
      - ค่าสนับสนุนความร่วมมือที่พักอาจารย์ และเจ้าหน้าที่     เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท  
      (๓ ห้อง ๒ คืน ห้องละ ๘๐๐ บาท/คืน (วันธรรมดา) ณ เรือนพักรับรองรร.จปร.) 
      - ขอรับการสนับสนุนความร่วมมือที่พักนักศึกษา            เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท    
      (๘ หลัง ๒ คืน ณ ห้องละ ๓๐๐ บาท/คืน บ้านพักรับรอง พัน ร. รร.จปร.) 

รวมเป็นเงิน   ๑๑,๔๐๐ บาท             
 
 ระยะเวลางานทั้งหมด  รวม ๑๐ เดือน (พ.ย. ๒๕๕๘ – ส.ค. ๒๕๕๙) 

 

๑๗. ประโยชน์ที่ได้รับ 
๘.๑ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อย และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้สามารถค้นหาองค์ความรู้จาก

ภาคทฤษฎี ไปสู่ภาคปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคม 
๘.๒ เพ่ือพัฒนานักเรียนนายร้อย และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้มีจิตส านึกในการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

สังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันแก่เยาวชนของชุมชน 
๘.๓ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษาใน ๒ ภาคส่วน คือภาคทหาร และพลเรือน เพื่อเป็นก าลังหลักใน

การร่วมมือพัฒนาประเทศในอนาคต 
๘.๔ ได้เครือข่ายเริ่มต้นในการสร้างความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อสังคม

ออนไลน์ในสังคมเพ่ือขยายต่อไปในวงกว้างในอนาคต 
--------------------------- 
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โครงการอบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑.พ.อ.กฤษฎาวุฒิ   โสภิกุล หัวหน้าโครงการ 

    ๒.จ.ส.อ.ทวัฒชัย   หอมจันทร์ 
๒. หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจาก กคศ.สกศ.รร.จปร. ได้พัฒนาโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึง
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่ออบรมก าลังพล สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานระบบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
  
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ก าลังพลของ สกศ.รร.จปร. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 
    
๔. ตัวช้ีวัด 

 การประเมินความพ่ึงพอใจของก าลังพลที่เข้าอบรม 

๕. เป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ :  พ.ค.๕๙ – ม.ค.๖๐ 
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๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ รวบรวมข้อมูล การเตรียมการ ก าลังพล สถานที่ อุปกรณ์ 
 ๗.๒ ฝึกอบรมให้เกิดความช านาญ 
 ๗.๓ ประเมินผล 
๘. งบประมาณ : -๑,๐๐๐ บาท 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม         ๑,๐๐๐ บาท 

  

๙. การติดตามประเมินผล 
 ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของก าลังพลที่เข้ารับการอบรม 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สกศ.รร.จปร. จะมีก าลังพลที่มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง 

 
 


