
 

 

แผนปฏิบติัราชการ 
 

กองวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
 

ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

พ.ศ.๒๕๕๙ 



คํานํา 
 

รร.จปร. เป็นสถาบันการศึกษาตามโครงสร้างการจัดของ ทบ. ดําเนินการเก่ียวกับการจัดการฝึก 
ศึกษา อบรมแก่ นนร. โดยมีเป้าหมายในการคัดสรร ผลิต และเตรียมกําลัง รวมท้ังให้การศึกษาเพ่ือหวัง
ผลสัมฤทธิ์ของการหล่อหลอม นนร. ให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีคุณค่า มีคุณสมบัติตามท่ี ทบ. ต้องการ 
โดย สกศ.รร.จปร. เป็น นขต.รร.จปร. มีหน้าท่ีให้การศึกษาข้ันวิทยาการอุดมศึกษาแก่ นนร. เพ่ือให้การ
ดําเนินการตามหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเลิศด้านการศึกษา  

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. เป็น นขต. ข้ึนตรงกับ สกศ.รร.จปร. มีหน้าท่ีทําการสอน 
นนร. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ ข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี ของ สกศ.รร.จปร. ประจําปี ๒๕๕๙ และแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  

 
       พันเอก 

                        ( ปราโมทย์  วา่นเครือ ) 

                                     ผูอํ้านวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
       ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 หน้า 
     คํานํา 
     สารบัญ 

 

     สว่นท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ๑ 
     สว่นท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บท สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับแผนงาน/โครงการ 
                 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๑ 

     สว่นท่ี ๓  แผนปฏิบัติราชการ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒๕ 
     สว่นท่ี ๔  สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
     สว่นท่ี ๕  ผนวก รายละเอียดโครงการ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. ประจําปีการศึกษา    
                  ๒๕๕๙ 

๓๙ 
 

๔๑ 
     โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจําปี ๒๕๕๙ ๔๒ 
     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมและปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กแบบสะพาย” 
     โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การล้างเครื่องปรับอากาศ                                                   

๔๔ 
๔๖ 

      โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ 
            นนร.กวค.สกศ.รร.จปร. 

 
๔๘ 

     โครงการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและภายนอก     
           ประเทศ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สกศ.รร.จปร. 

 
๕๐ 

     โครงการจัดการความรู้กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สกศ.รร.จปร. ๕๒ 
     โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์    
           ให้กับสถาบันภายนอก กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สกศ.รร.จปร. 
     

 
๕๕ 

 
 

 
.......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑ 

ส่วนที่ ๑: ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
 

แผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙  

ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษา 
ปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์    

 

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ในทุก
โอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑.  แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

 

กิจกรรมการร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวาย
พระพรชัยมงคลเ นื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
 
กิจกรรมการร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระ
ราชกุศล 
 

 ๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และการกดดัน
ทางสังคม 
 

- 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการการปลูกฝัง
และสร้ า ง เสริ ม อุดมการณ์ทหารของ
กองทัพบก สําหรับกําลังพล สกศ.ฯ 
 

 



 

๒ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประ เ ด็ น ยุท ธศาส ต ร์ ที่  ๒   มุ่ ง ผ ลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้
มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ส่วน
การศึกษา รร.จปร. 
 
การจัดทํา มคอ.๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ 
 
การประชุมการปรับปรุงหลักสูตร โดย
คณะกรรมการบรหิารและพัฒนาหลักสตูร
กองวิชา ฯ 
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
การศึกษา และการพิจารณามาตรฐาน
ข้อสอบและคะแนนสอบ 
 
การรับรองหลักสตูรวิศวกรรมเครือ่งกล 
จากสภาวิศวกร 
 
การประเมินผลการเรยีนการสอนรายวิชา 
 

 
  



 

๓ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประ เ ด็ น ยุท ธศาส ต ร์ ที่  ๒   มุ่ ง ผ ลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้าน
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
 

๕. แผนงานการพัฒนาตําราเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และสือ่การ
เรียนการสอน 
 
 
 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีนรู ้
 
การพัฒนาตํารา หรือ เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 
 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 
 

การพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
โสตทัศนูปกรณ์  
 
การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
และทรัพยากรการเรียนรู้  
 



 

๔ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประ เ ด็ น ยุท ธศาส ต ร์ ที่  ๒   มุ่ ง ผ ลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเ ข้าเ ป็น
นักเรียนทหารของ ทบ. 

กิจกรรมการดําเนินการในส่วนอนุกรรมการ
ผลิตข้อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็น 
นตท. ในส่วน ทบ. 
 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน โครงการแข่งขันฮอนดา้ประหยัดเชื้อเพลิง 
 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์
ของ โครงงานวิจัย นนร. 
 

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์ และ
นนร. 
 

การเชิญ ผูม้ีประสบการณ์ความรู/้
ผู้บรรยายพิเศษภายนอกหรือศิษย์เก่า มา
ให้ความรู้ นนร. 
 

การเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยดเีด่น ของ 
นนร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  

๙. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา การอบรมคุณธรรมจริยธรรม นนร. 
 

การปฐมนิเทศน์ นนร.  
 

การปัจฉิมนิเทศน์ นนร.  
 



 

๕ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประ เ ด็ น ยุท ธศาส ต ร์ ที่  ๒   มุ่ ง ผ ลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้าน
การบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การทําแผนการดาํเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  กวค.สกศ.ฯ พ.ศ.  
๒๕๕๙ 
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
สกศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ. 
รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของ 
กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
การจัดทํารายการสรุปผลการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ กวค.สกศ. รร.จปร. 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 



 

๖ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิต
นายทหารสญัญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ ที่  ๗  พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อม
และปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็ก
แบบสายสะพาย” 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่งการ
ล้างเครื่องปรับอากาศ 
 

กลยุทธ์ ที่  ๘  พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านส่งกําลังบํารุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก
สร้าง สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค 
 

- 

กลยุทธ์ที่ ๙  พัฒนาขีดความสามารถด้าน
กําลังพล 

๑๓. แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของกําลังพล 
 

การส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ 
 

การส่งเสริมให้กําลังพลมคีวามตั้งใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางราชการ 
 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับกําลังพล 
 

- 



 

๗ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิต
นายทหารสญัญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุท ธ์ ที่  ๑๐ การสร้ าง ค่า นิยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรมการเข้าร่วมทัศนศึกษาสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
  

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษา
ดูงานของ นนร.     
    
กิจกรรมการทําบุญเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนา กองวิชาฯ 
 

กิจกรรมการมสี่วนร่วมในเรื่อง 
จรรยาบรรณอาจารย์ ส่วนการศึกษา 
 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตกําลังพล 
 

- 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย ๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส ์
 

- 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา/ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล และ 
website ของกองวิชา ให้ ทันสมัย 
 

 กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

การปรับภูมิทัศน์และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในเขตสุขาภิบาล ของกอง
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 



 

๘ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่
ยอมรับในเชิงวิชาการ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของกําลัง
พลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนา
กับหน่วยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารบั
การศึกษาหลักสูตรนอกทบ. ภายใน กห. 
และแผนการใช้ประโยชน์ 
 

- 

๒๑. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษา
ในระดับสูงขึ้นของหลักสูตรภายในประเทศ
นอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 
 

- 

๒๒. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษา
ของหลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้
ประโยชน์ 
 

- 

 
 



 

๙ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่
ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของกําลัง
พลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนา
กับหน่วยงานภายนอก (ต่อ) 

๒๓. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารว่มการ
ประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

โครงการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

กิจกรรมนําบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
อบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษา/ดูงาน 
 

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ สําหรับ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร.กับสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานอื่น ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
 

กลยุทธ์ ที่  ๑๔ หน่วยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐเอกชนและ
ประชาชนเชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิง
วิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 
 
 

กิจกรรมการส่งเสรมิงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
 

กิจกรรมการส่งเสรมิการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ระดับกองทัพระดับชาต ิหรือ
ระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนานักวิจัย สาขา 
วิศวกรรมเครื่องกล รร.จปร. 
 

กิจกรรมส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัย
ดีเด่นของอาจารย์ 
 

  



 

๑
๐ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและ
หน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่
ยอมรับในเชิงวิชาการ(ต่อ) 

 

กลยุทธ์ ที่  ๑๔ หน่วยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐเอกชนและ
ประชาชนเชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิง
วิชาการ (ต่อ) 

๒๕. แผนงานการจัดการความรู ้(KM) โครงการจัดการความรู้ กวค.สกศ. รร.จปร. 
 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิทยากร / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุนหน่วยงานอื่น 
 
การนําความรูแ้ละประสบการณจ์ากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ การวิจยั 
 

 



 

๑
๑ 

   ส่วนที่ ๒: ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บท สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับแผนงาน/โครงการ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
   สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านกิจการพลเรือน 
สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขพร้อมทั้งส่งเสริม
อุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้
บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. ยึด
มั่นและปฏิบัตตินให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 

บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มี
อุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและปฏบิัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเตม็ขีด
ความสามารถ 
๑.  แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

กิจกรรมการร่วมพิธีจุดเทียนชัย และ
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

ผอ. กองฯ ๙.๑ 

กิจกรรมการร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็น
พระราชกุศล 

ผอ. กองฯ ๙.๑ 

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพและการกดดันทาง
สังคม 

- 
 

- - 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาต ิ

๓. แผนงานการปลูกฝัง
และเสริมสร้างอุดมการณ์
ความรักชาติ 

กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการการ
ปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณท์หาร
ของกองทัพบก สําหรับกําลังพล สกศ.ฯ 

ผอ.กองฯ ๙.๑ 

 



 

๑
๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านการศึกษา 

พัฒนาหลักสตูรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ด้าน
วิชาการให้เหมาะสมทันสมัยและ
ก้าวหน้าสอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมและนโยบายของ
กองทัพบกได้มาตรฐานตาม
ข้อกําหนดของทหารและพลเรือน
และให้มผีลต่อการพัฒนาความรู้
ด้านภาษาที่สอนของ นนร. 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ภาษาสากลให้สามารถนํามาใช้
งานได้จริง 

มีหลักสูตรการศึกษาดา้น
วิชาการระดับปริญญาตรี ที่ได้
มาตรฐานตามข้อกําหนดของ
ทางทหารและพลเรือน 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสตูร 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาหลักสตูรการศึกษา 
ส่วนการศึกษา รร.จปร. 
 

ผอ.กองฯ ๓.๑(๒) (๕) 

การจัดทํา มคอ.๓ มคอ. ๕ และ มคอ. 
๗ 
 

รอง ผอ.กองฯ ๓.๒(๑,๒,๕), 
๓.๓(๑,๒,๕) 

การประชุมการปรับปรุงหลักสูตร โดย
คณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
หลักสตูรกองวิชา ฯ 
 

รอง ผอ.กองฯ ๓.๑(๒) (๕) 

การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานการศึกษา และการพิจารณา
มาตรฐานข้อสอบและคะแนนสอบ 
 

รอง ผอ.กองฯ ๓.๓ 
(๔, ๖) 

การรับรองหลักสตูรวิศวกรรมเครือ่งกล 
จากสภาวิศวกร 
 

รอง ผอ.กองฯ ๓.๑ 
(๑) 

การประเมินผลการเรยีนการสอน
รายวิชา 
 

ผอ.กองฯ ๓.๒  
(๓, ๔) 

 
  



 

๑
๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านการศึกษา 

พัฒนาหลักสตูรการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท ด้าน
วิชาการให้เหมาะสมทันสมัยและ
ก้าวหน้าสอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมและนโยบายของ
กองทัพบกได้มาตรฐานตาม
ข้อกําหนดของทหารและพลเรือน
และให้มผีลต่อการพัฒนาความรู้
ด้านภาษาที่สอนของ นนร. 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็น
ภาษาสากลให้สามารถนํามาใช้
งานได้จริง (ต่อ) 

มีตําราอุปกรณ์การเรียนการ
สอนห้องปฏิบัติการ
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเท่า
เทียมกับสถาบันอุดมศึกษา
ภายนอก 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนา
ตําราและเอกสารประ 
กอบการเรียนการสอน
และสื่อการเรียนการ
สอน 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู ้

ผอ.กองฯ ๓.๔ (๒) 

การพัฒนาตํารา หรือ เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

รอง ผอ.กองฯ ๓.๔ (๑) 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ผอ.กองฯ ๓.๔ 
(๑, ๓) 

๖. แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ์ 
 

ผอ.กองฯ ๓.๔ (๑) 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการ
สอนและทรัพยากรการเรยีนรู้  
 

ผอ.กองฯ ๓.๔ (๔ , ๕) 

 
  



 

๑
๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
สนับสนุน รร.จปร. ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) ให้เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์และยุติธรรมเพื่อให้ได้
นนร. ที่มีความรูค้วามสามารถ
และความพร้อมที่จะศึกษาตาม
หลักสตูรการศึกษาของ รร.จปร. 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

รักษามาตรฐานระบบการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการให้มี
ความโปร่งใสบริสุทธิ์ยตุิธรรม
และเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวาง 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่สําเรจ็การศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๗. แผนงานการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ทหารของ ทบ. 

กิจกรรมการดําเนินการในส่วน
อนุกรรมการผลิตข้อสอบคัดเลือกบุคคล
พลเรือนเป็น นตท. ในส่วน ทบ. 

 

ผอ.กองฯ ๑.๒ 

จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการ
ของ นนร. ต่อสาธารณะชน
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้ง
ประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มี
ผู้สมคัสอบคัดเลือกเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกปี 

๘. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน 

โครงการแข่งขันฮอนดา้ประหยัด
เชื้อเพลิง 

ผอ.กองฯ ๑.๒(๒) 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนําไปใช้
ประโยชน์ของ โครงงานวิจัย นนร. 

รอง ผอ.กองฯ ๑.๓ 

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์ และ
นนร. 

ผอ.กองฯ ๒.๔, ๓.๒ (๑) 

การเชิญ ผูม้ีประสบการณ์ความรู/้
ผู้บรรยายพิเศษภายนอกหรือศิษย์เก่า 
มาให้ความรู้ นนร. 

ผอ.กองฯ ๑.๔ (๑) 

การเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยดเีด่น 
ของ นนร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รอง ผอ.กองฯ ๑.๓ 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  รอง ผอ.กองฯ ๓.๒ 



 

๑
๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
สนับสนุน รร.จปร. ในการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) ให้เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์และยุติธรรมเพื่อให้ได้
นนร. ที่มีความรูค้วามสามารถ
และความพร้อมที่จะศึกษาตาม
หลักสตูรการศึกษาของ รร.จปร. 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

รักษามาตรฐานทางด้าน
คุณภาพของ นนร. ให้มีความ
พร้อมในทุกๆด้านทั้งในด้าน 
การศึกษาและด้านจริยธรรม
เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของ
กองทัพ 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่สําเรจ็การศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ต่อ) 

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา 

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม นนร. ผอ.กองฯ ๗.๒ (๑) ๙.๑ 

การปฐมนิเทศน์ นนร.  ผอ.กองฯ ๗.๒ (๑) ๙.๑ 

การปัจฉิมนิเทศน์ นนร.  ผอ.กองฯ ๙.๑ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

กําหนดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกระดับเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องโดยบุคลากรทุกระดับมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ทุกกองวิชามีระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพและ
นํามาใช้ในการพัฒนาและการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มี
ความรู้ความเข้าใจระบบการ
ประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

การทําแผนการดาํเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  กวค.สกศ.ฯ พ.ศ.  
๒๕๕๙ 

ผอ.กองฯ ๘.๒ (๔) 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารการศึกษาเพื่อกําหนด
แผนปฏิบัตริาชการ สกศ.ฯ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ผอ.กองฯ ๘.๒ (๒) 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กวค.   
สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รอง ผอ.กองฯ ๘.๒ (๒) 



 

๑
๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

กําหนดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกระดับเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องโดยบุคลากรทุกระดับมี
ความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

ทุกกองวิชามีระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพและ
นํามาใช้ในการพัฒนาและการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มี
ความรู้ความเข้าใจระบบการ
ประกันคุณภาพ (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๖พัฒนาขีดความสามารถด้านการบรหิารการศึกษา (ต่อ) 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ของ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

รอง ผอ.กองฯ ๕.๑ (๒) 
๘.๒ (๑) 

การจัดทํารายการสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
กวค.สกศ. รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รอง ผอ.กองฯ ๕.๑ (๑) 

 



 

๑
๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านการส่งกําลังบํารุง 
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
การศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้และการ
ทํานุบํารุงรักษาสื่อ 

จัดการอบรมเรื่องการใช้และการ
บํารุงรักษาสื่อการสอนประเภท
ต่างๆแก่บุคลากรฝา่ยสนับสนุน
ทุกครั้งที่ สกศ.รร.จปร.  ได้รับ
มอบสื่อการสอนใหม่ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์

๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรสําหรับ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ซ่อมและปรนนิบัติบํารุงเครื่องตดัหญ้า
ขนาดเล็กแบบสายสะพาย” 
 

ผอ.กองฯ ๕.๔ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง
การล้างเครื่องปรับอากาศ 

ผอ.กองฯ ๕.๔ 

ดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ์อาคาร
สํานักงานอาคารเรียนและ
บ้านพักของทางราชการในความ
รับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้
สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม
อยู่เสมอ 

ปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ์
อาคารสํานักงานอาคารเรียน
และบ้านพักของทางราชการ
ในความรับผดิชอบของ      
สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้
งานได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบํารุง 

๑๒. แผนงานการ
ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก
สร้าง สิ่งอํานวยความ
สะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค 

- - - 

 
 
  



 

๑
๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านกําลังพล 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้น
ศึกษาเพิ่มเตมิเพื่อยกระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษาโดยการช่วย
ในการจัดหาแหล่งทุนทั้งระดับ
ปริญญาตรีปริญญาโทและ
ปริญญาเอกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. 
แต่ละคนต้องเข้าร่วมสัมมนา
หรือเข้ารับการฝึกอบรมทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ตนเอง
เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการที่สภาอาจารย์ฯจัด
ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ. 
 ของ สกศ. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล 
๑๓. แผนงานการนําผล
การศึกษาตามแนวทาง
รับราชการทุกระดับชั้น
ยศมาเป็นส่วนประกอบ
การพิจารณาให้ความดี
ความชอบและความก้าว 
หน้าในการรับราชการ 

การส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ ผอ.กองฯ  ๒.๑ 

การส่งเสริมให้กําลังพลมคีวามตั้งใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง
ราชการ 

ผอ.กองฯ ๒.๔, ๕.๔ 

๑๔. แผนงานพัฒนา
ความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับ
กําลังพล 

- - - 

 



 

๑
๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ความสามัคคีการทํางานเป็นหมู่
คณะรวมถึงค่านิยมที่ดีและ
เหมาะสมอื่นๆแก่บุคลากร 

สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมค่านิยมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหารแก่บุคลากรอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๐การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการทํานุ
บํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม 

กิจกรรมการเข้าร่วมทัศนศึกษาสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  

ผอ.กองฯ ๗.๒ (๑) 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร.        

ผอ.กองฯ ๗.๒ (๑) 

กิจกรรมการทําบุญเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนา กองวิชาฯ 

ผอ.กองฯ ๗.๒ (๑) 

กิจกรรมการมสี่วนร่วมในเรื่อง 
จรรยาบรรณอาจารย์ ส่วนการศึกษา 

ผอ.กองฯ ๒.๕ 

๑๖. แผนงานการพัฒนา
และเสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตกําลังพล 

- - - 

 



 

๒
๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เสนอความต้องการสิ่งอุปกรณ์ที่
เป็นผลมาจากวิทยาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหมเ่พื่อพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายนํามาใช้ในการศึกษา
การวิจัยการบริหารงานของ 
สกศ.รร.จปร. อันเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้
สูงขึ้น 

สกศ.รร.จปร. มีระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยเพื่อใช้ในการศึกษา
การวิจัยการบริหารงานของ 
สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส ์

- - - 

   

๑๘. แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนา/ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล 
และ website ของกองวิชา ให้ ทันสมัย 

ผอ.กองฯ ๕.๑ 

ด้านการบริหารจัดการ 
พัฒนาการจัดโครงสร้างของ
หน่วยให้สามารถรองรับปริมาณ
งานที่มีอยู่และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของ
หน่วยที่สามารถรองรับปริมาณ
งานที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
อนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

การปรับภูมิทัศน์และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในเขตสุขาภิบาล ของ
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ผอ.กองฯ ๗.๒ 

 



 

๒
๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านกําลังพล 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้น
ศึกษาเพิ่มเตมิเพื่อยกระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วม
สัมมนาหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้องอย่าง
น้อยปีละ๒ครั้งและเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯจัดร้อยละ๕๐ของ
จํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. 
ทั้งหมด 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสรมิการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการส่ง
กําลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนอก
ทบ. ภายใน กห. และ
แผนการใช้ประโยชน์ 
 

- - - 

๒๑. แผนงานการส่ง
กําลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับสูงขึ้น
ของหลักสูตร
ภายในประเทศนอก กห. 
และแผนการใช้
ประโยชน์ 

 

- - - 

๒๒. แผนงานการส่งกําลัง
พลเข้ารับการศึกษาของ
หลักสูตรต่างประเทศและ
แผนการใช้ประโยชน์ 
 

- - - 

 



 

๒
๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้น
ศึกษาเพิ่มเตมิเพื่อยกระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษา(ต่อ) 
 

อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วม
สัมมนาหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง... ต่อ 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสรมิการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก(ต่อ) 
๒๓. แผนงานการส่ง
กําลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
 

โครงการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทาง
วิชาการ กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

ผอ.กองฯ ๒.๔ 

กิจกรรมนําบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
อบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษา/ดูงาน 
 

ผอ.กองฯ ๕.๔ 

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ 
สําหรับโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง รร.จปร.กับ
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่น ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
 

ผอ.กองฯ ๒.๔, ๖.๑ 

 
 
 
 



 

๒
๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านการศึกษา 
พัฒนาและส่งเสรมิการทํางาน
วิจัยและงานวิชาการอื่นๆของอจ.
สกศ.รร.จปร. และ นนร. 
 

ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. 
ในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและ
กองทุนวิจัยเพื่อสนองตอบต่อ
การดําเนินงานด้านการวิจยั
ของ นนร. อาจารย์และทบ. 
ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเชื่อมั่นและให้การยอมรับ
ในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์ 
 
 

กิจกรรมการส่งเสรมิงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

ผอ.กองฯ ๒.๒ (๑) 

กิจกรรมการส่งเสรมิการตีพิมพ์หรือ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ระดับกองทัพระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาตเิพื่อการพัฒนา
นักวิจัย สาขา วิศวกรรมเครื่องกล รร.จปร. 

ผอ.กองฯ ๒.๒ 

กิจกรรมส่งเสริมการประกวด
ผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ 

รอง ผอ.กองฯ ๒.๒ 

๒๕. แผนงานการ
จัดการความรู ้(KM) 

โครงการจัดการความรู้  
กวค.สกศ.รร.จปร. 

 

ผอ.กองฯ ๙.๒ 

 



 

๒
๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
สายอาจารย์บริการทางวิชาการ 
 

ให้บริการทางการศึกษาแก่
สถานศึกษาภายนอกและกลุ่ม
บุคคลอื่นๆ 

๒๖. แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการ
วิทยากร / กรรมการวิชาชีพ / กรรมการ
วิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 

ผอ.กองฯ ๖.๑ 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / 
ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุน
หน่วยงานอื่น 

ผอ.กองฯ ๖.๑ 

การนําความรูแ้ละประสบการณจ์ากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ การ
วิจัย 

ผอ.กองฯ ๖.๒ 

 
 

  



 

๒
๕ 

ส่วนที่ ๓: แผนปฏิบัติราชการ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์: บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

จํานวนกิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๐๐% กิจกรรมการร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวาย
พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

จํานวนกําลังพลที่
เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 
๒๕% 

ผอ.กองฯ ธุรการฯ ๙.๑ 

กิจกรรมการร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระ
ราชกุศล 

จํานวนกําลังพลที่
เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า ๑ 
นาย 

ผอ.กองฯ ธุรการฯ ๙.๑ 

๒. แผนงานการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายหมิ่นพระบรม 
เดชานุภาพ และการกดดัน
ทางสังคม 

จํานวนกิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๐๐% - - - - - - 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
๓. แผนงานการปลูกฝังและ
เสรมิสร้างอุดมการณ์ความรัก
ชาติ 

จํานวนกิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๐๐% กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการการปลูกฝัง
และสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ
กองทัพบก สําหรับกําลังพล สกศ.ฯ 

จํานวนกําลังพลที่
เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 
๒๕%  

ผอ.กองฯ ธุรการ ๙.๑ 



 

๒
๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของทางทหารและพลเรือน 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสตูร 

จํานวนกิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๐๐% การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา ส่วน
การศึกษา รร.จปร. 

จํานวนครั้งการ
ประชุม 

ไม่น้อยกว่า 
๒ ครั้ง 

ผอ.กองฯ พ.ท.อาศิสฯ ๓.๑(๒) 
(๕) 

การจัดทํา มคอ.๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ จํานวนรายวิชาที่
จัดทํา 

๑๐๐% รอง ผอ.กองฯ พ.ท.อาศิสฯ ๓.๒ 
(๑,๒,๕), 

๓.๓ 
(๑,๒,๕) 

การประชุมการปรับปรุงหลักสูตร โดย
คณะกรรมการบรหิารและพัฒนาหลักสตูร
กองวิชา ฯ 

จํานวนครั้งการ
ประชุม 

ไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง/ปี
การศึกษา 

  รอง ผอ.กองฯ พ.ท.อาศิสฯ ๓.๑(๒) 
(๕) 

การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
การศึกษา และการพิจารณามาตรฐาน
ข้อสอบและคะแนนสอบ 

คําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 
และหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน 

คําสั่งแต่งตั้ง
และพิจารณา
ทุกรายวิชา 

รอง ผอ.กองฯ ธุรการฯ ๓.๓ 
(๔, ๖) 

การรับรองหลักสตูรวิศวกรรมเครือ่งกล 
จากสภาวิศวกร 

เอกสารรับรอง
หลักสตูร 

เอกสารส่งถึง
สภาวิศวกร 

รอง ผอ.กองฯ พ.ท.อาศิสฯ ๓.๑ 
(๑) 

การประเมินผลการเรยีนการสอนรายวิชา ผลการประเมิน ≥๔.๐๐ ผอ.กองฯ พ.ท.อาศิสฯ ๓.๒  
(๓, ๔) 



 

๒
๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : มีตําราอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการพัฒนาตํารา
เอกสารประกอบการเรียน
การสอน และสื่อการเรียน
การสอน 

จํานวนกิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๐๐% การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู ้

คําสั่งแต่งตั้ง ๑๐๐% ผอ.กองฯ 
 

ธุรการฯ ๓.๔ (๒) 

การพัฒนาตํารา หรือ เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จํานวนตําราหรือ
เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

๑ เลม่ รอง ผอ.กองฯ 
 

พ.ท.อาศิสฯ ๓.๔ (๑) 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของสื่อ
การเรยีนการสอน 

๑๐๐% ผอ.กองฯ พ.ท.อาศิสฯ ๓.๔ 
(๑, ๓) 

๖. แผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน 

จํานวนกิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๐๐% การพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
โสตทัศนูปกรณ์  

ความพร้อมของห้อง 
และโสตทัศนูปกรณ ์

๑๐๐% ผอ.กองฯ ธุรการฯ ๓.๔ 
(๑) 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
และทรัพยากรการเรียนรู้  

คะแนนความพึง
พอใจ 

≥๔.๐๐ ผอ.กองฯ พ.ท.อาศิสฯ ๓.๔ 
(๔, ๕) 

 



 

๒
๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ :  ๑. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการให้มีความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
                   ๒. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบ
คัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกปี 
                   ๓. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรมเพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๗. แผนงานการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ทหารของ ทบ. 

การปฏิบัตติรงเวลา 
และเป็นไปด้วย
ความเรยีบร้อย 

๑๐๐% กิจกรรมการดําเนินการในส่วน
อนุกรรมการผลิตข้อสอบคัดเลือกบุคคล
พลเรือนเป็น นตท. ในส่วน ทบ. 

ความถูกต้องของ
การผลิตข้อสอบ 

และการดําเนินการ
ตามขั้นตอนเวลา 

๑๐๐% ผอ.กองฯ เลขานุการ 
คณะอนุ

กรรมการฯ 

๑.๒ 

๘. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงการแข่งขันฮอนดา้ประหยัดเชื้อเพลิง การเข้าร่วมแข่งขัน
และสถิติการ

ประหยัดน้ํามัน 

สถิติการ
ประหยัด

น้ํามันดีกว่า
สถิติที่ผ่านมา 

ผอ.กองฯ พ.อ.โสภณฯ ๑.๒ (๒) 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์
ของ โครงงานวิจัย นนร. 

จํานวนโครงงาน ≥๑ รอง ผอ.กองฯ ร.ต.ธีรภัทร์ฯ ๑.๓ 

 
 
 
 



 

๒
๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๘. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน 
(ต่อ) 

  กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์ และ
นนร. 

ระดับความพึงพอใจ
ของ นนร.และ

อาจารย์ 

≥๔.๐๐ ผอ.กองฯ ร.ต.ธีรภัทร์ฯ ๒.๔, 
๓.๒ (๑) 

การเชิญ ผูม้ีประสบการณ์ความรู/้
ผู้บรรยายพิเศษภายนอกหรือศิษย์เก่า มา
ให้ความรู้ นนร. 

จํานวนผู้บรรยายที่
เชิญ 

อย่างน้อย 
๑ ท่านต่อ

เทอม
การศึกษา 

ผอ.กองฯ ร.อ.สัญญาฯ ๑.๔ (๑) 

การเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยดเีด่น ของ 
นนร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

จํานวนโครงงาน 
นนร. 

อย่างน้อย 
๑ โครงงาน 

รอง ผอ.กองฯ ร.ต.ธีรภัทร์ฯ ๑.๓ 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  การปฏิบัติและการ
รายงานผล 

คําสั่ง
แต่งตั้ง,

ตารางการ
เข้าพบ  

รอง ผอ.กองฯ พ.ท.อาศิสฯ ๓.๒ 

 
 
 
 



 

๓
๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา 

จํานวนกิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 ๑๐๐% การอบรมคุณธรรมจริยธรรม นนร. จํานวนครั้งการ
ปฎิบัต ิ

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง 

ผอ.กองฯ พ.ต.วนชาติฯ ๗.๒ (๑) 
๙.๑ 

การปฐมนิเทศน์ นนร.  จํานวนครั้งการ
ปฎิบัต ิ

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง 

 

ผอ.กองฯ พ.ต.วนชาติฯ ๗.๒ (๑) 
๙.๑ 

การปัจฉิมนิเทศน์ นนร.  จํานวนครั้งการ
ปฎิบัต ิ

อย่างน้อย 
๑ ครั้ง 

 

ผอ.กองฯ พ.ต.วนชาติฯ ๙.๑ 

เป้าประสงค์ : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและนํามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและบุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ความ
เข้าใจระบบการประกันคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
๑๐. แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

จํานวนกิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 ๑๐๐% การทําแผนการดาํเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  กวค.สกศ.ฯ พ.ศ.  
๒๕๕๙ 

แผนงานการประกัน
คุณภาพ 

๑๐๐%     ผอ.กองฯ ร.ท.อุกฤษณ์ฯ ๘.๒ (๔) 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
สกศ.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัตริาชการ 
สกศ. และ

แผนปฏิบัตริาชการ 
กองวิชาฯ 

๑๐๐% ผอ.กองฯ ร.ท.อุกฤษณ์ฯ ๘.๒ (๒) 

 



 

๓
๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (ต่อ) 

 

  การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ. 
รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

แผนปฏิบัตริาชการ 
กองวิชา 

๑๐๐% รอง ผอ.กองฯ ร.ท.อุกฤษณ์ฯ ๘.๒ (๒) 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของ 
กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เล่มรายงานเสร็จ
สมบรณู ์

ส่งรายงาน
ตรงตาม

เวลา 

   รอง ผอ.กองฯ ร.ท.อุกฤษณ์ฯ ๕.๑ (๒) 
๘.๒ (๑) 

การจัดทํารายการสรุปผลการดาํเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ กวค.สกศ. 
รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

การประเมินเสร็จ
สมบรณู ์

๑๐๐%  รอง ผอ.กองฯ ร.ท.อุกฤษณ์ฯ ๕.๑ (๑) 

เป้าประสงค์ : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบํารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆแก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกครั้งที่ สกศ.รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 
๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรสําหรับปรนนิบัติ
บํารุงอุปกรณ ์

จํานวนโครงการ
ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 ๑๐๐% โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อม
และปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญ้าขนาด
เล็กแบบสายสะพาย” 

ความพึงพอใจของผู้
เข้าอบรม 

≥๔.๐๐ ผอ.กองฯ พ.อ.โสภณฯ ๕.๔ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่งการ
ล้างเครื่องปรับอากาศ 

ความพึงพอใจของผู้
เข้าอบรม 

≥๔.๐๐ ผอ.กองฯ พ.อ.โสภณฯ ๕.๔ 

เป้าประสงค์ : ปรนนิบัตบิํารุงสิ่งอุปกรณ์อาคารสํานักงานอาคารเรียนและบา้นพักของทางราชการในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบํารุง 
๑๒. แผนงานการปรับปรุง
อาคารสิ่งปลูกสรา้ง สิ่งอํานวย
ความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค 

- - - - - - - - 



 

๓
๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคนต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ๒ครั้งและเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯจัดร้อยละ๕๐ของจํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล 
๑๓. แผนงานการส่งเสรมิและ
พัฒนาขีดความสามารถของ
กําลังพล 

จํานวนกิจกรรม
ที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๕๐% การส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งวิชาการ จํานวน อจ.ที่เข้าสู่
ตําแหน่งวิชาการ  

๑ นาย ผอ.กองฯ พ.ท.หญิง 
สุวิมลฯ 

๒.๑ 

การส่งเสริมให้กําลังพลมคีวามตั้งใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางราชการ 

จํานวนกําลังพลที่จบ
การศึกษาตาม

หลักสตูร 

๑๐๐% ผอ.กองฯ พ.ท.หญิง 
สุวิมลฯ 

๒.๔, 
๕.๔ 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู้
และทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้กับกําลังพล 

- - - - - - - - 

 
 
 
 
 



 

๓
๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากรอย่าง
น้อยปีละ๑ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรม 

จํานวน
โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๗๕% กิจกรรมการเข้าร่วมทัศนศึกษาสถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  

กําลังพลที่เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 
๔ นาย 

ผอ.กองฯ พ.ต.วนชาติฯ ๗.๒ (๑) 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่าง
การศึกษาดูงานของ นนร.        

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

≥๔.๐๐ ผอ.กองฯ พ.ต.วนชาติฯ ๗.๒ (๑) 

กิจกรรมการทําบุญเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนา กองวิชาฯ 

จํานวนครั้งการ
ปฎิบัติ  

อย่างน้อย  ๑ 
ครั้งต่อปี
การศึกษา 

ผอ.กองฯ พ.ต.วนชาติฯ ๗.๒ (๑) 

กิจกรรมการมสี่วนร่วมในเรื่อง 
จรรยาบรรณอาจารย์ ส่วนการศึกษา 

จํานวนครั้งการ
ปฎิบัติ  

อย่างน้อย  ๒ 
ครั้ง 

ผอ.กองฯ พ.ท.หญิง 
สุวิมลฯ 

๒.๕ 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตกําลัง
พล 

- - - - - - - - 



 
๓

๔ 

      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการศึกษาการวิจัยการบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
                  ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริงภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

-  - - - - - - - 

      

๑๘. แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนกิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๐๐% การพัฒนา/ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล 
และ website ของกองวิชา ให้ ทันสมัย 

การปฏิบัติ  หลักฐาน
การปฏิบัต ิ

ผอ.กองฯ ร.ท.อุกฤษณ์ฯ ๕.๑ 

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

จํานวนกิจกรรม
ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๐๐% การปรับภูมิทัศน์และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในเขตสุขาภิบาล ของกอง
วิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

คะแนนความพึง
พอใจ 

≥๔.๐๐ ผอ.กองฯ พ.ต.วนชาติฯ ๗.๒ 

 
 
  



 
๓

๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ๒ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯจัดร้อยละ๕๐ของจํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๐. แผนงานการส่งกําลังพล
เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก
ทบ. ภายใน กห. และแผนการ
ใช้ประโยชน์ 

- - - - - - - - 

๒๑. แผนงานการส่งกําลังพล
เข้ารับการศึกษาในระดับสูง
ขึ้นของหลักสูตร
ภายในประเทศนอก กห. และ
แผนการใช้ประโยชน์ 

- - - - - - - - 

๒๒. แผนงานการส่งกําลังพล
เข้ารับการศึกษาของหลักสตูร
ต่างประเทศและแผนการใช้
ประโยชน์ 

- - - - - - - - 

 
 
 
  



 
๓

๖ 

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

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๓. แผนงานการส่งกําลังพล
เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนา
กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๐๐% โครงการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

กําลังพล/จํานวน
ครั้งการประชุม 

กําลังพล 
กวค.ฯ ไม่
น้อยกว่า ๒ 

นาย/ปี 
หรือ ๒ 

รายการ/ปี  

ผอ.กองฯ พ.ท.หญิง 
สุวิมลฯ 

๒.๔ 

กิจกรรมนําบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/
สัมมนา/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จํานวนกําลังพล
สายสนับสนุน 

ไม่น้อยกว่า 
๕๐% 

ผอ.กองฯ ร.ต.ธีรภัทร์ฯ ๕.๔ 

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ สําหรับ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร.กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
อื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

จํานวนกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
๒ กิจกรรม

ต่อปี
การศึกษา 

ผอ.กองฯ พ.ท.บุญอนันต์ฯ ๒.๔, 
๖.๑ 

 



 
๓

๗ 

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

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ๑. ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัยเพื่อสนองตอบต่อการดําเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์และทบ. ภายใน พ.ศ.
๒๕๕๙ 
                 ๒. ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษาภายนอกและกลุ่มบุคคลอื่นๆ 
กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

จํานวนกิจกรรม
ที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% กิจกรรมการส่งเสรมิงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

จํานวนกําลังพลที่
ทําวิจัย  

ไม่น้อยกว่า 
๑ นาย 

ผอ.กองฯ พ.ท.หญิง 
สุวิมลฯ 

๒.๒ (๑) 

กิจกรรมการส่งเสรมิการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ระดับกองทัพระดับชาต ิหรือ
ระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนานักวิจัย สาขา 
วิศวกรรมเครื่องกล รร.จปร. 

จํานวนผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์  

ไม่น้อยกว่า 
๒ งาน
ตีพิมพ์ 

ผอ.กองฯ พ.ท.หญิง 
สุวิมลฯ 

๒.๒ 

กิจกรรมส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัย
ดีเด่นของอาจารย์ 

การส่งผลงานวิจัย
เข้าประกวด 

๑ ผลงาน รอง ผอ.กองฯ พ.ท.หญิง 
สุวิมลฯ 

๒.๒ 



 
๓

๘ 

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

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ปี ๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๕. แผนงานการจัดการ
ความรู ้(KM) 

จํานวนโครงการ
ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๐๐% โครงการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. 
 

จํานวนเรื่อง KM ๒ เรื่อง ผอ.กองฯ พ.ท.บุญอนันต์ฯ ๙.๒ 

๒๖. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥๔.๐๐ ผอ.กองฯ พ.ท.บุญอนันต์ฯ ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการข้า
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥๔.๐๐ ผอ.กองฯ พ.ท.บุญอนันต์ฯ ๖.๑ 

การนําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 
 

จํานวนการบริการ
วิชาการ 

อย่างน้อย 
๑ งาน
บริการ
วิชาการ 

ผอ.กองฯ พ.ท.บุญอนันต์ฯ ๖.๒ 

 



๓๙ 
 

ส่วนท่ี ๔ สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  

สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
๒๕๕๙ 

มาตรฐานท่ี ๑  
       ผู้บังคับบัญชาควรมีแผนปฏิบัติด้านการส่งนักเรียน
นายร้อยเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการต่างๆอย่างเป็น
รูปธรรมเพ่ือสามารถเตรียมการได้ท้ังงบประมาณ-เวลา 
ในการเข้าร่วมการแข่งขัน 

กลยุทธ์ท่ี ๕ นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
๘. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน 
    ๑. โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง 
    ๒. การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนาไปใช้ประโยชน์ของ 
โครงงานวิจัย นนร.  
 

มาตรฐานท่ี ๒   
       กองวิชาควรส่งเสริมให้อาจารย์เผยแพร่ผลงานวิจัย
เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ท่ี ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก
ท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเช่ือมั่นและให้การ
ยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์  
      ๑. กิจกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
       ๒. กิจกรรมการสง่เสรมิการตพิีมพ์หรือเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ระดับ
กองทัพระดับชาติ หรือระดับนานาชาติเพ่ือการพัฒนา
นักวิจัย สาขา วิศวกรรมเครื่องกล รร.จปร. 

 
มาตรฐานท่ี ๓  
         ๑. ควรทําการสาํรวจชุมชนเพ่ือทราบความ
ต้องการท่ีตรงกับความสามารถของการให้บริการทาง
วิชาการของ กวคฯ  
        ๒. โครงการบริการวิชาการควรเน้นการให้บริการ
แก่ชุมชนให้มากข้ึน  

-  

  
มาตรฐานท่ี ๔  
         โครงการและกิจกรรมไมจํ่าเป็นต้องมีจํานวนมาก 
แต่ขอให้เป็นกิจกรรมท่ีกองวิชาไดด้ําเนินการเองไม่
เก่ียวกับส่วนกลางซ่ึงเป็นภาพรวม  

 
กลยุทธ์ท่ี ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร  
แผนงานท่ี ๑๕ แผนงานการทํานุบํารุงศิลปและ
วัฒนธรรม 
        ๑. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร.    
        ๒. กิจกรรมการทําบุญเน่ืองในวันคล้ายวัน
สถาปนา กองวิชาฯ     
        ๓. กิจกรรมการเข้าร่วมทัศนศึกษาสถานท่ีสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
 



๔๐ 
 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี 

๒๕๕๙ 
มาตรฐานท่ี ๕ 

๑. แบบประเมินผลความพึงพอใจของระบบ
สารสนเทศของ กวค.ฯ มีความล่าช้ามาก ทําให้การ
ประเมินไมม่ีประสิทธิภาพ  
         ๒. ฐานข้อมูลบางฐานล้าสมัยและฐานข้อมูลไม่
ค่อยเช่ือมต่อกัน  

 
 

 
กลยุทธ์ท่ี ๑๑  การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 
๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      ๑. การพัฒนา/ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล และ 
website ของกองวิชา ให้ ทันสมัย 

มาตรฐานท่ี ๖  
๑. ควรมีการพัฒนารายวิชาให้มีการเรียนการ

สอนท่ีผู้เรียนเป็นสําคัญให้มากข้ึน 
๒. ส่งเสริมให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการให้

มากข้ึน 
๓. ส่งเสริมให้ นนร. นําความรู้ในเรื่องการ

ประกันคุณภาพไปใช้ในกิจกรรมต่างๆให้มากข้ึน 

กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน  
๕. แผนงานการพัฒนาตาราเอกสารประกอบการเรียน
การสอน และสื่อการเรยีนการสอน  
        ๑. การพัฒนาตารา หรือ เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน  
        ๒. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
 
กลยุทธ์ท่ี ๕ นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
๘. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน 
 
กลยุทธ์ท่ี ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล 
๑๓. แผนงานการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
ของกําลังพล  
         ๑. การส่งเสริมการเข้าสู่ตาํแหน่งวิชาการ 

มาตรฐานท่ี ๘  
- กลยุทธ์ท่ี ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 

แผนงานท่ี ๑๘ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ๑. การพัฒนา/ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูล และ 
website ของกองวิชา ให้ ทันสมัย 

 



๔๑ 
 

 

 

 
ส่วนที่ ๕ ผนวก 

 
รายละเอียดโครงการ 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ช่ือโครงการ      โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจําปี ๒๕๕๙ 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กวค.สกศ.รร.จปร.  
๒. หลักการและเหตุผล  
      ปัจจุบันพลังงานเชื้อเพลิงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตประจําวันของมนุษย์และนับวันจะหมดไป การ
ประดิษฐ์ยานยนต์ท่ีสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากเท่าไรก็จะทําให้ยืดระยะเวลาการหมดไปของพลังงาน
เชื้อเพลิงของโลกมากข้ึนเท่านั้น  รวมท้ังสามารถช่วยลดมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม้ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงจึงถือกําเนิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังและกระตุ้น
จิตสํานึกด้านการประหยัดพลังงานให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังเป็นโอกาสให้นักประดิษฐ์ไทย
ได้ท้าทายแนวความคิดใหม่ๆ ในการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือยกระดับความสามารถนักประดิษฐ์ไทย ส่งเสริมการทํางานเป็นหมู่คณะและสนับสนุนการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงซ่ึงจัดข้ึนในประเทศไทย โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จํากัด 
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
ข้ึนอย่างต่อเนื่อง ได้มีการปรับเปลี่ยนกติกา โดยกําหนดให้ทุกประเภทแข่งขันใช้เครื่องยนต์ฮอนด้าเวฟ ๑๑๐ ไอ 
ระบบหัวฉีดท้ังหมด เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ในการคัดเลือกทีมแข่งขัน
เข้าสู่ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ในส่วนท่ีเก่ียวกับ รร.จปร.นั้น ตามหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีการเรียนการสอนทางด้าน
เทคโนโลยียานยนต์ให้กับ นนร. ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงยังเป็นความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกับกลุ่มโครงงานของ นนร.อีกด้วย 
 เพ่ือให้ นนร. สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล มีทักษะและขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะเป็นวิศวกรของ
กองทัพต่อไปในอนาคต และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของ นนร. ให้ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมภายนอกใน
ระดับประเทศร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงในครั้งนี้ ในนามชื่อทีม “นายร้อย จปร.” เข้าร่วมหนึ่งทีม ซ่ึงในการเข้าร่วม
แข่งขันระยะแรก สถิติท่ีทําได้ไม่ถึง ๒๐๐ กม./ลิตร  
 สถิติระดับประเทศในการเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ ปีหลัง ดังนี้ 
ครั้งท่ี ปีท่ีเข้าร่วมแข่งขัน สถิติท่ีทําได้ ได้ลําดับท่ี/จํานวนทีม หมายเหตุ 
๑๕ ๒๕๕๕ ๖๓๑.๕๐ ๒๕/๓๘๒ ทีม  
๑๖ ๒๕๕๖ ๕๔๒.๕๕ ๔๓/๓๘๕ ทีม  
๑๗ ๒๕๕๗ - - ว่ิงไม่ครบรอบเน่ืองจากยาง

แตก 
๑๘ ๒๕๕๘ - - เครื่องยนต์ขัดข้องสตาร์ทไม่

ติด 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
             ๓.๑ เพ่ือการส่งเสริมทักษะด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้แก่ นนร. 
             ๓.๒ เพ่ือการปลูกฝังจิตสํานึกการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ นนร. 
             ๓.๓ เพ่ือการส่งเสริมการทํากิจกรรมเป็นหมู่คณะในการจัดทีมงานเพ่ือให้พร้อมในการแข่งขัน 
 
 



๔๓ 
 

๔. ตัวช้ีวัด 
 การเข้าร่วมแข่งขันวิ่งได้ครบรอบตามท่ีกติกาการแข่งขันกําหนด และสถิติความสิ้นเปลืองของน้ํามัน
เชื้อเพลิงท่ีใช้ 
 

๕. เป้าหมาย 
          ทําสถิติการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงให้ดีกว่าสถิติท่ีผ่านมา 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ส.ค. – พ.ย.๕๙ 
 

๗. วิธีการดําเนินการ  
        ๗.๑ แผนการดําเนินการ 

กิจกรรม 
เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

สถานท่ี 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  

วางแผนการดําเนินการ     กวค.สกศ.รร.จปร. 
ซักซ้อมและเตรียมการแข่งขัน     รร.จปร. 
แข่งขันระดับประเทศ     สนามแข่งขันกําหนดโดยผู้จัดการแข่งขัน 
รายงานผล      
 ๗.๒ เจ้าหน้าท่ีดําเนินงาน 
 ๗.๒.๑ พ.อ.โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  อจ.สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๒.๒ ร.ท.อุกฤษณ์  อันทพิษ    รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.  
 ๗.๓ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน 
 ๗.๓.๑ จ.ส.อ.กิตติชัย  ทุยดอย    นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๓.๒ ส.อ.ณรงค์  บุตรแสง    นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๔ นักเรียนนายร้อยสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจํานวน ๘ นาย  โดยใช้สถานท่ี ณ กวค.สกศ.รร.จปร.  
 

๘. งบประมาณ จากกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจําปี ๒๕๕๙ จํานวนเงิน ๓๒,๐๒๐.- 
(สามหม่ืนสองพันยี่สิบบาทถ้วน) 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
กองวิชาฯ ดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน การขออนุมัติการเดินทางการเข้าร่วมแข่งขัน 

การร่วมการแข่งขัน และการรายงานผลการแช่งขัน ให้ สกศ.ฯทราบ 
 

๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
๑๐.๑ เป็นการส่งเสริมให้ นนร. ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการได้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน

เทคโนโลยียานยนต์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ   
๑๐.๒ เป็นการเผยแพร่สถาบัน รร.จปร. ในด้านวิศวกรรมให้สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศและสังคม

ภายนอกได้รู้จัก ว่ามีการเรียนการสอน   
 

     ขอรับรองว่าถูกต้อง 

               พ.อ. โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โ นายทหารโครงการ 
                                                                   ( โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ) 
                                                                          อจ.สกศ.รร.จปร.  



๔๔ 
 

ช่ือโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมและปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กแบบสะพาย” 
ประกอบ แผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวค.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
      ๒.๑ เครื่องตัดหญ้าแบบเครื่องยนต์ขนาดเล็กใช้สายสะพายหลังมีใช้กันจํานวนมากและมีอยู่ในหน่วยงาน
เกือบทุกหน่วย 
 ๒.๒ การใช้งานเครื่องตัดหญ้า ท่ีไม่ถูกวิธีและทําการปรนนิบัติบํารุงไม่ถูกต้องอาจทําให้การใช้งานได้ไม่
เต็มประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองพลังงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลง 
 ๒.๓ การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในการปรนนิบัติบํารุงและซ่อมแซมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก สามารถ
เรียนรู้ได้โดยง่ายและสามารถนําไปใช้งานได้อย่างจริงจัง จะช่วยให้หน่วยประหยัดงบประมาณได้มาก 
๓. วัตถุประสงค์   
    ๓.๑ เป็นการส่งเสริมให้กําลังพลมีความรู้ในการปรนนิบัติบํารุงและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 
   ๓.๒ เพ่ือประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาอุปกรณ์ของหน่วย 
 ๓.๓ เพ่ือเรียนรู้และใช้งานของเครื่องยนต์ตัดหญ้าตามขนาดกําลังเครื่องยนต์ ๒ – ๔ จังหวะ พร้อมท้ัง
คุณภาพของเครื่องตัดหญ้าและส่วนประกอบท่ีมีจําหน่ายในท้องตลาดต้ังแต่ราคาตํ่าสุดจนถึงสูงสุดให้ใช้งานได้ดี
และยาวนาน 
๔. ตัวช้ีวัด 
        ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม 
๕. เป้าหมาย 
        มีระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ จาก ๕.๐๐ 
๖ ระยะเวลาดําเนินงาน 
       เดือน ก.พ. ๖๐ จํานวน ๑ วัน ต้ังแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ รวม ๕ ชั่วโมง 
๗. วิธีการดําเนินงาน 
 ๗.๑ แผนงานในการดําเนินการ  
  - ๑ ก.พ.๖๐ กองวิชาดําเนินการส่งหนังสือเชิญชวนผู้สนใจ 
  - ๑๗ ก.พ.๖๐ กองวิชารวบรวมรายชื่อ 
  - ๒๐ ก.พ.๖๐ จัดทําเอกสาร/คู่มือ/แบบประเมิน 
  - ๒๓ ก.พ.๖๐ ดําเนินการฝึกอบรม ตามกําหนดการ 

วัน เวลา การปฏิบัติ หมายเหตุ 
๒๓ ก.พ.๖๐   

๐๙๐๐ พิธีเปิดการฝึกอบรม  
๐๙๑๕ การบรรยายโดยวิทยากร (๑)  
๑๐๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐๔๕ การบรรยายโดยวิทยากร (๒)  

๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ การสาธิตการถอดประกอบและการปรนนิบัติบํารุง  
๑๕๐๐ – ๑๕๑๕ การมอบใบประกาศนียบัตร/พิธีปิด  



๔๕ 
 

 ๗.๒ วิทยากร 
 ๗.๒.๑ พ.อ.โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  อจ.สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๒.๒ ร.ท.อุกฤษณ์  อันทพิษ    รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.  
 ๗.๓ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน 
 ๗.๓.๑ จ.ส.อ.กิตติชัย  ทุยดอย    นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๓.๒ ส.อ.ณรงค์  บุตรแสง    นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๓.๓ นายฉัตรชัย  เขียวชอุ่ม   พนักงานราชการ 
 ๗.๔ ผู้เข้ารับการอบ กําลังพลท่ีสนใจและเจ้าหน้าท่ีท่ีใช้เครื่องตัดหญ้าในการปฏิบัติงานกองวิชาละ ๑ นาย 
โดยใช้สถานท่ี ณ กวค.สกศ.รร.จปร.  
 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ 
ความต้องการงบประมาณ จํานวน ๔,๒๕๐.- บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

     ๘.๑ หมวดค่าตอบแทน 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสําหรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม  
    ๑๖ นาย × ๒๕ บาท     เป็นเงิน ๔๐๐.- บาท 
  - ค่าตอบแทนวิทยากร ๒ นาย × ๑๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๒๐๐.- บาท 
  - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี ๓ นาย × ๑๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๓๐๐.- บาท 
 ๘.๒ ค่าวัสดุ 
  - น้ํามันล้างเครื่องและอุปกรณ์ ๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท  เป็นเงิน    ๑๕๐.- บาท 
  - น้ํามันเบนซินสําหรับติดเครื่องยนต์ ๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท  เป็นเงิน    ๑๕๐.- บาท 
  - แปรงทําความสะอาดเครื่องยนต์ ๑๐ อันๆ ละ ๒๐ บาท  เป็นเงิน    ๒๐๐.- บาท 
  - อะไหล่สิ้นเปลืองสําหรับเครื่องตัดหญ้า   เป็นเงิน ๒,๐๐๐.- บาท 
 ๘.๓ หมวดค่าใช้สอย 
  - ค่าจัดทําเอกสาร/คู่มือ/แบบประเมิน/ใบประกาศนียบัตร ๑๑ ชุด เป็นเงิน    ๒๒๐.- บาท 
         รวม เป็นเงิน ๓,๖๒๐.- บาท 
๙. การติดตามประเมินผล 

กองวิชาฯ โดยวิทยากร ดําเนินการติดตามการดําเนินการโครงการตามแผนงาน โดยการปรึกษาหารือ 
หรือการประชุม การขออนุมัติจัดการอบรม การอบรมและการประเมินผลการอบรม การรายงานผลการอบรม
ให้ สกศ.ฯทราบ 

 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้ารับการอบสามารถนําความรู้ไปใช้บํารุงรักษาและซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กในหน่วยของตน
ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน 
 ๑๐.๒ ช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมบํารุงและการจัดหาเครื่องใหม่มาใช้งาน 

  
     ขอรับรองว่าถูกต้อง 

               พ.อ. โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  นายทหารโครงการ 
                                                                   ( โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ) 
 



๔๖ 
 

ช่ือโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การล้างเครื่องปรับอากาศ 
ประกอบ แผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวค.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
 ๒.๑ เครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ประจําสํานักงานท่ีมีความจําเป็น และมีอยู่ในหน่วยงานเกือบทุก
หน่วยภายใน สกศ.รร.จปร. ซ่ึงเครื่องปรับอากาศเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง 

 ๒.๒ การใช้งานเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันขาดการปรนนิบัติบํารุงและดูแลรักษา ดังนั้นการใช้งาน
แบบไม่ถูกต้องและการขาดการปรนนิบัติบํารุงอย่างต่อเนื่องจะทําให้เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานท่ีสั้นลง 
ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า 

 ๒.๓ สบร.รร.จปร.ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง มีกําลังพลไม่เพียงพอท่ีจะทําการปรนนิบัติ
บํารุงได้อย่างท่ัวถึง นอกจากนั้นค่าจ้างในการปรนนิบัติบํารุงและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยช่างภายนอกมี
ราคาสูง อีกท้ังการดูแลรักษาเบ้ืองต้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจะต้องเป็นผู้ท่ีใช้งานเครื่องปรับอากาศนั้น ๆ  

 ๒.๔ การปรนนิบัติบํารุงเครื่องปรับอากาศ สามารถเรียนรู้ได้โดยง่าย  และสามารถนําไปใช้ได้อย่าง
จริงจัง ถ้าได้รับการอบรมอย่างถูกวิธี ซ่ึงจะช่วยให้หน่วยประหยัดงบประมาณการปรนนิบัติบํารุงได้มาก 

 ๒.๕ เป็นการสนับสนุนนโยบายเรื่องการประหยัดพลังงานของ  รร.จปร. และของ ทบ. 

๓. วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยใช้ มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 

 ๓.๑ การใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง 

 ๓.๒ การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบ้ืองต้นระดับผู้ใช้งาน 

 ๓.๓ การล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง 

๔. ตัวช้ีวัด 
          ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม 
๕. เป้าหมาย 
          มีระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ จาก ๕.๐๐ 
๖ ระยะเวลาดําเนินงาน 
        เดือน ม.ค. ๖๐ จํานวน ๑ วัน ต้ังแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ รวม ๖ ชั่วโมง 
๗. วิธีการดําเนินงาน 
 ๗.๑ แผนงานในการดําเนินการ  
  - ๑ ธ.ค. ๕๙ กองวิชาฯ ดําเนินการส่งหนังสือเชิญชวนผู้สนใจ และขออนุมัติดําเนินโครงการ 
  - ๑๕ ธ.ค. ๕๙ กองวิชาฯ รวบรวมรายชื่อ 
  - ๒๐ ธ.ค. ๕๙ จัดทําเอกสาร/คู่มือ/แบบประเมิน 
  - ม.ค.๖๐ ดําเนินการฝึกอบรม ตามกําหนดการ 



๔๗ 
 

๗.๒ ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
วัน  เดือน  ปี เวลา การปฏิบัติ 

 ๐๙๐๐ – ๐๙๓๐ พิธีเปิดการอบรมโดย  ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร.  
๐๙๓๐ – ๑๐๐๐ ระบบปรับอากาศเบ้ืองต้น และการดูแลรักษา การใช้งานอย่างถูกต้อง 
๑๐๐๐ – ๑๐๑๕ พัก 
๑๐๑๕ - ๑๒๐๐ ฝึกปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศ 
๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ฝึกปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศ (ต่อ) 
๑๕๑๕ – ๑๖๐๐ พิธีปิดการอบรมโดย  ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร.  

 
 ๗.๓ วิทยากรบรรยาย/วิทยากรสาธิต 

 ๗.๓.๑ พ.อ.โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา    อจ.สกศ.รร.จปร. 

 ๗.๓.๒ ร.ต.ธีรภัทร์  พันธ์กล้า    รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. 

 ๗.๓.๓ จ.ส.อ.กิตติชัย  ทุยดอย    นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 

 ๗.๔ สถานท่ี 

 ๗.๔.๑ บรรยาย/สาธิต  ณ  อาคารประลอง กวค.สกศ.รร.จปร.  

 ๗.๔.๒ สถานท่ีปฏิบัติจริง  หน่วยงานต่าง ๆ ของ สกศ.รร.จปร. ท่ีมีความพร้อมในการปฏิบัติ 

 ๗.๕ ผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการใช้เครื่องปรับอากาศของกองวิชา โดยไม่จํากัด
ชั้นยศและคุณวุฒิ จํานวนกองวิชาละอย่างน้อย ๒ นาย รวมประมาณ ๒๒ นาย 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ 
  ความต้องการงบประมาณ จํานวนเงิน ๒,๘๑๕ บาท เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 ๘.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (๓๕ บาท × ๒๕ นาย)  เป็นเงิน ๘๗๕ บาท 

 ๘.๒ ค่าอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ (๖๐ บาท × ๒๕ นาย)  เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 

 ๘.๓ ค่าเอกสาร จํานวน ๒๒ ชุด ๆ ละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๔๔๐ บาท 

๙. การติดตามประเมินผล 
  กองวิชาฯ ดําเนินการติดตามการดําเนินการโครงการตามแผนเวลา มีการประชุม การขออนุมัติ

จัดการอบรม การอบรมและการประเมินผลการอบรม การรายงานผลการอบรมให้ สกศ.ฯทราบ 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบ้ืองต้นในหน่วยงาน
ของตนเองให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งาน 
  ๑๐.๒ ชว่ยประหยัดงบประมาณท้ังในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าและการซ่อมบํารุง  

               พ.อ. โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  นายทหารโครงการ 
                                                                   ( โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ) 
                                                                            อจ.สกศ.รร.จปร.  
                 นายทหารโครงการ 
 



๔๘ 
 

โครงการ  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ 
นนร. กวค.สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ: กวค.สกศ.รร.จปร.   
 
๒. หลักการและเหตุผล 

สกศ.ฯ ได้ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม (กิจกรรมผู้เรียนหมายถึง กิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีดําเนินการโดยกองวิชาฯ เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม ให้สอดคล้องกับผู้สําเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก) ดังนั้น สกศ.ฯ จึงได้
นํา นนร. และกําลังพลทัศนศึกษาสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในระหว่างการศึกษาดูงาน
นนร.ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือให้ นนร. และกําลังพล เกิดความรู้ความเข้าใจและพัฒนาความรู้ทางวิชาการ 
รวมถึงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยอีกท้ังเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารท่ีสืบทอดต่อเนื่องมา 

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ตรงในการทํางานให้กับผู้เรียน 
๓.๒ เพ่ือให้ นนร. และกําลังพล ตระหนักและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย

ช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ 
๓.๓ เพ่ือให้ นนร. และกําลังพล สกศ.ฯ มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมทางทหารท่ีสืบทอดกันมาจาก

หน่วยงานท่ีไปทัศนศึกษา 
 

๔. ตัวช้ีวัด 
       ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  
๕. เป้าหมาย 
       ระดับความพึงพอใจ ๔.๐๐ 
 
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๗. วิธีการดําเนินงาน 

๗.๑ วางแผนดูงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๗.๒ ติดต่อประสานหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนท่ีจะไปดูงาน 
๗.๓ นําคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยดูงานตามวันเวลาท่ีกําหนดในแผน 
๗.๔ รายงานสรุปผลการดูงาน 
๗.๕ ประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมเพ่ือนําไปปรับปรุงในปีถัดไป 
 

 



๔๙ 
 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ      - 
 

๙. การประเมินผล 
สํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 
๑๐. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ นนร. และกําลังพล นําความรู้ท่ีได้จากการดูงานเป็นความรู้พ้ืนฐานเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
กองทัพได้ 

๑๐.๒ นนร. และกําลังพล ตระหนักและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยช่วยกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้ดํารงอยู่ตลอดไป 

๑๐.๓ ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารท่ีดีงามได้รับการถ่ายทอดจากอดีตและนําไปสู่การพัฒนาในส่ง
ท่ีดีงามได้ในอนาคต 
 
 
       ลงชื่อ พ.ต.  วนชาติ   บริสุทธิ์  
                      ( วนชาติ   บรสิุทธิ์ )             
           นายทหารโครงการ 
 
 



๕๐ 
 

โครงการ  โครงการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.  
ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กวค.สกศ.รร.จปร.  
 
๒. หลักการและเหตุผล 

จากแผนพัฒนา ทบ. ว่าด้วยการพัฒนากําลังพล มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกําลังพล ให้สามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เทคโนโลยีการทหาร และด้านอ่ืนๆ สอดคล้องกับการท่ี สกศ.รร.จปร. 
ได้พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดทํารายงานประเมินตนเองประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และสามารถแสดงถึงผลการปฏิบัติงานของ สก
ศ.รร.จปร. อย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ปัจจุบันยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ เช่น ความเข้าใจในการเทียบเคียงมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือแสดง
ถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง หรือการจัดเก็บ
หลักฐานเพ่ือแสดงถึงคุณภาพงานและพร้อมได้รับการตรวจสอบท้ังจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอก รวมท้ังสาธารณชน จากสภาพดังกล่าวจึงควรมีการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพให้สู่ระบบ
การปฏิบัติงานประจํา สามารถใช้เป็นกลไกทางการบริหารและสร้างวัฒนธรรมการทํางานเชิงคุณภาพให้แก่   
สกศ.รร.จปร. ต่อไป ดังนั้น กวค.สกศ.รร.จปร. จึงดําเนินการจัดทําโครงการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
ฯ เพ่ือกําหนดภาระงานของกําลังพลใน กวค.สกศ.รร.จปร. และให้กําลังพลได้เล็งเห็นความสําคัญของการเข้า
ร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการฯ เนื่องจากการส่งกําลังพลของ รร.จปร. เข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการฯ  
เป็นการส่งเสริมให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนางานวิจัย ได้รับความรู้เพ่ิมเติม สามารถนําความรู้ท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้กับการสอน นนร. และได้พบปะบุคคลท่ีอยู่ในวงวิชาการเดียวกัน ซ่ึงจะส่งผลดีในการประสานงาน
ต่อไป จึงเป็นการดําเนินการท่ีสามารถตอบสนองนโยบายของ ทบ. และระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนากําลังพลท้ังทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  
 
๓.วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้กําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. ได้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการฯ ท้ังของภาครัฐ
และภาคเอกชน  

๓.๒ เพ่ือให้กําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
ประกอบ การเรียนการสอน นนร. ได้  
        ๓.๓ เพ่ือให้ รร.จปร. สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและเอกชน  
 
 
๔. ตัวช้ีวัด 
 เม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๕๙ กวค.สกศ.รร.จปร. จะต้องมีกําลังพลท่ีเข้าผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาทาง
วิชาการฯ อย่างน้อย ๒ การประชุม/สัมมนาทางวิชาการฯ 



๕๑ 
 

๕. เป้าหมาย 
 กําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. ไม่น้อยกว่า ๒ นาย/ปี หรือ ๒ รายการ/ปี  
 
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๗. วิธีการดําเนินงาน 
 ๗.๑ กวค.สกศ.รร.จปร. ส่งโครงการการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานท้ังของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ประจําปีให้ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๒ กวค.สกศ.รร.จปร. ส่งเอกสารขออนุมัติให้กําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาให้  
สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๓ กวค.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน 
ประจําปีให้ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๔ กวค.สกศ.รร.จปร. รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาให้ สกศ.รร.จปร. 

 
๘. ทรัพยากรและงบประมาณ  
 จากงบประมาณประจําปี / กทพ.รร.จปร.  
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ ประเมินผลจากจํานวนกําลังพลท่ีเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและ
ภาคเอกชน  
 ๙.๒ กําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานท้ังของ
ภาครัฐและภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และในชีวิตประจําวันได้  
 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ กําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ กับ
นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานท้ังภาครัฐและเอกชน โดยสามารถนําความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ท่ี
ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา มาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  

๑๐.๒ กําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา กับ
หน่วยงาน ของภาครัฐและภาคเอกชน มาสร้างองค์ความรู้แก่หน่วยงานได้  

 
 
      ลงชื่อ   พ.ท.หญิง สุวิมล  เสนีวงค์ ณ อยุธยา 
                                    (สุวิมล  เสนีวงค์ ณ อยุธยา) 
                      นายทหารโครงการ 

        



๕๒ 
 

ช่ือโครงการ โครงการจัดการความรู้กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.  
ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กวค.สกศ.รร.จปร.  
 
๒. หลักการและเหตุผล 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าท่ีให้การศึกษาอบรมทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความรู้พ้ืนฐานในระดับ
ปริญญาตรี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีผู้อํานวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ
ในการให้การศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมท้ัง
สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก สถานการณ์ และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีภารกิจสรุปได้
ดังนี้ 

- เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นํา มีวินัย รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ 
อุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 

- มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอในการช่วยพัฒนา
ท้องถ่ินและประเทศชาติ 

- มีความเข้มแข็งท้ังทางร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดํารง
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายท้ังในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กําลังพลในหน่วยของตน 

- มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอสําหรับเสริมสร้างคุณลักษณะข้างต้น และเป็น
ผู้ท่ีทันโลกทันเหตุการณ์ 

- มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 โลกและบ้านเมืองในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปมากมีรายละเอียดสรรพวิชาท่ีเป็นความรู้

ท่ีลึกซ้ึงมากมายมหาศาล ประเทศไทยเป็นท่ีแห่งหนึ่งท่ีเป็นศูนย์รวมของผู้มีความรู้เป็นศูนย์รวมนักวิจัยหรือมี
องค์ความรู้อย่างมากมายเช่นกัน ประเทศไทยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่างๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ...”  

ดังนั้น กวค.สกศ.รร.จปร. จึงได้มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการความรู้ของ กวค.สกศ.รร.จปร. เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ได้พิจารณากําหนดนโยบาย ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) 
เป้าหมายและกระบวนการ รวมท้ังจัดทําแผนให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ของกองทัพบก ในหัวข้อ 
การรักษาความม่ันคงของรัฐและตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ของ รร.จปร. ในหัวข้อการสร้างความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม อันจะนําไปสู่สัมฤทธิผลในการดําเนินงานของหน่วยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนการดําเนินงาน
การจัดการความรู้ 
 



๕๓ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในหน่วยงานเพ่ือให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
๓.๒ สนับสนุนให้มีการประมวลความรู้ในหน่วยงานในด้านต่างๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงข้ึน 
๓.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการมีส่วนร่วมผลักดันการจัดการความรู้ในหน่วยงานและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างและเชื่อมโยงความรู้ การจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลความรู้เพ่ือให้

สามารถมีระบบสืบค้นข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๔. ตัวช้ีวัด 
       จํานวนหัวข้อการจัดการความรู้ภายใน กวค.สกศ.รร.จปร. 
 
๕. เป้าหมาย 

การจัดการความรู้ของ กวค.สกศ.รร.จปร. เป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้ข้าราชการใน กวค.สกศ.รร.จปร. ซ่ึง
เป็นกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความรู้ในองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมี
การเผยแพร่ การเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเป็นจํานวนหัวข้อการจัดการ
ความรู้ของ กวค.สกศ.รร.จปร. ต้องไม่น้อยกว่า ๒ หัวข้อ 

 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 
 
๗. วิธีการดําเนินงาน 

ห้วงเวลา กิจกรรมการจัดการความรู้ หมายเหตุ 
ม.ค. ๕๙ จัดทําแผนงาน กําหนดหัวข้อ และต้ังคณะทํางาน (KM Team) กองวิชา 
ก.พ. ๕๙ กองวิชาฯ ส่งหัวข้อ และคณะทํางาน ให้ สกศ.ฯ กองวิชา 

ม.ค. – ส.ค. ๕๙ ดําเนินการตามข้ันตอนของกิจกรรมการจัดการความรู้ 
- การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

คณะทํางานกอง
วิชา 

ส.ค. ๕๙ จัดทําเป็นรูปเล่มตามรูปแบบท่ีกําหนด คณะทํางานกอง
วิชา 

ก.ค. – ก.ย. ๕๙ ดําเนินการในข้ันการเข้าถึงความรู้ โดยการนําองค์ความรู้ 
เผยแพร่ใน website เพ่ือให้ข้าราชการได้เข้าถึงแหล่งความรู้ 

คณะทํางานกอง
วิชา 

ก.ย. – ต.ค. ๕๙ จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ สกศ.ฯ/รร.จปร. 
ต.ค. – ธ.ค. ๕๙ การประเมินและมอบรางวัล สกศ.ฯ/รร.จปร. 

 
๘.  ทรัพยากรและงบประมาณ  
 จากงบประมาณประจําปี / กทพ.รร.จปร.  
 
 



๕๔ 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
      กองวิชาโดยคณะกรรมการ KM ของกองวิชา ดําเนินการติดตามการดําเนินการของคณะทํางาน KM โดย
การสอบถาม การประชุม และการตรวจสอบ 
 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ได้การจัดการความรู้ใน กวค.สกศ.รร.จปร. และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงาน 
 ๑๐.๒ เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ข้ึนภายใน กวค.สกศ.รร.จปร.  
 ๑๐.๓ เกิดการจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลความรู้ ทําให้สามารถมีระบบสืบค้นข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
             ลงชื่อ พ.ท. บุญอนันต์  อนันต์เสาวภาคย์  
                 (บุญอนันต์  อนันต์เสาวภาคย์)             
                นายทหารโครงการ 
 



๕๕ 
 

โครงการ   โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการ
วิทยานิพนธ์ ให้กับสถาบันภายนอก กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.  
ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กวค..สกศ.รร.จปร.  
 
๒. หลักการและเหตุผล 

 กวค.สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยข้ึนตรงของ รร.จปร. มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักท่ีสําคัญ คือ จัด
การศึกษาด้านวิชาการในระดับปริญญาตรีให้แก่ นนร. ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้ได้มาตรฐานตาม
ข้อกําหนดของสถานศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา 
และสภาวิศวกรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านวิชาการกับการทํางานราชการ ด้วยหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญของ กวค.สกศ.รร.จปร. 
ดังกล่าว กอปรกับปัจจุบันการบริการวิชาการนับว่าเป็นภารกิจท่ีทวีความสําคัญยิ่งข้ึน เพราะคณาจารย์ในแต่ละ
สาขาวิชาย่อมมีความเชี่ยวชาญท่ีแตกต่างกัน การท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ทางวิชาการต่อกัน ย่อมส่งผลดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะจะได้ทําให้ผู้เรียนสามารถเติม
เต็มประสบการณ์และได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆ นอกจากในด้านการเรียนการสอนแล้ว คณาจารย์ผู้ท่ี
มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขายังสามารถเป็นท่ีปรึกษาในเรื่องท่ีตนมีความถนัดหรือเชี่ยวชาญในการพัฒนา
และสรรค์สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ  

ด้วยเหตุนี้ กวค.สกศ.รร.จปร. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาจึงตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว และ
ได้จัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา /กรรมการวิทยากร /กรรมการวิชาชีพ/
กรรมการวิทยานิพนธ์ให้กับสถาบันภายนอกข้ึนเพ่ือแลกเปลี่ยนบริการและสนับสนุนความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาภายนอกรวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง    ในขณะเดียวกันก็เพ่ือช่วยทําให้บุคคลกรของ กวค.
สกศ.รร.จปร. ได้ใช้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้ังสามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการตามโครงการนี้ กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยของ กวค.สกศ.รร.จปร. ต่อไป 

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการใช้ศักยภาพด้านต่างๆ ท่ีมีอยู่ของ กวค.สกศ.รร.จปร. บริการทางด้านวิชาการให้แก่
หน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอก รร.จปร.  

๓.๒ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ ประสิทธิภาพ และความรู้ของกําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. 
๓.๓ เพ่ือให้การสนับสนุนการบริการทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ท่ีขอรับการสนับสนุน  
๓.๔ เป็นการทําเครือข่ายอันดีระหว่าง กวค.สกศ.รร.จปร. กับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก 

รร.จปร.  
 

๔. ตัวช้ีวัด 
       ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
๕. เป้าหมาย 
 หน่วยงานท่ีได้รับบริการทางวิชาการ และอาจารย์ กวค.สกศ.รร.จปร. โดยเป้าหมายของโครงการไม่น้อย
กว่า ๔.๐๐ จาก ๕ คะแนน 



๕๖ 
 

๖. ระยะเวลาดําเนินงาน : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๗. วิธีการดําเนินงาน 
 ๗.๑ หน่วยงานภายนอกมีหนังสือเชิญให้ไปบริการทางวิชาการ 
 ๗.๒ เม่ือได้รับพิจารณาอนุมัติจากรร.จปร.แล้วจึงออกไปบริการทางวิชาการ 
 ๗.๓ ประเมินผลความพึงพอใจในการบริการทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก และการนํา 
ความรู้กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

 
๘. งบประมาณ : -  
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ การใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ๙.๒ การพัฒนาเนื้อหาวิชาและการเรียนการสอน และการวิจัย 

 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ เป็นการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ให้แก่กําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. ท่ีมีส่วนร่วมในการบริการกับ
หน่วยงานต่างๆ  
 ๑๐.๒ การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการ  
 ๑๐.๓ ประสบการณ์ท่ีได้รับจากหน่วยงานอ่ืนสามารถนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา กวค.สกศ.รร.จปร. 
 ๑๐.๔  หนว่ยงานท่ีได้รับบริการทางวิชาการเกิดความพึงพอใจและสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
โครงการและกองวิชาได้ 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
       ลงชื่อ พ.ท.บุญอนันต์  อนันต์เสาวภาคย์ 
                  (บุญอนันต์  อนันต์เสาวภาคย์)             
            นายทหารโครงการ 
 
 
 


