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แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๙ 

 

 

  

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

ส่วนการศึกษา   

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 



ค าน า 

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๙ ของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์  ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จัดท าขึ้นเพื่อรองรับการบริหารงานของกองวิชาให้สอดคล้องกับแผนแม่บท

และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยในกาจัดท า

แผนปฏิบัติราชการในปี ๒๕๕๙ นี้ มีการแก้ไขปรับปรุงจากแผนฯ ปี ๒๕๕๘  เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงในงานประกันคุณภาพและเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้น โดยมิได้มุ่งหวังให้แผนปฏิบัติราชการ

เป็นเพียงแนวทางในการบริหารงาน หรือเป็นเพียงงานรองรับงานประกันคุณภาพการศึกษา แต่ต้องการให้เป็น

แรงผลักดันให้บุคลากรของกองวิชาสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์กับกองวิชาฯ ส่วนการศึกษาฯ และ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไป 

 

      พันเอก   

               ( ภาณุวัตร    อาด า ) 

         ผู้อ านวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

                  ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

              ๒๕๕๙ 

 



สารบัญ 
 หน้า 

 
บทน า   ๑ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ๔ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ๑๒ 
     กับแผนงานและโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๓ 
 
สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา ๓๘ 
 
รายการโครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๔๐ 
 
โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๔๒ 
     
 



๑ 

บทน า 
 

รร.จปร. มีการพัฒนาและด าเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
โดยประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูน าทางทหารท่ีพึง
ประสงคของกองทัพบก และประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความรวมม ือก ับสถาบ ันการศ ึกษาอ ื่นๆ และ 
หนวยงานภายนอกเพ ื่อใหรร.จปร. เปนท ี่ยอมร ับในเช ิงว ิชาการ นอกจากจะเป็นแนวทางในการพัฒนา 
รร.จปร.แล้ว แผนแม่บทดังกล่าวยังเป็นกรอบส าหรับหน่วยขึ้นตรงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยเพื่อให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

สกศ.รร.จปร. ในฐานะหน่วยขึ้นตรงของรร.จปร. ไ ด้มีการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนา              
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการสกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นคู่มือในการติดตามการปฏิบัติงาน โดยให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาฯ โดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ มุ่ง
ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 
๓ สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ สกศ.ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการให้เป็นที่ยอมรับในทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

กมส.สกศ.รร.จปร. เป็นหนึ่งในกองวิชาภายใต้ สกศ.รร.จปร. ท าหน้าท่ีให้การศึกษาแก่นนร.ใน
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และวิชาพื้นฐานท่ีส าคัญแก่นนร. ในช้ันปีท่ี ๑ ทุกนาย การบริหารงานของ 
กมส.ฯ ต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกับท่ีสกศ.ก าหนด กล่าวคือต้องมีความสอดคล้องกับแผนแม่บท  
รร.จปร.ฯ และแผนแม่บทสกศ.กมส.ฯ จึงมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการกมส.สกศ.รร.จปร. ขึ้นประจ าทุกปี 
โดยก าหนดให้มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ  
กมส.ฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ และเพื่อให้พร้อมรับการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการปฏิบัติงานของกมส.ฯ ให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 
 
 กมส.ฯ ในฐานะกองวิชาท่ีให้ความรู้แก่นนร.ในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มีการบูรณาการ
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการพัฒนาประเทศทางด้านสังคมศาสตร์ไว้อย่างครบถ้วน จึงมีการจัดโครงสร้างกอง
วิชาท่ีประกอบด้วย ๕ สาขาวิชาท่ีส าคัญ ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์  สาขารัฐศาสตร์  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขากฎหมาย  นอกจากนี้ยังมีฝ่ายธุรการของกองวิชา ท าหน้าท่ีในการ
อ านวยความสะดวก ติดต่อประสานงานและสนับสนุนสายวิชาการให้สามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่นมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผู้อ านวยการกองวิชาเป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีการจัดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกองวิชาฯ 

สาขาสังคมวิทยา 

สาขากฎหมาย 

สาขาเศรษฐศาสตร ์

สาขารัฐประศาสนศาสตร ์

สาขารัฐศาสตร ์

รองผู้อ านวยการกองวิชาฯ 

ฝ่ายธุรการ กมส.ฯ 
(ฝ่ายสนับสนุน) 



๓ 

ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 
 
 แผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

๑.  บทน า แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒.  ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
๓.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับแผนงานและ 

โครงการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๔.  รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กมส.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แสดงถึงแผนงาน และโครงการ/

กิจกรรม รวมท้ังตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมาย 
๕.  สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา แสดงถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากับแผนปฏิบัติราชการ กมส.ฯ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

๖.  สรุปโครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๕๙  แสดงถึงรายช่ือตาม
โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดของ กมส.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๕๙  แสดงให้เห็นถึงรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมท้ังหมดของ กมส.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
  
 



 

๔ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษา
ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย์ ในทุก
โอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑.  แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

๑) โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาท
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒) การจัดก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและ
ถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
๓) การจัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็น
พระราชกุศล 

  ๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทาง
สังคม 

๔) การตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการ
ล่วงละเมิดสถาบันพระกษัตริย์ฯ 

กลยุทธ์ที่  ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณค์วามรักชาติ 

๕) การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณร์ัก
ชาติฯ 

ปร ะ เ ด็ นยุ ท ธ ศ าส ตร์ ที่  ๒   มุ่ ง ผ ลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้ เหมาะสมทันสมัยและได้
มาตรฐาน 

๔. แผนงานพัฒนาหลักสูตร ๖) การบริหารและพัฒนาหลักสูตร กมส.ฯ 
๗) โครงการ พัฒนาจัดท าระบบการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 

 

 

 



 

๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้
มาตรฐาน(ต่อ) 

๔. แผนงานพัฒนาหลักสูตร(ต่อ) ๘) การส ารวจความต้องการศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารงานภาครัฐ
และการปกครอง และสาขาการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
๙) การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา 
๑๐) การจัดท า มคอ ๓ ถึง มคอ. ๗ 
๑๑) การแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้าน
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนาต ารา เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนและสื่อการเรียน
การสอน 

๑๒) การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
๑๓) โครงการ พัฒนาต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน กมส.ฯ 
๑๔) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

๑๕) การประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพยากร
การเรียนรู้ 

 

 

 

 



 

๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ปร ะ เ ด็ นยุ ท ธ ศ าส ตร์ ที่  ๒   มุ่ ง ผ ลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหารของ ทบ. 

๑๖) การจัดหาจัดเตรียมสถานที่สอบ 
 

๘. แผนงานการพัฒนาผู้เรียน ๑๗) โครงการ ประเมินความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ 
๑๘) โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบหุร ี

๑๙) โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
ชุมชน ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนา 
๒๐) การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒๑) การตีพิมพ์ เผยแพร่หรือการน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงการวิจัย นนร. 
๒๒) การจัดทัศนศึกษาของคณาจารย์และ
นนร. 
๒๓) การเชิญผู้มีประสบการณ์และความรู้
จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้นนร. 
๒๔) การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.
กมส. 



 

๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์(ต่อ) 

๙. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า ๒๕) โครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ 
นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
๒๖) การจัดพิธีปฐมนิเทศ: วันทาบูชาครู 
๒๗) การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ  
๒๘)  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ระเบียบวินัย นนร.: การจัดกิจกรรม ห้านาที
มีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้าน
การบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๒๙) การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษา เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติราชการ 
กมส.ฯ  
๓๐) การแต่งต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
๓๑) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร 
กมส. 
๓๒) การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษา เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการ
พัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้าน
การบริหารการศึกษา(ต่อ) 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(ต่อ) 

๓๓) การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓๔) การจัดท ารายงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (จัดท า SAR) 

กลยุทธ์ที่  ๗ พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

๓๕) การส่งบุคลากรเข้าอบรมการปรนนิบัติ
บ ารุง และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

กลยุทธ์ที่  ๘  พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านส่งก าลังบ ารุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก
สร้าง สิง่อ านวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค 

๓๖) โครงการ ส ารวจและประมาณการเพ่ือ
การซ่อมอาคาร กมส.ฯ เพ่ือรองรับ
บัณฑิตศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้าน
ก าลังพล 

๑๓. แผนงานส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถ
ของก าลังพล 

๓๗) การส่งเสริมให้ก าลังพลมคีวามต้ังใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 
๓๘) โครงการ สนับสนุนการจัดท าและการ
รับรองผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ
สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับก าลงัพล 

- 

กลยุทธ์ที่  ๑๐ การสร้ า งค่า นิยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๓๙) การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมระหว่างการศึกษาดูงาน
ของ นนร. 
๔๐) การจัดกิจกรรม พบพ่ีเก่าเล่าเรื่องใหม่ 



 

๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่  ๑๐ การสร้ า งค่า นิยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร(ต่อ) 

๑๕. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม(ต่อ) 

๔๑) การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทย : 
วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตก าลังพล 

- 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย ๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๔๒) การท า E-learning 
 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๓) การพัฒนาเว็บไซต์ 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

๔๔) โครงการ ปรับปรุงภูมิทศัน์ กมส.ฯ และ 
๕ ส. : Big Cleaning Day 

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

 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของก าลัง
พลและส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนา
กับหน่วยงานภายนอก 

๒๐. แผนการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนอกทบ. ภายในกห. และแผนการ
ใช้ประโยชน์ 

- 

๒๑. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา
ในระดับสูงข้ึนของหลักสูตรภายในประเทศ
นอกกห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

๔๕) โครงการ ส่งก าลังพลเข้ารับศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

๒๒. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา
ของหลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้
ประโยชน์ 

- 

 



 

๑๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้รร.จปร. เป็นที่
ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของก าลัง
พลและส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนา
กับหน่วยงานภายนอก(ต่อ) 

๒๓. แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

๔๖) การส่งผู้บริหาร/อาจารย์ เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนา 
๔๗) การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/  
ทัศนศึกษา/ ดูงาน 

กลยุทธ์ที่  ๑๔ หน่วยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนเชื่อมั่น และให้การยอมรับในเชิง
วิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค ์
 
 
 

๔๘) โครงการ ส่งเสริมเพ่ือการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์กมส.สกศ.รร.จปร. 
๔๙) การส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัย
ดีเด่นของอาจารย์ 

๒๕. แผนการจัดการความรู้ (KM) ๕๐) การจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. 
 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

๕๑) การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจ้างทบ. 

๕๒) โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการ
วิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการ
วิทยานิพนธ์ฯ ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 



 

๑๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และ
หน่วยงานภายนอกเพ่ือให้รร.จปร. เป็นที่
ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
 

กลยุทธ์ที่  ๑๔ หน่วยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนเชื่อมั่น และให้การยอมรับในเชิง
วิชาการ(ต่อ) 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ(ต่อ) 

๕๓) โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สนับสนุน
หน่วยงานอื่น 
๕๔) การสนับสนุนให้ข้าราชการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน  
๕๕) โครงการ บริการทางวิชาการผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 
๕๖) โครงการ น าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 

 



 
 

๑๒ 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านกิจการพลเรือน 

สนับสนุนและส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขพร้อมทั้งส่งเสริม
อุดมการณ์ความรักชาติ
ศาสน์กษัตริย์อย่างต่อเน่ือง
เพ่ือให้บุคลากรของสกศ.ฯ
ยึดมั่นและปฏิบัติตนให้เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน 

บุคลากรของสกศ.ฯมีอุดมการณ์
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 
๑.  แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

๑) โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พ.อ.  
ขัตติยพงศ์ 

๙.๑ 
 

๒) การจัดก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระ
พรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ร.อ. 
สุรินทร ์

๙.๑ 

๓) การจัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราช
กุศล 

ร.อ. 
สุรินทร ์

๙.๑ 

 ๒. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพและการกดดันทาง
สังคม 

๔) การตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วง
ละเมิดสถาบันพระกษัตริย์ฯ 

พ.ท. 
แดง 

๙.๑ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรกัชาติ 

  ๓. แผนงานการปลูกฝัง
และเสริมสร้างอุดมการณ์
ความรักชาติ 

๕) การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณร์ักชาติฯ พ.อ.หญิง 
สาธนี 

๙.๑ 



 
 

๑๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านการศึกษา 
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ด้านวิชาการให้
เหมาะสมทันสมัยและ
ก้าวหน้าสอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมและ
นโยบายของกองทัพบกได้
มาตรฐานตามข้อก าหนด
ของทหารและพลเรือนและ
ให้มีผลต่อการพัฒนาความรู้
ด้านภาษาท่ีสอนของนนร. 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่ง
เป็นภาษาสากลให้สามารถ
น ามาใช้งานได้จริง 

มีหลักสูตรการศึกษาด้าน
วิชาการระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ที่ได้มาตรฐานตาม
ข้อก าหนดของทางทหารและ
พลเรือน 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร 

๖) การบริหารและพัฒนาหลักสูตร กมส.ฯ  พ.อ.หญิง 
นภางค ์

๓.๑(๒), (๕) 
 

๗) โครงการ พัฒนาจัดท าระบบการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 

พ.อ.เสรี ๓.๑ 
 

๘) การส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาบริหารงานภาครัฐและการปกครอง 
และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

พ.อ.หญิง 
พิมลพรรณ 

๓.๑(๓) 

๙) การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา  พ.ต.หญิง 
ดลยา 

๓.๒(๓)(๔) 

๑๐) การจัดท า มคอ ๓ ถึง มคอ. ๗  พ.ต.หญิง 
ดลยา 

๓.๒(๑,๒,๕)  ๓.๓
(๑,๓,๕) 

๑๑) การแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
การศึกษา 

พ.อ.หญิง 
อาภัสรา 

๓.๓ (๔,๖) 
 

  



 
 

๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนา
ต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน 

๑๒) การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

พ.อ.หญิง 
ดรรชนวรรณ  

๓.๔(๒) 
 

๑๓) โครงการ พัฒนาต าราและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน กมส.ฯ 

พ.อ.หญิง 
ฉัตรแก้ว 

๓.๔(๑) 

๑๔) การปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน พ.อ.หญิง 
ฉัตรแก้ว 

๓.๔(๑) 

๖. แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน 

๑๕) การประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้าน
อุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู ้
 

พ.อ. หญิง 
ดรรชนวรรณ เทศนธรรม 
 เทศนธรรม 

๓.๔(๔,๕) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านผู้เข้ารับการศึกษา  

สนับสนุนรร.จปร. ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าเป็นนตท.(ทบ.) ให้
เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิและ
ยุติธรรมเพ่ือให้ได้นนร. ที่มี
ความรู้ความสามารถและ
ความพร้อมที่จะศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษา
ของรร.จปร. ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

รักษามาตรฐานระบบการสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้า
เป็นนตท. (ทบ.) ด้านวิชาการให้มี
ความโปร่งใสบริสุทธ์ิยุติธรรมและ
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

๗. แผนงานการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ทหารของทบ. 

๑๖) การจัดหาจัดเตรียมสถานที่สอบ 
 

พ.อ. 
ภาณุวัตร 
 

๑.๒ 

จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการ
ของนนร. ต่อสาธารณะชนอย่าง
ต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิง
โรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศ
เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้มผีู้สมัคร
สอบคัดเลือกเข้าเป็นนตท.(ทบ.) 
เพ่ิมข้ึนทุกปี 

๘. แผนงานการพัฒนา
ผู้เรียน 

๑๗) โครงการ ประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ 

พ.อ.พลพัต เทศนธรรม ๑.๒(๑) ๑๐.๑ 

๑๘) โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบหุรี ชองนนร. พ.อ.เสรี ๙.๑ 

๑๙) โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้น
ปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

พ.อ. 
ขัตติยพงศ์ เทศนธรรม 

๓.๒(๑),๙.๑, ๑๐.๑ 

๒๐) การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

พ.อ.หญิง 
พิมลพรรณ เทศนธรรม 

๑.๓ 

๒๑) การตีพิมพ์ เผยแพร่หรือการน าไปใช้ประโยชน์
ของโครงการวิจัย นนร. 

ร.ท.หญิง  
ชัชชนก 

๑.๓ 

๒๒) การจัดทัศนศึกษาของคณาจารย์และนนร.  พ.อ.หญิง 
วิลาสินี เทศนธรรม 

๒.๔,๓.๒(๑), ๙.๑ 

๒๓) การเชิญผู้มีประสบการณ์และความรู้จาก
หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้นนร. 

ร.อ.หญิง 
ณริตศา 

๑.๔(๑) 
 



 
 

๑๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
สนับสนุนรร.จปร. ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าเป็นนตท.(ทบ.) ให้
เป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิและ
ยุติธรรม… (ต่อ) 

รักษามาตรฐานทางด้านคุณ -
ภาพของนนร. ให้มีความพร้อม
ในทุกๆด้านทั้งในด้านการศึกษา
และด้านจริยธรรมเพ่ือเป็น
นายทหารที่ดีของกองทัพ 

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า 

๒๔) การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.กมส. ร.อ.หญิง  
เพ็ญพรรณ 

๓.๒ 

๒๕) โครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ นนร. 
สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

พ.อ.  
ยุทธพงศ์ เทศนธรรม 

๙.๒ 

๒๖) การจัดพิธีปฐมนิเทศ: วันทาบูชาครู พ.อ.หญิง 
อาภัสรา 

๗.๒(๑) ๙.๑ 

๒๗) การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ  
 

พ.อ.หญิง  
อาภัสรา 

๙.๑ 

๒๘)  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย
นนร. : กิจกรรมห้านาทีมีคุณธรรม จริยธรรม 
อุดมการณ์และความรับผิดชอบ 

พ.อ.  
ยุทธพงศ์ 

๗.๒(๑), ๙.๑ 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดให้มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกระดับ
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองโดยบุคลากร
ทุกระดับมีความรู้ความ

ทุกกองวิชามีระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพและ
น ามาใช้ในการพัฒนาและการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
และบุคลากรสกศ.ฯมีความรู้
ความเข้าใจระบบการประกัน
คุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

๒๙) การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพ่ือ
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ กมส.ฯ  

พ.ต.หญิง 
 สิริกาญจน์ 

๘.๒(๒) 

๓๐) การแต่งต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.อ.หญิง  
วิลาสิณี 

- 

๓๑) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร กมส. 

พ.อ.หญิง  
วิลาสิณี 

- 
 



 
 

๑๗ 

เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓๒) การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณา
แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

พ.ต.หญิง 
สิริกาญจน์   

๘.๒(๒) 

๓๓) การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

พ.ต.หญิง  
สิริกาญจน์ 

๕.๑(๑) 

๓๔) การจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี  
(จัดท า SAR) 

พ.อ.ขัตติย
พงษ์/ 
ร.ต.หญิงณัฐ
พร/ร.ต.หญิง 
.ธิริญญา 

๕.๑(๒) ๘.๒(๑) 
 
 
 
 

ด้านการส่งก าลังบ ารุง  

พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนการศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
ใช้และการท านุบ ารุงรักษา
สื่อ 

จัดการอบรมเรื่องการใช้และ
การบ ารุงรักษาสื่อการสอน
ประเภทต่างๆแก่บุคลากรฝ่าย
สนับสนุนทุกครั้งที่สกศ.ฯได้รับ
มอบสื่อการสอนใหม่ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์  

๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

๓๕) การส่งบุคลากรเข้าอบรมการปรนนิบัติบ ารุง และ
แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

พ.อ.พลพัต ๕.๔ 

ดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ์อาคาร
ส านักงานอาคารเรียนและ
บ้านพักของทางราชการใน
ความรับผิดชอบของสกศ.ให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมอยู่เสมอ 

ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์
อาคารส านักงานอาคารเรียน
และบ้านพักของทางราชการใน
ความรับผิดชอบของสกศ.ฯให้
สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมอยู่เสมอ 

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง 

๑๒. แผนงานการปรับ 
ปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
สิ่งอ านวยความสะดวก
และระบบ
สาธารณูปโภค 

๓๖) โครงการ ส ารวจและประมาณการเพ่ือการซ่อม
อาคาร กมส.ฯ เพ่ือรองรับบัณฑิตศึกษา 

พ.อ.พลพัต ๕.๔ 

 



 
 

๑๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 

ด้านก าลังพล  
ส่งเสริมให้บุคลากรทุก
ระดับชั้นศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือ
ยกระดับคุณวุฒิทางการ
ศึกษาโดยการช่วยในการ
จัดหาแหล่งทุนทั้งระดับ
ปริญญาตรีปริญญาโทและ
ปริญญาเอกท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

ในแต่ละปีอจ.สกศ.ฯแต่ละคนต้อง
เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการ
ฝึกอบรมทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ตนเองเก่ียวข้องอย่าง
น้อยปีละ๒ครั้งและเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯจัดร้อยละ๕๐ของ
จ านวนอจ.สกศ.ฯทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล  
๑๓. แผนงานส่งเสริม
พัฒนาขีดความสามารถ
ของก าลังพล 

๓๗) การส่งเสริมให้ก าลังพลมคีวามต้ังใจในการศึกษา
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 
 

ร.อ.หญิง 
เพ็ญพรรณ 

๒.๔, ๕.๔ 

๓๘) โครงการ สนับสนุนการจัดท าและการรับรอง
ผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการสภาอาจารย์ สก
ศ.รร.จปร. 

พ.อ.หญิง 
พิมลพรรณ 

๒.๑ 

๑๔. แผนงานพัฒนา
ความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศฯ 

- - - 

สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรมความสามคัคีการ
ท างานเป็นหมู่คณะรวมถึง
ค่านิยมที่ดีและเหมาะสม
อื่นๆแก่บุคลากร 

สกศ.ฯจัดอบรมหรือจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมเอกลักษณ์ศิลปวัฒน –
ธรรมและขนบธรรมเนียมประ-
เพณีทางทหารแก่บุคลากรอย่าง
น้อยปีละ๑ครั้ง 

กลยุทธ์ที่๑๐การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  
๑๕. แผนงานการท านุ
บ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

๓๙) การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร. 

พ.ต.ฐนัส ๗.๒(๑) 

๔๐) การจัดกิจกรรม พบพ่ีเก่าเล่าเรื่องใหม่ 
 

พ.ต.ฐนัส ๗.๒(๑) 

  



 
 

๑๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก(ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
   ๔๑) การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่ม

ธงไทย (ทัศนศึกษาฯ/ดูงาน) 
พ.ต.ฐนัส ๗.๒(๑) 

 
๑๖. แผนงานการพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตก าลังพล 

- - - 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เสนอความต้องการสิ่งอุปกรณ์
ที่เป็นผลมาจากวิทยาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือพัฒนา
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายน ามาใช้ใน
การศึกษาการวิจัยฯการ
บริหารงานของสกศ.ฯ อัน 
เป็นการยกระดับมาตรฐานฯ 

สกศ.ฯ มีระบบเครือข่ายคอม- 
พิวเตอร์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือใช้ใน
การศึกษาการวิจัยการบริหาร 
งานของสกศ.ฯที่สามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย  

๑๗. แผนงานการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๔๒) การท า E-learning พ.ท.แดง ๕.๑ 

๑๘. แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔๓) การพัฒนาเว็บไซต์ ร.ท.ภริลพัจ 
ร.ท.หญิง  
ชัชชนก 

๕.๑ 

ด้านการบริหารจัดการ 

พัฒนาการจัดโครงสร้างของ
หน่วยให้สามารถรองรับปริมาณ
งานที่มีอยู่และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

สกศ.ฯมีโครงสร้างของ
หน่วยที่สามารถรองรับ
ปริมาณงานที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและอนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

๔๔) โครงการ ปรับปรุงภูมิทศัน์ และ ๕ ส. กมส.ฯ : 
Big Cleaning Day 

ร.อ.สุรินทร์ ๗.๒ 



 
 

๒๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านก าลังพล  
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับชั้น
ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือยกระดับ
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

อจ.สกศ.ฯ เข้าร่วมสัมมนา
หรือเข้ารับการฝึกอบรมทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ตนเอง
เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ๒
ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทาง
วิชาการที่สภาอาจารย์ฯจัด
ร้อยละ๕๐ของจ านวนอจ.
สกศ.ฯทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลงัพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนอก
ทบ. ภายในกห.ฯ 

- 
 

- - 

๒๑. แผนงานการส่งก าลัง
พลเข้ารับการศึกษาฯ
นอกกห.ฯ 

๔๕) โครงการ ส่งก าลังพลเข้ารับศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ 

พ.ท.ถนัดกิจ ๒.๔, ๕.๔ 

๒๒. แผนงานการส่งก าลัง
พลเข้ารับการศึกษาของ
หลักสูตรต่างประเทศฯ 

- - - 

๒๓. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

๔๖) การส่งผู้บริหาร/อาจารย์ เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท้ัง
ภายในและต่างประเทศ  

พ.ท.หญิง  
ออมณ ี

๒.๔, ๕.๔ 

๔๗) การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/  
ทัศนศึกษา/ ดูงาน 

พ.ต.ฐนัส , 
ร.อ.หญิง  
เพ็ญพรรณ 

๕.๔ 

 



 
 

๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
ด้านการศึกษา 
พัฒนาและส่งเสริมการท างาน
วิจัยและงานวิชาการอื่นๆของอจ.
สกศ.ฯ และนนร. 
 

ให้การสนับสนุน
แก่รร.จปร. ในการจัดต้ัง
ศูนย์การวิจัยและกองทุน
วิจัยเพ่ือสนองตอบต่อการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย
ของนนร. อาจารย์และทบ. 
ภายในพ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที่๑๔หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค ์
 

๔๘) โครงการ ส่งเสริมเพ่ือการวิจัยและงานสร้างสรรค์
กมส.สกศ.รร.จปร. 

ร.ท.หญิง 
ชัชชนก 

๒.๒(๑) 

๔๙) การส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ
อาจารย์ 

พ.อ.หญิง 
นภางค ์

๒.๒ 

๒๕. แผนงานการจัดการ
ความรู้ (KM) 

๕๐) การจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. 
 

พ.อ. 
ยุทธพงษ์ 

๙.๒ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร
สายอาจารย์บริการทางวิชาการ 

ให้บริการทางการศึกษาแก่
สถานศึกษาภายนอกและ
กลุ่มบุคคลอื่นๆ 

๒๖. แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

๕๑) การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์
การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง
ทบ. 

ร.อ.หญิง 
ณริตศา 

๖.๑ 

๕๒) โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการ
วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ฯ ท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

พ.ท.หญิง 
อารีย์วรรณ 

๖.๑ 

  



 
 

๒๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพื่อให้รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
 

 

 ๕๓) โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

พ.ท.หญิง 
อารีย์วรรณ 

๖.๑ 
 
 

๕๔) การสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่
ชุมชน สังคม และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน  

พ.ท.หญิง 
อารีย์วรรณ 

๖.๑ 

๕๕) โครงการ บริการทางวิชาการผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

พ.อ.หญิง  
สาริณ ี

๖.๑ 

๕๖) โครงการ น าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

ร.ต.หญิง   
นัฐพร 
ร.ต.หญิง    
 ธิริญญา 

๖.๒ 

 



 
๒๓ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค/์กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : บุคลากรของ กมส.สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมขุ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 
๑. แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% 
 

๑) โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จ านวนบทความท่ี
น าเสนอผ่านรายการ
วิทยุต่อปี 

ไม่น้อย
กว่า ๔๐ 
บทความ 

พ.อ.  
ขัตติยพงศ์ 

๙.๑ 
 

๒) การจัดก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัย
มงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

จ านวนก าลังพลที่เข้า
ร่วมพิธี 

ร้อยละ 
๕๐ 

ร.อ. 
สุรินทร ์

๙.๑ 

๓) การจัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล จ านวนก าลังพลที่ร่วม
บริจาคโลหิต 

๒ คน ร.อ. 
สุรินทร ์

๙.๑ 

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพและมาตรการ
กดดันทางสังคม 

จ านวนข้อความรวม
ในการตรวจสอบ 

ไม่น้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ 
ข้อความ/ปี 

๔) การตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิด
สถาบันพระกษัตริย์ฯ 

จ านวนข้อความ หรือ 
คลิป หรือ URL ที่
ตรวจสอบพบ 

ไม่น้อย
กว่า ๖๐๐ 
ข้อความ 

พ.ท. 
แดง 

๙.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรกัชาติ 
๓. แผนงานการปลูกฝัง
และเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

๑๒๐ คน ๕) การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณร์ักชาติฯ จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่น้อย
กว่า ๑๐ 
คน 

พ.อ.หญิง 
สาธนี 

๙.๑ 



 
๒๔ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

เป้าประสงค/์กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปรญิญาตรีและปริญญาโทที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดทางทหารและพลเรือน 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานพัฒนา
หลักสูตร 

การรับรอง
หลักสูตรจาก
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

๑๐๐% 
 

๖) การบริหารและพัฒนาหลักสูตร กมส.ฯ  -การแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 
-การประชุม คกก.  

- ๑ ชุด 
- ไม่น้อย
กว่า ๒ ครั้ง 

พ.อ.หญิง 
นภางค ์

๓.๑(๒), 
(๕) 
 

๗) โครงการ พัฒนาจัดท าระบบการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรผ่านการรับรอง
จากสภา รร.จปร. 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

พ.อ.เสรี ๓.๑ 
 

๘) การส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาบริหารงานภาครัฐและการปกครอง 
และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

ความต้องการศึกษาต่อ
ในสาขาฯ ที่ส ารวจ 

ร้อยละ ๒๐ พ.อ.หญิง 
พิมลพรรณ 

๓.๑(๓) 

๙) การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา  ผลการประเมิน ไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ 

พ.ต.หญิง 
ดลยา 

๓.๒(๓)(๔) 



 
๒๕ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค/์กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ 

   ๑๐) การจัดท า มคอ ๓ ถึง มคอ. ๗  มคอ. ๓. – มคอ. ๗ ร้อยละ 
๑๐๐ ของ
วิชาท่ีสอน 

พ.ต.หญิง 
ดลยา 

๓.๒
(๑,๒,๕)  
๓.๓
(๑,๓,๕) 

๑๑) การแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ 

๑ ค าสั่ง พ.อ.หญิง 
อาภัสรา 

๓.๓ (๔,๖) 

เป้าประสงค์ : มีต ารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏบิัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันอุดมการณ์ศึกษาภายนอก 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการ
พัฒนาต ารา เอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอนและสื่อการเรียน
การสอน 

จ านวนต าราท่ี
จัดท าเพ่ือ
ประกอบการเรียน
การสอน 

๑๐ เล่ม ๑๒) การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ 

๑ ค าสั่ง พ.อ.หญิง 
ดรรชน-
วรรณ  

๓.๔(๒) 
 

๑๓) โครงการ พัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียน
การสอน กมส.ฯ 

จ านวนวิชาท่ีมีการใช้
เอกสารฯที่เป็นระบบ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
ของรายวิชา 

พ.อ.หญิง 
ฉัตรแก้ว 

๓.๔(๑) 

๑๔) การปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน จ านวนวิชาท่ีมีการใช้สื่อ
การสอนที่มีการปรับปรงุ
อย่างเหมาะสม 
 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐
ของรายวิชา 

พ.อ.หญิง 
ฉัตรแก้ว 

๓.๔(๑) 



 
๒๖ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค/์กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ 

 ๖. แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน 

คะแนนความพึง
พอใจของผู้เรียน
ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ไม่น้อยกว่า
๔.๐๐ 
 

๑๕) การประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์
การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู ้
 

คะแนนความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ 

พ.อ. หญิง 
ดรรชน-
วรรณ เทศนธรรม 
 เทศนธรรม 

๓.๔(๔,๕) 
 

เป้าประสงค์ : ๑ รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ด้านวิชาการให้มีความโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
                 ๒. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร.ต่อสาธารณชนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมทั้งประเทศเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มีผูส้มัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.)   
                     เพ่ิมข้ึนทุกปี 
                 ๓. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร.ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ท้ังในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพ่ือเป็นทหารที่ดีของกองทัพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร.ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๗. แผนงานการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร
ของ ทบ. 

มีประสิทธิภาพ 
ไม่มีการทุจริตใน
กระบวนการสอบ 

๑๐๐% ๑๖) การจัดหาจัดเตรียมสถานที่สอบ 
 

มีความเหมาะสม
เพียงพอ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 
 

พ.อ. 
ภาณุวัตร 
 

๑.๒ 



 
๒๗ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค/์กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ 

๘. แผนงานการ
พัฒนาผู้เรียน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๑๗) โครงการ ประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ 

ระดับความเชื่อมั่นในขีด
ความสามารถของนนร. 

ร้อยละ ๗๐ พ.อ.พลพัต เทศนธรรม ๑.๒(๑) 
๑๐.๑ 

๑๘) โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบหุรี ชองนนร. จ านวนนนร.ที่เลิกได้โดย
เด็ดขาด / ท่ีสูบลดลง / 
ที่เป็นผู้สูบหน้าใหม่ 

ร้อยละ ๑๐ 
/ ๕๐ / ๐ 
ตามล าดับ 

พ.อ.เสรี ๙.๑ 

๑๙) โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 
๓ สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

ความพึงพอใจของนนร. ไม่น้อยกว่า 
๔.๕ 

พ.อ. 
ขัตติยพงศ์ เทศนธรรม 

๓.๒(๑),
๙.๑, ๑๐.๑ 

๒๐) การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

จ านวน ผลงานที่ได้รับ
รางวัล 

๑ ผลงาน พ.อ.หญิง 
พิมลพรรณ เทศนธรรม 

๑.๓ 

๒๑) การตีพิมพ์ เผยแพร่หรือการน าไปใช้ประโยชน์ของ
โครงการวิจัย นนร. 

-จ านวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
-จ านวนผลงานที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ 
ของผลงาน 

ร.ท.หญิง 
ชัชชนก 

๑.๓ 

๒๒) การจัดทัศนศึกษาของคณาจารย์และนนร.  ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๓.๕๑ พ.อ.หญิง 
วิลาสินี เทศนธรรม 

๒.๔,๓.๒
(๑), ๙.๑ 

๒๓) การเชิญผู้มีประสบการณ์และความรู้จากหน่วยงาน
ภายนอกมาให้ความรู้นนร. 

จ านวนการเชิญผู้มาให้
ความรู้ 

ไม่น้อยกว่า 
๑ ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

ร.อ.หญิง 
ณริตศา 

๑.๔(๑) 
 
 
 



 
๒๘ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค/์กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ 

 ๙. แผนงานการ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐
  

๒๔) การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.กมส. จ านวนครั้งที่ นนร.เข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ภาค
การศึกษา
ละ ๒ ครั้ง 

ร.อ.หญิง 
เพ็ญพรรณ 

๓.๒ 

๒๕) โครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ นนร. สาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

ระดับความพึงพอใจของ
อาจารย์ และนายทหาร
ปกครอง 

๓.๕๑ 
 

พ.อ.  
ยุทธพงศ์ เทศนธรรม 

๙.๒ 

๒๖) การจัดพิธีปฐมนิเทศ: วันทาบูชาครู การจัดกิจกรรม 
 

๑ ครั้ง พ.อ.หญิง 
อาภัสรา 

๗.๒(๑) 
๙.๑ 

๒๗) การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ  
 

การจัดกิจกรรม 
 

๑ ครั้ง 
 

พ.อ.หญิง 
อาภัสรา 

๙.๑  

๒๘)  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย
นนร. : กิจกรรมห้านาทีมีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์
และความรับผิดชอบ 

จ านวนครั้งการอบรม 
และการตรวจระเบียบ
นนร. ของกองวิชา 

ไม่น้อยกว่า 
๒ ครั้ง/
สัปดาห์ 

พ.อ.  
ยุทธพงศ์ 

๗.๒(๑), 
๙.๑ 

เป้าประสงค์ : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพและน ามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากร กมส.ฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบ 
                  ประกันคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คะแนนประเมิน
ตนเอง สกศ.ฯ 

๔.๕๑ 
 

๒๙) การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพ่ือ
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ กมส.ฯ  

แผนปฏิบัติราชการ 
กมส. 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

พ.ต.หญิง 
สิริกาญจน์ 

๘.๒(๒) 



 
๒๙ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค/์กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ 

   ๓๐) การแต่งต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ค าสั่งแต่งต้ังคกก. ๑ ค าสั่ง พ.อ.หญิง  
วิลาสิณี 

- 

๓๑) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้แก่บุคลากร กมส. 

การจัดการอบรมโดย
กองวิชาและหน่วยต่างๆ 

ไม่น้อยกว่า 
๒ ครั้ง 

พ.อ.หญิง  
วิลาสิณี 

- 

๓๒) การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณา
แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

การเข้าร่วมประชุมของ
ก าลังพลและ
คณะกรรมการ 

๑ ครั้ง พ.ต.หญิง 
สิริกาญจน์   

๘.๒(๒) 

๓๓) การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

การส่งผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
๑๐๐ 

พ.ต.หญิง  
สิริกาญจน์ 

๕.๑(๑) 



 
๓๐ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กล
ยุทธ์/แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ 

   ๓๔) การจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี  
(จัดท า SAR) 

ความถูกต้องและ
ทันเวลาในการจัดท า
รายงานประกันคุณภาพ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

พ.อ.ขัตติย
พงษ์/ 
ร.ต.หญิงณัฐ
พร/ร.ต.
หญิง 
.ธิริญญา 

๕.๑(๒) 
๘.๒(๑) 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบ ารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ แก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุน 
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 
๑๑. แผนงานพัฒนา
บุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุง
อุปกรณ์ 

จ านวนบุคลากร 
สกศ.ฯ ท่ีได้รับการ
อบรม 

ร้อยละ ๘๐ ๓๕) การส่งบุคลากรเข้าอบรมการปรนนิบัติบ ารุง และ
แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

จ านวนชั่วโมงในการเข้า
รับการอบรม 

๒๐ ชม./ปี/
คน  

พ.อ.พลพัต ๕.๔ 

 

 

 

 



 
๓๑ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค/์กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ อาคาร ส านักงาน อาคารเรียน และบ้านพักข้าราชการในความรับผิดชอบของ กมส.สกศ.รร.จปร.ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านการส่งก าลังบ ารงุ 
๑๒. แผนงาน
ปรับปรุงอาคาร สิง่
ปลูกสร้าง สิ่งอ านวย
ความสะดวก และ
ระบบสาธารณูปโภค 

ความพึงพอใจของ
นนร.และบุคลากร 

๓.๕๑ ๓๖) โครงการ ส ารวจและประมาณการเพ่ือการซ่อม
อาคาร กมส.ฯ เพ่ือรองรับบัณฑิตศึกษา 

ประมาณการงาน
ซ่อมแซมอาคารของ 
กมส.  

กมส.ส่ง
ประมาณ
การฯให้  
สกศ. 
รร.จปร. 

พ.อ.พลพัต ๕.๔ 

เป้าประสงค์ : ในแต่ละปีอาจารย์ กมส.สกศ.รร.จปร.แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทาง 
                  วิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของอาจารย์ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล 
๑๓. แผนงานส่งเสริม
พัฒนาขีด
ความสามารถของ
ก าลังพล 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% 
 

๓๗) การส่งเสริมให้ก าลังพลมคีวามต้ังใจในการศึกษา
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 
 

จ านวนก าลังพลที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตร 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร.อ.หญิง 
เพ็ญพรรณ 

๒.๔, ๕.๔ 

๓๘) โครงการ สนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงาน
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

จ านวนอาจารย์ที่เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ไม่น้อยกว่า 
๒ คน 

พ.อ.หญิง 
พิมลพรรณ 

๒.๑ 

 

 



 
๓๒ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค/์กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๑๔.แผนงานพัฒนา
ความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ให้กับก าลังพล 

- - - - - - - 

เป้าประสงค์ : กมส.สกศ.รร.จปร.จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมทางทหารแก่บุคลากร อย่างน้อย 
                 ปีละ ๑ ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการท านุ
บ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 
  

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% 
 

๓๙) การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร. 

ความพึงพอใจของ นนร. ไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ 

พ.ต.ฐนัส ๗.๒(๑) 

๔๐) การจัดกิจกรรม พบพ่ีเก่าเล่าเรื่องใหม่ 
 

ความพึงพอใจของ นนร. ไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ 

พ.ต.ฐนัส ๗.๒(๑) 

๔๑) การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธง
ไทย (ทัศนศึกษาฯ/ดูงาน) 

ความพึงพอใจของ นนร. ไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ 

พ.ต.ฐนัส ๗.๒(๑) 

๑๖. แผนงานการ
พฒันาและ
เสริมสร้างคณุภาพ
ชีวติก าลงัพล 

- - - - - - - 



 
๓๓ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค/์กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ๑. กมส.สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ กมส.สกศ.ฯ ที่สามารถ 
                     ใช้งานได้ตลอดเวลา 
                 ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง 
กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการ
พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ ๔๒) การท า E-learning จ านวนวิชาท่ีน าเน้ือหา
เข้าสู่ระบบ E-learning 

ไมน้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

พ.ท.แดง ๕.๑ 

๑๘. แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๔๓) การพัฒนาเว็บไซต์ ความพึงพอใจของผู้ใช ้ ๓.๕๑ ร.ท.ภริลพัจ 
ร.ท.หญิง 
ชัชชนก 

๕.๑ 

เป้าประสงค์ : กมส.สกศ.รร.จปร.มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

ระดับความพึง
พอใจของบุคลากร
และนนร. 

๓.๕๑ ๔๔) โครงการ ปรับปรุงภูมิทศัน์ และ ๕ ส. กมส.ฯ : Big 
Cleaning Day 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนนร. 

๓.๕๑ ร.อ.สุรินทร์ ๗.๒ 



 
๓๔ 

 รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงาน 

เป้าประสงค/์กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้าร่วมฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่ 
                 สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.กมส.สกศ.รร.จปร.  
กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและสง่ก าลงัพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๐. แผนงานส่งก าลัง
พลเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรนอก ทบ. 
ภายใน กห.และ
แผนการใช้ประโยชน์ 

- - - - - - - 

๒๑. แผนงานส่งก าลัง
พลเข้ารับการศึกษา
ในระดับสูงข้ึนของ
หลักสูตร
ภายในประเทศ นอก 
กห.และแผนการใช้
ประโยชน์ 

จ านวนบุคลกากร
ที่ได้รับการศึกษา

สูงข้ึน 

๕ นาย ๔๕) โครงการ ส่งก าลังพลเข้ารับศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การศึกษาสงูข้ึน 

ไม่น้อยกว่า 
๑ นาย 

พ.ท.ถนัดกิจ ๒.๔, ๕.๔ 



 
๓๕ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงาน 

เป้าประสงค/์กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๒๒. แผนงานส่งก าลัง
พลเข้ารับการศึกษา
ของหลักสูตร
ต่างประเทศและ
แผนการใช้ประโยชน์ 

- - - - - - - 

๒๓. แผนงานส่งก าลัง
พลเข้าร่วมประชุม/
สัมมนากับหน่วยงาน
ทั้งของภาครัฐและ
เอกชนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

จ านวนโครงการ/ 
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ ๔๖) การส่งผู้บริหาร/อาจารย์ เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังภายในและ
ต่างประเทศ  

จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนา 

ไม่น้อยกว่า 
๔ นาย/ปี
การศึกษา 

พ.ท.หญิง 
ออมณ ี

๒.๔, ๕.๔ 

๔๗) การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/  
ทัศนศึกษา/ ดูงาน 

จ านวนผู้เข้าอบรม/ 
ทัศนศึกษา/ ดูงาน 

ไม่น้อยกว่า 
๕ คน 
 

พ.ต.ฐนัส , 
ร.อ.หญิง 
เพ็ญพรรณ 

๕.๔ 

เป้าประสงค์ : ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. ในการจัดต้ังศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัยเพ่ือสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ให้บริการศึกษาแก่สถานศึกษา
ภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ 
กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการ
วิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งาน
สร้างสรรค ์

คะแนนประเมิน
มาตรฐานที่ ๒ 

๓.๕๑ 
 

๔๘) โครงการ ส่งเสริมเพ่ือการวิจัยและงานสร้างสรรค์
กมส.สกศ.รร.จปร. 

จ านวนอาจารย์ที่ท างาน
วิจัย 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ 

ร.ท.หญิง 
ชัชชนก 

๒.๒(๑) 



 
๓๖ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงาน (ต่อ) 

เป้าประสงค/์กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

   ๔๙) การส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ
อาจารย์ 

ผลงานวิจัยดีเด่นที่ได้รับ
รางวัล 

๑ ผลงาน พ.อ.หญิง 
นภางค ์

๒.๒ 

๒๕. แผนการจัดการ
ความรู้ (KM) 

จ านวนเรื่องในการ
จัดการความรู้    
สกศ. 

๒๔ เรื่อง ๕๐) การจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. 
 

จ านวนเรื่อง ๒ เรื่อง พ.อ. 
ยุทธพงษ์ 

๙.๒ 

๒๖. แผนงานการ
บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% 
 

๕๑) การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การ
สอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้างทบ. 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๔ คะแนน ร.อ.หญิง 
ณริตศา 

๖.๑ 

๕๒) โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/
กรรมการวิทยานิพนธ์ฯ ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๓.๕๑ พ.ท.หญิง 
อารีย์วรรณ 

๖.๑ 

๕๓) โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๓.๕๑ พ.ท.หญิง 
อารีย์วรรณ 

๖.๑ 

๕๔) การสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สังคม และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๓.๕๑ พ.ท.หญิง 
อารีย์วรรณ 

๖.๑ 



 
๓๗ 

รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงาน (ต่อ) 

เป้าประสงค/์กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 
๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

   ๕๕) โครงการ บริการทางวิชาการผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๓.๕๑ พ.อ.หญิง 
สาริณ ี

๖.๑ 

๕๖) โครงการ น าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

จ านวนการบริการ
วิชาการฯ ท่ีน ามาใช้ใน
การพัฒนาการสอน
และ/หรือการวิจัย 

ร้อยละ ๘๐ ร.ต.หญิง  
นัฐพร 
ร.ต.หญิง    
ธิริญญา 

๖.๒ 

 



๓๘ 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ควรส่งเสริมการเข้าแข่งขันของ นนร. ในเวทีการแข่งขันอื่นๆ 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพ่ิมมากข้ึน 

 
กมส. ไม่ได้ก าหนดแผนเพ่ือตอบสนองข้อเสนอดังกล่าว 
เน่ืองจากข้อจ ากัดหลายประการ เช่น เวลาการเรียนและการ
ท ากิจกรรมของนนร. ห้วงเวลาของการแข่งรายการต่างๆ ไม่
สอดคล้องกับเวลาท่ีนนร.จะสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้เพราะ
การแข่งขันต้องใช้ห้วงเวลาท่ียาวกว่าการแข่งขันด้านอื่นๆ 

มาตรฐานที่ ๒  
๑ ควรมีการพัฒนาบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ  
 
๒ ควรมีการปรับทัศนคติเก่ียวกับการท างานวิจัย และท า
ผลงานวิชาการ  
๓ ควรมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
๑. มีการจัดท าแผนโครงการ ส่งเสริมเพ่ือการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ กมส.ฯ และกิจกรรมการส่งเสริมการประกวด
ผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์  
๒. มีการจัดท าโครงการสนับสนุนการจัดท าและการรับรอง
ผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการสภาอาจารย์ฯ  
๓. ก าลังพล กมส. มีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
หลากหลายด้าน ท้ังกับการบริการวิชาการแก่สังคม การรว่ม
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการวิชาการฯ เป็นวิทยากร
บรรยายในหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตาม
โครงการต่าง ๆ ท่ีปรากฏตามแผนปฏิบัติราชการ กมส. 

มาตรฐานที่ ๓ 
ควรน าเอาผลการบริการวิชาการมาใช้ในงานวิจัยเพ่ิมข้ึน และ
ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีโอกาสได้บริการทางวิชาการใน
ระดับชาติ 

 
กมส. มีคณาจารย์ที่ได้ท าการบริการทางวิชาการ ตาม
โครงการบริกรทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง  และมี
โครงการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน/
การวิจัย 

มาตรฐานที่ ๔ 
ควรพัฒนาโครงการและกิจกรรมตามแผนของ กมส.ฯ 
สามารถพัฒนาต่อยอดได้ หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

  
โครงการตามมาตรฐาน ๔ (เดิม) ยังคงด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ืองและมีการแก้ไขปรับปรุงตามการประเมินผลเพ่ือให้มี
ความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 



๓๙ 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

(ต่อ) 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๕ 
ควรพัฒนาการจัดการระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศยังไม่
สมบูรณ ์

 
กมส. มีการจัดท าโครงการพัฒนาเว็บไซต์ และการส่งเสริม
การท า E-learning  

มาตรฐานที่ ๖ 
อาจารย์ของ กมส. ส่วนใหญ่ยังไม่มีการเสนอผลงานเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ และอาจารย์กมส.ฯ ยังมีคุณวุฒิปริญญา
เอกไม่มากพอและยังมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาโท
อยู่ 

   
กมส.มีการจัดท าโครงการเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว โดยมี
โครงการสง่ก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท 
และเอกฯ  โครงการสง่เสริมเพ่ือการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
และโครงการ สนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงานเพ่ือ
ขอต าแหน่งทางวิชาการฯ 

มาตรฐานที่ ๘ 
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีได้ก าหนดไว้ ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
ประกันฯ ของกองวิชา ควรมีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการใหค้รบตามกระบวนการ PDCA  

 
กมส. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้แก่ก าลังพล กมส.ฯ  รวมถึงมีการมอบหมายให้
คณาจารย์ทุกท่านได้มีส่วนรับผิดชอบในแผนปฏิบัติงานของ
กองวิชาฯ เพ่ือความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษา  

 
 



๔๐ 

รายการโครงการ/กิจกรรม ประกอบแผนการปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑) โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) การจัดก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๓) การจัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 
๔) การตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันพระกษัตริย์ฯ 
๕) การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณร์ักชาติฯ 
๖) การบริหารและพัฒนาหลักสูตร กมส.ฯ 
๗) โครงการ พัฒนาจัดท าระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 
๘) การส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารงานภาครัฐและการปกครอง และสาขาการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
๙) การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา 
๑๐) การจัดท า มคอ ๓ ถึง มคอ. ๗ 
๑๑) การแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา 
๑๒) การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๓) โครงการ พัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน กมส.ฯ 
๑๔) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
๑๕) การประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู ้
๑๖) การจัดหาจัดเตรียมสถานที่สอบ 
๑๗) โครงการ ประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ 
๑๘) โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบหุรี ่
๑๙) โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
๒๐) การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒๑) การตีพิมพ์ เผยแพร่หรือการน าไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัย นนร. 
๒๒) การจัดทัศนศึกษาของคณาจารย์และนนร. 
๒๓) การเชิญผู้มีประสบการณ์และความรู้จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้นนร. 
๒๔) การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.กมส. 
๒๕) โครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
๒๖) การจัดพิธีปฐมนิเทศ: วันทาบูชาครู 
๒๗) การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ 
๒๘)  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย นนร.: การจัดกิจกรรม ห้านาทีมีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และ
ความรับผิดชอบ 
๒๙) การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติราชการ กมส.ฯ 
๓๐) การแต่งต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
๓๑) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร กมส. 
๓๒) การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพ่ือสรปุผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการพัฒนา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๓๓) การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๕๙ 



๔๑ 

๓๔) การจัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษา (จัดท า SAR) 
๓๕) การส่งบุคลากรเข้าอบรมการปรนนิบัติบ ารุง และแกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
๓๖) โครงการ ส ารวจและประมาณการเพ่ือการซ่อมอาคาร กมส.ฯ เพ่ือรองรับบัณฑิตศึกษา 
๓๗) การส่งเสริมให้ก าลังพลมคีวามต้ังใจในการศึกษาหลกัสูตรตามแนวทางรับราชการ 
๓๘) โครงการ สนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 
๓๙) การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร. 
๔๐) การจัดกิจกรรม พบพ่ีเก่าเล่าเรื่องใหม่ 
๔๑) การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย 
๔๒) การท า E-learning 
๔๓) การพัฒนาเว็บไซต์ 
๔๔) โครงการ ปรับปรุงภูมิทศัน์ กมส.ฯ และ ๕ ส. : Big Cleaning Day 
๔๕) โครงการ ส่งก าลังพลเข้ารับศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
๔๖) การส่งผู้บริหาร/อาจารย์ เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา 
๔๗) การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ ทัศนศึกษา/ ดูงาน 
๔๘) โครงการ ส่งเสริมเพ่ือการวิจัยและงานสร้างสรรค์กมส.สกศ.รร.จปร. 
๔๙) การส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ 
๕๐) การจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. 
๕๑) การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้างทบ. 
๕๒) โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการ
วิทยานิพนธ์ฯ ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
๕๓) โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สนับสนุนหน่วยงาน
อื่น 
๕๔) การสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
๕๕) โครงการ บริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสยีง 
๕๖) โครงการ น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บรกิารทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 
 

 
 
 
 
 



๔๒ 

 

โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กมส.สกศ.รร.จปร. 
      ๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ พ.อ. ขัตติยพงศ์   ภักดีชน 
      ๑.๒ ท่ีปรึกษาโครงการ 
             - พ.อ. ภาณุวัตร     อาด า  ท่ีปรึกษา 
         - พ.อ. หญิง พิมลพรรณ  อุโฆษกิจ  ท่ีปรึกษา 
         - พ.อ. เสรี   วงศ์ชุ่มใจ ท่ีปรึกษา 
๒. หลักการและเหตุผล 
 นับต้ังแต่ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อ ๕ 
พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระองค์ได้ทรงทุ่มเทก าลังพระวรกายและก าลังพระสติปัญญา บ าเพ็ญพระราชกรณียะกิจ
เพื่ออาณาประชาราษฎร์ด้วยความเอื้ออาทรห่วงใยต่อความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน จนเกิดเป็น
โครงการหลวงกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนท้ังส้ิน 
นอกจากนี้พระองค์ยังได้พระราชทาน “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไว้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่
ประชาชนและในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยคุณค่าเชิงปรัชญาท่ีเรียบง่าย สอดคล้องกับธรรมชาติ 
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จนส่งผลดีต่อผู้น าไปปฏิบัติและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติยศแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้ทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ 
จึงสมควรจัดท าบทความวิทยุเพื่อเทิดพระเกียรติน าเสนอผ่านทางสถานีวิทยุโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
๔. เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
 จ านวนบทความท่ีน าเสนอผ่านรายการวิทยุ/ป ี
๕. เป้าหมาย 
 น าเสนอบทความออกอากาศไม่น้อยกว่า ๔๐ บทความต่อป ี
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 น าเสนอบทความเทิดพระเกียรติผ่านสถานีวิทยุโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 
ครั้งละไม่ต่ ากว่า ๓๐ นาที 
๘. งบประมาณและทรัพยากร 
 - 



๔๓ 

 

 
๙. การติดตามและประเมินผล 
 โดยสถานีวิทยุ รร.จปร. 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ประชาชนท่ีรับฟังรายการวิทยุมีความเข้าใจและซาบซึ้ ง ต่อพระมหากรุณาธิ คุณท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชน 
 ๑๐.๒ ประชาชนได้น าแนวพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองและชุมชนให้ดียิ่งๆ ข้ึนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 

การจัดก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๒  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 ร.อ.สุรินทร์  วงษ์โสม 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันอันท่ีรักและเทิดทูนของคนไทยท้ังประเทศ เป็นศูนย์รวมของจิตใจ 
และเป็นสัญลักษณ์ของชาติ ท่ีผ่านมามีผู้ไม่หวังดีได้ออกมาแสดงการล่วงละเมิดสถาบันฯ ในหลายลักษณะ 
การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกถึงการเทิดทูนสามารถท าได้หลายวิธี  แต่วิธีการท่ี
ง่ายท่ีสุดก็คือการแสดงออกในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๓. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้ก าลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๔. เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
 จ านวนก าลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ท่ีร่วมพิธีจุดเทียนชัยฯ 
๕. เป้าหมาย 
 ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนก าลังพล 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 ประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยฯ ตามวัน -เวลาและสถานท่ี ท่ี 
รร.จปร. ก าหนด 
๘. งบประมาณและทรัพยากร 
 - 
๙. การติดตามและประเมินผล 
 รวบรวมยอดก าลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ท่ีร่วมพิธีจุดเทียนชัยฯ และท าบันทึก 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

 
 
 
 



๔๕ 

 

การจัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๓  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 ร.อ.สุรินทร์  วงษ์โสม 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันอันท่ีรักและเทิดทูนของคนไทยท้ังประเทศ เป็นศูนย์รวมของจิตใจ 
และเป็นสัญลักษณ์ของชาติ ท่ีผ่านมามีผู้ไม่หวังดีได้ออกมาแสดงการล่วงละเมิดสถาบันฯ ในหลายลักษณะ 
การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกถึงการเทิดทูนสามารถท าได้หลายวิธี  วิธีการหนึ่ง
ซึ่งกระท ากันอย่างกว้างขวางคือการท าสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ก าลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตามโอกาสต่างๆ 
๔. เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
 จ านวนก าลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ท่ีร่วมบริจาคโลหิต 
๕. เป้าหมาย 
 ๒ คน 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 ประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ร่วมบริจาคโลหิต  ตามวัน-เวลาและสถานท่ี ท่ี 
รพ.รร.จปร. ก าหนด  
๘. งบประมาณและทรัพยากร 
 - 
๙. การติดตามและประเมินผล 
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมรวบรวมยอดก าลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ท่ีร่วมบริจาคโลหิต และท าบันทึก 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ก าลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ร่วมบริจาคโลหิต เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

 
 
 
 



๔๖ 

 

การตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันพระกษัตริย์ฯ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๔  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 พ.ท.แดง  ศรีอรุโนภาส   
๒. หลักการและเหตุผล 

ส านักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ให้ข้อมูลว่า การบ่อนท าลายสถาบันพระมหากษัตริย์มีหลายรูปแบบ 
อาทิ การล้มล้าง การล่วงละเมิดจาบจ้วงในรูปแบบต่างๆ การแสวงหาผลประโยชน์จากสถาบันพระมหากษัตริย์ 
หรือการท าให้เส่ือมเสียพระเกียรติยศ เป็นต้น  ขณะนี้มีกลุ่มบุคคลเคล่ือนไหวอันมีลักษณะ เป็นการบ่อน
ท าลายสถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นท่ีจังหวัดต่างๆ 9 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา นครสวรรค์ 
อุดรธานี หนองบัวล าภู เลย สงขลา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลไกของกระทรวงมหาดไทย ได้เฝ้าติดตาม
พฤติกรรมดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา 
 ท่ีผ่านมา มีผู้ไม่หวังดีได้ออกมาแสดงการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านทางสังคมออนไลน์ใน
หลายลักษณะ ต้ังแต่การโพสต์ข้อความท่ีหมิ่นเหม่ จนไปถึงการโพสต์วิดีโอคลิปในท านองเสียดสีหรือให้ร้ายต่อ
สถาบันฯ อันเป็นท่ีรักและเทิดทูนของคนไทยท้ังประเทศ ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่ งเป็นศูนย์
รวมของจิตใจ และเป็นสัญลักษณ์ของชาติ จึงมีผลโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติด้วย   ดังนั้น ในฐานะของ
ทหาร มีหน้าท่ีอย่างหนึ่งท่ีต้องต่อต้านและเฝ้าระวังการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นบ่อนท าลาย
ประเทศ   
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพื่อให้ก าลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. ทุกนายได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์    
 ๓.๒  เพื่อแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดล่วงละเมิดสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและมาตรการกดดันทางสัง คม  มา
ด าเนินการต่อผู้กระท าความผิดได้อย่างมีประสิทธิผล 
๔. เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
 จ านวนข้อความ หรือวิดีโอคลิป หรือ URL ท่ีล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ท่ีตรวจสอบพบ 
๕. เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ข้อความ 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 ๗.๑ ช้ีแจงก าลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. ทุกนาย ให้เฝ้าระวังการล่วงละเมิดสถาบันฯ ทางส่ือสังคม
ออนไลน์ทุกประเภท 



๔๗ 

 

 ๗.๒ ให้ก าลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. รายงานการล่วงละเมิดสถาบันฯ โดยคัดลอก URL ของเวบไซต์
หรือท่ีอยู่ของส่ือสังคมออนไลน์ ส่งให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ทาง Line กลุ่มของ กมส.สกศ.รร.จปร.  ทุกวันศุกร์ 
เวลา ๑๕๐๐ – ๒๔๐๐  อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒๐ รายการ 
 ๗.๓ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  น าข้อมูลรายงานท่ีได้รับ  แจ้งต่อเวบไซต์ http://mahosot.com/แจ้ง
เว็บหมิ่น-report-web.html   หรือ  https://report.thaihotline.org/report/website  
๘. งบประมาณและทรัพยากร 
 - 
๙. การติดตามและประเมินผล 
 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมรวบรวมรายงานการล่วงละเมิดสถาบันฯ  บันทึกและประเมินผลจากจ านวน
ข้อความท่ีล่วงละเมิดสถาบันฯ  รายงาน ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. ทราบทุกสัปดาห์แรกของเดือน  และติด
ประกาศท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ก าลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. ทราบ  เพื่อให้ร่วมกันด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  ก าลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. ทุกนายได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์    
 ๑๐.๒  ได้พบเบาะแสการกระท าความผิดล่วงละเมิดสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ และรายงานต่อ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและมาตรการกดดันทางสังคม  
มาด าเนินการต่อผู้กระท าความผิดได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mahosot.com/แจ้งเว็บหมิ่น-report-web.html%20%20%20หรือ
http://mahosot.com/แจ้งเว็บหมิ่น-report-web.html%20%20%20หรือ
https://report.thaihotline.org/report/website


๔๘ 

 

การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติฯ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๕  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.อ.หญิง สาธนี  แก้วสืบ   
๒. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายของกองทัพบกมุ่งเน้นให้หน่วยทหารทุกหน่วยมีอุดมการณ์ความรักชาติ อันป็นมาตรฐานแห่ง
ความดีอันสูงสุดในหน้าท่ีทหารของชาติ ท่ีต้องมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อประเทศชาติ 
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันท้ังในส่วนของ รร.จปร. และ สกศ.รร.จปร. ได้เห็นความส าคัญและจัดให้มี
การอบรมปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ เพื่อให้ก าลังทุกนายมีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพื่อ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ตลอดจนยึดมั่นในเกียรติและศักศรีของทหาร มีรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี และท างานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ก าลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. เข้ารับการอบรมปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
ท่ีจัดขึ้นโดย รร.จปร. และ สกศ.รร.จปร. 
๔. เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
๕ เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 ก าหนดให้ก าลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการอบรมปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความ
รักชาติ ตามวัน-เวลาและสถานท่ี ท่ี รร.จปร. และ สกศ.รร.จปร. ก าหนด 
๘. งบประมาณและทรัพยากร 
 - 
๙. การติดตามและประเมินผล 
 ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมยอดก าลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ท่ีร่วมการอบรมปลูกฝังและ
เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และท าบันทึก 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ก าลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. เข้ารับการอบรมปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
เป็นไปตามเป้าหมาย 



๔๙ 

 

 ๑๐.๒ ก าลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ยึดมั่นในเกียรติและศักศรีของทหาร มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ี และท างานด้วยความทุ่มเทและเสียสละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

การบริหารและพัฒนาหลักสูตร กมส.ฯ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๖  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.อ.หญิง รศ.ดร.นภางค์ คงเศรษฐกุล   
๒.  หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรเป็นหัวใจส าคัญส าหรับการจัดการศึกษาทุกระดับ เป็นแนวทางหลักและองค์ประกอบในการ
จัดการเรียนรู้และประสบการณ์ท้ังมวลให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาในทุกด้านท้ังด้าน
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายท่ีพึงประสงค์ หลักสูตรท่ีดีควรสนองตอบต่อ
ความต้องการของสังคม และด้วยเหตุท่ีสังคมมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลักสูตรจึงควรได้รับการพัฒนา
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ 
 จากการที่ รร.จปร. มีหน้าท่ีในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์
ของกองทัพกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นหน่วยหนึ่งทางด้านการศึกษา ท าหน้าท่ีในการให้
การศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ โดยมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ท่ีส าคัญหลากหลายสาขาท้ัง สังคมวิทยา 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ นนร. ท้ัง
ภายในและภายนอกกองวิชาฯ เพื่อเป็นการเตรียม นนร. ให้มีความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป กระแสการเปล่ี ยนแปลงท่ีมีอยู่
อย่างรอบด้าน ท าให้ กองวิชาฯ มีความจ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนแนวทางในการให้การศึกษากับ นนร.
เช่นกัน เพื่อให้ความรู้ท่ีใช้สอนนั้นเข้ากันได้กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริง ท าให้ นนร.สามารถมองเห็นภาพท่ี
แท้จริงได้เพื่อความรู้และความเข้าใจท่ีถ่องแท้ยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงสอดรับกับการเปล่ียนแปลงได้
อย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องมีการน าหลักสูตรที่ใช้เป็นแผนแม่บทในการสอน มาทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้นนร.ท่ีจบการศึกษาจาก รร.จปร. โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกองวิชา
กฎหมายและสังคมศาสตร์ ได้เป็นนายทหารที่มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของกองทัพต่อไป 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
ให้มีความทันสมัย เหมาะสม และได้มาตรฐาน เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงไปของสังคมปัจจุบัน ให้บุคลากรท่ี
จบการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพ 
๔.  ตัวชี้วัด 
 - การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 - การประชุมคณะกรรมการ 
๕.  เป้าหมาย 
  - คณะกรรมการ ๑ ชุด/ปี 
  - การประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 



๕๑ 

 

 
๖.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗.  วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑  ผอ.กมส. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 ๗.๒  ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรในด้านวิชาการ ประจ าปี ๒๕๕๙  เพื่อประเมิน
และตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของหลักสูตรท่ีใช้อยู่ พร้อมประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรในเบ้ืองต้น เพื่อก าหนดกรอบการท างาน 
 ๗.๓  แจ้งอาจารย์ประจ ากองวิชาฯ โดยแบ่งตามสาขาวิชาทุกท่านเพื่อทบทวนวิชาท่ีตนต้องรับผิดชอบ
ถึงความจ าเป็น สังเขปรายวิชา และเนื้อหาการสอน 
 ๗.๔  ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่วมกันในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยรวมท้ัง ๕ 
สาขาวิชา โดยให้มีการบูรณาการระหว่างกัน และจัดล าดับความเหมาะสมของการสอนในแต่ละวิชาร่วมกันโดย
เปิดโอกาสให้มีการทบทวนในแต่ละสาขาอีกครั้งหนึ่ง 
 ๗.๕  ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาในการร่างแผนหลักสูตร 
๘.  งบประมาณ 
 - 
๙.  การติดตามประเมินผล 
 ติดตามความคืบหน้าในการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการฯ  แต่ละครั้ง 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานท่ีต้องการความต่อเนื่องและไม่อาจท าได้ในทุกปีการศึกษา อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา มีการประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้หลักสูตรท่ี
เหมาะสมกับการเรียนการสอนของนนร.อย่างแท้จริง 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

โครงการ พัฒนาจัดท าระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๗  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.อ.เสรี   วงศ์ชุ่มใจ   
๒.  หลักการและเหตุผล 
 จากการที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าท่ีในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น า
ทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก  กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นหน่วยหนึ่งทางด้าน
การศึกษา ท าหน้าท่ีในการให้การศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ โดยมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ท่ีส าคัญ
หลากหลายสาขาท้ัง สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ เพื่อน ามาใช้ใน
การเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนายร้อย แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีรร.จปร.ต้องมีการปรับตัวในหลากหลาย
ด้าน ผู้บังคับบัญชาจึงมีนโยบายให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการเปิดสอนในระดับมหาบัณฑิต โดย
จะท าการเปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารภาครัฐและการปกครอง  และ
สาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
 กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์เป็นสาขาหนึ่งท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในการจัดท า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตท้ัง ๒ สาขา ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาทาง
กองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร์ จึงได้มีการด าเนินการในเรื่องการร่างหลักสูตร การออกระเบียบเพื่อรองรับ
การจัดการการศึกษาระดับมหาบัณฑิต การเตรียมความพร้อมท้ังทางบุคลากรผู้สอน สารสนเทศและส่ือการ
สอน  ตลอดจนสถานท่ีเรียน เพื่อให้สามารถรองรับการเปิดหลักสูตรดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ให้มีความทันสมัย เหมาะสม และได้มาตรฐาน 
เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงไปของสังคมปัจจุบัน ให้บุคลากรท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มีศักยภาพ
เทียบเท่าหรือดีกว่าในสถาบันศึกษาอื่นๆ ในระดับเดียวกัน 
๔.  ตัวชี้วัด 
 หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภา รร.จปร. 
๕.  เป้าหมาย 
 ร้อยละ ๑๐๐ 
๖.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑ พ.ค.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐ 
๗.  วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑  ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารงาน
ภาครัฐและการปกครอง  และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคง ในเรื่องโครงสร้างหลักสูตร 
ค าอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอื่นๆ



๕๓ 

 

ตลอดห้วงเวลาด าเนินงาน เพื่อร่วมกันปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรและเตรียมน าเสนอให้กรรมการวิพากษ์หลักสูตร
พิจารณาต่อไป 
 ๗.๒  ประสานคณะกรรมการร่างระเบียบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อยกร่างระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ระเบียบการใช้จ่ายเงิน ระเบียบเกี่ยวกับการจัดท าวิทยานิพนธ์  
การสอบวิทยานิพนธ์ คู่มือนักศึกษา และอื่นๆ เป็นต้น 
 ๗.๓  จัดท าเป็นโครงร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตท้ัง ๒ สาขา เพื่อน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารการศึกษารับรอง จากนั้นส่งต่อให้กรรมการวิพากษ์หลักสูตรพิจารณา และส่งให้สภาโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้ารับรองร่างหลักสูตร 
๘.  งบประมาณ 
 - 
๙.  การติดตามประเมินผล 
 ติดตามความคืบหน้าในการประชุมของคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ท้ัง ๒ สาขา อย่างใกล้ชิด 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ในหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒. ข้าราชการในพื้นท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและบุคคลท่ัวไปในพื้นท่ีใกล้เคียงท่ีสนใจใน
หลักสูตรดังกล่าวสามารถศึกษาต่อได้ โดยสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๔ 

 

การส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารงานภาครัฐและการปกครอง และ
สาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ความม่ันคง 

โครงการ/กิจกรรมท่ี ๘  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 
 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.อ.หญิง พิมลพรรณ อุโฆษกิจ 
๒. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแผนงานในการเปิดหลักสูตร ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการ
บริหารงานภาครัฐและการปกครอง และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคง โดยมีกองวิชากฎหมาย
และสังคมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้น กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์จึงเห็นสมควรท่ีจะมีการวิจัยทาง
ตลาด เพื่อส ารวจความต้องการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารงานภาครัฐและการปกครอง และ
สาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคง อันจะเป็นประโยชน์ในการหาแนวทางในจัดการหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารงานภาครัฐและการปกครอง
และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
 ๓.๒ เพื่อศึกษาเหตุผลของความต้องการศึกษาต่อและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารงานภาครัฐและการปกครองและสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
๔. ตัวชี้วัด 
  รายงานผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารงานภาครัฐและการ
ปกครอง และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
๕.เป้าหมาย 
 กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ 20  
๖.ระยะเวลาในการด าเนินการ: ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 มี.ค.- ส.ค. ๕๙ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 - ต้ังคณะท างานวิจัย 
 - ติดตามการด าเนินการ 
 - สรุปและรายงานผลการส ารวจ 
๘.งบประมาณ 
 จ านวน ๖๖,๘๘๐บาท 
๙. การติดตามประเมินผล:  
 ประชุมติดตามการด าเนินงานทุกเดือน   



๕๕ 

 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  - ทราบความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 
  - น าผลการส ารวจไปเตรียมการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

การประเมินผลการสอนรายวิชา  
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๙  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.ต.หญิง ดลยา  เบญจาศิริชัย   
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเรียนการสอน
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท าให้มีการเปิด สอนทางด้าน
สังคมศาสตร์ในหลายวิชา ซึ่งการวัดผลและประเมินผลในการเรียนการสอนเป็นการมุ่งค้นหาและพัฒนา
ความสามารถและสมรรถภาพของผู้เรียน รวมท้ังเพื่อให้คณาจารย์น าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการ
สอน จุดมุ่งหมายของการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนมีสองประการ ประการแรกคือ การวัดและ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Formative Assessment) เป็นการประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้สอนจะสังเกตจุดเด่นหรือจุดท่ีต้องแก้ไขของผู้เรียนและผู้สอนแนะน าผู้เรียน
จนท าให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตามศักยภาพของ
ผู้เรียนอย่างเต็มท่ี ประการท่ีสอง การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) เป็นการวัดและ
ประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียน เช่น เรียนจบหน่วยการเรียนจบรายวิชา จบหลักสูตร เป็นต้น การวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนจึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อย  ผล
การวัดและการประเมินผลจะช่วยบ่งบอกความสามารถในการเรียนรู้ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และศักยภาพ
ของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางการเรียนรู้ในระบบการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าต่อไปในอนาคต 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นท่ี นนร.มีต่อการสอนของคณาจารย์ในกองวิชา เพื่อท าการพัฒนาปรับปรุง
การสอนต่อไป  
๔. ตัวชี้วัด 
 ผลการประเมิน 
๕.  เป้าหมาย   
 ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
๖.  ระยะเวลาในการด าเนินการ  
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 จัดให้นนร. ประเมินการสอนของผู้สอนเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา เพื่อน าผลท่ีได้มาพัฒนาปรับปรุงการ
สอนในครั้งต่อไป 
 



๕๗ 

 

 
๘.  งบประมาณ 
      - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ประเมินผลตามแบบประเมินผลมาตรฐาน ท้ายภาคการศึกษาโดยนนร. 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การประเมินผลการเรียนการสอนจะถูกจัดท าเป็นระบบ เพื่อให้คณาจารย์และนักเรียนนายร้อยน าไป
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต และเป็นการสนับสนุนระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

การจัดท า มคอ. ๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗   
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑๐  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.ต.หญิง ดลยา  เบญจาศิริชัย   
๒. หลักการและเหตุผล 

จากการท่ี กมส.สกศ.รร.จปร. ได้พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และ
สามารถแสดงถึงผลการปฏิบัติงานของ กมส.สกศ.รร.จปร. อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้ครบตามกระบวนการท่ีต้องกระท า กมส.สกศ.รร.จปร. จึงต้องด าเนินการให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนในวิชาต่างๆ ได้จัดท า มคอ.๓ มคอ.๕ ในทุกภาคการศึกษา  และให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท า มคอ.๗ เมื่อจบปีการศึกษา 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพของ กมส.สกศ.รร.จปร. 
๓.๒ เพื่อเป็นการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ครบตามกระบวนการท่ีต้องกระท า 

๔. ตัวชี้วัด 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนในวิชาต่างๆ ได้จัดท า มคอ.๓ มคอ.๕ ในทุกภาคการศึกษา  และให้

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท า มคอ.๗ เมื่อจบปีการศึกษา 
๕. เป้าหมาย 

๑๐๐% 
๖.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 

๗.๑ ก าหนดตารางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนและแจ้งให้อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีธุรการทราบ 
๗.๒ คณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาตรวจและรายงานผลการพิจารณา มคอ.๓ และ มคอ.๕ 

ในทุกภาคการศึกษาให้ ผอ.กมส.สกศ. ทราบ  
๗.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท า มคอ.๗ เมื่อจบปีการศึกษาและรายงานผล มคอ.๗ ให้ ผอ.

กมส.สกศ. ทราบภายใน ๕ เดือนหลังจบปีการศึกษา 
๘.  งบประมาณ   
 - 
 



๕๙ 

 

 
๙. การติดตามประเมินผล 

จัดให้มีการรายงานการด าเนินงานการตรวจ มคอ. ๓ มคอ. ๕ และการปฏิบัติต่างๆ ตามตารางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ และมีการสรุปผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
เมื่อส้ินปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

พัฒนาการท างาน กมส.สกศ.รร.จปร. สู่รูปแบบวัฒนธรรมการท างานเชิงคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา
ผลการด าเนินงานของ สกศ.รร.จปร. ให้เป็นที่ยอมรับท้ังภายในและภายนอกกองทัพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

การแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑๑  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบ  
 พ.อ.หญิง อาภัสรา      สารลักษณ์   
๒. หลักการและเหตุผล 
 กมส. เป็นกองวิชาท่ีเปิดสอนในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยมีการบูรณาการสาขาวิชา
ทางด้านสังคมศาสตร์หลากหลายสาขาในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้อย่างกว้างขวาง ท้ังนี้
เนื่องจากการที่กองวิชามีสาขาวิชาท่ีหลากหลายและมีจ านวนนนร.มาก ท าให้ทางกองวิชามีความตระหนักถึง
คุณภาพในมาตรฐานในการศึกษา จึงมีความจ าเป็นในการแต่งต้ังคณะกรรมการของกองวิชาฯ เพื่อการก ากับ
ดูแลในเรื่องดังกล่าว 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อการก ากับมาตรฐานในการเรียนและการสอนในกองวิชาให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตาม
ระเบียบของสกศ. 
 ๓.๒ เพื่อให้คณาจารย์มีความต่ืนตัวในการพัฒนามาตรฐานในการสอนของตนเองอยู่เสมอ 
๔. ตัวชี้วัด 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕. เป้าหมาย 
 ๑ ค าส่ัง /ปี 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
   ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ผู้อ านวยการกองวิชาพิจารณาผู้ท่ีมีความเหมาะสมและออกค าส่ังแต่งต้ังตามระเบียบ 
๘. งบประมาณ   
   - 
๙. การติดตามประเมินผล  
  – 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีการด าเนินงานการก ากับการเรียนการสอนของกองวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานและระเบียบฯ 
 
 
 

 



๖๑ 

 

การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑๒  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.อ. หญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม  
๒. หลักการและเหตุผล 
  จากโครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน กมส .ฯ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จึง
จ าเป็นต้องมีคณะกรรมการการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็น
ตัวชี้วัดท่ีเป็นรูปธรรมถึงความส าเร็จของโครงการข้างต้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน กมส.ฯ 
๔.  ตัวชี้วัด 
       การแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีการประชุมปีละ ๒ ครั้ง 
๕.  เป้าหมาย 
  คณะกรรมการ ๑ ชุด / ปี  และการประชุม ๒ ครั้ง 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 

๗.๑  ผอ.กมส.แต่งต้ังคณะกรรมการ 
๗.๒  คณะกรรมการผู้มีหน้าท่ีท าการขับเคล่ือนตรวจสอบ การพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน 
๗.๓  ท าการประชุมคกก. และรายงานผลให้ ผอ.กมส.ทราบ เป็นครั้งคราวในการประชุมประจ าเดือน 

๘. งบประมาณ     
    - 
๙. การติดตามประเมินผล 
  ด าเนินงานตามปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๙  
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  กองวิชามีการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ นนร.ได้รับการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

 
 
 
 
 



๖๒ 

 

โครงการ พัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน กมส.ฯ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑๓  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑.  หน่วยเจ้าของโครงการ  
 พ.อ.หญิง ฉัตรแก้ว บุลสุข  
๒.  หลักการและเหตุผล 
 รร.จปร. มีหน้าท่ีในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพ  
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นหน่วยหนึ่งทางด้านการศึกษา ท าหน้าท่ีในการให้การศึกษา
ทางด้าน สังคมศาสตร์ โดยมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ท่ีส าคัญหลากหลายสาขาท้ัง สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ นนร. ท้ังภายในและ
ภายนอกกองวิชาฯ เพื่อเป็นการเตรียม นนร.ให้มีความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการน าไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 
 จากความส าคัญของการศึกษาของนนร. และภารกิจท่ีมากมายของ นนร. ทางกองวิชาฯ ตระหนักได้
ว่า การเรียนการสอนจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมท่ีดีท่ีสุด จึงมีแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
อุปกรณ์การเรียนให้มีความทันสมัยและเพียงพอ และหนึ่งในอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีส าคัญท่ีสุดคือ ต ารา
และเอกสารประกอบการสอน เนื่องจาก นนร. จะได้มีโอกาสในการใช้ทบทวนความรู้ท่ีได้ ศึกษาได้ทุกเวลาท่ี
ต้องการ จนมีความรู้ความเข้าใจในส่ิงท่ีได้ศึกษาอย่างถ่องแท้ 
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์จึงมีโครงการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้
ต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนมีคุณภาพเพียงพอต่อการใช้สอน นนร. 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละวิชาของกองวิชาฯ ให้มีความทันสมัย 
เหมาะสมและมีคุณภาพในการใช้สอน นนร.ซึ่งมีภารกิจมากมายโดยให้มีความทัดเทียมกับสถาบันการศึกษา
ภายนอก 
๔.  ตัวชี้วัด 
 จ านวนวิชาท่ีมีการใช้เอกสารการสอนหรือต าราท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
๕.  เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา 
๖.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗.  วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑  ประชาสัมพันธ์ และเตือนให้อาจารย์ท่ีจัดท าและพัฒนาเอกสารและต ารา จัดส่งพิมพ์ท ารูปเล่ม 
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
 ๗.๒  อ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าท่ีธุรการผู้ด าเนินการพิมพ์และท ารูปเล่ม 



๖๓ 

 

 
๘.  งบประมาณ   
 - 
๙.  การติดตามและประเมินผล 
 ส ารวจจ านวนวิชาท่ีมีการใช้เอกสารการสอนหรือต าราท่ีมีมาตรฐาน และจ านวนต าราหรือเอกสารการ
สอนท่ีได้มีการปรับปรุงใหม่ 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นนร. มีต าราและเอกสารประกอบการสอนประกอบการศึกษา สามารถส่งผลให้มีความรู้และความ
เข้าใจในวิชาท่ีได้เรียนมากยิ่งขึ้นภายใต้สภาวะท่ีมีภารกิจมากมาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

การปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑๔  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.อ.หญิง ฉัตรแก้ว  บุลสุข 
๒.หลักการและเหตุผล 
 ส่ือการเรียนการสอนเป็นปัจจัยท่ีช่วยผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้ อีกท้ังช่วยท าให้เกิดแรงจูงใจแก่
ผู้เรียนได้มีความสนใจในเนื้อหาท่ีอาจารย์ผู้สอนได้ถ่ายทอด จึงเป็นปัจจัยท่ีท าให้การเรียน การสอนมี
ประสิทธิภาพ จึงสมควรท่ีจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
๔. ตัวชี้วัด 
 จ านวนวิชาท่ีมีการใช้ส่ือการสอนท่ีมีการปรับปรุงอย่างเหมาะสม 
๕. เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีด าเนินการ 
 ประชาสัมพันธ์ และเตือนให้อาจารย์ที่จัดท าส่ือ จัดท าเพื่อใช้ในการสอน  
๘. งบประมาณ   
 – 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ส ารวจจ านวนวิชาท่ีมีการใช้ส่ือการเรียนการสอน และจ านวนส่ือท่ีได้มีการปรับปรุงใหม่ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นนร.มีส่ือการเรียน สามารถส่งผลให้มีความรู้และความเข้าใจในวิชาท่ีได้เรียนง่ายยิ่งขึ้น 

 
 
 

 
 
 
 
 



๖๕ 

 

การประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑๕  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.อ. หญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม  
๒. หลักการและเหตุผล 
  จากโครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน กมส .ฯ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จึง
จ าเป็นต้องมีกิจกรรมประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพยากรการ
เรียนรู้ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดท่ีเป็นรูปธรรมถึงความส าเร็จของโครงการข้างต้น 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงาน/ตัวชี้วัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน กมส.ฯ 
๔.  ตัวชี้วัด 
  ความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพยากรการเรียนรู้ 
๕.  เป้าหมาย 
  ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 

๗.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการ
สอนและทรัพยากรการเรียนรู้ กมส.ฯ  

๗.๒ สร้างแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ 
๗.๓ ท าการประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ 
๗.๔ สรุปผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ 
๗.๕ แจ้งผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ 

๘. งบประมาณ     
  - 
๙. การติดตามประเมินผล 
  ด าเนินงานตามปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๕๙  
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ ทราบผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนฯ 
  ๑๐.๒ น าผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพยากรการ
เรียนรู้มาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 



๖๖ 

 

การจัดเตรียมสถานท่ีสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลอืกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑๖  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑.  หน่วยเจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  พ.อ.ภาณุวัตร  อาด า 
๒.  หลักการและเหตุผล 
  ๒.๑  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 มาตรา 14 ก าหนด
อ านาจและหน้าท่ีกระทรวงกลาโหมและหน้าท่ีของกองทัพบกไว้ว่า "กองทัพบกมีหน้าท่ีเตรียมก าลังทางบก 
และป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ" 
  ๒.๒  รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกมีหน้าท่ีให้การศึกษา อบรม และด าเนินการฝึก
นักเรียนนายร้อย มี ผบ.รร.จปร. เป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาส าหรับ
นักเรียนนายร้อย ให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐานรวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการ
ของกองทัพบก สถานการณ์ และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป จากหน้าท่ีดังกล่าว รร.จปร. จึงต้องมีการจัดการ
สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) เป็นประจ าทุกป ี 
  ๒.๓  การสอบภาควิชาการถือเป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) สกศ.รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีภารกิจจัดการศึกษาอบรม
แก่นักเรียนนายร้อยให้มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา จึงได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบภารกิจ
อันส าคัญนี้ การสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) นั้น จึงต้องมีการจัดเตรียม
สถานท่ีสอบท่ีเหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
๓.  วัตถุประสงค์ 
  เพื่อใหไ้ด้สถานท่ีและการจัดสถานท่ีสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) 
ท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอกับจ านวนผู้สมัครสอบ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๔.  ตัวชี้วัด 
  สถานท่ีสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) มีความเหมาะสมเพียงพอกับ
จ านวนผู้สมัครสอบและมีประสิทธิภาพ  
๕.  เป้าหมาย 
  ผู้สมัครมีท่ีนั่งสอบครบทุกคน (๑๐๐ เปอร์เซ็นต์) 
๖.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  เดือน ก.ย. ๕๙ – เม.ย. ๖๐  
๗.  วิธีการด าเนินการ/ข้ันตอนด าเนินการ 
  ๗.๑  ติดต่อประสานงานจัดหาสถานท่ีสอบภาควิชาการฯ ตามประมาณการจ านวนผู้สมัครสอบ  
  ๗.๒  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดสถานท่ีสอบ เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) 
ประจ าปี ๒๕๖๐  



๖๗ 

 

  ๗.๓  ประสานงานและจัดแผนผังท่ีนั่งผู้สมัครสอบตามจ านวนสถานท่ีสอบและผู้สมัครสอบ รวมท้ัง
ด าเนินงานในรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๗.๔  จัดสถานท่ีสอบสอบภาควิชาการฯ และดูแลความเรียบร้อยสถานท่ีสอบตามวันเวลาท่ีก าหนด  
  ๗.๕  สรุปผลและประเมินผลการจัดสถานท่ีสอบสอบภาควิชาการฯ  
๘.  งบประมาณ 
  จากงบประมาณสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) เป็นเงินประมาณ 
๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) 
๙.  การติดตามและประเมินผล 
  ท าการตรวจสอบทุกขั้นตอนการด าเนินการในการจัดสถานท่ีสอบและการสอบภาควิชาการเพื่อ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.)   
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  การจัดสถานท่ีสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) มีความเหมาะสมกับ
จ านวนผู้สมัครสอบ มีประสิทธิภาพ และการสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

โครงการ ประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑๗  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 พ.อ.พลพัต  รัตนอนันต์  

๒. หลักการและเหตุผล 

 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นทักษะท่ีจ าเป็นต่อการท างานในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ทราบ

ว่า นนร.ช้ันปีท่ี ๕ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีก าลังจะจบการศึกษา มีความสามารถในด้านนี้มากน้อย

เพียงไร จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินความสามารถนี้ของ นนร.ช้ันปีท่ี ๕ 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ นนร.ช้ันปีท่ี ๕ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา 

๔. เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 

 ระดับความเช่ือมั่นในขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ นนร. 

๕. เป้าหมาย 

 ระดับความเช่ือมั่นอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ 

๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ภายใน ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ หรือตามท่ี สกศ.รร.จปร. ก าหนด 

๗. วิธีการด าเนินงาน 

 ๗.๑ การจัดหาแบบประเมินความเช่ือมั่นในขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๗.๒ การจัดเตรียมแบบประเมินฯ และการนัดแนะกับ นนร. 

 ๗.๓ การด าเนินการประเมิน นนร. 

 ๗.๔ การสรุปผลการประเมิน และการรายงานผล 

๘. งบประมาณและทรัพยากร 

 งบจัดท าแบบประเมินฯ เป็นจ านวนเงินประมาณ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

๙. การติดตามและประเมินผล 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ด าเนินงานในทุกขั้นตอน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นนร.ช้ันปีท่ี ๕ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๖๙ 

 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ของ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑๘  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ  

๑) พ.อ.ภาณุวัตร  อาด า  ท่ีปรึกษา  
๒) พ.อ.ขัตติยพงศ์ ภักดีชน  ท่ีปรึกษา  
๓) พ.อ.เสรี  วงศ์ชุ่มใจ ประธาน  
๔) พ.ต.หญิง สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ เลขานุการ  

๒.  หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันการสูบบุหรี่นับเป็นปัญหาส าคัญทางสุขภาพของประเทศไทย เนื่องจากเป็นสาเหตุของการ

เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นต้น อีกท้ังควันบุหรี่ยังเป็นมลพิษทางอากาศ
และเป็นผลเสียต่อสุขภาพของคนรอบข้าง  ท าให้มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากการสูบบุหรี่ประมาณปีละ ๔๐๐,๐๐๐ 
คนหรือมากกว่านี้  อีกท้ังยังต้องเสียงบประมาณส าหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยอีกเป็นจ านวนเงินไมน่้อย  

จากการส ารวจของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขพบว่า การสูบบุหรี่ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา
ท้ังประเทศมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทางสถานศึกษาจึงควรตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ที่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้
สูบและคนรอบข้างและหาทางรณรงค์ป้องกันให้มีการลดละ เลิก การสูบบุหรี่ในสถานศึกษา  

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยงาน
หลักในการให้ความรู้ทางวิชาการแก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและอบรมปลูกฝัง นนร. ให้เป็น
ผู้น าทางทหารท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี  เป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและผู้ใต้บังคับบัญชา  ดังนั้นการไม่สูบบุหรี่ก็เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะช่วยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี เป็นแบบอย่างให้เยาวชนและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย เสริมสร้าง
สุขภาพให้แข็งแรง อีกท้ังการสูบบุหรี่ในสถานศึกษาถือเป็นการผิดระเบียบของ นนร.และผิดกฎหมายตาม 
พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น กมส.สกศ.รร.จปร. จึงได้มีโครงการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 
ตามแผนปฏิบัติราชการของ กมส.สกศ.รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๕๙ ขึ้นมา  
๓.  วัตถุประสงค์  

๑. เพื่อให้ นนร. ในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มีความรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการ
สูบบุหรี่ท่ีมีต่อสุขภาพของผู้สูบและคนรอบข้าง  

๒. เพื่อให้จ านวน นนร. สขขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ให้ได้ตามเป้าหมาย  
๓. เพื่อป้องการการเพิ่มขึ้นของผู้สูบหน้าใหม่   

๔.  ตัวชี้วัด  
๑. จ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีเข้าร่วมโครงการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่   
๒. จ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด   
๓. จ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีลดการสูบบุหรี่ลง   
๔. จ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีเป็นผู้สูบหน้าใหม่   



๗๐ 

 

๕.  เป้าหมาย  
๑. จ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการลด ละ เลิก การสูบ

บุหรี่ ท่ีจัดโดยคณะท างานตรวจการสูบบุหรี่และการปฏิบัติของ นนร.  
๒. จ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด ร้อยละ ๑๐  
๓. จ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีลดการสูบบุหรี่ลง ร้อยละ ๕๐  
๔. จ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีเป็นผู้สูบหน้าใหม่ ร้อยละ ๐   

๖.  ระยะเวลาในการด าเนินการ  
๑ พ.ค.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐  

๗.  วิธีการด าเนินการ  
๗.๑  ส ารวจยอดจ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ในช่วงต้นปี

การศึกษาและท าข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่  
๗.๒  ส่ง นนร. กลุ่มเป้าหมายข้างต้นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดโดยคณะท างานตรวจการสูบบุหรี่และ

การปฏิบัติของ สกศ.รร.จปร. และกิจกรรมร่วมของ สสส. และ รพ.รร.จปร.  
๗.๓  รณรงค์ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ในบริเวณ กมส.สกศ.รร.จปร. เช่น การติกสติกเกอร์ โปสเตอร์ 

เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ต่างๆ  
๗.๔  ด าเนินการก ากับดูแล และประเมินผล นนร. กลุ่มเป้าหมาย  

๘.  งบประมาณ  
-   

๙.  การติดตามประเมินผล  
ติดตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มเป้าหมาย  โดยท าเป็นข้อมูลทางสถิติต้นปีการศึกษา ระหว่างปี

การศึกษาและปลายปีการศึกษา   
๑๐.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

๑. นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา ผลกระทบและพิษภัย
ท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่  

๒. นนร. สาขาสังมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีสูบบุหรี่มีจ านวนลดลง  
๓. นนร. สาขาสังมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีสูบบุหรี่สามารถลดปริมาณการสูบบุหรี่ได้  
๔. กมส.สกศ.รร.จปร. เป็นพื้นท่ีปลอดการสูบบุหรี่ของ นนร.  
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โครงการ ฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรมท่ี ๑๙  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 
 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กมส.สกศ.รร.จปร. 
      ๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ พ.อ. ขัตติยพงศ์   ภักดีชน 
      ๑.๒ ท่ีปรึกษาโครงการ 
             - พ.อ. ภาณุวัตร     อาด า  ท่ีปรึกษา 
         - พ.อ. หญิง พิมลพรรณ  อุโฆษกิจ  ท่ีปรึกษา 
         - พ.อ. เสรี   วงศ์ชุ่มใจ ท่ีปรึกษา 
๒. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และการทหาร มีเป้าหมายในการสร้าง นนร. ท่ีส าเร็จการศึกษา
ในสาขานี้ให้มีบุคลิกลักษณะพิเศษประการหนึ่ง นั่นก็คือ การเป็นนักรบ ท่ีมีหัวใจของนักพัฒนา  พร้อมท่ีจะ
เสียสละความสุขเพื่อส่วนรวม  การฝึกให้นนร.ในสาขานี้เป็นผู้ท่ีมีจิตวิญญาณสาธารณะ  มีอุดมการณ์   จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด  ในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต  แนวโน้มของรูปแบบสงครามจะไม่ใช่สงคราม
ในแบบอีกต่อไป  แต่จะเป็นสงครามท่ีไม่ใช่มีลักษณะสงคราม   เป็นสงครามมวลชน  ในบทบาทของนายทหาร
นักรบและนักพฒันานายทหารเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องท าหน้าท่ีผู้น าทางความคิดในการพัฒนา  จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องสร้าง นนร.แต่ละคนให้มีอุดมการณ์และปรัชญาการท างานเพื่อส่วนรวม  ท่ีรวมพลังเป็นหนึ่งใน
ปัจเจกบุคคล ระหว่างสติปัญญา ส านึกของจิตวิญญาณ  และทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการ  เพื่อให้
บรรลุถึงความสงบสุข  สันติสมานฉันท์และความเจริญท่ียั่งยืนในทุก ๆ ด้านของสังคม ไม่วา่จะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และระบบส่ิงแวดล้อม  เพื่อให้บรรลุวัตถุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ในทุกปีการศึกษา  กมส.สกศ.รร.จปร. จึงได้ก าหนดให้ นนร.ช้ันปีท่ี ๓ ท่ีศึกษาในรายวิชา การพัฒนาชุมชน  ได้
ออกไปฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ในพืน้ท่ีเป้าหมายร่วมกับประชาชนและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในปี
การศึกษา ๒๕๕๔ กมส.สกศ.รร.จปร. ได้ก าหนดพื้นท่ีให้ นนร.ช้ันปีท่ี ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท า
การฝึกปฏิบัติงาน  ณ  บ้านเขาส่องกล้อง หมู่ท่ี ๑๒ ต าบล เขาเพิ่ม อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก   
๓.   วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑   เพื่อให้  นนร. ได้มีโอกาสศึกษากระบวนการด าเนินงานด้านการพัฒนาของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบด้านการพัฒนาในพื้นท่ี  อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานท่ีถูกต้อง  และ
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมด้านการพัฒนาในโอกาสท่ีเข้ารับราชการในหน่วยต่าง ๆ  ในอนาคต   ต่อไป 
 ๓.๒   เพื่อให้  นนร. ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง  
อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพปัญหาต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
 ๓.๓   เพื่อให้  นนร. ได้ฝึกปฏิบัติงานและเสริมสร้างทักษะด้านการพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน ส่วน
ราชการในพื้นท่ี เป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นแก่ตัว นนร.ท้ังยังสามารถสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่าง
ทหารกับประชาชน 



๗๒ 

 

 ๓.๔   เพื่อสร้าง นนร.  ให้เป็นผู้ท่ีมีจิตส านึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม  อันจะเป็น
คุณสมบัติท่ีดีของทหารนักพัฒนาในอนาคต 
๔.  ตัวชี้วัด 
 ความพึงพอใจของชุมชนท่ี นนร.ลงไปฝึกปฎิบัติงาน 
๕ เป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ๔.๕ จากคะแนนเต็ม ๕  
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน  
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 ๗.๑   ส ารวจภูมิประเทศและเก็บข้อมูลหมู่บ้าน  ณ  บ้านปากช่อง   หมู่ท่ี ๑๐ ต าบล เขาพระ อ าเภอ
เมือง  จังหวัดนครนายก  และประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ในห้วง  ก.ย.๕๙  
 ๗.๒   น าข้าราชการและนักเรียนนายร้อยออกฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน  ณ  บ้านปากช่อง   
หมู่ท่ี ๑๐ ต าบล เขาพระ อ าเภอเมือง  จังหวัดนครนายก ระหว่าง  วันท่ี ๒๑- ๒๕  ต.ค. ๕๙ โดยมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑) การรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของ อบต. 
 ๒) เก็บข้อมูลชุมชน 

๓) การวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน 
 ๔) จัดเวทีประชาคมขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕) จัดเวทีประชาคมท าแผนชุมชน 

๖) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง นนร.กับชุมชน 
 ๗.๓ ประเมิน และสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
 ๗.๔ รายงานผลการด าเนินงานโครงการต่อ รร.จปร. 
๘. งบประมาณ 
 ขอรับการสนับสนุนจาก  กทพ.รร.จปร.รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  ๕๐,๐๐๐  บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 
 ๘.๑ ค่าวัสดุ   - 
 ๘.๒ ค่าอาหาร  
  - ค่าอาหารข้าราชการ ๓  คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท/คน/๗ วัน  =  ๓,๑๕๐  บาท 
  - ค่าอาหาร นนร. ๕๒  คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท/คน/๗ วัน  =  ๕๔,๖๐๐  บาท 
    รวมเป็นเงินท้ังส้ิน = ๕๗,๗๕๐   บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ประเมินผลส าเร็จของกิจกรรม และความพึงพอใจของ นนร. และชุมชน 
๑๐.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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 ๑๐.๑ นนร. ได้รับรู้   เข้าใจ  และเข้าถึงวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชน  สภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
 ๑๐.๒ ท าให้ นนร. มีจิตส านึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นนายทหารนักพัฒนาท่ีดีและ
สามารถน าประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในโอกาสท่ีส าเร็จการศึกษาและเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ  
ต่อไป 
 ๑๐.๓  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างทหารกับชุมชนและส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ีฝึก
ปฏิบัติงาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

การสนับสนุนการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร.  
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๒๐  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.อ.หญิง พิมลพรรณ อุโฆษกิจ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การวิจัยท่ีได้รับการยอมรับและมีรางวัลเป็นการตอบแทนนั้นเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้นนร. มีความ
มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองในการศึกษาหาความรู้ด้านการวิจัยและท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
และยังเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับกองวิชา ดังนั้น กองวิชาจึงมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยผลิต
งานวิจัยท่ีมีคุณค่าเพียงพอต่อการประกวดฯ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อใหน้นร.มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 ๓.๒ เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างช่ือเสียงให้กับนนร.และกองวิชา 
๔. ตัวชี้วัด 
 จ านวนผลงานท่ีได้รับรางวัล 
๕. เป้าหมาย 
 ๑ ผลงาน 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 คัดเลือกและส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. 
๘.งบประมาณ  
 - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 กระตุ้นให้นนร.ทุ่มเทกับงานวิจัย จนพัฒนาเป็นงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพียงพอกับการประกวดงานวิจัย 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  นนร.มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 ๑๐.๒  สร้างช่ือเสียงให้กับนนร.และกองวิชา 
 

 
 
 
 



๗๕ 

 

การส่งเสริมการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือการน าไปใชป้ระโยชน์ของโครงการวิจัย นนร. 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๒๑  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ 
 ร.ท.หญิง ชัชชนก เตชะวณิช 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การวิจัยท่ีได้รับการยอมรับและได้ตีพิมพ์ เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ได้นั้น เป็นการสร้างความ
ภาคภูมิใจและขวัญก าลังใจให้นนร. มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองในการศึกษาหาความรู้ด้านการวิจัยและ
ท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับกองวิชา ดังนั้น กองวิชาจึง
มุ่งมั่นในการสนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณค่าเพียงพอต่อการตีพิมพ์ เผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ รวมถึงการจัดหารและสนับสนุนให้เกิดการตีพิมพ์ เผยแพร่ด้วย 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ นนร.ได้ท างานวิจัยท่ีมีคุณภาพ จนสามารถน าไปตีพิมพ์ เผยแพร่ ได้ 
 ๓.๒ เพื่อให้มีการพัฒนาให้เกิดงานวิจัยท่ีมีประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ก าลังพลและนนร. ตลอดจน
สามารถน าผลงานวิจัยท่ีนนร.เป็นผู้จัดท าขี้นไปประยุกต์ใช้ได้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับ นนร. 
 ๓.๓ เพื่อจัดหาแหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยรวมถึงการน างานวิจัยของ นนร. ไปใช้ประโยชน์ 
 ๓.๔ สร้างช่ือเสียงให้กับกองวิชาฯ และรร.จปร. 
๔. ตัวชี้วัด 
 ๔.๑ จ านวนงานวิจัยของ นนร. ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  
 ๔.๒ จ านวนผลงานวิจัยของ นนร. ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์  
๕. เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลงาน 
๖.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 กระตุ้นให้นนร.ทุ่มเทกับงานวิจัย จนพัฒนาเป็นงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพียงพอต่อการตีพิมพ์และเผยแพร่
และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยคณะท างานจัดหาแหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยของ นนร. 
๘.  งบประมาณ  
 - 
๙.  การติดตามประเมินผล :  
 คณะท างานคอยติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีการรายงานในท่ีประชุม
กองวิชาเป็นระยะ 
 



๗๖ 

 

 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  นนร.มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
 ๑๐.๒ ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 ๑๐.๓  สร้างช่ือเสียงให้กับนนร.และกองวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

การจัดทัศนศึกษาของ คณาจารย์และนนร.  
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๒๒  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบ 
 พ.อ.หญิง วิลาสินี        ตรัยอนงค์ภัทร์   
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีโครงการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีการพัฒนา
ศักยภาพของก าลังพล กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์จึงจัดหากิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่ง
สนับสนุนแนวทางการผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการ โดยใช้กิจกรรมการศึกษาดูงานของ
ส่วนการศึกษาให้เป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งในโครงการดังกล่าวยังสนับสนุนให้บุคลากรของกองวิชาฯได้มีส่วนใน
การพัฒนาความรู้และโครงการดังกล่าวได้เป็นโครงการท่ีเกิดจากการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจน
การประยุกต์ใช้แนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักภูมิประเทศและภูมิสังคม กองวิชากฎหมายและ
สังคมศาสตร์ที่รับผิดชอบหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา อันมีเนื้อหาสาระส าคัญด้านการพัฒนาท่ียกมา
จากแนวทางพระราชด าริด้วย กองวิชาฯ จึงจัดหากิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการข้างต้น ซึ่งสนับสนุนแนว
ทางการผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการโดยเฉพาะด้านการพัฒนาควบคู่กับการพัฒนา
บุคลากรของกองวิชาฯเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สัมพันธภาพภายในของกองวิชาฯต่อไป  ดังนั้นกองวิชาฯ จึง
เห็นสมควรท่ีจัดกิจกรรมดังกล่าวเข้ากับการศึกษาดูงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การกิจกรรมมากท่ีสุด   
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ นนร. ช้ันปีท่ี ๒-๔ มีความรู้และพัฒนาศักยภาพท้ังส่วนบุคคล และส่วนรวม 
 ๓.๒ เพื่อให้ คณาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ เพื่อน ามาพัฒนาท้ังการเรียนการสอน การท างานในกอง
วิชาฯต่อไป 
๔. เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอันได้แก่ นนร. และอาจารย์ ของกองวิชาฯ 
๕. เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 เม

.ย
. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

๖.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 

 k  [
√ 

     



๗๘ 

 

๖.๒ วางแผนการท าง านและ
ก าหนดหน้าท่ี 

   l
√ 

     

๖.๓ ก าหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรม 

     l
√ 

   

๖.๔ จัดงานตามล าดับข้ันตอน 
 

      l
√ 

  

๖.๕ ประ เมินผล สรุ ปผลก าร
ด าเนินงาน และรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

        m
√ 

หมายเหตุ วันและเวลาในการด าเนินกิจกรรมอยู่ในห้วงระหว่างการศึกษาดูงานของกองวิชาฯ โดยสามารถ
ปรับเปล่ียนวันและเวลาตามความเหมาะสม ส าหรับผู้บรรยายให้ดูความเหมาะสมของห้วงเวลาหากมีเจ้าหน้าท่ี
ของสถานท่ีเป็นผู้บรรยาย กองวิชาฯ จะมอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในโครงการพิจารณาว่าควรเสริมเนื้อหา
การบรรยายในประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม 
๗.วิธีการด าเนินงาน 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงก าหนดวิธีการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
 ๗.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าท่ี และจัดเตรียมส่ิงอุปกรณ์ 
 ๗.๓ ก าหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังล าดับขั้นตอนในการจัด
กิจกรรม 
 ๗.๔ ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และล าดับข้ันตอนตามท่ีก าหนด 
 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
๘. งบประมาณและทรัพยากร  
 ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายการ  
 หมายเหตุ ค่ารถรับ-ส่ง คิดถัวเฉล่ียกับค่าเดินทางในการศึกษาดูงานกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๙. การติดตามประเมินผล 
 การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คณาจารย์และนนร.มีความเข้าใจ และได้รับความรู้จากการไปทัศนศึกษา/ดูงาน/ประชุม/ อบรม เพื่อ
น ามาใช้ในการส่งเสริมศักยภาพของกองวิชาต่อไป 
 
 

 
 



๗๙ 

 

การเชิญผู้มีประสบการณ์และความรู้จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้นนร. 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๒๓  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ร.อ.หญิง ณริตศา  สายสอาด  
๒.  หลักการและเหตุผล 
 จากการที่ รร.จปร. มีหน้าท่ีในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์
ของกองทัพกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นหน่วยหนึ่งทางด้านการศึกษา ท าหน้าท่ีในการให้
การศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ โดยมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ท่ีส าคัญหลากหลายสาขาท้ัง สังคมวิทยา 
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายและเศรษฐศาสตร์  เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ นนร. ท้ัง
ภายในและภายนอกกองวิชาฯ เพื่อเป็นการเตรียม นนร. ให้มีความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีจ าเป็นในการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ในสภาวการณ์ในปัจจุบันท่ีโลกมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว และรอบด้าน กมส.จึงตระหนักดีว่า การเปล่ียนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลต่อองค์ความรู้ท่ีจะน ามา
ถ่ายทอดให้กับนักเรียน ด้วยข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกันไป เช่น วิธีการท างานท่ีเปล่ียนแปลง การแก้ไขเพิ่มเติมตัว
บทกฎหมาย สภาพสังคมและปัญหาท่ีซับซ้อนมากขึ้น จนบางครั้งความรู้ในต าราอาจไม่เพียงพอ กับการท่ี 
นนร.จะน าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ดังนั้น กมส.จึงมีแนวทางในการเชิญผู้มีประสบการณ์และความรู้จาก
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ  มาให้ความรู้กับ นนร. เพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
การเรียนการสอนอย่างสูงสุด 
๓.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ นนร. ได้รับความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์การท างานจากภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต 
๔.  ตัวชี้วัด 
 จ านวน การเชิญผู้มีประสบการณ์และความรู้จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้แก่ นนร.  
๕.  เป้าหมาย 
 มีจ านวนการบรรยายจากผู้ท่ีเชิญมาไม่น้อยกว่า ๑ ครั้งต่อภาคการศึกษา  
๖.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗.  วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑  ช้ีแจงในท่ีประชุมกองเกี่ยวกับหลักการและเหตุผล รวมถึงความส าคัญของการเชิญผู้มี
ประสบการณ์และความรู้จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ นนร.  
 ๗.๒  ตรวจสอบความต้องการของอาจารย์ประจ าวิชาท่ีต้องการ เชิญผู้มีประสบการณ์และความรู้จาก
หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ นนร.  
 ๗.๓  ออกหนังสือเชิญฯ และจัดให้มีการบรรยายตามรูปแบบท่ีวิทยากรต้องการ 



๘๐ 

 

 ๗.๔  ท าการประเมินผลการบรรยาย จาก นนร. โดยแบบสอบถาม หรือให้นนร.สรุปค าบรรยายเพื่ อ
ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจกับส่ิงท่ีได้รับจากการบรรยายนั้น 
 ๗.๕  น าผลการประเมินเข้าแจ้งท่ีประชุม เพื่อรับทราบและร่วมกันหาแนวทางท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
๘.  งบประมาณ 
 ค่าตอบแทนวิทยากรตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ 
๙.  การติดตามประเมินผล 
 การส ารวจจ านวนวิชาท่ีต้องการเชิญผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้ เพื่อการท าแผนงานต่อไป 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นนร. ได้รับความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์การท างานจากภายนอก และสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.กมส. 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๒๔  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ร.อ.หญิง เพ็ญพรรณ เสนารักษ์   
๒. หลักการและเหตุผล 
 ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์มีนักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี ๒ ช้ันปีท่ี ๓ ช้ันปี
ท่ี ๔ และช้ันปีท่ี ๕ ท่ีสังกัดในกองวิชา ตามการเรียนการสอนหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เพื่อให้การ
ดูแลนักเรียนนายร้อยเป็นไปอย่างท่ัวถึง รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับ
นักเรียนนายร้อย และระหว่างนักเรียนนายร้อยในแต่ละช้ันปี กองวิชาฯ จึงจัดให้มีระบบการดู แลนักเรียน   
นายร้อย โดยจ าแนกออกเป็น ๕ กลุ่มภารกิจ ได้แก่  
 ๒.๑ กลุ่มภารกิจอาจารย์ฝ่ายปกครองกองวิชาฯ จัดให้มีคณาจารย์ควบคุมความประพฤติ ระเบียบ
วินัย ตลอดจนก ากับดูแลการลงโทษ ประสานงานการลงทัณฑ์ในกรณีต่างๆ กับกรมนักเรียนนายร้อยรักษา
พระองค์ ต าแหน่งอาจารย์ฝ่ายปกครองนี้มีหน้าท่ีก ากับดูแลระเบียบวินัยทางทหาร ตรวจสอบความประพฤติท่ี
สุ่มเส่ียงต่อการผิดระเบียบวินัย อบรมตักเตือน ธ ารงวินัยและช้ีแจงในกรณีท่ีนักเรียนนายร้อยต้องถูกลงทัณฑ์ใน
ฐานความผิดท่ีร้ายแรง รวมท้ังให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติท่ีส า คัญแก่
ผู้บังคับบัญชาและกองวิชาฯ ในวาระการประชุมกองในแต่ละเดือน โดยการปฏิบัติเน้นให้เป็นไปตามระเบียบ 
วินัย ตลอดจนข้อบังคับของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 ๒.๒ กลุ่มภารกิจกรรมการประจ าช้ันและอาจารย์ประจ าช้ันกองวิชาฯ ใช้ค าส่ังแต่งต้ังกรรมการประจ า
ช้ันเป็นพื้นฐานและจัดอาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ประจ าช้ัน ท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์คู่ช้ันเรียน โดยจัดอาจารย์
ประจ าช้ันตามความเหมาะสมท่ีมีการสอนรายวิชาประจ าในช้ันปีนั้นๆ ต าแหน่งกรรมการประจ าช้ันและ
อาจารย์ประจ าช้ันมีหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติตนและความรับผิดชอบของนักเรียนนายร้อยในห้องเรียน  ให้
ค าปรึกษาแก่นักเรียนนายร้อยในทุกด้านตามกรอบหน้าท่ีของผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์กับลูกศิษย์ รวมท้ังให้
ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม รายงานผลการปฏิบัติท่ีส าคัญแก่ผู้บังคับบัญชาและกองวิชาฯ ในวาระการ
ประชุมกองในแต่ละเดือน โดยการปฏิบัติเน้นให้เป็นไปตามระเบียบ วินัย ตลอดจนข้อบังคับของส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 ๒.๓ กลุ่มภารกิจอาจารย์ท่ีปรึกษากองวิชาฯ จัดอาจารย์ทุกนายเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักเรียน
นายร้อยในกองวิชาฯ โดยเปิดอิสระให้นักเรียนนายร้อยทุกนายสามารถเลือกปรึกษาอาจารย์ตามความประสงค์
ของนักเรียนนายร้อยเป็นหลัก ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความสบายใจในการขอเข้ารับค าปรึกษาและตรงตาม
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านของอาจารย์แต่ละท่าน ต าแหน่งอาจารย์ท่ีปรึกษานี้มีหน้าท่ีก ากับ
ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนนายร้อยในทุกด้านตามกรอบหน้าท่ีของผู้ด า รงต าแหน่งอาจารย์กับลูกศิษย์ 
รวมท้ังให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม รายงานผลการปฏิบัติท่ีส าคัญแก่ผู้บังคับบัญชาและกองวิชาฯ ใน



๘๒ 

 

วาระการประชุมกองในแต่ละเดือน โดยการปฏิบัติเน้นให้เป็นไปตามระเบียบ วินัย ตลอดจนข้อบังคับของ    
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง และได้รับค าแนะน าเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ 
เช่น อารมณ์ ทัศนคติ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพ 

๓.๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับนักเรียนนายร้อย  
๔. ตัวชี้วัด 
 จ านวนครั้งท่ีนักเรียนนายร้อยท่ีเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
๕. เป้าหมาย 
 ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 

๗.๑ คณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ภายในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ร่วมประชุม เพื่อวางแผน
พัฒนา 

๗.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษานักเรียนนายร้อย กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗.๓ คณะกรรมการอาจารย์ท่ีปรึกษานักเรียนนายร้อย กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ด าเนินการตามแผน โดยมีการติดตาม ก ากับดูแลความก้าวหน้าและรับทราบปัญหา
ข้อขัดข้องต่างๆ  

๗.๔ รวบรวมหลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับแผนการจัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษากองวิชากฎหมายและ
สังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๗.๕ ประเมินผลแผนการจัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษากองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้อมท้ังสรุปผลการประเมิน  

๗.๖ เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษากองวิชากฎหมายและ
สังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมท้ังจัดท าของปีต่อไป 
๘. ทรัพยากรและงบประมาณ 

๘.๑ ทรัพยากรบุคคล อาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมดของกองวิชากฎหมายและ
สังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๘.๒ งบประมาณ     - 
๙. การติดตามประเมินผล 

จัดให้มีการประเมินผลแผนงาน โดยสรุปผลการด าเนินงานของแผนการจัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
หลังจากการด าเนินงานเสร็จส้ิน และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของแผนการจัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา กับ



๘๓ 

 

เป้าหมายของแผนการจัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษากองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีได้ก าหนดไว้ข้างต้น เพื่อน าผลการประเมินท่ีได้มาปรับปรุง
พัฒนาแผนการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในปีต่อไป 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาทุกนายได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง และได้รับ
ค าแนะน าการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ ทัศนคติ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพ 
 ๑๐.๒ คณาจารย์และนักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาได้สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

โครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๒๕  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
 พ.อ.ยุทธพงษ์  วงศ์อ ามาตย์ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกองทัพบก มีหน้าท่ีให้
การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพื่อให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็น
นายทหารหลักของกองทัพ ซึ่งเมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปแล้วจะต้องท าหน้าท่ีตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ คือ 
การพิทักษ์รักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ ( มาตราท่ี ๗๒ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. ๒๕๔๐) การจะท าหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
นายทหารเหล่านี้จะต้องมีคุณลักษณะผู้น าท้ัง ๑๔ ประการ ดังนี้ 

๑. ลักษณะท่าทาง   ๒. ความกล้าหาญ 
๓. ความเด็ดขาด    ๔. ความไว้เนื้อเช่ือใจ 
๕. ความอดทน    ๖. ความกระตือรือร้น 
๗. ความริเริ่ม     ๘. ความซื่อสัตย์สุจริต 
๙. ความพินิจพิเคราะห์   ๑๐.ความยุติธรรม 
๑๑.ความรอบรู้    ๑๒. ความจงรักภักดี 
๑๓. ความรู้จักกาลเทศะ   ๑๔.ความไม่เห็นแก่ตัว 
กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพ 

ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีต้องเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าท้ัง ๑๔ ประการให้แก่นักเรียนนายร้อยท่ีมาศึกษา
ในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เพื่อท่ีจะบ่มเพาะให้นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะผู้น าท่ีดี พร้อมท่ีจะรับ
ใช้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ท้ังแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าให้เกิดข้ึนแก่นักเรียนนายร้อยด้วยกันท้ังส้ิน   
๓. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าท้ัง ๑๔ ประการ ให้แก่ นนร. ช้ันปีท่ี ๒-๔ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา  
๔. ตัวชี้วัด 

 ผลการประเมนิระดับความพึงพอใจของอาจารย์ และนายทหารปกครอง  
๕. เป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจเฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ ในแต่ละช้ันปี 
๖.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 



๘๕ 

 

 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ อาจารย์ผู้สอนของ กมส. ทุกท่าน ควบคุม ดูแล อบรมนักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้น า ๑๔ ประการ ท้ังในช้ันเรียนและหน้าแถว 
 ๗.๒ อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาของ กมส. ประเมินคุณลักษณะผู้น าของนักเรียนนายร้อยแต่ละนาย ท้ังภาค
การศึกษาท่ี ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๗.๓ นายทหารปกครอง นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประเมินคุณลักษณะผู้น าของนักเรียนนาย
ร้อยแต่ละนาย ท้ังภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๗.๔   จัดการด าเนินกิจกรรม ห้านาทีมีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และความรับผิดชอบ 
(รายละเอียดต่อท้ายโครงการ) 
๘.งบประมาณ 
 - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ตามแบบประเมินคุณลักษณะผู้น า ๑๔ ประการของนักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชา และนายทหารปกครอง  
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มีคุณลักษณะผู้น า ๑๔ ประการท่ีพึงประสงค์ของ
กองทัพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๘๖ 

 

การจัดพิธีปฐมนิเทศ: วันทาบูชาครู 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๒๖  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 พ.อ.หญิง อาภัสรา  สารลักษณ์   
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยนักเรียนนายร้อยตามความรับผิดชอบของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา 
ช้ันปีท่ี ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ต้องศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
โดยการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว ล้วนเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาท่ีส าคัญ ท้ังนี้การ
เรียนการสอนซึ่งเป็นไปตามหมวดวิชาทางสังคมศาสตร์นั้น มีความแตกต่างจากวิชาพื้นฐานของนักเรียนนาย
ร้อยช้ันปีท่ี ๑ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานเบื้องต้นด้านการคิดค านวณเป็นหลัก ตลอดจนการท าความเข้าใจแต่
ละวิชาท่ีมีล าดับขั้นตามหลักสูตรท่ีได้ก าหนดไว้ นนร. ต้องสามารถมองภาพรวมของการ ศึกษาท้ังหมดได้ จึง
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีกองวิชาฯ ต้องท าความเข้าใจกับนนร. ในสังกัด เพื่อเป็นการร่วมมือกันในระบบการศึกษา 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ไปท่ีนนร. เป็นส าคัญ  
 นอกจากนี้ส าหรับนนร. ช้ันปีท่ี ๒ ท่ีเริ่มเข้ามาศึกษาในกองวิชาฯ ต้องมีความเข้าใจต่อการวางระบบ
การศึกษาของกองวิชาฯ โดยผ่านการแนะน าและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของกองวิชา 
การเสริมสร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์ มีการวางตัวท่ีดีและเหมาะสมถูกกาลเทศะ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตนต่อครู
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี รุ่นพี่ รุ่นเพื่อน และรุ่นน้องนอกกองวิชาฯ รวมท้ัง นนร. ช้ันปีท่ี ๒-๕ ท่ีต้องปรับพฤติกรรม
การวางตัวในฐานะท่ีเป็นรุ่นพี่ของกองวิชาด้วย 
 ท้ังนี้กองวิชาฯ ได้ค านึงถึงการสืบสานประเพณีไทยท่ีส าคัญ โดยมีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างคณาจารย์กับลูกศิษย์ จึงได้จัดกิจกรรม “วันทาบูชาครู” เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้ นนร. มีพื้นฐานแห่ง
ความยึดมั่นกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูอาจารย์ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่า นนร. ได้มอบตัวเป็นผู้ท่ีจะ
พร้อมน้อมรับค าส่ังสอน อนึ่งในการนี้กองวิชาฯ จะไม่จัดกิจกรรมหรือพิธีการไหว้ครูในลักษณะซ้ าซ้อนกับ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื่องจากเป็นการไม่เหมาะสม แต่หากใช้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการมอบ
พวงมาลัยแด่ครูอาจารย์และต้ังมโนส านึกในความเป็นศิษย์เป็นครูเท่านั้น ซึ่งเป็นการสืบสานค่านิยมและ
ประเพณีอันดีงามของไทย รวมท้ังกล่อมเกลาจิตใจบุคคลากรในระบบการศึกษาให้ต้ังอยู่ในสุจริตตามครรลองท่ี
เหมาะสมอีกด้วย 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ โครงการและเนื้อหาวิชาการตามหลักสูตร
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการทหาร 
 ๓.๒ เพื่อให้ นนร. ของกองวิชาฯ แสดงความนอบน้อมมอบตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ในกิจกรรมไหว้ครู 



๘๗ 

 

 ๓.๓ เพื่อให้ นนร. ช้ันปีท่ี ๒ รู้จักคณาจารย์ในกองวิชาฯ และสร้างสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องใน
กองวิชาฯ 
๔. ตัวชี้วัด 
  มีการจัดกิจกรรม 
๕. เป้าหมาย 
 ๑ ครั้ง 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ขั้นตอน 
การด าเนินกิจกรรม 

    
 เม

.ย
. 

   
 พ

.ค
. 

  ม
ิ.ย.

 

   
 ก

.ค
. 

   
 ส

.ค
. 

   
 ก

. ย
. 

   
 ต

.ค
. 

   
 พ

.ย
. 

   
  ธ

.ค
. 

๖.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 

ส
√ 

        

๖.๒ วางแผนการท าง านและ
ก าหนดหน้าท่ี 

ท
√ 

        

๖.๓ ก าหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรม 

ท
√ 

        

๖.๔ จัดพิธีตามล าดับข้ันตอน 
 

 ท
√ 

       

๖.๕ ประเมินและสรุปผล  
รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 ท
√ 

       

 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศ : วันทาบูชาครู” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
 ๗.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าท่ี และจัดเตรียมส่ิงอุปกรณ ์
 ๗.๓ ก าหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังล าดับขั้นตอนในการจัด
กิจกรรม 
 ๗.๔ ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และล าดับข้ันตอนตามท่ีก าหนด 
 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
 
 



๘๘ 

 

๘. งบประมาณและทรัพยากร ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายการ ดังนี้ 
๑) ค่าเครื่องด่ืม  ๔๐๐.๐๐  บาท 
๒) อาหารว่าง  ๖๐๐.๐๐  บาท 
หมายเหตุ ใช้สถานท่ีการจัดกิจกรรมในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๙.๒ รวบรวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟังการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู 
 ๙.๓ รวบรวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานจัดเล้ียง 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ มีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ บุคลากรของกองวิชาฯ หลักสูตรและเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร
การศึกษา การจัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป้าหมายและนโยบายของกองวิชาฯ 
 ๑๐.๒ มีการแลกเปล่ียนสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์นนร.ของกองวิชาฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 

 

การจัดพิธี ปัจฉิมนิเทศ  
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๒๗  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 พ.อ.หญิง อาภัสรา  สารลักษณ์   
๒. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยนักเรียนนายร้อย ช้ันปีท่ี ๕ ของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผู้ท่ี
จะส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ซึ่งถือเป็นผลผลิตท่ีน่าภาคภูมิใจของกองวิชาฯ 
ดังนั้นกองวิชาฯ จึงได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมืออวยพรให้แก่ นนร. ช้ันปีท่ี ๕ เนื่องจากเป็น
การสานความสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์ เปิดโอกาสให้ นนร. ช้ันปีท่ี ๔ ได้แสดงมุทิตาจิต ขอขมาลาโทษแด่ครู
อาจารย์ เพื่อจะได้เป็นขวัญและก าลังใจติดตัวไปยามรับราชการ ท้ังยังเป็นการเตือนสติแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการในอนาคต เป็นการอบรมเชิงจิตวิทยาให้ นนร. ช้ันปี่ท่ี ๕ และ นนร. ช้ันปีท่ี ๒, ๓ และ ๔ ท่ีเข้า
ร่วมพิธีได้ยึดมั่นในคุณธรรมกตัญญู รู้จักสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย  
 ท้ังนี้ในส่วนของ นนร. รุ่นพี่และรุ่นน้อง จะใช้โอกาสในการเข้าร่วมพิธีกล่าวความในใจซึ่งกันและกัน 
เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง อีกท้ังยังเป็นการแสดงความรู้สึกท่ีดีต่อกัน ถือเป็นการมอบ
หน้าท่ีของพี่ นนร. ช้ันปีท่ี ๕ ให้แก่ นนร. ช้ันปีท่ี ๒, ๓ และ ๔ ต่อไป ความสัมพันธ์แบบพี่น้องท่ีได้เข้าร่วมพิธี
ปัจฉิมนิเทศผูกข้อมือบายศรีสู่ขวัญนี้ ยังเป็นการสะท้อนให้ นนร . ของกองวิชาฯ มีความเข้าใจในวิถีทางแห่ง
วัฒนธรรมอีกประการหนึ่งด้วย ดังนั้นกองวิชาฯ จึงกาหนดให้มีการจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้ นนร. ช้ันปีท่ี ๔ ขอขมาแด่คณาจารย์ก่อนท่ีจะจบการศึกษาออกไปรับราชการในอนาคต  
๓.๒ เพื่อให้คณาจารย์กล่าวคามงคลอวยพรและผูกข้อมือเรียกขวัญให้แก่ นนร . ช้ันปีท่ี ๔ พร้อมกับ

ตอกย้ าอุดมการณ์ในการทางานต่อการธ ารงรักษาสถาบันหลักของประเทศ  
 ๓.๓ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยระหว่างคณาจารย์ กับ นนร. 
๔. ตัวชี้วัด 
  มีการจัดกิจกรรม 
๕. เป้าหมาย 
 ๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ขั้นตอน 
การด าเนินกิจกรรม  เม

.ย
. 

 พ
.ค

. 

มิ.
ย. 

 ก
.ค

. 

 ส
.ค

. 

 ก
. ย

. 

 ต
.ค

. 

 พ
.ย

. 

 ธ
.ค

. 

๖.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ ส
√ 

        

๖.๒ วางแผนการท างานและก าหนด
หน้าท่ี 

ท
√ 

        

๖.๓ ก าหนดวัน เวลา ข้ันตอนในการจัด
กิจกรรม 

ท
√ 

        

๖.๔ จัดพิธีตามล าดับข้ันตอน         ท
√ 

๖.๕ ประเมินและสรุปผล  
รายงานผลการจัดกิจกรรม 

        ท
√ 

 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ : อ าลาอาลัย” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงก าหนดวิธีการ
ด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
 ๗.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าท่ี และจัดเตรียมส่ิงอุปกรณ์ 
 ๗.๓ ก าหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังล าดับขั้นตอนในการจัด
กิจกรรม 
 ๗.๔ ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และล าดับข้ันตอนตามท่ีก าหนด 
 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
๘. งบประมาณและทรัพยากร  
 ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายการ ดังนี้ 

 ๑) ค่าเครื่องด่ืม  ๔๐๐.๐๐  บาท 
 ๒) อาหารว่าง  ๖๐๐.๐๐  บาท 
หมายเหตุ ใช้สถานท่ีการจัดกิจกรรมในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๙.๒ รวบรวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีอ าลาอาลัย 
 ๙.๓ รวบรวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานจัดเล้ียง 
 
 



๙๑ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยช้ันปีท่ี ๔ มีอุดมการณ์และขวัญกฎลังใจในการออกไปรับราชการในอนาคต  
๑๐.๒ การแลกเปล่ียนสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ  

๑๐.๓ นนร. ของกองวิชาฯ มีสัมพันธ์อันดีต่อกันมีความผูกพันและตระหนักถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ของไทย  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๒ 

 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยนนร. : กิจกรรม ห้านาทีมีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ 
และความรับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรมท่ี ๒๘  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 
 
๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
  ๑.๑  พ.อ.ภาณุวัตร อาด า ท่ีปรึกษา 
  ๑.๒  พ.อ.ยุทธพงษ์ วงศ์อ ามาตย์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๒.  หลักการและเหตุผล 
  ๒.๑  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๑๔ ก าหนด
อ านาจและหน้าท่ีกระทรวงกลาโหมและหน้าท่ีของกองทัพบกไว้ว่า "กองทัพบกมีหน้าท่ีเตรียมก าลังทางบก 
และป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ" 
  ๒.๒  ตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ
กองทัพบกได้รับมอบนโยบายเฉพาะโดยมีหน้าท่ี ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อย เพื่อส าเร็จเป็น
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” คือ 
   ๒.๒.๑ เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นาท่ีดี มีวินัย มีความกล้าหาญ 
เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตน เพื่อชาติและประชาชน 
   ๒.๒.๒ มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ท้ังทางเทคนิคและทางยุทธวิธี 
สามารถเป็นผู้นาการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกาลังรบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๒.๓ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการ
อุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 
   ๒.๒.๔ มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดารง
ความเข้มแข็ง ของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ท้ังในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กาลังพลในหน่วยงานของตน 
รวมท้ังมีจิตสานึก/สัญชาตญาณในการรบ 
   ๒.๒.๕ มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์และอักษรศาสตร์ เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบก และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

   ๒.๒.๖ มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ๒.๓  สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรง รร.จปร. มีหน้าท่ีหลักในการจัดการศึกษาอบรมแก่นักเรียนนาย
ร้อยให้มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา แต่ในกระบวนผลิตนายทหารหลักของกองทัพบกนั้น หน่วย
ในสังกัด รร.จปร.ทุกหน่วยต้องมีส่วนร่วม ท้ังหน่วยท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง และหน่วยท่ีมีหน้าท่ีในการสนับสนุน 
กมส.สกศ.รร.จปร. เป็นกองวิชาของ สกศ.รร.จปร. ท่ีมีหน้าท่ีให้การศึกษา อบรมแก่ นนร.ให้มีความรู้ใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เพื่อให้ได้นายทหารสัญญาบัตรหลักของ
กองทัพบก ท่ีเพรียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจริธรรม รวมท้ังมีความรับผิดชอบต่อ



๙๓ 

 

หน้าท่ี กมส.ฯ จึงจัดกิจกรรมอบรม นนร. ในการรวมแถวก่อนเข้าห้องเรียน ประมาณ ๕ นาที อันเป็นการ
ปลูกฝังอุดมการณ์ให้ นนร. เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริธรรม มีความรับผิดชอบ รู้จักกาลเทศะ และเป็นการ
สนับสนุนส่งเสริมให้ นนร. พัฒนาขีดความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 

๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังอุดมการณ์ให้แก่ นนร.ช้ันปีท่ี ๒-๔ สาขา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
  ๓.๒  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาของ นนร.ช้ันปีท่ี 
๒-๔ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
๔.  ตัวชี้วัด 
  จ านวนครั้งการอบรมและการตรวจระเบียบ นนร.ของกองวิชา 
๕.  เป้าหมาย 
  ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/สัปดาห์ 
๖.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗.  วิธีการด าเนินการ/ข้ันตอนด าเนินการ 
  ๗.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังอุดมการณ์ นนร. 
  ๗.๒  วางแผนก าหนดหัวข้อหรือเรื่องท่ีเหมาะสมในการอบรมหน้าก่อนเข้าห้องเรียน ประมาณ ๕ นาที 

โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม คือ การอบรมโดยอาจารย์ท่ีรับผิดชอบ และ การพูด/อบรมหน้าแถว
ของ นนร.ช้ันปีท่ี ๒-๔  

  ๗.๓  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการอบรม (อาจารย์) และ การพูด/อบรมหน้าแถว (นนร.ช้ันปีท่ี ๒-๔)  
  ๗.๔  ด าเนินการอบรม/พูดหน้าแถวตามหัวข้อหรือเรื่อง วันเวลาท่ีก าหนด 
  ๗.๕  สรุปผลและประเมินผล 
๘.  งบประมาณ 
  - ไม่มี  
๙.  การติดตามและประเมินผล 
  ท าการตรวจสอบและประเมินผลด้วยการสังเกตทุกครั้งท่ีมีการอบรมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และท า
การประเมินผล สรุปผล เมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา  
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  นนร.ช้ันปีท่ี ๒-๔ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริธรรม มีความ
รับผิดชอบ รู้จักกาลเทศะ และมีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
 
 



๙๔ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อก าหนดแผนปฏิบัติราชการ กมส.ฯ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๒๙  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบ 
  พ.ต.หญิง สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ   
๒. หลักการและเหตุผล 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานถือเป็นความส าคัญอันดับต้นๆ ในการบริหารงาน
ให้มีประสิทธิภาพ เพราะแผนปฏิบัติราชการถือได้ว่า เป็นแผนท่ีในการเดินทาง เพื่อให้ผู้เดินทางใช้เป็นแนวทาง
ในการไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังใจไว้  กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ตระหนักดีถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้มี
การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารการศึกษาของกองวิชาฯ และก าหนดให้มีการประชุมกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อ
ร่วมก าหนดแผนปฏิบัติราชการของกองวิชาฯ เพื่อให้ก าลังพลของกองวิชายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน    
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มีแผนปฏิบัติราชการท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับการด าเนินงานของกองวิชากฎหมายและ
สังคมศาสตร์ และเพื่อให้ก าลังพลมีแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นเอกภาพทิศทางเดียวกัน 
๔. ตัวชี้วัด 
 แผนปฏิบัติราชการ กมส. ประจ าปี ๒๕๕๙ 
๕. เป้าหมาย 
  ร้อยละ ๑๐๐  
 ๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
  ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 

ผู้อ านวยการกองฯ แต่งต้ังและเรียกประชุมเพื่อเร่งรัดให้มีการท าแผนปฏิบัติราชการท่ีถูกต้อง 
เหมาะสมและทันตามก าหนดเวลา 
๘. งบประมาณ  
   - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 มีการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอในการประชุมกองวิชาฯ  
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถตอบสนองภารกิจการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของกมส. 
 

 
   



๙๕ 

 

การแต่งต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๓๐  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบ 
  พ.อ.หญิง วิลาสินี     ตรัยอนงค์ภัทร์   
๒. หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่ง
การด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และสามารถแสดงถึงผลการปฏิบัติงาน
ของ กมส.สกศ.รร.จปร. อย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในปัจจุบันยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ เช่น แผนการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพขาด
ความชัดเจน ความเข้าใจในการเทียบเคียงมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเพื่อแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง หรือการจัดเก็บหลักฐานเพื่อแสดงถึงคุณภาพงานและ
พร้อมได้รับการตรวจสอบท้ังจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก รวมท้ังสาธารณชน จากสภาพ
ดังกล่าว จึงควรมีการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพให้สู่ระบบการปฏิบัติงานประจ า สามารถใช้เป็น
กลไกทางการบริหารและสร้างวัฒนธรรมการท างานเชิงคุณภาพให้แก่ กมส. สกศ.รร.จปร. ต่อไป   
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพไปสู่ระบบการปฏิบัติงานประจ า  จนสามารถใช้เป็นกลไก
ทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังสร้างวัฒนธรรมการท างานเชิงคุณภาพแก่ กมส.สกศ.รร.จปร. ให้เป็นท่ี
ยอมรับและมีความเช่ือมั่นของก าลังพลท้ังภายในและภายนอกหน่วย 
๔. ตัวชี้วัด 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๕. เป้าหมาย 
  ๑ ค าส่ังในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 ๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
  ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 

ผู้อ านวยการกองวิชาฯ เป็นผู้พิจารณาผู้ท่ีมีความเหมาะสมในการเป็นคณะกรรมการของแต่ละ
มาตรฐานและออกค าส่ังแต่งต้ังอย่างเป็นทางการ 
๘. งบประมาณ  
   - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 มีการรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานระหว่างการประชุมกองประจ าเดือน 



๙๖ 

 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถตอบสนองภารกิจการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานของกมส. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

 

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร กมส.ฯ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๓๑  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบ 
  พ.อ.หญิง วิลาสินี    ตรัยอนงค์ภัทร์ 
๒. หลักการและเหตุผล 
  การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประเมินตนเองประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่ง
การด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และสามารถแสดงถึงผลการปฏิบัติงาน
ของ กมส.สกศ.รร.จปร. อย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาในปัจจุบันยังมีข้อบกพร่องอยู่อย่างมากท้ังนี้ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ในการจัดท าท่ีถูกต้อง 
ประกอบกับระบบประกันคุณภาพเองมีการปรับเปล่ียนในรายละเอียดต่างๆ อีกท้ังต้องมีการบูรณาการระหว่าง
การประกันคุณภาพในระดับต่างๆ ด้วย ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
จึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างมาก กมส.ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงมีการสนับสนุนให้บุคลากรท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเข้ารับการอบรม/การประชุมในเรื่องดังกล่าว 
๓. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพไปสู่ระบบการปฏิบัติงานประจ า  จนสามารถใช้เป็นกลไก
ทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังสร้างวัฒนธรรมการท างานเชิงคุณภาพแก่ กมส.สกศ.รร.จปร. ให้เป็นท่ี
ยอมรับและมีความเช่ือมั่นของก าลังพลท้ังภายในและภายนอกหน่วย 
๔. ตัวชี้วัด 
  การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีจัดขึ้นโดยกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
ส่วนการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ของ รร.จปร.  
๕. เป้าหมาย 
  ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ ปีการศึกษา 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
  ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
  ผู้อ านวยการกองวิชา พิจารณาผู้ท่ีเหมาะสมกับการประชุมหรืออบรมดังกล่าวและมอบหมายให้เข้า
ร่วมประชุมหรืออบรมดังกล่าว พร้อมท้ังให้มีการชี้แจงเรื่องดังกล่าวในท่ีประชุมกองวิชา เพื่อให้ผู้อื่นได้รับทราบ 
๘. งบประมาณ  
  - 
๙. การติดตามประเมินผล 
  การให้ช้ีแจงในทุกครั้งท่ีมีการประชุมหรืออบรม 



๙๘ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ก าลังพล กมส. มีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณาแนวทาง
การพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรมท่ี ๓๒  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 
 

๑. หน่วยเจ้าของกิจกรรม  
 พ.ต.หญิง สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะต่อการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีสามารถแสดงถึงผลการปฏิบัติงานของ กมส.  
สกศ.รร.จปร. อย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานจริง ยังคงมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ กมส.
ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงมีเห็นควรให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา ของ 
กมส.เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและความคืบหน้าในการด าเนินการ เพื่อการแก้ไข
ปัญหาและ/หรือ การส่งเสริมการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ
พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อการแก้ไขปัญหาและ/หรือ การส่งเสริมการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และพิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๔. ตัวชี้วัด  

 การประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
๕. เป้าหมาย      
 ๑ ครั้ง ก่อนส้ินระยะการด าเนินการ 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ใช้การประชุมประจ าเดือนของกองวิชา หรือการประชุมคณะกรรมการโดยเฉพาะ เพื่อพูดคุย หารือ และ
ส่งผ่านข้อมูลให้แก่คณะกรรมการทุกคน 
๘. งบประมาณ  
 - 
๙. การติดตามประเมินผล  
 ใช้เวลาในการประชุมประจ าเดือนของกองวิชา ในการพูดคุย หารือ และติดตามผล 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 กมส.สามารถด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



๑๐๐ 

 

การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๓๓  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. หน่วยเจ้าของกิจกรรม 
 พ.ต.หญิง สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ เปรียบได้กับการจัดท าแผนท่ีเพื่อการเดินไปสู่จุดมุ่งหมายของกองวิชา ดังนั้น
แผนปฏิบัติราชการจึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากส าหรับการปฏิบัติงาน ประกอบกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของแต่ละกองวิชาโดยให้มีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษา  เพื่อให้การบริหารพัฒนาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กมส.ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าว จึงสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง และมีการ
น าส่งข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีครบถ้วนและตรงเวลาท่ีส่วนการศึกษาได้ก าหนด 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง และมีการน าส่งข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วนและตรงเวลาท่ีก าหนด 
๔. ตัวชี้วัด  
 การน าส่งแผนปฏิบัติราชการตามก าหนดของส่วนการศึกษา 
๕. เป้าหมาย      
 ร้อยละ ๑๐๐ 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐานการศึกษา ร่วมกันจัดท าโครงการกิจกรรมท่ีเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนการศึกษา และน าส่ง เพื่อท าการรวบรวมสรุปและส่งขึ้นส่วนการศึกษาต่อไป 
๘. งบประมาณ 
 - 
๙. การติดตามประเมินผล  
 มีการให้ข้อมูลการปฏิบัติ และการติดตามผลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนโครงการ/กิจกรรม โดย
การผ่านการประชุมกองวิชาฯ ประจ าเดือน หรือในวาระอื่นๆ เพื่อให้ทันกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อน าส่ง 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
   สามารถร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเวลาท่ีก าหนด  

 
 
 



๑๐๑ 

 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี (จัดท า SAR)  
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๓๔  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  พ.อ. ขัตติยพงศ์     ภักดีชน   ท่ีปรกึษาโครงการ 
           พ.อ. เสรี   วงศ์ชุ่มใจ   
 ร.ต.หญิง นัฐพร      เกียรติบัณฑิตกุล 
 ร.ต.หญิง ธิริญญา    เพ็ญญะ 
๒. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมการเขียนรายงานประกนัคุณภาพการศึกษา(จัดท า SAR) นับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
ด าเนินงานในระบบประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นการรายงานภาพรวมการด าเนินงานประกันคุณภาพทั้งหมด
ของกองวิชาท่ีจะน าเสนอต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้เห็นภาพสะท้อนการท างานของ กมส.สกศ.รร.จปร. กอรปกับการ
ด าเนินงานจะต้องทันต่อเวลาสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ สกศ.รร.จปร. การจัดท าและการควบคุมเวลาใน
การด าเนินงานจึงเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวในการเขียนรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การเขียนรายงานการประกันคุณภาพ (จัดท า SAR) ของ กมส.สกศ.รร.จปร.ด าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและทันเวลา 
๔. เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
 ความถูกต้องและทันเวลาในการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ 
๕. เป้าหมาย 
 ร้อยละ ๑๐๐ 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานท้ังหมดในรอบปี ๒๕๕๙ ของ กมส.สกศ.รร.จปร.และจากทุกมาตรฐาน
มาเขียนรายงานการด าเนินงานประกันคุณภาพฯ มาน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือ 
๘. งบประมาณและทรัพยากร 
 - 
๙. การติดตามและประเมินผล 
 ติดตามการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพ กมส.ฯ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถด าเนินการเขียนรายงานการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 



๑๐๒ 

 

การส่งบุคลากรเข้าอบรมการปรนนิบัติบ ารุง และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๓๕  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
 พ.อ.พลพัต  รัตนอนันต์   
๒. หลักการและเหตุผล 
 ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอน นอกจากจะเป็นผลจากการเตรียมหลักสูตรและแผนการสอน
โดยอาจารย์แล้ว ส่ิงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ประกอบก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง  ท่ีส่งเสริมให้การเรียนการสอนประสบ
ความส าเร็จ ส่ิงอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการดูแลโดยบุคลากรสายสนับสนุน การท าให้ส่ิงอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพ
ท่ีสามารถใช้งานได้ จึงขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของบุคลากรฯ ในการปรนนิบัติบ ารุงรักษา 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน ในการปรนนิบัติบ ารุงรักษาส่ิงอุปกรณ์ต่างๆ 
๔. เกณฑ์ชีวั้ดความส าเร็จ 
 จ านวนช่ัวโมงในการเข้ารับการอบรม 
๕. เป้าหมาย 
 ๒๐ ชม./ปี/คน 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 กมส. ส่งรายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมการปรนนิบัติบ ารุงรักษา ตามท่ี สกศ.รร.จปร. 
ก าหนด 
๘. งบประมาณและทรัพยากร 
 - 
๙. การติดตามและประเมินผล 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ รวบรวมส่งรายช่ือบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเข้าอบรม 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาขีดความสามารถในการปรนนิบัติบ ารุงรักษาส่ิงอุปกรณ์ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

 

โครงการ ส ารวจและประมาณการเพื่อการซ่อมอาคาร กมส.ฯ เพื่อรองรับบัณฑิตศึกษา 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๓๖  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.อ.พลพัต  รัตนอนันต์  

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยส่วนการศึกษา มีแผนการเปิดสอนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาขึ้น โดยหนึ่งในหลักสูตรที่จะเปิดสอนคือรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งกองวิชากฎหมายและ

สังคมศาสตร์เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง กมส. จึงมีความจ าเป็นในการจัดเตรียมอาคารสถานท่ีให้พร้อม 

เพื่อรองรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษานี้ 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อจัดท าประมาณการงานซ่อมแซมอาคารของ กมส. เพื่อรองรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

๔. เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 

 ประมาณการงานซ่อมแซมอาคารของ กมส. 

๕. เป้าหมาย 

 กมส. ส่งประมาณการงานซ่อมแซมอาคารของ กมส. ให้ สกศ.รร.จปร. 

๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 

 ส ารวจและจัดท าประมาณการฯ ระหว่างปีการศึกษา และส่งประมาณการฯ ก่อนส้ินปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 

๗. วิธีการด าเนินงาน 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ ส ารวจและจัดท าประมาณการฯ พร้อมส่งประมาณการฯ ให้ สกศ.รร.จปร. 

๘. งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

๙. การติดตามและประเมินผล 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ส ารวจและจัดท าประมาณการฯ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประมาณการงานซ่อมแซมอาคารของ กมส. เพื่อรองรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 
 



๑๐๔ 

 

การส่งเสริมให้ก าลังพลมีความต้ังใจในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๓๗  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ร.อ.หญิง เพ็ญพรรณ เสนารักษ์ 
๒. หลักการและเหตุผล 
  เมื่อก าลังพลได้บรรจุเข้ารับราชการทหารแล้ว ความเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานถือเป็นส่ิงส าคัญและ
เป็นความต้องการของชีวิต การท่ีก าลังพลจะได้ครองยศสูงขึ้นจ าเป็นต้องได้รับการศึกษาในหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการของแต่ละคน การเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะต้องมีการพบปะและศึกษาร่วมกับ   
ก าลังพลจากหน่วยอื่นๆ เกิดเป็นพันธมิตรทางศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสท่ีก าลังพลแต่ละนายจะได้พัฒนาตนเอง 
ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ท่ีได้ศึกษานั้นได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากเป็นการเรียนรู้และแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างกัน 
  ความรู้ท่ีได้จากการศึกษานั้น ถือเป็นความรู้ตามแนวทางรับราชการ หรือเป็นความรู้ ท่ีก าลังพลสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ดังนี้  ก าลังพลจึงควรต้ังใจศึกษา เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน อีกท้ังสร้างช่ือเสียงให้กับ รร.จปร. 
๓. วัตถุประสงค์ 
  เพื่อให้ก าลังพลตระหนักถึงความจ าเป็นในการเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรฯ และมีความต้ังใจใน
การศึกษา เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๔. ตัวชี้วัด 
  จ านวนก าลังพลท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรฯ 
๕. เป้าหมาย  
  ก าลังพลจบการศึกษาตามหลักสูตรฯ ๑๐๐% 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
  มีการตรวจสอบเงื่อนเวลาท่ีก าลังพลต้องเข้ารับการศึกษาอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สามารถส่งก าลังพลเข้า
รับการศึกษาได้อย่างทันท่วงที 
๘. งบประมาณ   
  - 
๙. การติดตามประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลจ านวนบุคลากรของอาจารย์ท่ีเป็นก าลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. ท่ีสามารถเข้า
ศึกษาตามหลักสูตรแนวทางรับราชการ 
 



๑๐๕ 

 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ ก าลังพลสามารถเข้ารับการศึกษาได้ตามเงื่อนเวลาท่ีก าหนด 
  ๑๐.๒ ก าลังพลจบการศึกษาตามหลักสูตรฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 

 

โครงการ สนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๓๘  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.อ.หญิง พิมลพรรณ อุโฆษกิจ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยและการเขียนต าราถือเป็นอีกหน้าท่ีหนึ่งท่ีส าคัญส าหรับคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้านอกเหนือจากภารกิจการสอน ซึ่งภารกิจการสอนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
ให้รร.จปร.ก้าวหน้าไปได้อย่างภาคภูมิ การส่งเสริมให้คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ เป็นการสร้าง
ความก้าวหน้าและเพื่อให้คณาจารย์มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี กมส.ตระหนักดีถึงความส าคัญ
ดังกล่าว จึงมีความมุ่งหมายให้คณาจารย์ของกองวิชามีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผ่านผลงานประเภทต่างๆ 
พร้อมท้ังเห็นควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานดังกล่าวออกสู่สาธารณะท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้คณาจารย์มีการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองในด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๓.๒ เพื่อสร้างช่ือเสียงให้กับกองวิชาฯ และรร.จปร. 
๔. ตัวชี้วัด 
     จ านวนอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
๕. เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
๖.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ แต่งต้ังคณะท างานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ฯ กมส. 
 ๗.๒ สนับสนุนคณาจารย์ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
๘.งบประมาณ 
 - 
๙. การติดตามประเมินผล:  
 คณะท างานคอยติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีการรายงานในท่ีประชุม
กองวิชาเป็นระยะ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 มีจ านวนคณาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 



๑๐๗ 

 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร.  
ภูมิปัญญาไทย: วิถีชีวิตอย่างพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรมท่ี ๓๘  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 
 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 พ.ต.ฐนัส มานุวงศ์ 
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนา โดยอาศัยแนวคิด
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมด้วยการใช้องค์ความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
หลักการดังกล่าวล้วนมีความเช่ือมโยงกับบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรม กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์จึง
จัดหากิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่งสนับสนุนแนวทางการผลิต          นักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้
มีความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการทักษะความรู้ด้านการพัฒนา โดยใช้กิจกรรมการศึกษาดูงานของส่วน
การศึกษาให้เป็นประโยชน์สูงสุด  

ท้ังนี้ในโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของกองวิชาฯ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
ท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มีเนื้อหาเช่ือมโยงกับองค์ความรู้ในเรื่องการ
พัฒนา โดยมีตัวอย่างการเรียนรู้จากโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ-       พระเจ้าอยู่หัวเป็นส าคัญ 
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน กองวิชาฯ จึงมี
เป้าหมายด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งท าให้นักเรียนนายร้อยสามารถเห็นและเรียนรู้ตัวอย่างเชิงประจักษ์ 
และศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาพระราชทานในมิติต่างๆ จากแหล่งความรู้อื่น กองวิชาฯ จึง
เห็นสมควรบูรณาการกิจกรรมดังกล่าว เข้ากับการศึกษาดูงานประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองวิชาฯ ซึ่ง 
นนร. ต้องออกไปทัศนศึกษานอกพื้นท่ีอยู่แล้วให้มีประโยชน์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
 จากความส าคัญข้างต้น กองวิชาฯ จึงกาหนดแผนการท ากิจกรรมร่วมกับแผนการศึกษาดูงานนอก
พื้นท่ีท่ีมีความเช่ือมโยงกับองค์ความรู้ในด้านการพัฒนา ซึ่งสามารถวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ดังกล่าวออกเป็น
หลายมิติ กิจกรรมนี้จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนนายร้อยมีความเข้าใจเรื่องการพัฒนาตามแนวทาง    พระราชด าริของ
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกรอบวิถีชีวิตอย่างพอเพียง 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพื่อให้ นนร. ของกองวิชาฯ  มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.๒ เพื่อให้ นนร. ของกองวิชาฯ มีความเข้าใจจากการเห็นตัวอย่างเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการพัฒนา
ตามแนวทางพระราชดาริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมิติต่างๆ 
๔. ตัวชี้วัด 
  ความพึงพอใจของ นนร. 



๑๐๘ 

 

๕. เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ขั้นตอน 
การด าเนินกิจกรรม 

    
 เม

.ย
. 

   
 พ

.ค
. 

  ม
ิ.ย.

 

   
 ก

.ค
. 

   
 ส

.ค
. 

   
 ก

. ย
. 

   
 ต

.ค
. 

   
 พ

.ย
. 

   
  ธ

.ค
. 

๖.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 

ส
√ 

        

๖.๒ วางแผนการท าง านและ
ก าหนดหน้าท่ี 

ท
√ 

        

๖.๓ ก าหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรม 

ท
√ 

        

๖.๔ จัดพิธีตามล าดับข้ันตอน 
 

      ท
√ 

  

๖.๕ ประเมินและสรุปผล  
รายงานผลการจัดกิจกรรม 

      ท
√ 

  

 
หมายเหตุ วันและเวลาในการด าเนินกิจกรรมอยู่ในห้วงระหว่างการศึกษาดูงานของกองวิชาฯ โดยสามารถ
ปรับเปล่ียนวันและเวลาตามความเหมาะสม ส าหรับผู้บรรยายให้ดูความเหมาะสมของห้วงเวลา หากมี
เจ้าหน้าท่ีของสถานท่ีเป็นผู้บรรยาย กองวิชาฯ จะมอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในโครงการพิจารณาว่าควรเสริม
เนื้อหาการบรรยายในประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ
กิจกรรม 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรม “ภูมิปัญญาไทย: วิถีชีวิตอย่างพอเพียง” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงก าหนด
วิธีการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
 ๗.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าท่ี และจัดเตรียมส่ิงอุปกรณ์ 
 ๗.๓ ก าหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังล าดับขั้นตอนในการจัด
กิจกรรม 
 ๗.๔ ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และล าดับขั้นตอน  โดยก าหนดให้  
  ๗.๔.๑ มีการบรรยายประกอบการชมสถานท่ีจริงในเรื่องการพฒันาตามแนวทางพระราชด าริ
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๐๙ 

 

 ๗.๔.๒ มีการบรรยายหลักการพัฒนาโดยการขับเคล่ือนตามแนวทางพระราชด าริในกรอบ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติต่างๆ  
 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
๘. งบประมาณและทรัพยากร  
 ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
 ๑) ค่ายานพาหนะ     ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ๒) ค่าบัตรบริจาคเงินสมบททุนเพื่อรักษาสถานท่ี           ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
 ๓) ค่าของว่างระหว่างการท ากิจกรรม   ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๙.๒ รวบรวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมภูมิปัญญาไทย: วิถีชีวิตอย่างพอเพียง 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทาง
พระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ๑๐.๒ นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ มีความรู้ความเข้าใจจากการเห็นตัวอย่างเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
การพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมิติของหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

การจัดกิจกรรม พบพี่เก่าเล่าเร่ืองใหม่ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๔๐  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 พ.ต.ฐนัส มานุวงศ์  
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยนักเรียนนายร้อยเป็นบุคลากรท่ีส าคัญต่อการส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลัก
ของกองทัพในอนาคต การเรียนการสอนและการฝึกฝนนักเรียนนายร้อยล้วนมีความมุ่งหวังและเป้าประสงค์ใน
การสร้างให้นักเรียนนายร้อยมีความพร้อมต่อการเป็นนายทหาร พร้อมกับมีความรู้และทักษะเชิงวิชาการด้วย 
ท้ังนี้ในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ มีความโดดเด่นในด้าน
การบูรณาการองค์ความรู้ในหลากสาขาเพื่อมุ่งไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผล ซึ่งในการเรียนการสอนส่วนมากมี
การเช่ือมโยงกับการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์และความเป็นจริงทางสังคม เพื่อท าให้นักเรียนนายร้ อย
ตระหนักถึงความส าคัญท่ีตนเองต้องเร่งเรียนรู้และเตรียมพร้อมตนเองต่อการปฏิบัติราชการในอนาคต 
ตลอดจนสร้างค่านิยมและทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
 จากเหตุผลข้างต้น กองวิชาฯ ได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการปลูกฝังและส่งเสริม
อุดมการณ์ทางทหารทุกปี ได้แก่ กิจกรรม “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีได้รับความสนใจของ 
นนร. เป็นอย่างดียิ่ง เนื่องจากศิษย์เก่าของกองวิชาฯ ท่ีถูกเชิญมาแลกเปล่ียนประสบการณ์และแนะน าแนวทาง
ในการรับราชการในอนาคตให้แก่ นนร. นั้น สามารถท าให้ นนร. รุ่นน้องเกิดความกระตือรือร้นและมี
อุดมการณ์ในความเป็นทหารมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกองวิชาฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรมในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ นี้ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อสร้างให้ นนร. เกิดอุดมการณ์และความกระตือรือร้นในการสร้างตนเองให้มีความพร้อมต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพในอนาคต 
 ๓.๒ เพื่อให้ศิษย์เก่าของกองวิชาฯ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ และแนวทางในการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรู้วิชาต่างๆ ของกองวิชาฯ ตลอดจนสร้างค่านิยมและทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
 ๓.๓ เพื่อสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องท้ังท่ีเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
๔. ตัวชี้วัด 
  ความพึงพอใจของ นนร. 
๕. เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
 
 
 



๑๑๑ 

 

๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ขั้นตอน 

การด าเนินกิจกรรม 
    

 เม
.ย

. 

   
 พ

.ค
. 

  ม
ิ.ย.

 

   
 ก

.ค
. 

   
 ส

.ค
. 

   
 ก

. ย
. 

   
 ต

.ค
. 

   
 พ

.ย
. 

   
  ธ

.ค
. 

๖.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 

ส
√ 

        

๖.๒ วางแผนการท าง านและ
ก าหนดหน้าท่ี 

ท
√ 

        

๖.๓ ก าหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรม 

ท
√ 

        

๖.๔ จัดพิธีตามล าดับข้ันตอน 
 

       ท
√ 

 

๖.๕ ประเมินและสรุปผล  
รายงานผลการจัดกิจกรรม 

       ท
√ 

 

 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรม “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่ (ศิษย์เก่า)” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงก าหนด
วิธีการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
 ๗.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าท่ี และจัดเตรียมส่ิงอุปกรณ์ 
 ๗.๓ ก าหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังล าดับขั้นตอนในการจัด
กิจกรรม 
 ๗.๔ ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และล าดับข้ันตอนตามท่ีก าหนด 
 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
๘. งบประมาณและทรัพยากร  
 ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐บาท ตามรายการ ดังนี้ 

 ๑) ค่าเครื่องด่ืม      ๔๐๐.๐๐  บาท  
 ๒) อาหารว่าง      ๖๐๐.๐๐  บาท  
 ๓) ค่ารับรองวิทยากร  ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
 

 หมายเหตุ ใช้สถานท่ีการจัดกิจกรรมในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ท้ังนี้อาจมีการเปล่ียนแปลง
สถานท่ีตามความเหมาะสม หากมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นและมีการประสาน
ประโยชน์มากกว่า กองวิชาฯ จะพิจารณาจัดการด าเนินการตามสมควร 



๑๑๒ 

 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๙.๒ รวบรวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่ 
๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ นนร. เกิดอุดมการณ์และความกระตือรือร้นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีนายทหารในอนาคต 
 ๑๐.๒ ศิษย์เก่าของกองวิชาฯ มีความภาคภูมิใจในการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ให้แก่รุ่น
น้อง  
 ๑๐.๓ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องท้ังท่ีเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๓ 

 

การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๔๑  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 พ.ต.ฐนัส มานุวงศ์ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ความเข้าใจในความหลากหลายของชุมชนในสังคม รวมท้ัง
คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการสร้างให้นักเรียนนายร้อยรู้จักการปะทะสังสรรค์ทาง
วัฒนธรรม กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์จึงจัดหากิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่งสนับสนุน
แนวทางการผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการเป็นผู้ทักษะทางวัฒนธรรมท่ีดี 
โดยใช้กิจกรรมการศึกษาดูงานของส่วนการศึกษาให้เป็นประโยชน์สูงสุด  
 ท้ังนี้ในโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของกองวิชาฯ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
ท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยวิชาทางสาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาท่ีเป็นวิชาแกนหลัก มีเนื้อหาเช่ือมโยงกับองค์ความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ดังนั้นเพื่อ
เป็นการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน กองวิชาฯ จึงมีเป้าหมาย
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งท าให้นักเรียนนายร้อยสามารถเห็นและเรียนรู้ตัวอย่างเชิงประจักษ์ และศึกษา
ความรู้เชิงคุณธรรมและจริยธรรมจากท่ีอื่น กองวิชาฯ จึงเห็นสมควรบูรณาการกิจกรรมดังกล่าว เข้ากับการ
เรียนการสอนประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองวิชาฯ เพื่อ นนร. ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับประสบการณ์
ในการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตร อันเป็นการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า 
 จากความส าคัญข้างต้น กองวิชาฯ จึงก าหนดแผนการท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเป็นการสร้างพื้นท่ี
ในการเรียนรู้ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับองค์ความรู้ในด้านวัฒนธรรม อันสามารถวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ดังกล่าว
ออกเป็นหลายมิติ กิจกรรมนี้จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนนายร้อยมีความเข้าใจเรื่องความหลากหลายของวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมต่างๆ ในมิติของวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองของชาติพันธุ์ในประเทศไทย ตลอดจนเป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมทางทหารให้แก่ นนร. โดย
ใช้ประสบการณ์ตรงจากเข้าร่วมกิจกรรมเป็นส าคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ นนร. ของกองวิชาฯ  มีความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของวิถีชีวิต รวมท้ังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมต่างๆ ในมิติของวัฒนธรรมหลัก
และวัฒนธรรมรองของชาติพันธุ์ในประเทศไทย  
 ๓.๒ เพื่อให้ นนร. นนร. ของกองวิชาฯ  มีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมต่างระดับในการ
พัฒนาตามสภาพสังคมปัจจุบัน 
 



๑๑๔ 

 

๔. ตัวชี้วัด 
  ความพึงพอใจของ นนร. 
๕. เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ขั้นตอน 
การด าเนินกิจกรรม 

    
 เม

.ย
. 

   
 พ

.ค
. 

  ม
ิ.ย.

 

   
 ก

.ค
. 

   
 ส

.ค
. 

   
 ก

. ย
. 

   
 ต

.ค
. 

   
 พ

.ย
. 

   
  ธ

.ค
. 

๖.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 

ส
√ 

        

๖.๒ วางแผนการท าง านและ
ก าหนดหน้าท่ี 

ท
√ 

        

๖.๓ ก าหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรม 

ท
√ 

        

๖.๔ จัดพิธีตามล าดับข้ันตอน 
 

        ท
√ 

๖.๕ ประเมินและสรุปผล  
รายงานผลการจัดกิจกรรม 

        ท
√ 

 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรม “ภูมิปัญญาไทย: วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึง
ก าหนดวิธีการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
 ๗.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าท่ี และจัดเตรียมส่ิงอุปกรณ์ 
 ๗.๓ ก าหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังล าดับขั้นตอนในการจัด
กิจกรรม 
 ๗.๔ ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และล าดับข้ันตอนตามท่ีก าหนด 
 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
๘. งบประมาณและทรัพยากร  
 ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
 ๑) ค่ายานพาหนะ     ๘,๐๐๐.๐๐  บาท 
 ๒) ค่าบัตรบริจาคเงินสมบททุนเพื่อรักษาสถานท่ี           ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 



๑๑๕ 

 

 ๓) ค่าของว่างระหว่างการท ากิจกรรม   ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๙.๒ รวบรวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมภูมิปัญญาไทย: วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายของวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมต่างๆ ในมิติของวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองของชาติพันธุ์ในประเทศไทย  
 ๑๐.๒ นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการและการประยุกต์ใช้
วัฒนธรรมต่างระดับในการพัฒนาตามสภาพสังคมปัจจุบัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 

การท า E-learning  
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๔๒  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.ท.แดง  ศรีอรุโนภาส  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวหน้าและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการศึกษาและการเรียนการ
สอน  ท าให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ในวิชาท่ีตนเอง เรียนหรือค้นคว้าหาความรู้
ใหม่ๆ เพื่อน าไปสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทุกระดับช้ันได้พัฒนา
ระบบการเรียนการสอนผ่านส่ือออนไลน์  ท าให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ในวิชาท่ีเรียนผ่านระบบ E-
Learning ได้ทุกเวลา  ทุกโอกาส   กมส.สกศ.รร.จปร. จึงเห็นว่าการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนของอาจารย์ 
เพื่อน าเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ E-Learning นั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ นนร. ท่ีจะสามารถเข้าไปศึกษา
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับรายวิชาได้ตลอดเวลาท่ีต้องการ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้ นนร. ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาวิชาท่ีตนเองเรียนใน กมส.สกศ.รร.จปร. ได้ทุก
วิชา  และสามารถศึกษาได้ล่วงหน้าและย้อนหลังไปทบทวนได้ทุกเวลา และทุกโอกาส 
 ๓.๒ เพื่อใหอ้าจารย์มีความต่ืนตัวในการพัฒนาเนื้อหาวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบอยูอ่ย่างสม่ าเสมอ 
๔. ตัวชี้วัด 
 จ านวนวิชาท่ีน าเนื้อหาของการเรียนการสอนเข้าสู่ระบบ E-Learning 
๕. เป้าหมาย 
 จ านวนวิชาท่ีน าเนื้อหาของการเรียนการสอนเข้าสู่ระบบ E-Learning ส าเร็จ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของวิชาท้ังหมดท่ีเปิดสอนใน กมส.สกศ.รร.จปร. 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
     ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑  ประชุมช้ีแจงอาจารย์ กมส.สกศ.รร.จปร. ในรายละเอียดของเนื้อหาสาระวิชา ท่ีจะน ามาลงใน
ระบบ E-Learning ให้มีมาตรฐาน  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และสอดคล้องกับนโยบายของ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๒  ให้อาจารย์น าเนื้อหาสาระในรายวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบมาส่งให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม น าข้อมูล
เข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ E-Learning  
๘. งบประมาณ   
      - 
 
 



๑๑๗ 

 

๙. การติดตามประเมินผล  
     ผู้รับผิดชอบกิจกรรมรวบรวมข้อมูล จ านวนรายวิชาท่ีสามารถน าเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ E-
Learning ส าเร็จครบถ้วน  และบันทึกรายงานปัญหาข้อขัดข้องของการจัดท าระบบฐานข้อมูล E-Learning  
ให้ ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. ทราบ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  นนร. สามารถศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาวิชาท่ีตนเองเรียนใน กมส.สกศ.รร.จปร. ได้ทุกวิชา  และ
สามารถศึกษาได้ล่วงหน้าและย้อนหลังไปทบทวนได้ทุกเวลา และทุกโอกาส 
 ๑๐.๒  อาจารย์มีความต่ืนตัวในการพัฒนาเนื้อหาวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบอยูอ่ย่างสม่ าเสมอ   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

 

การพัฒนาเว็บไซต์ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๔๓  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑) ร.ท. ภริลภัทร   จักรแสน  ประธาน 
 ๒) ร.ท.หญิง ชัชชนก   เตชะวณิช  เลขานุการ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ได้จัดส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนของผู้เรียน เช่น ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสาธารณูปโภค และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร-สถานท่ี ระบบการ
ก าจัดของเสีย การจัดการขยะ ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิด
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
 กมส.สกศ.รร.จปร. ได้จัดท าเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ และจัดท าการจัดการความรู้โดยผ่าน
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีอาจารย์และบุคลากรของ กมส.สกศ.รร.จปร. ได้รวบรวมท้ังความรู้ท่ีได้จาก
งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป เพื่อให้ นนร. และผู้ท่ีสนใจสามารถสืบค้นได้จากคลังความรู้ใ น
เว็บไซต์ของ กมส.สกศ.รร.จปร. 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มีเว็บไซต์ของกองวิชา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สาระความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกองวิชาฯ 
ให้ผู้ท่ีมีความสนใจสามารถเข้าเย่ียมชมได้ 
๔. เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 
๕. เป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงก าหนดวิธีการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
 ๗.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าท่ี และจัดเตรียมส่ิงอุปกรณ์ 
 ๗.๓ ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และล าดับข้ันตอนตามท่ีก าหนด 
 ๗.๔ ประเมินผล 
๘. งบประมาณและทรัพยากร 
 - 



๑๑๙ 

 

๙. การติดตามและประเมินผล 
 ๙.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงานตามแผนโครงการ 
 ๙.๒ ประเมินผลโดยแบบสอบถามบุคลากรกมส. 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคล่ือนไหว และกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในกองวิชา ให้ผู้ท่ีสนใจ
ได้เข้าเย่ียมชมได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ๕ ส. กมส.ฯ : Big Cleaning Day 

โครงการ/กิจกรรมท่ี ๔๔  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 
 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ร.อ.สุรินทร์  วงษ์โสม 
๒. หลักการและเหตุผล 
 กมส.สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยงานท่ีให้บริการทางวิชาการแก่ นนร.มีบุคลากรและ นนร.เป็นจ านวนมากมา
ใช้บริการ การจัดสภาพแวดล้อมของกองวิชาให้มีความน่าอยู่  เป็นระเบียบมีความสวยงาม ให้มีบรรยากาศท่ี
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษา  จึงเป็นแรงจูงใจท่ีส าคัญประการหนึ่งท่ีจะให้ก าลังพลของกองวิชา 
และ นรร. รู้สึกรักและมีความผูกพันพร้อมท่ีจะทุ่มเทในการปฎิบัติงาน และการเรียนการสอน  
นอกจากนี้แล้ว ความร่วมมือร่วมใจในองค์กรยังเป็นส่ิงส าคัญอันดับต้นๆ ในการพัฒนาองค์กร กมส.จึง
ก าหนดให้มีการจัดท าความสะอาดกองวิชาฯ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างความร่วมมือร่วมใจไปใน
คราวเดียวกัน  
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบกองวิชาให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม เป็นท่ีประทับใจของ
บุคลากร นนร. และบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้บริการ  
๔. ตัวชี้วัด 
 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของก าลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. และนนร. 
๕. เป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ จัดท าแผน/โครงการและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากบุคลากรของกองวิชา  
 ๗.๒  ด าเนินการ  
 ๗.๓  ประเมินผลโครงการ 
๘. งบประมาณ  
 - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามตรวจสอบตามแผนการด าเนินการ และประเมินความพึงพอใจของก าลังพล และ นนร. ท่ีมีต่อ
โครงการ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



๑๒๑ 

 

 ก าลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. นักเรียนนายร้อย และบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาใช้บริการ มีความพึงพอใจและ
ประทับใจต่อการจัดระบบภูมิทัศน์ของกองวิชา  

โครงการ ส่งก าลังพลเข้ารับศึกษาในระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๔๕  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ    

 พ.ท.ถนัดกิจ   ยามาลี 
๒. หลักการและเหตุผล 

อาจารย์ ผู้ท าการสอนในสาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ ท่ีมีพลวัต ( Dynamics) อยู่
ตลอดเวลาจ าเป็นท่ีจะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันกับโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งจะท าให้นักเรียน
นายร้อยผู้เรียนมีความรู้ก้าวทันในทางวิชาการท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และท าให้อาจารย์ผู้สอนมี
ความรู้มาสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ดังนั้นกองวิชาจ าส่งเสริมให้ก าลังพลศึกษาต่อระดับปริญญา
เอกในประเทศ 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑    เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 
๓.๒   เพื่อน าความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนและทางวิชาการ 

๔. ตัวชี้วัด 
 จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการศึกษาสูงขึ้น 

๕. เป้าหมาย 
  ไม่น้อยกว่า ๑ นาย 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ   
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
  ส่งเสริมแนะน าให้อาจารย์ผู้สอนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

๘. งบประมาณ       
 - 

๙. การติดตามประเมินผล 
  ติดตามจากรายงานการศึกษาของอาจารย์ท่ีลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑   อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพในความรู้วิชาการ 
  ๑๐.๒   อาจารย์ผู้สอนสามารถน าความรู้มาท าการสอนนักเรียนนายร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



๑๒๒ 

 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์ เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา  
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๔๖  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.ท.หญิง ออมณี  โรจนาปิยาวงศ์   
๒. หลักการและเหตุผล 
 กมส.สกศ.รร.จปร. รับผิดชอบการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย ให้กับ นนร. ซึ่งสาขาวิชาท่ีหลากหลายถึง ๕ สาขาวิชานี้ ท าให้ความรับผิดชอบ
ของกองวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับความรู้ในด้านต่างๆ มีความหลากหลายและรอบด้าน จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
พัฒนาบุคลากรของกองวิชาให้มีความรู้ความสามารถ มีการได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวต่างๆ รวมถึง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยกองวิชาฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการส่งผู้บริหารและ
อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายใน กห. และภายนอก กห. ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการสอน นนร. และการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้สอดคล้องกับ
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน 
๓. วัตถุประสงค์ 
       ๓.๑ ผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ได้เพิ่มพูนศักยภาพและการพัฒนาตนเอง    
 ๓.๒ ผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ มีการได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหวต่างๆ รวมถึงองค์ความรู้
ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอื่นๆ  
๔. ตัวชี้วัด 
 จ านวนผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ท่ีเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา 
๕. เป้าหมาย 
 จ านวนผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ท่ีเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาไม่น้อยกว่า ๔ นายในแต่ละ
ปีการศึกษา 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
   ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 กมส.สกศ.รร.จปร. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ทราบถึงการประชุม อบรม สัมมนา 
รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานภายใน กห. และภายนอก กห. ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น โดย
ประสานการปฏิบัติและขออนุมัติให้ทันห้วงเวลา 
๘. งบประมาณ  
   งบประมาณตามจ านวนผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ท่ีเข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา 
 
๙. การติดตามประเมินผล 



๑๒๓ 

 

   ประเมินจากจ านวนผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ท่ีเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา  
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ได้เพิ่มพูนศักยภาพและการพัฒนาตนเอง 
 ๑๐.๒ ผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ได้รับความรู้  ความคิด และองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการเรียน
การสอน นนร.และการปฏิบัติงานอื่นๆ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ ทัศนศึกษา/ ดูงาน 

โครงการ/กิจกรรมท่ี ๔๗  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 
 

๑. ผู้รับผิดชอบ  
 พ.ต.ฐนัส  มานุวงศ์  
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีโครงการส่ง เสริมทรัพยากรบุคคลให้มีการพัฒนา
ศักยภาพของก าลังพล กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์จึงจัดหากิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงการดังกล่าว 
โดยใช้กิจกรรมการศึกษาดูงานของส่วนการศึกษาให้เป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งในโครงการดังกล่าวยังสนับสนุนให้
บุคลากรสายสนับสนุนของกองวิชาฯ ได้มีส่วนในการพัฒนาความรู้และโครงการดังกล่าวได้เป็นโครงการท่ีเกิด
จากการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้แนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักภูมิ
ประเทศและภูมิสังคม กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ท่ีรับผิดชอบหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
อันมีเนื้อหาสาระส าคัญด้านการพัฒนาท่ียกมาจากแนวทางพระราชด าริด้วย กองวิชาฯ จึงจัดหากิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับโครงการข้างต้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สัมพันธภาพภายในของกองวิชาฯ  ดังนั้นกองวิชาฯ จึง
เห็นสมควรท่ีจัดกิจกรรมดังกล่าวเข้ากับการศึกษาดูงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การกิจกรรมมากท่ีสุด   
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อใหบุ้คลากรสายสนับสนุนของ กมส.ฯ มีความรู้และพัฒนาศักยภาพท้ังส่วนบุคคล และส่วนรวม 
๔. เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
 จ านวนบุคลากรของกมส. ท่ีได้เข้าร่วมการอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 
๕. เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่า ๕ คน 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
 เม

.ย
. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

๖.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 

 k  [
√ 

     

๖.๒ วางแผนการท าง านและ
ก าหนดหน้าท่ี 

   l
√ 

     

๖.๓ ก าหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรม 

     l
√ 

   



๑๒๕ 

 

๖.๔ จัดงานตามล าดับข้ันตอน 
 

      l
√ 

  

๖.๕ ประ เมินผล สรุ ปผลการ
ด าเนินงาน และรายงานผลการจัด
กิจกรรม 

        m
√ 

 หมายเหตุ วันและเวลาในการด าเนินกิจกรรมอยู่ในห้วงระหว่างการศึกษาดูงานของกองวิชาฯ โดย
สามารถปรับเปล่ียนวันและเวลาตามความเหมาะสม ส าหรับผู้บรรยายให้ดูความเหมาะสมของห้วงเวลาหากมี
เจ้าหน้าท่ีของสถานท่ีเป็นผู้บรรยาย กองวิชาฯ จะมอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในโครงการพิจารณาว่าควรเสริม
เนื้อหาการบรรยายในประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ
กิจกรรม 
๗.วิธีการด าเนินงาน 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงก าหนดวิธีการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
 ๗.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าท่ี และจัดเตรียมส่ิงอุปกรณ์ 
 ๗.๓ ก าหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังล าดับขั้นตอนในการจัด
กิจกรรม 
 ๗.๔ ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และล าดับข้ันตอนตามท่ีก าหนด 
 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
๘. งบประมาณและทรัพยากร  
 ใช้งบประมาณเป็นจ านวนเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายการ  
 หมายเหตุ ค่ารถรับ-ส่ง คิดถัวเฉล่ียกับค่าเดินทางในการศึกษาดูงานกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามการคัดเลือกบุคลากรท่ีได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน โดยพยายามให้มี
การผลัดเปล่ียนกันอย่างท่ัวถึง 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรสายสนับสนุนของ กมส. มีความเข้าใจ และได้รับความรู้จากการไปทัศนศึกษา/ดูงาน/
ประชุม/ อบรม เพื่อน ามาใช้ในการส่งเสริมศักยภาพของกองวิชาต่อไป 
 

 
 
 
 
 



๑๒๖ 

 

โครงการ ส่งเสริมเพื่อการวิจัยและงานสร้างสรรค์ กมส.สกศ.รร.จปร. 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๔๘  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ 
  ร.ท.หญิง ชัชชนก เตชะวณิช 
๒. หลักการและเหตุผล 
 งานวิจัยถือเป็นอีกหน้าท่ีหนึ่งท่ีส าคัญส าหรับคณาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อภารกิจการ
สอนเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้รร.จปร.ก้าวหน้าไปได้อย่างภาคภูมิ รวมถึงการพัฒนา
งานวิจัยนั้นยังส่งผลต่อการเรียนการสอนและเป็นประโยชน์ต่อนนร.ได้ หากมีการวิจัยท่ีมีคุณภาพ และได้น าส่ิง
เหล่านั้นมาใช้ในการเรียนการสอนแก่นนร.  
 กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ตระหนักดีถึงความส าคัญดังกล่าว จึงมีความมุ่งหมายให้คณาจารย์ของ
กองวิชามีการท างานวิจัยข้ึน พร้อมท้ังเห็นควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่งานดังกล่าวออกสู่สาธารณะท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้คณาจารย์ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัย 
 ๓.๒ เพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีคณาจารย์กมส.เป็นผู้จัดท าขึ้น สร้างความภาคภูมิใจให้กับก าลังพล
กมส. 
 ๓.๓ เพื่อสร้างช่ือเสียงให้กับกองวิชาฯ และรร.จปร. 
๔. ตัวชี้วัด 
 จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย  
๕. เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ แต่งต้ังคณะท างานการวิจัย กมส. 
 ๗.๒ คณะท างานช่วยกันประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางในการท าวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 ๗.๓ คณาจารย์กองวิชาฯ ช่วยเหลือและร่วมมือในขั้นตอนการท าวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ 
๘.  งบประมาณ  
 - 
๙.  การติดตามประเมินผล :  
 คณะท างานคอยติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีการรายงานในท่ีประชุมกอง
วิชาเป็นระยะ 



๑๒๗ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ มีจ านวนคณาจารย์ท าวิจัยฯ อย่างสม่ าเสมอ 
 ๑๐.๒ งานวิจัยของคณาจารย์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ สร้างช่ือเสียงให้กับกองวิชาและรร.จปร. 
 ๑๐.๓ นนร.ได้รับประโยชน์จากการวิจัยของคณาจารย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 

 

การส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๔๙  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  พ.อ.หญิง นภางค์ คงเศรษฐกุล 
๒. หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากการวิจัยเป็นกระบวนการสร้างเสริมการคิด และปัญญา สรรสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม 
เพื่อน ามาแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงจ าเป็นต้องส่งเสริม 
สนับสนุน และกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์จาก “ผลงานการวิจัยทางการศึกษา” เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
และพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  การยกย่องเชิดชูผู้ท่ีประสบความส าเร็จในการท าวิจัยถือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจและเป็นแรงจูงใจ
ส าหรับผู้ท่ีท างานวิจัยทุกคน และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้คณาจารย์และนักวิจัยท้ังหลายได้ยึดถือและปฏิบัติตาม 
นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการสร้างแรงจูงใจ 
การยกย่อง การให้รางวัลหรือผลตอบแทนส าหรับนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเด่น ถือเป็นกระบวนการส่งเสริมพัฒนา
และสร้างบรรยากาศการวิจัยให้แก่คณาจารย์ในสถาบัน ดังนั้น กมส.สกศ.รร.จปร.จึงได้มีแผนการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในกิจกรรมส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และยกย่องเชิดชูอาจารย์ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นนักวิจัยท่ีมีผลงานดีเด่น 
  ๓.๒ เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้คณาจารย์และนักวิจัยท้ังหลายได้ยึดถือและปฏิบัติตาม 
  ๓.๓ เพื่อพัฒนา สร้างบรรยากาศการวิจัยให้แก่คณาจารย์และตอบสนองการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๔. ตัวชี้วัด   
  จ านวนผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
๕. เป้าหมาย   
  มีผลงานวิจัยของอาจารย์ ๑ เรื่องท่ีได้รับรางวัลจากการส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่น 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗.  วิธีการด าเนินการ 
  ๗.๑  คณะท างานการวิจัยและงานศิลปะ กมส.สกศ.รร.จปร. ส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานการ
วิจัยทางการศึกษาโดยสร้างความตระหนักถึงประโยชน์และการพัฒนาทางการศึกษา รวมไปถึงความก้าวหน้า
ทางวิชาการของอาจารย์แต่ละท่าน 
  ๗.๒  คณะท างานการวิจัยและงานศิลปะ กมส.สกศ.รร.จปร. ประชาสัมพันธ์ถึงเวทีการประชุมทาง
วิชาการในสถาบันต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกท่ีมีโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้งานวิจัย รวมท้ังการคัดเลือก



๑๒๙ 

 

และประกวดผลงานวิจัยดีเด่นท่ีสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา เช่น ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นต้น 
  ๗.๓ คณะท างานการวิจัยและงานศิลปะ กมส.สกศ.รร.จปร. เป็นพี่เล้ียงและให้ค าปรึกษาในการส่งผล
งานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อน าเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่น 
๘.  งบประมาณ 
   - 
๙. การติดตามประเมินผล 
  จ านวนอาจารย์ท่ีส่งผลงานการวิจัยและได้รับคัดเลือกใหม้ีผลงานวิจัยดีเด่น 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผลงานวิจัยดีเด่นของคณาจารย์ที่ได้รับการคัดเลือกในรางวัลต่างๆ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

 

การจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๕๐  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.อ.ยุทธพงษ์                วงศ์อ ามาตย์   
๒. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) นับได้ว่า เป็นส่ิงส าคัญในการเรียนรู้ในปัจจุบัน 
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจ และถือว่า การจัดการความรู้เป็น
กระบวนการหนึ่งท่ีจะช่วยพัฒนาการท างานได้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและไม่ติดขัด ท้ังยังเป็นการจัดระบบ
ความรู้ให้เป็นระบบท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น 
 กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ตระหนักถึงประโยชน์และความส าคัญของการจัดก ารความรู้
ดังกล่าว จึงได้มีนโยบายในการจัดท าการจัดการความรู้ดังกล่าว  
 โดยในปี ๒๕๕๙ นี้ การจัดการความรู้ท่ี กมส.ได้จัดท าขึ้นคือ การบริหารจัดการร้านสหกรณ์ รร.จปร. 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ใหเ้ป็นแหล่งในการหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านสหกรณ์ รร.จปร. ส าหรับบุคคล
ท่ัวไป 
๔. เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ 
 จ านวนเรื่อง KM ท่ีได้จัดท าและพัฒนาต่อยอด 
๕. เป้าหมาย 
 ๒ เรื่อง 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

๖.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ √         
๖.๒ วางแผนการท า ง านและ
ก าหนดหน้าท่ี 

√         

๖.๓ ก าหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน
การจัดกิจกรรม 

 √        

๖.๔ จัดงานตามล าดับข้ันตอน  √ √ √ √ √ √ √  
๖.๕ ประ เมินผล สรุ ปผลการ
ด าเนินงาน และรายงานผล 

        √ 

 



๑๓๑ 

 

๗. วิธีการด าเนินงาน 
 เพื่อให้การจัดกิจกรรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงก าหนดวิธีการด าเนินงานตามล าดับ ดังนี้ 
 ๗.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 
 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าท่ี และจัดเตรียมส่ิงอุปกรณ์ 
 ๗.๓ ก าหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ พร้อมท้ังล าดับข้ันตอนในการจัดกิจกรรม 
 ๗.๔ ด าเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และล าดับขั้นตอนตามท่ีก าหนด 
 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
๘. งบประมาณและทรัพยากร  
 - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 ๙.๒ รวบรวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากร คณาจารย์และนนร.สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศท่ีใช้ในการเผยแพร่ความรู้ และสามารถ
ใช้ความรู้นั้นในการปฏิบัติงานได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๒ 

 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะหก์ารสอบเข้าศึกษาต่อ 

ของบุตรข้าราชการและลูกจ้างทบ. 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๕๑  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 

๑. เจ้าของโครงการ   
 ร.อ.หญิง ณริตศา สายสอาด 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการบริการวิชาการนับว่าเป็นภารกิจท่ีทวีความส าคัญยิ่งขึ้น เพราะคณาจารย์ในแต่ละ
สาขาวิชาย่อมมีความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกัน การท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปล่ียนกระบวน
ทัศน์ทางวิชาการต่อกัน ย่อมส่งผลดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะจะได้ท าให้ผู้เรียนสามารถเติม
เต็มประสบการณ์และได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆ นอกจากในด้านการเรียนการสอนแล้ว คณาจารย์ผู้ท่ี
มีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขายังสามารถเป็นท่ีปรึกษาในเรื่องท่ีตนมีความถนัดหรือเช่ียวชาญในการพัฒนา
และสรรค์สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ  
 ด้วยเหตุนี้ มาตรฐาน ๓ ซึ่งมีหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่องการบริการทางวิชาการท่ีส าคัญ ๔ ประการอัน
ประกอบด้วย การบริการทางวิชาการ การบริการชุมชน การวิจัยและพัฒนา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
จึงตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว และได้จัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์
สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อแลกเปล่ียน บริการ และสนับสนุนความ
ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็เพื่อช่วยท าให้บุคคลกร
ของกมส.สกศ.รร.จปร. ได้ใช้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้ังสามารถน าความรู้และประสบการณ์จาก
การให้บริการวิชาการตามโครงการนี้ กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยของ กมส.สกศ .รร.จปร.
ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อบริการทางวิชาการแก่โรงเรียนในระดับมัธยม รวมไปถึงสถาบันระดับอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และน าความรู้จากการให้บริการนั้นกลับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและหรือการ
วิจัยของกมส.สกศ.รร.จปร. 
 ๓.๒ เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้ ร่วมมือตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ท างานในสาขาวิชาการต่างๆ กับ
หน่วยงานและหรือสถาบันภายนอก 
๔. ตัวชี้วัด 
 ระดับความพึงของหน่วยใช้บริการ 
๕. เป้าหมาย 
 มีระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๔ คะแนน จากท้ังหมด ๕ คะแนน 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
  ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 



๑๓๓ 

 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ หน่วยงานภายนอกมีหนังสือเชิญให้ไปบริการทางวิชาการ 
 ๗.๒ เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติจากรร.จปร.แล้วจึงออกไปบริการทางวิชาการ 
 ๗.๓ ประเมินผลความพึงพอใจในการบริการทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก และการน าความรู้
กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๘.  งบประมาณ   
 -   
๙. การประเมินผล    
 ๙.๑ การใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับการบริการางวิชาการและวิชาชีพ 
 ๙.๒ การพัฒนาเนื้อหาวิชาและการเรียนการสอน และการวิจัย 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 หน่วยงานท่ีได้รับบริการทางวิชาการเกิดความพึงพอใจและสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของแต่ละ
โครงการหรือกิจกรรมได้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมใหอ้าจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/
กรรมการวิทยานิพนธ์ฯ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

โครงการ/กิจกรรมท่ี ๕๒  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ 
 พ.ท.หญิง อารีย์วรรณ  สุทธิพงศ์พันธ์ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการบริการวิชาการนับว่าเป็นภารกิจท่ีทวีความส าคัญยิ่งขึ้น เพราะคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา
ย่อมมีความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกัน การที่สถาบันอุดมศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปล่ียนกระบวนทัศน์ทาง
วิชาการต่อกันย่อมส่งผลดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะจะได้ท าให้ผู้เรียนสามารถเติมเต็ม
ประสบการณ์และได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆ นอกจากในด้านการเรียนการสอนแล้ว คณาจารย์ผู้ท่ีมี
ความเช่ียวชาญในแต่ละสาขายังสามารถเป็นที่ปรึกษาในเรื่องท่ีตนมีความถนัดหรือเช่ียวชาญในการพัฒนาและ
สรรค์สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ  
 ด้วยเหตุนี้ กมส.สกศ.รร.จปร. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าท่ีส าคัญ ๔ประการอันประกอบด้วย 
การบริการทางวิชาการ การบริการชุมชน การวิจัยและพัฒนา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงตระหนัก
ถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว และได้จัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/
กรรมการวิทยากร/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ให้กับสถาบันภายนอกขึ้น เพื่อแลกเปล่ียน บริการ 
และสนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็เพื่อ
ช่วยท าให้บุคคลากรของกมส.สกศ.รร.จปร. ได้ใช้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้ังสามารถน าความรู้
และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการตามโครงการนี้ กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยของ 
กมส.สกศ.รร.จปร.ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อบริการทางวิชาการแก่สถาบันระดับอุดมศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และน าความรู้จาก
การให้บริการนั้นกลับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและหรือการวิจัยของกมส.สกศ.รร.จปร. 
 ๓.๒ เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้ ร่วมมือตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ท างานในสาขาวิชาการต่างๆ กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และหรือสถาบันภายนอก 
๔. ตัวชี้วัด 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๕. เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ   
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
 



๑๓๕ 

 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ หน่วยงานภายนอกมีหนังสือเชิญให้ไปบริการทางวิชาการ 
 ๗.๒ เมือ่ได้รับพิจารณาอนุมัติจากรร.จปร.แล้วจึงออกไปบริการทางวิชาการ 
 ๗.๓ รายงานผลการบริการทางวิชาการจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก  
๘.  งบประมาณ   
 -   
๙. การประเมินผล    
 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานท่ีได้รับบรกิารทางวิชาการ และท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนา
ตนเองและใช้ความรู้ท่ีมีให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 

 

โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเปน็วิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  
สนับสนนุหน่วยงานอืน่ 

โครงการ/กิจกรรมท่ี ๕๓  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 
 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ   
 พ.ท.หญิง อารีย์วรรณ  สุทธิพงศ์พันธ์ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการบริการวิชาการ โดยเฉพาะทางด้านการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ ผู้เช่ียวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษาสนับสนุนหน่วยงานภายนอก นับว่าเป็นภารกิจท่ีทวี
ความส าคัญยิ่ งขึ้น เพราะคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาย่อมมีความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกัน การท่ี
สถาบันอุดมศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปล่ียนกระบวนทัศน์ทางวิชาการต่อกัน ย่อมส่งผลดีต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพราะจะได้ท าให้ผู้เรียนสามารถเติมเต็มประสบการณ์และได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่อง
นั้นๆ นอกจากในด้านการเรียนการสอนแล้ว คณาจารย์ผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขายังสามารถเป็นท่ี
ปรึกษาในเรื่องท่ีตนมีความถนัดหรือเช่ียวชาญในการพัฒนาและสรรค์สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ  
กมส.สกศ.รร.จปร. จึงจัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ผู้เช่ียวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษาสนับสนุนหน่วยงานภายนอก ขึ้นเพื่อแลกเปล่ียน บริการ และสนับสนุนความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็เพื่อช่วยท าให้บุคคลกรของกมส.สกศ.รร.จปร. ได้ใช้ความรู้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม รวมท้ังยังสามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการตาม
โครงการนี้ กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยของกมส.สกศ.รร.จปร. ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ และน าความรู้จากการให้บริการนั้นกลับมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนและหรือการวิจัยของอาจารย์ของกมส.สกศ.รร.จปร. 
 ๓.๒ เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้ ร่วมมือตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ท างานในสาขาวิชาการต่างๆ กับ
หน่วยงานและหรือสถาบันภายนอก 
๔. ตัวชี้วัด 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๕. เป้าหมาย 
 ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ  
 ๗.๑ หน่วยงานภายนอกมีหนังสือเชิญให้ไปบริการทางวิชาการ 
 ๗.๒ เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติจากรร.จปร.แล้วจึงออกไปบริการทางวิชาการ 



๑๓๗ 

 

 ๗.๓ ประเมินผลความพึงพอใจในการบริการทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก และการน าความรู้
กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
๘. งบประมาณ  
 - 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ หน่วยงานภายนอกมีหนังสือเชิญให้ไปบริการทางวิชาการ 
 ๗.๒ เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติจากรร.จปร.แล้วจึงออกไปบริการทางวิชาการ 
 ๗.๓ รายงานผลการบริการทางวิชาการจากหน่วยงานอื่นท่ีข้าราชการไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีปรึกษา 
๘.  งบประมาณ  
 -  
๙. การประเมินผล    
 แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานท่ีได้รับบรกิารทางวิชาการ และท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนา
ตนเองและใช้ความรู้ท่ีมีให้เกิดประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

การสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๕๔  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. เจ้าของโครงการ 
 พ.ท.หญิง อารีย์วรรณ  สุทธิพงศ์พันธ์ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาท่ีมุ่งสร้างนายทหารสัญญาบัตรให้มี
คุณลักษณะและขีดความสามารถได้มาตรฐานทางทหารท่ีกองทัพต้องการ เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีรับใช้ประเทศชาติ
และสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคม  ดังนั้น กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานของส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงได้ตระหนักถึงบทบาทของสถาบันในการท่ีจะท าประโยชน์
ให้แก่ประเทศชาติและสังคม โดยการน าบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
มาด าเนินการให้มีการบริการทางวิชาการและวิชาชีพต่อหน่วยงาน ท้ังแก่ภายในและภายนอกกองทัพ สังคม 
ประเทศชาติ หรือ นานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ วิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าวิจัย หรือ 
การท าหน้าท่ีใดๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการ หรือ การพัฒนาความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อ
ประเทศชาติและนานาชาติ นอกจากนั้น การบริการทางวิชาการและวิชาชีพดังกล่าว ยังท าให้ได้ข้อมูล
ย้อนกลับมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน หรือ การวิจัยของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ และ
เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็งและการท างานท่ียั่งยืนของกองทัพและ
ประเทศชาติต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ได้น าความรู้ ท่ีมีอยู่อย่าง
หลากหลายไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้กองทัพและประเทศชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชุมชนท่ีต้ังอยู่โดยรอบ หรือ ใกล้เคียงรร.จปร. 
 ๓.๒ เพื่อให้ได้ข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนา หรือ บูรณาการเข้ากับเรียนการสอน หรือ
การวิจัยของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ และเกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อไป 
๔. ตัวชี้วัด  
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๕. เป้าหมาย 
 ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ  
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ จัดท าแผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพของกอง
วิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ตามศักยภาพและลักษณะของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 



๑๓๙ 

 

 ๗.๒ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบแผนงานและโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพกองวิชา
กฎหมายและสังคมศาสตร์ 
 ๗.๓ ด าเนินการตามแผน  ติดตาม ก ากับดูแลความก้าวหน้า รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และแนะน า
แนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
 ๗.๔ รวบรวมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการและวิชาชีพกองวิชากฎหมายและ
สังคมศาสตร์ ท้ังหมด และจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
 ๗.๕ ประเมินผลแผนงานและการด าเนินงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ทุกโครงการ/กิจกรรม 
พร้อมท้ังสรุปผลการประเมิน  
 ๗.๖ เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมท้ังจัดท า
แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพของปีต่อไป 
๘. ทรัพยากรและงบประมาณ 
 ๘.๑ ทรัพยากรบุคคล อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
 ๘.๒ งบประมาณ   - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 จัดให้มีการประเมินผลแผนงาน โดยสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการ /กิจกรรม หลังจากการ
ด าเนินงานเสร็จส้ิน และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการ /กิจกรรม กับเป้าหมายของแผนการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น เพื่อน าผลการประเมินท่ีได้มาปรับปรุงพัฒนาแผนงานการ
ด าเนินงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพต่อไป 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑๐.๑ บุคลากรของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ได้มีโอกาสน าความรู้ ประสบการณ์ หรือ 
ความช านาญเฉพาะทางมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคม 
 ๑๐.๒ บุคลากรของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาความรู้ความสามารถและได้
แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพกับชุมชน หรือ องค์การภายนอก  
 ๑๐.๓ ผู้รับบริการทางวิชาการและวิชาชีพได้รับความรู้ หรือ การบริการท่ีถูกต้อง เหมาะสมและมี
ประโยชน์ ซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หรือ องค์การภายนอก 
 ๑๐.๔ เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์กับ
ชุมชนและองค์การภายนอก 
 ๑๐.๕ เป็นการแสดงออกถึงศักยภาพและเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของบุคลากรของกองวิชากฎหมาย
และสังคมศาสตร์ ให้ปรากฏต่อสาธารณชน 
 
 

 
 



๑๔๐ 

 

โครงการ บริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
โครงการ/กิจกรรมท่ี ๕๕  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 พ.ท.หญิงสาริณี  ไกรสังเกตุ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าท่ีในการผลิตนายทหารสัญญาบัตร ให้เป็นผู้น าทางการทหาร
ท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหนึ่งทางด้าน
การศึกษา ให้การศึกษาแก่ นนร. ด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์ โดยมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆในหลาย
สาขา ได้แก่ สาขาสังคมวิทยา สาขารัฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ และสาขารัฐประศาสน-
ศาสตร์ เพื่อน ามาใช้ในการเรียนการสอน ให้แก่ นนร.ท้ังในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ และภายนอก
กองวิชา ปัจจุบันการบริการวิชาการ โดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์กองวิชากฎหมายและ
สังคมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษาสนับสนุนหน่วยงานภายนอก 
นับว่าเป็นภารกิจท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะคณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ในแต่ละสาขามี
ความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกัน ได้มีการปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการและแลกเปล่ียนกระบวนทัศน์กับหน่วยงาน
ภายนอกอยู่แล้วอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากคณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ยังขาดการบริการ
ทางวิชาการผ่านส่ือวิทยุกระจายเสียง ประกอบกับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีสถานี
วิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเป็นของตนเองอยู่แล้ว กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์มีความสนใจท่ีจะบริการ
วิชาการผ่านส่ือวิทยุกระจายเสียง จึงจัดต้ังโครงการบริการวิชาการผ่านส่ือวิทยุกระจายเสียง เพื่อเป็นเวทีให้
คณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ เผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆท่ีตนเองมีความเช่ียวชาญ มี
ความถนัด ให้แก่บุคคลท่ัวไป ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ได้มีโอกาสเผยแพร่ศักภาพ ผลงานทางด้านงาน
วิชาการของคณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ อีกท้ังยังเป็นการแสดงบทบาทในการบริการวิชาการ
ให้แก่นนร. ในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากการเรียนการสอนภายในช้ันเรียนอีกท้ังบุคคลท่ีสนใจ ได้รับทราบ
ข้อมูล ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจักท า
ให้ นนร. ทราบถึงการบริการวิชาการนั้นมีประโยชน์ต่อบุคคลในสังคมอย่างไรและเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในอนาคตต่อไปอย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสเปิดพื้นท่ีให้กับเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างบุคคลท่ัวไป ชุมชนและหน่วยงานภายนอกอีกด้วย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการแลกเปล่ียนการ
เรียนรู้ทางวิชาการท่ีเข้มแข็งต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ในสาขาต่างๆ สู่สาธารณชนในวงกว้างโดยผ่าน
ส่ือและวิทยุกระจายเสียง 
 ๓.๒ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ น าความรู้ไปใช้ในการบริการ
วิชาการผ่านส่ือและวิทยุกระจายเสียงต่อชุมชนและหน่วยงานภายนอก 



๑๔๑ 

 

 ๓.๓ เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันภายนอก 
 ๓.๔ เพื่อน าความรู้จากการบริการวิชาการผ่านส่ือและวิทยุกระจายเสียง กลับมาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๓.๕ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางวิชาการของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้เป็นท่ี
รู้จักอย่างแพร่หลายต่อชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
๔. ตัวชี้วัด 
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๕. เป้าหมาย 
 บุคคลท่ัวไป ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้รับฟงัการบริการวิชาการของคณาจารย์กองวิชากฎหมาย
และสังคมศาสตร์ ผ่านส่ือและวิทยุกระจายเสียงแล้ว เกิดความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากท้ังหมด ๕ 
คะแนน 
๖.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗.วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้ว กองวิชากฎหมายและ
สังคมศาสตร์ด าเนินการบริการวิชาการและวิชาชีพผ่านส่ือและวิทยุกระจายเสียง 
 ๗.๒ ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้ท่ีได้รับฟังการบริการวิชาการผ่านส่ือและวิทยุกระจายเสียงจาก
บุคคลท่ัวไป ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
 ๗.๓ น าองค์ความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการบริการวิชาการผ่านส่ือและวิทยุกระจายเสียง มา
พัฒนาการเรียนการสอนให้กับ นนร.ต่อไป 
๘. งบประมาณ 
 - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ ประเมินผลการบริการวิชาการผ่านส่ือและวิทยุกระจายเสียงโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจ 
 ๙.๒ การพัฒนาเนื้อหาวิชา การเรียนการสอนและงานวิจัยด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ คณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ได้มีโอกาสน าองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความ
เช่ียวชาญ  ความช านาญในสาขาต่างๆท่ีตนเองมีองค์ความรู้มาเผยแพร่ต่อบุคคลท่ัวไป ชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอก สาธารณชนโดยผ่านส่ือและวิทยุกระจายเสียง 
 ๑๐.๒ คณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ได้พัฒนาความรู้ความสามารถ มีการแลกเปล่ียน
ความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ต่อบุคคลท่ัวไป ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 



๑๔๒ 

 

 ๑๐.๓ บุคคลท่ัวไป ชุมชนและหน่วยงานภายนอก ท่ีได้รับฟังการบริการวิชาการผ่านส่ือและ
วิทยุกระจายเสียง ได้รับความรู้ท่ีถูกต้อง เหมาะสม มีประโยชน์ ซึ่งน าไปสู่การเรียนรู้ ความเข้มแข็งภายใน
ชุมชนและหน่วยงานภายนอกต่อไป 
 ๑๐.๔ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ บุคคล
ท่ัวไป ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
 ๑๐.๕ เป็นการแสดงออกถึงศักยภาพและภาพลักษณ์ท่ีดีของคณาจารย์กองวิชากฎหมายและ
สังคมศาสตร์ให้ปรากฏต่อบุคคลท่ัวไป ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
 ๑๐.๖ คนในชุมชนและหน่วยงานภายนอก ท่ีได้รับฟังการบริการวิชาการผ่านส่ือและวิทยุกระจายเสียง 
ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ และงานวิชาการในแต่ละสาขาอย่างชัดเจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 

 

โครงการ น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

โครงการ/กิจกรรมท่ี ๕๖  ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 
 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑)  ร.ต.หญิง นัฐพร    เกียรติบัณฑิตกุล 
 ๒)  ร.ต.หญิง ธิริญญา  เพ็ญญะ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน นับว่าเป็นภารกิจท่ีทวีความส าคัญยิ่งขึ้นของ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าท่ีส าคัญ ๔ ประการอันประกอบด้วย การบริการทางวิชาการ การบริการชุมชน การ
วิจัยและพัฒนา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 กมส.สกศ.รร.จปร. ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดโครงการให้การสนับสนุนทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนขึ้นโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันได้แก่ การพบปะพูดคุยกับชุมชนในพื้นท่ี การใช้
ระบบวิทยุกระจายเสียงของหน่วยในการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชน  เพื่อแลกเปล่ียน บริการ และ
สนับสนุนความร่วมมือกับชุมชน สถาบันอุดมศึกษาภายนอก รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็
เพื่อน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการกลับมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอน
หรือการวิจัยของกมส.สกศ. รร.จปร. และเกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็งและการ
ท างานท่ียั่งยืนของกองทัพและประเทศชาติ  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพื่อให้การสนับสนุนทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน โดยการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพ การศึกษาค้นคว้าวิจัย หรือ การท าหน้าท่ีใดๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาชุมชน 
 ๓.๒ เพื่อแลกเปล่ียน เรียนรู้ ร่วมมือ ตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์การท างานแก่ชุมชน เพื่อให้ได้
ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอนหรือการวิจัยของสกศ. รร. จปร. 
๔. ตัวชี้วัด 
 จ านวนการบริการวิชาการท่ีน ามาใช้ในการพัฒนาการสอนและ/หรือการวิจัย 
๕. เป้าหมาย 
 ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนการบริการวิชาการท่ีได้ปฏิบัติ 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน   
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๗.  วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ ตรวจสอบผู้ท่ีได้รับอนุมัติให้ท าการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ๗.๒ ผู้ได้รับอนุมัติดังกล่าว ส่งหลักฐานในการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 



๑๔๔ 

 

 ๗.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลโครงการ 
๘. งบประมาณ   
 - 
๙. การติดตามประเมินผล    
 การประเมินผลโดยแบบสอบถาม 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 ชุมชนหรือหน่วยงานท่ีได้บริการเกิดความพึงพอใจและสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการได้
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