




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                พิมพท่ี สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
                                                        พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

แผนปฏิบัติราชการ 
สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

ปการศึกษา ๒๕๕๙ 



 

คํานํา 
 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้น
อุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย นอกจากน้ีแล้วยังต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
อย่างต่อเน่ือง ส่วนการศึกษาฯ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ติดตาม และควบคุมการดําเนินงานระดับกองวิชา และระดับส่วน
การศึกษาฯ ซึ่งถือเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการประจําตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ น้ี จัดทําโดยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการบริหารการศึกษา รองผู้อํานวยการกองวิชา ผู้แทนกองวิชา ร่วมกําหนด แผนงาน 
และโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ของทั้งระดับแผนงาน
และโครงการ/กิจกรรม อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาข้อมูลสําคัญที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แผนแม่บทการ
พัฒนา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙  ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ (พ.ศ. 
๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

สุดท้ายน้ี ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารการศึกษา รองผู้อํานวยการกองวิชา รวมทั้งผู้แทน
กองวิชา และคณาจารย์ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๕๙ น้ีเป็นอย่างดี พร้อมให้ความร่วมมือ ร่วมใจใน
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ ส่วนการศึกษาฯ สามารถดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง นําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนตลอดไป 

 
                                          พลตรี     

                                                    (วินัฐ  อินทรสุวรรณ) 
                                ผู้อํานวยการ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

 หนา 

บทนํา   ๑ 
   กลาวท่ัวไป  ๑ 

ปรัชญา  ๑ 
   ปณิธาน  ๒ 
   วิสัยทัศน  ๒ 
   เอกลักษณ  ๒ 
   อัตลักษณ  ๒ 
   วัตถุประสงค  ๒ 

ภารกิจ  ๓ 
   โครงสรางองคกรและการปฏิบัติงาน  ๓ 
   สวนประกอบของแผนปฏบิัติราชการ  ๖ 
ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ๗ 
ความสัมพันธระหวางแผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙   
  กับแผนงานและโครงการ ปการศึกษา ๒๕๕๙          ๒๕ 
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ ๕๕ 
สรุปการพัฒนาตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ  

การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา   
รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๘            ๘๕ 

ภาคผนวก  ๘๗  
การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง ในการดําเนินงานของ สวนการศึกษาฯ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามรายงานการประเมินตนเอง สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา         
ปการศึกษา ๒๕๕๘     ๘๘ 

โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ ๙๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญโครงการ 

  ช่ือโครงการ                                                               หนา 

โครงการสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๙๕
โครงการสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ๙๗ 
โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง ๙๙ 
โครงการรวบรวมและจัดพิมพพระราชนิพนธเนื้อรองเพลงไทยใน 

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๑๐๑ 

โครงการจัดพิมพพระราชนิพนธคําสอน (Lecture note) ใน  
 พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๑๐๓ 
โครงการการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหารของกองทัพบก ในกําลังพลของ 

สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ๑๐๕ 
โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท ๑๐๘ 
โครงการการขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมจากสภาวิศวกร ๑๑๐ 
โครงการ การสํารวจความตองการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  

สาขาการบริหารงานภาครัฐและการปกครอง และสาขาการจัดการ 
เชิงยุทธศาสตรความม่ันคง ๑๑๔ 

โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ  ๑๑๖ 
โครงการพัฒนาหองเรียนและโสตทัศนูปกรณ  ๑๑๘ 
โครงการประเมินความสามารถในการใชระบบสารสนเทศของ นักเรียนนายรอย 

ชั้นปท่ี ๕ ๑๑๙ 
โครงการคายอาสาคอมพิวเตอร รร.จปร. – มข. เพ่ือการรูเทาทัน 

สื่อสังคมออนไลนในยุคปจจุบัน ๑๒๑  
โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ของนกัเรียนนายรอย ๑๒๙ 
โครงการ การพัฒนาหองปฏิบัติการศูนยการเรียนรู เพ่ือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี 

และวิธีการสมัยใหมดานเกษตรกรรม และวิจัยหารูปแบบเทคนิควิธีการจัดการ 
และการถายทอดความรู ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จากทฤษฎี 
สูภาคปฏิบัติ ๑๓๓ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๑๓๙ 
โครงการ ฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชน ชั้นปท่ี ๓ สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา ๑๔๑ 
โครงการพัฒนาความรูดาราศาสตร และเทคโนโลยีอวกาศ ใหแก นนร.  

และบคุลากรของ รร.จปร. ระยะท่ี ๒  ๑๔๔ 
 
 
 
 



สารบัญโครงการ (ตอ) 

   ช่ือโครงการ                                                                                   หนา 

โครงการสนับสนุน นนร. ในการเขาแขงขันชิงชนะเลิศ ประกอบดวย ๕ โครงการยอย ๑๕๐ 
 โครงการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษา ๑๕๐ 
 โครงการสง นนร. เขารวมการแขงขัน Cyber Security ๑๕๓ 
 โครงการแขงขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๐ ๑๕๔ 
 โครงการแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจําป ๒๕๕๙ ๑๕๖ 
 โครงการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง ๑๕๙ 
 โครงการแขงขันอากาศยานอัตโนมัติประจําป ๒๕๕๙ ๑๖๒ 
 โครงการแขงขันหุนยนตรายการ เวิลด โรบอท เกมส ไทยแลนด แชมเปยนชิฟ ๑๖๔ 
โครงการ เสริมสรางคุณลักษณะผูนําแก นนร. สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา ๑๖๙ 
โครงการสงเสริมความรูความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากร สกศ.ฯ ๑๗๑   
โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบํารุง และแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบื้องตน ๑๗๒ 
โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบํารุง และใชงานเครื่องกําเนิดไฟฟา ๑๗๔ 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซอมและปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญาขนาดเล็ก 

แบบสะพาย” ๑๗๖ 
โครงการ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลางเครื่องปรับอากาศ ๑๗๙ 
โครงการทัศนศึกษาสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม สกศ.รร.จปร. ๑๘๒ 
โครงการสมรรถภาพหัวใจเพ่ือคุณภาพชีวิตกําลังพล  ๑๘๔ 
โครงการพัฒนาซอฟทแวรเพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย ๑๘๖  

โครงการประเมินการเรียนการสอนออนไลน ๑๘๖ 
โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักวิจัยของ รร.จปร. ๑๘๗ 
โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ๑๘๙ 
โครงการอบรมการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ๑๙๑ 

โครงการจัดทําฐานขอมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานตางประเทศ ๑๙๓ 
โครงการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑๙๕ 
โครงการปรับปรุงเครื่องแมขายเวปไซต  สกศ.รร.จปร. ๑๙๗ 
โครงการพัฒนาเว็ปไซต สกศ.รร.จปร. ๑๙๙ 
โครงการติดตั้งกลองวงจรปด สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ๒๐๒ 
โครงการ ๕ ส   ๒๐๖ 
โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาและ 

หนวยงานอ่ืน ท้ังภายในและตางประเทศ  ๒๐๘ 
 
 
 

 



สารบัญโครงการ (ตอ) 

  ช่ือโครงการ                                                              หนา 

โครงการสงเสริมเพ่ือการวิจัย/งานสรางสรรคของอาจารย ๒๑๐ 
โครงการสัมมนาทางวิชาการสภาอาจารย สกศ.ฯ ๒๑๒ 
โครงการการจัดการความรู สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ๒๑๔ 
โครงการสนับสนุนใหขาราชการบริการวิชาการแก ชุมชน สังคม และหนวยงานอ่ืน  

ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ๒๑๙ 
โครงการอบรมการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตอยางสรางสรรค 

แกชุมชนรอบคาย ๒๑๙ 
โครงการ คณิตคิดสนุก (Math for Fun) ๒๒๒ 
โครงการพัฒนาภาษาสูชุมชน ๒๒๓ 
โครงการสิ่งแวดลอมสูชุมชน ๒๒๖ 
โครงการเคมีรอบตัวสูชุมชน ๒๒๘ 

โครงการดําเนินการศูนยวิจัยและประสานงานเครือขายทางวัฒนธรรมใน 
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเฉลิมพระเกียรติฯ   ๒๓๐ 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ ๒๓๒ 



บทนํา 
 
กลาวโดยท่ัวไป 

แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. กําหนดข้ึนโดยคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.ฯ 
และรอง ผอ.กองวิชา ตามแนวทางของแผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ซ่ึง
ประกอบดวย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร คือ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา ปกปอง และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให    
เปนผูนําทางทหารที่พึงประสงคของกองทัพบก และประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความรวม
มือกับสถาบันการศ ึกษาอ ื่นๆ และหนวยงานภายนอกเพ ื่อให รร.จปร. เปนท ี่ยอมร ับในเช ิงว ิชาการ 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ประกอบดวย ๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร ๑๔ กลยุทธ ๒๖ แผนงาน ๔๑ โครงการ และ ๗๘ กิจกรรม ซ่ึง สกศ.ฯ ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา เพ่ือใหผูบริหารในทุกระดับของ สกศ.ฯ ไดใช
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.)  รอบสี่ 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓)  

ปรัชญา 
สกศ.ฯ ใชปรัชญาของ รร.จปร.  ซ่ึงไดอัญเชิญมาจากพระราชดํารัสฯ ในพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทานแกนักเรียนนายรอย  เม่ือวันท่ี ๒๖ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ความตอนหนึ่งวา 

....การทหารนั้น ท่ีจะสําเร็จไปไดก็โดยท่ีมีผูบังคับบัญชาควบคุมใหพอแกการ ถึงแมวาเราจะมี
พลทหารมากมายเทาใดก็ดี แตไมมีผูท่ีจะควบคุมทหารเหลานั้นเขาสนามรบ ทหารเหลานั้นก็ไมสามารถ
จะไดไชยชํานะแกขาศึกไดเลย ยอมตองอาไศรยนายทหารท่ีมีความรู แลมีสติปญญาสามารถ ท่ีจะนําไปสู
ไชยชํานะได แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะไดมาจากไหนเลา ก็ตองไดมาจาก
โรงเรียนนายรอย คือจากพวกเจานี้เอง  เพราะฉนั้นเจาท้ังหลายจงตั้งอุสาหะ  พยายามในการเลาเรียน
วิชาของตนใหดีเถิด เตรียมการท่ีจะทํานาท่ีซ่ึงสําคัญท่ีสุด  ซ่ึงถาพูดในทางทําการใหแกเจาแผนดิน ก็เปน
การฉลองพระเดชพระคุณดีท่ีสุดยิ่งกวาอยางอ่ืน คือนาท่ีปองกันความอิศระภาพ ของบานเกิดเมืองนอนของ
เรา… 

จากแนวพระราชดํารัสฯ ไดนําสูการกําหนดปรัชญาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
กลาวคือ “เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีสรางผูนํา ใหมีความรู มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
อุดมการณความรักชาติ” 

 

 

 



๒ 
 

ปณิธาน 
ไดรับพระราชทานจาก พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้  
“สวนการศึกษามุงม่ันสรางเสริมให นนร. สามารถกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ

เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผูอุทิศตนสราง
คุณประโยชนตอประเทศชาติ” 
 

วิสัยทัศน 
สรางนักเรียนนายรอยใหเขาสูสังคมแหงการเรียนรู ใหมีความรูความสามารถในระดับสากล มี

ความเปนผูนําท่ีโดดเดน มีความรับผิดชอบท่ีสูงสง กอปรดวยคุณธรรม โดยสรางสภาพแวดลอมเพ่ือ
การเรียนรูดวยองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทันสมัยสรุปสั้น ๆ คือ 

“สังคมเรียนรู มุงสูโลกกวาง สรรคสรางผูนํา คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และ
ประเทศชาติ” 

เอกลักษณ  
สกศ.ฯ ไดยึดถือตามท่ี รร.จปร. กําหนดคือ “เปนสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของ

กองทัพบก” 

อัตลักษณ 
สกศ.ฯ ยึดถืออัตลักษณของ รร.จปร. ท่ีไดกําหนดให นนร. “เปนสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา 

ท่ีมีความเปนผูนํา ยึดม่ันอุดมการณ เทิดทูน ชาติ ศาสน กษัตริย  

วัตถุประสงค 
๑. ผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีพ้ืนฐานความรูดานวิชาการระดับอุดมศึกษาท่ีเพียงพอตอ

การปฏิบัติหนาท่ีนายทหารสัญญาบัตร 
๒. สงเสริมใหนักเรียนนายรอยมีคุณลักษณะความเปนผูนํา มีระเบียบวินัย รูแบบธรรมเนียม

ของกองทัพ 
๓. สงเสริมใหนักเรียนนายรอยเปนสุภาพบุรุษ และเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม 

ภารกิจ  
สกศ.ฯ เปนหนวยข้ึนตรงของ รร.จปร. มีหนาท่ีใหการศึกษาวิทยาการข้ันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

โครงสรางองคกรและการปฏิบัติงาน 
ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาท่ีของสวนราชการ ทบ. กองทัพไทย 

กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๙ และอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข ๔๔๐๐ ของ 
รร.จปร. กําหนดให สกศ.ฯ มีหนาท่ีในการจัดการศึกษาอบรมแก นนร. ใหมีพ้ืนฐานความรูวิทยาการ
ระดับอุดมศึกษา เพียงพอสําหรับนายทหารสัญญาบัตรท่ีจะตองปฏิบัติหนาท่ีผูบังคับหมวดของหนวย
กําลังรบหรือหนวยอ่ืนๆ ในกองทัพบก โดยมี ผอ.สกศ.ฯ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

สกศ.ฯ มีการจัดแบงสวนราชการออกเปนหนวยข้ึนตรง จํานวน ๑๑ กองวิชา และ ๑ กอง
เตรียมการและควบคุมการศึกษา โดยมีสภาอาจารยทําหนาท่ีเปนศูนยกลางประสานความรวมมือ
ระหวางอาจารยสวนการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานทางวิชาการของอาจารยและสงเสริม
ความสามัคคีระหวางกัน มีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนสํานักงานประสานงาน ควบคุม
และกํากับดูแลระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนา
ระบบการศึกษาใหดียิ่งข้ึน มีสํานักงานวิจัยเปนสํานักงานประสานงาน อํานวยการ และกํากับดูแลงาน
ดานการวิจัยของสวนการศึกษา และศูนยกรรมวิธีขอมูลเพ่ือพัฒนาสื่อสารสนเทศภายใน สกศ.ฯ โดยมี
การจัด ดังนี้ 
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โครงสรางองคกร ( Organization  Chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 

กองวิชาฟสิกส 
กองวิชาเคมี 

กองวิชาอักษรศาสตร 

กองวิชาประวัติศาสตร 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร 

กองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

แผนกธุรการ 

แผนกฝกศึกษา 

แผนกโครงการและงบประมาณ 

แผนกบริหารการศึกษา 

แผนกกําลังพล 

สวนการศึกษา 

สภาอาจารย สํานักงานประกันคณุภาพการศึกษา 

สํานักงานวิจัย 

กองวิชา กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 

ศูนยกรรมวิธีขอมูล 



๕ 
 

โครงสรางการปฏิบัติงาน ( Activity  Chart ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการสภาอาจารย 

ผูอํานวยการกองวิชา 

หัวหนาแผนกธุรการ 

หัวหนาแผนกฝกศึกษา 

หัวหนาแผนกโครงการและงบประมาณ
หัวหนาแผนกบรหิารการศึกษา 

หัวหนาแผนกกําลังพล 

คณะกรรมการบรหิารการศึกษา 

ผูอํานวยการกองวิชาคณติศาสตรและคอมพิวเตอร 

ผูอํานวยการกองวิชาฟสิกส 

ผูอํานวยการกองวิชาเคม ี

ผูอํานวยการกองวิชาอักษรศาสตร 

ผูอํานวยการกองวิชาประวัติศาสตร 

ผูอํานวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร 

ผูอํานวยการกองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 

ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 

ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมโยธา 

ผูอํานวยการสวนการศึกษา โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ผูอํานวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 



๖ 
 

สวนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบไปดวย สวนตางๆ ท่ีสําคัญ 

ดังนี้ 
๑. บทนํา แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา 

๒๕๕๙  
๒. ความสัมพันธระหวางประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
๓. ความสัมพันธระหวาง แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับ

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

แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมท้ังตัวบงชี้และคาเปาหมาย 
๕. สรุปการพัฒนาตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา 

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากับแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 
ปการศึกษา ๒๕๕๙  

๖. ภาคผนวก ประกอบดวย การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน ในการดําเนินงานของ สกศ.ฯ  
ตามรายงานการประเมิน สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๘  และ โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ. 
รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 



 

 ๗ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ ประกอบดวย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร ๑๔ กลยุทธ ๒๖ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ 
รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย    

 

กลยุทธท่ี ๑  การถวายความปลอดภัย
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในทุก
โอกาสอันควรอยางเต็มขีดความสามารถ 
(กตก.ฯ แผนกกําลังพล รับผิดชอบกล
ยุทธ) 

๑.  แผนงานการพิทักษรักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

 

 โครงการสารคดีเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
โครงการสารคดีเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระนาง
เจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
 โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจ
พอเพียง 
โครงการรวบรวมและจดัพิมพพระราชนิพนธ
เน้ือรองเพลงไทย ใน พล.อ.หญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ๕ รอบ 
การใหบริการฐานขอมูลจดหมายเหตุพระราช
กรณียกิจใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับ 
รร.จปร. และ จว.นครนายก 
 โครงการจัดพิมพพระราชนิพนธคาํสอน (lecture 
notes) ในพลเอกหญิง สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 
 
 



 

 ๘ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ 
รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย  (ตอ)  

 

กลยุทธท่ี ๑  การถวายความปลอดภัย
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใน
ทุกโอกาสอันควรอยางเต็มขีดความ 
สามารถ (ตอ) 

๑.  แผนงานการพิทักษรักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย (ตอ) 

 

การทัศนศึกษาโครงการสวนพระองค และ
พระบรมมหาราชวัง 
การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรฐัสีมาคณุากร 
การรวมพิธีจดุเทียนชัย และถวายพระพรชัย
มงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
การบริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศล 

๒. แผนงานการใชมาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

งานตรวจสอบเฝาระวังและแจงเตอืนการลวง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย  

กลยุทธท่ี ๒ การปลูกฝงและเสริมสราง
อุดมการณความรักชาติ 
(กตก.ฯ แผนกกําลังพล รับผิดชอบกล
ยุทธ) 

๓. แผนงานการปลูกฝงและเสริมสราง   
อุดมการณความรักชาติ 

โครงการการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณ
ทหารของกองทัพบก ใหกําลังพลของ สกศ.ฯ 

ประ เ ด็น ยุทธศาสตร ท่ี  ๒   มุ ง ผลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทาง
ทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก 

กลยุทธท่ี ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลัก 
สูตรการศึกษาใหเหมาะสม ทันสมัย และ
ไดมาตรฐาน 
(กตก.ฯ แผนกฝก-ศึกษา รับผิดชอบกล
ยุทธ) 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสตูรการศึกษา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสตูรการศึกษา 
 โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศกึษาและ
หลักสตูรการศึกษาระดับปรญิญาโท 

 
 
 
 



 

 ๙ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิต
นายทหารสญัญาบัตรหลักใหเปนผูนําทาง
ทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๓  ปรับปรุงและพัฒนาหลัก 
สูตรการศึกษาใหเหมาะสม ทันสมยั และ
ไดมาตรฐาน (ตอ) 

 

 ๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร (ตอ) 
  

โครงการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมจากสภา
วิศวกร 
โครงการสํารวจความตองการศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร 
สาขาบริหารงานภาครัฐและการปกครองและ
สาขายุทธศาสตรความมั่นคง 
การพิจารณารางระเบียบ รร.จปร. เพ่ือรองรับ
ขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ พ.ร.บ.
กําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จการศึกษาวิชาการ
ทหาร 
การประเมินผลหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา วท. 
การจัดการเรยีนการสอนให นนร. ในระบบสอง
ภาษา 
การประเมินผลการเรยีนการสอนรายวิชา 

การจัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ 

การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
การศึกษา 

 
 
 
 
 



 

 ๑๐ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิต
นายทหารสญัญาบัตรหลักใหเปนผูนําทาง
ทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนาขีดความสามารถ
ดานอุปกรณประกอบการเรยีนการสอน 
(กตก.ฯ แผนกโครงการงบประมาณ และ
สงกําลังบํารุง รับผิดชอบกลยุทธ) 

๕. แผนงานการพัฒนาตําราเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และสือ่การ
เรียนการสอน 

การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีนรู 
การพัฒนาตําราหรือเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ  

โครงการพัฒนาหองเรียนและโสตทัศนูปกรณ 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ใหบริการดานอุปกรณการเรียนการสอนและ
ทรัพยากรการเรียนรู สกศ.ฯ 

กลยุทธท่ี ๕  นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
 (กตก.ฯ แผนกฝก-ศึกษา รับผิดชอบกล
ยุทธ) 

๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเขาเปน
นักเรียนทหารของ ทบ. 

การพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขา
เปน นตท. (ทบ.) 

๘. แผนงานพัฒนาผูเรียน โครงการประเมินความสามารถในการใชระบบ
สารสนเทศของ นนร. ช้ันปท่ี ๕ 
โครงการคายอาสาคอมพิวเตอร รร.จปร. – มข. 
เพ่ือการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนในยุค
ปจจุบัน 
โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี ่ของ นนร. 

 



 

 ๑๑ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิต
นายทหารสญัญาบัตรหลักใหเปนผูนําทาง
ทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๕  นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค (ตอ) 

๘. แผนงานพัฒนาผูเรียน (ตอ) โครงการ การพัฒนาหองปฏิบัติการศูนย
การเรียนรู เพ่ือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และวิธีการสมัยใหมดานเกษตรกรรม และ
วิจัยหารูปแบบเทคนิควิธีการจัดการ
ถายทอดความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของ นนร. จากทฤษฏีสูภาคปฏิบัต ิ

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

การจัดทําปายนิเทศภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
การจัดหาสื่อสิ่งพิมพเพ่ือสงเสริมให นนร. 
รักการอาน 
โครงการฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนา
ชุมชนของ นนร.  ช้ันปท่ี ๓ สาขา
สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา  
โครงการพัฒนาความรูดาราศาสตรและ
เทคโนโลยีอวกาศใหแก นนร. และ
บุคลากรของ รร.จปร. ระยะท่ี ๒ 
การประกวดผลงานวิจัยดเีดนของ นนร.  
ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 



 

 ๑๒ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิต
นายทหารสญัญาบัตรหลักใหเปนผูนําทาง
ทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๕  นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค (ตอ) 

๘. แผนงานพัฒนาผูเรียน (ตอ) การตีพิมพ/เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
ของโครงงานวิจัย นนร.  

โครงการสนับสนุน นนร. ในการเขาแขงขันชิง
ชนะเลิศ 

๑. โครงการประกวดสุนทรพจน 
๒. โครงการสนับสนุน นนร. ในการเขา

แขงขัน Cyber security 
๓. การแขงขันคอนกรีตมวลเบา 

ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๐ 
๔. การแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา

ประจําป ๒๕๕๙  
๕. โครงการแขงขันฮอนดาประหยัด

เช ื้อเพลิง 
๖. โครงการแขงขันอากาศยานอัตโนมัติ

ประจําป ๒๕๕๙ 
๗. โครงการแขงขันหุนยนตรายการ 

เวิลด โรบอท เกมส ไทยแลนด แชมเปยนชิฟ 

 
 
 
 
 



 

 ๑๓ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิต
นายทหารสญัญาบัตรหลักใหเปนผูนําทาง
ทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๕  นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค (ตอ) 

๘. แผนงานพัฒนาผูเรียน (ตอ) การทัศนศึกษาของคณาจารยและ นนร. 

การเชิญศิษยเกามาใหความรู และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากร
และ/หรือทุนการศึกษา 
การจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา นนร. 
ประจําป ๒๕๕๙ 

๙. แผนงานการเสรมิสรางคุณลักษณะผูนํา โครงการ เสรมิสรางคุณลักษณะผูนําแก 
นนร. สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

การรับแถว นนร. 

การปฐมนิเทศ  นนร. 

การปจฉิมนิเทศ นนร. 

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัย นนร. 

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาขีดความสามารถดาน
การบริหารการศึกษา (กตก.ฯ สปค.ฯ 
รับผิดชอบกลยุทธ) 

๑๐. แผนงานประกันคณุภาพการศึกษา 
 

การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  สกศ.ฯ 
พิจารณาตัวบงช้ีและเกณฑการบรรลุ
เปาหมาย ประจําป ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 



 

 ๑๔ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประ เ ด็ น ยุท ธศาส ตร ท่ี  ๒   มุ ง ผ ลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทาง
ทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาขีดความสามารถดาน
การบริหารการศึกษา (ตอ) 

๑๐. แผนงานประกันคณุภาพการศึกษา 
(ตอ) 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพ่ือกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
สกศ.ฯ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
การจัดทําคูมือประกันคณุภาพการศึกษา 
สกศ.ฯ 
โครงการสงเสริมความรูความเขาใจการ
ประกันคณุภาพการศึกษาใหแกบุคลากร 
สกศ.ฯ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การประกันคณุภาพการศึกษา 
การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการดําเนินงาน
ดานการประกันคณุภาพการศึกษา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา 
๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการพัฒนาในป
การศึกษา ๒๕๖๐ 
การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ สกศ.รร.จปร. ป
การศึกษา ๒๕๕๙ 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 



 

 ๑๕ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ มุงผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึง
ประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 
(กตก.ฯ แผนกโครงการและงบประมาณ
และสงกําลังบํารุง รับผิดชอบกลยทุธ) 

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 

โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติ
บํารุง และแกไขปญหาคอมพิวเตอร
เบ้ืองตน 

โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติ
บํารุง และใชงานเครื่องกําเนิดไฟฟา 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซอม
และปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญาขนาด
เล็กแบบสายสะพาย” 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การลางเครื่องปรับอากาศ  
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครือ่ง
ดับเพลิงชนิดเคมีแหง 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครือ่ง
เช่ือมไฟฟา 

กลยุทธท่ี ๘ พัฒนาขีดความสามารถ
ดานสงกําลังบํารุง 
(กตก.ฯ แผนกโครงการและงบประมาณ
และสงกําลังบํารุง รับผิดชอบกลยุทธ) 

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก
สราง สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบ
สาธารณูปโภค 

จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็นแบบกดแทนแบบ
เหยียบ ตามอาคารเรียนรวม 
เปลี่ยนประตหูองเรียน ตึก ข 

 
 
 
 



 

 ๑๖ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ มุงผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึง
ประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๙ พัฒนาขีดความสามารถของ
กําลังพล 
(กตก.ฯ แผนกกําลังพล รับผิดชอบกลยุทธ) 

๑๓. แผนงานสงเสรมิและพัฒนาขีด
ความสามารถของกําลังพล 

การสงเสริมใหกําลังพลมคีวามตั้งใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรบั
ราชการ 

การสนับสนุนการจดัทําและการรบัรอง
ผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ สภา
อาจารย สกศ.ฯ 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรูและทักษะ
ภาษาตางประเทศใหกับกําลังพล 

การอบรมภาษาอังกฤษใหกับกําลงัพลท่ี
สนใจและกําลังพลสายสนับสนุน 

กลยุทธท่ี ๑๐ การสรางคานิยมและ
ทัศนคติท่ีดีตอองคกร 
(กตก.ฯ แผนกกําลังพล รับผิดชอบกลยุทธ) 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย สกศ.ฯ 

การปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณอาจารย 
การประเมินจรรยาบรรณ อาจารยสวน
การศึกษา 
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับ
กําลังพล 

โครงการทัศนศึกษาสถานท่ีสําคญัทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  สกศ.ฯ 
การทําบุญเน่ืองในวันคลายวันสถาปนา  
สกศ.ฯ 

 
 



 

 ๑๗ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ มุงผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึง
ประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๑๐ การสรางคานิยมและทัศนคติท่ี
ดีตอองคกร (ตอ) 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(ตอ) 

การฝกอบรมบุคคลทามือเปลา 
การแสดงมุทิตาจิตแกอดีตอาจารย (วัน
ครู) 
การสงเสริมและอนุรักษประวัติศาสตร
และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหวาง
การศึกษาดูงานของ นนร.        
 การสาธิตนาฏศิลปและดนตรีไทย 
 กิจกรรม “พบพ่ีเกาเลาเรื่องใหม2” 

กิจกรรมภมูิปญญาไทย : วัฒนธรรมใตรม
ธงไทย 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสราง
คุณภาพชีวิตกําลังพล 

โครงการสมรรถภาพหัวใจเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตกําลังพล 

กลยุทธท่ี ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 
(กตก.ฯ แผนกฝก-ศึกษา รับผิดชอบกล
ยุทธ) 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส 

โครงการพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือการ
บริหาร การจัดการ การเรียนการสอน 
และการวิจัย 

๑. การพัฒนาระบบฐานขอมูลกําลัง
พลขาราชการ สกศ.ฯ 

 
 
 
 
 
 



 

 ๑๘ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ มุงผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึง
ประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 
(ตอ) 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส (ตอ) 

๒.  โครงการประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน 

๓.  โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ
ขอมูลนักวิจัยของ รร.จปร. 

๔. โครงการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

๕. โครงการอบรมการใชงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

๖. การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บ
เอกสารประกันคณุภาพการศึกษา  

๗.  การจัดทําระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศดานงานวิจยั 
โครงการจดัทําฐานขอมูลจดหมายเหตุ
จากหลักฐานตางประเทศ 

การเพ่ิมเติมและปรบัปรุงขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลหองสมดุอิเล็กทรอนิกส 
การสงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 
 



 

 ๑๙ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ มุงผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึง
ประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 
(ตอ) 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการปรับปรุงเครื่องแมขายเว็บไซต
สกศ.ฯ 
โครงการพัฒนาเว็บไซต สกศ.ฯ.  
(ไมรวมฐานขอมูล) 
โครงการติดตั้งกลองวงจรปด สกศ.ฯ 

กลยุทธท่ี ๑๒  การพัฒนาสภาพแวดลอม
ภายในหนวยใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน  
(กตก.ฯ แผนกโครงการและงบประมาณ
และสงกําลังบํารุง รับผิดชอบกลยทุธ) 

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน
หนวย 

การปรับภูมิทัศน สกศ.ฯ และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
โครงการ ๕ ส 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และ
หนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ี
ยอมรับในเชิงวิชาการ 

กลยุทธท่ี ๑๓  สงเสริมการศึกษาของกําลัง
พลและสงกําลังพลเขารวมประชุมสัมมนา
กับหนวยงานภายนอก  
(กตก.ฯ แผนก ฝก-ศึกษา รับผิดชอบกล
ยุทธ) 

๒๐. แผนงานการสงกําลังพลเขารบั
การศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. 
และแผนการใชประโยชน 

 การสงกําลังพลเขารับการศึกษา
หลักสตูร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., 
วทร., วทอ. 

๒๑. แผนงานการสงกําลังพลเขารบั
การศึกษาในระดับสูงข้ึนของหลักสูตร
ภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช
ประโยชน 

การสนับสนุนกําลังพลเขารับการศกึษา
ในระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ   

 
 
 
 
 



 

 ๒๐ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และ
หนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ี
ยอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

 

กลยุทธ ท่ี ๑๓  สงเสริมการศึกษาของ
กํ า ลั ง พล แ ล ะส ง กํ า ลั ง พ ล เ ข า ร ว ม
ประชุมสัมมนากับหนวยงานภายนอก 
(ตอ) 

๒๒. แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษา
ของ หลักสูตรตางประเทศและแผนการใช
ประโยชน 

การสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปรญิญาเอกใน
สถาบันการศึกษาตางประเทศ 

๒๓. แผนงานการสงกําลังพลเขารวมการ
ประชุม/ สัมมนากับหนวยงานท้ังของภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังภายในและตางประเทศ 

การสงผูบริหาร/อาจารยเขารวมการ
ประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 
การสงบุคลากรสายสนับสนุนเขาอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 
โครงการความรวมมือทางวิชาการ
ระหวาง รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษา
และหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและ
ตางประเทศ 
การเตรียมการเปนเจาภาพรวมระหวาง 
รร.จปร.และ มศว. ในการจดัการประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 
๒๓ ป ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 



 

 ๒๑ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และ
หนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ี
ยอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

 

กลยุทธท่ี ๑๓  สงเสริมการศึกษาของ
กําลังพลและสงกําลังพลเขารวม
ประชุมสมัมนากับหนวยงานภายนอก 
(ตอ) 

๒๓. แผนงานการสงกําลังพลเขารวมการ
ประชุม/ สัมมนากับหนวยงานท้ังของภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังภายในและตางประเทศ 
(ตอ) 

ความรวมมือทางวิชาการระหวาง 
กวส.รร.จปร. และ ม.พัน ๑๗ รอ. เรื่อง
การวิจัยและพัฒนาการสรางเกราะรถถัง
ปองกันกระสุน อารพีจ ี

กลยุทธท่ี ๑๔ หนวยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน เช่ือมั่นและ ใหการยอมรับ
ในเชิงวิชาการ  
(กตก.ฯ แผนก ฝก-ศึกษา รับผิดชอบกล
ยุทธ) 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสรางสรรค 
 
 
 

การจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย
ภายนอก 

การทํางานประสานกับสถาบันภายนอก
ท่ีทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

โครงการสงเสริมเพ่ือการวิจัย/งาน
สรางสรรคของอาจารย  
การสนับสนุนการตีพิมพผลงานทาง
วิชาการภายนอก ระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือการพัฒนานักวิจัย 
รร.จปร.   
การทํางานประสานเครือขายการวิจัย
ระหวาง สวทช. และ รร.จปร.  
โครงการสัมมนาทางวิชาการสภา
อาจารย   สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 



 

 ๒๒ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และ
หนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ี
ยอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

 

กลยุทธท่ี ๑๔  หนวยงานภายในและภายนอก
กองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
เช่ือมั่นและ ใหการยอมรับในเชิงวิชาการ 
(ตอ) 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสรางสรรค (ตอ) 

การประกวดผลงานวิจัยดเีดนของ
อาจารย ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

การจัดทําวารสารทางวิชาการ รร.จปร. 
ใหเขาสูฐานขอมลู (Thai-Journal 
Cltation Index Centre: TCI) 
การดํารงสภาพวารสารทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหคงอยูใน
ฐานขอมูล (Thai-Journal Cltation 
Index Centre: TCI) 

๒๕. แผนงานการจดัการความรู (KM)  โครงการการจั ดการความรู    ส วน
การศึ กษา  โ ร ง เ รี ยนนายร อยพระ
จุลจอมเกลา ประจําป ๒๕๕๙ 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารยสอนพิเศษเพ่ือ
สงเคราะหการสอบเขาศึกษาตอของบุตร
ขาราชการและลูกจาง ทบ. 
การสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเปน
อาจารยท่ีปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ
ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 
 



 

 ๒๓ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และ
หนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ี
ยอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

 

กลยุทธท่ี ๑๔ หนวยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน เช่ือมั่นและ ใหการยอมรับ
ในเชิงวิชาการ (ตอ) 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ (ตอ) 

การสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการ
เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ / ผูเช่ียวชาญ 
/ ผูทรงคณุวุฒิ สนับสนุนหนวยงานอ่ืน 

โครงการสนับสนุนใหขาราชการบริการ
วิชาการแกชุมชน สังคม และหนวยงาน
อ่ืน ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

๑. โครงการอบรมการใชคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตอยาง
สรางสรรคแกชุมชนรอบคาย 

๒.  โครงการอบรมคณติคิดสนุก 
๓.  โครงการ พัฒนาภาษาสูชุมชน  
๔. โครงการสิ่งแวดลอมสูชุมชน  
๕. การบริการทางวิชาการผานสื่อวิทยุ 

กระจายเสียง 
๖. โครงการเคมีรอบตัวสูชุมชน 

 
 
 
 
 
 



 

 ๒๔ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และ
หนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ี
ยอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

 

กลยุทธท่ี ๑๔ หนวยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน เช่ือมั่นและ ใหการยอมรับ
ในเชิงวิชาการ (ตอ) 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ (ตอ) 

โครงการดํ า เ นิ นการศู นย วิ จั ยและ
ประสานงานเครือขายทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เฉลิม
พระเกียรติฯ 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ
สารสนเทศ 
การสอนภาษาอังกฤษใหแกนักเรยีนใน
พระราชานุเคราะห 
การนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช
ในการพัฒนาการเรยีนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 

 



 

 ๒๕ 

ความสัมพันธระหวางแผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับแผนงานและโครงการ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย    

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

หลัก 

ผูรับผิดชอบ 
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 
ตัวบงชี้ท่ี 

ดานกิจการพลเรือน 

สนับสนุนและสงเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข พรอมท้ังสงเสรมิ
อุดมการณความรักชาต ิ
ศาสน กษัตริย อยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหบุคลากร
ของ สกศ.ฯ ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง
ท่ีดีแกประชาชน 

บุคลากรของ สกศ.ฯ มี
อุดมการณประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดีแก
สังคม 
 

กลยุทธท่ี ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาสอันควรอยางเตม็ขีดความสามารถ 
(กตก.ฯ แผนกกําลังพล รับผิดชอบกลยุทธ) 
๑.  แผนงานการพิทักษ
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 
 

 โครงการสารคดีเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

กอศ.ฯ - ๙.๑ 

โครงการสารคดีเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ 

กอศ.ฯ - ๙.๑ 

 โครงการ ขอตามรอยพระยุคล
บาทเศรษฐกิจพอเพียง 

กมส.ฯ - ๙.๑ 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพพระ
ราชนิพนธเน้ือรองเพลงไทย ใน 
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรง
เจริญพระชนมายุ ๕ รอบ 

กปศ.ฯ - ๙.๑ 

 



 

 ๒๖ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย (ตอ)   

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

หลัก 
ผูรับผิดชอบ 

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สนับสนุนและสงเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข พรอมท้ังสงเสรมิ
อุดมการณความรักชาต ิ
ศาสน กษัตริย อยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหบุคลากร
ของ สกศ.ฯ ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง
ท่ีดีแกประชาชน (ตอ) 

บุคลากรของ สกศ.ฯ มี
อุดมการณประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดีแก
สังคม (ตอ) 
 

๑.  แผนงานการพิทักษ
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 
(ตอ) 

การใหบริการฐานขอมูลจดหมาย
เ ห ตุ พ ร ะ ร า ช ก ร ณี ย กิ จ ใ น      
พล . อ . หญิ ง  สม เ ด็ จพระ เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เก่ียวกับ รร.จปร. และ จว.
นครนายก 

กปศ.ฯ - ๙.๑ 

 โครงการจัดพิมพพระราชนิพนธคาํ
สอน (lecture notes) ในพลเอก
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

กปศ.ฯ - ๙.๑ 

การทัศนศึกษาโครงการสวน
พระองค และพระบรมมหาราชวัง 

กปศ.ฯ - ๙.๑, 
๗.๑ 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรฐั
สีมาคณุากร 

กปศ.ฯ - ๙.๒, 
๗.๑, ๗.๒  

การรวมพิธีจดุเทียนชัย และถวาย
พระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๙.๑ 

 

 

 



 

 ๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 
ตัวบงชี้ท่ี 

สนับสนุนและสงเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข พรอมท้ังสงเสรมิ
อุดมการณความรักชาต ิ
ศาสน กษัตริย อยาง
ตอเน่ือง เพ่ือใหบุคลากร
ของ สกศ. ฯ ยึดมั่นและ
ปฏิบัติตนใหเปนแบบอยาง
ท่ีดีแกประชาชน (ตอ) 

บุคลากรของ สกศ.ฯ มี
อุดมการณประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข และปฏิบัติ
ตนเปนแบบอยางท่ีดีแก
สังคม (ตอ) 
 

๑.  แผนงานการพิทักษ
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 
(ตอ) 

การบริจาคโลหิตถวายเปนพระราช
กุศล 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๙.๑ 

๒. แผนงานการใช
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
และการกดดันทางสังคม 

งานตรวจสอบเฝาระวังและแจง
เตือนการลวงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๙.๑ 

กลยุทธท่ี ๒ การปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาต ิ
๓. แผนงานการปลูกฝง
และเสริมสรางอุดมการณ
ความรักชาติ 

โครงการการปลูกฝงและสรางเสริม
อุดมการณทหารของกองทัพบก ให
กําลังพลของ สกศ.ฯ 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๙.๑ 

 

 

 

 



 

 ๒๘ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 
ตัวบงชี้ท่ี 

ดานการศึกษา 

พัฒนาหลักสตูรการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ดานวิชาการให
เหมาะสม ทันสมัย และ
กาวหนา สอดคลองกับ
สภาวะแวดลอมและ
นโยบายของกองทัพบก ได
มาตรฐานตามขอกําหนด
ของทหารและพลเรือน 
และใหมผีลตอการพัฒนา
ความรูดานภาษาท่ีสอน
ของ นนร. โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปน
ภาษาสากล ใหสามารถ
นํามาใชงานไดจริง 

มีหลักสูตรการศึกษาดาน
วิชาการระดับปริญญาตรี 
และปรญิญาโท ท่ีได
มาตรฐานตามขอกําหนด
ของทางทหารและพล
เรือน 

กลยุทธท่ี ๓  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาใหเหมาะสม ทันสมัย และไดมาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสตูร 

การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

กตก.ฯ (๓) กองวิชาท่ีมี
สาขา 

๓.๑(๒) 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

กตก.ฯ (๓) กองวิชาท่ีมี
สาขา 

๓.๑ (๒) 
(๕) 

 โครงการพัฒนาจัดทําระบบ
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

กตก.ฯ (๓) กมส.ฯ1 
กวส.ฯ 

๓.๑ 

โครงการรับรองหลักสูตรวิศวกรรม
จากสภาวิศวกร 

กตก. (๓) กวฟ.ฯ  
กวย.ฯ  
กวค.ฯ  
กวส.ฯ  

๓.๑(๑) 

 โครงการสาํรวจความตองการ
ศึกษาตอในระดับบัณฑติศึกษา 
หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตร สาขา
บริหารงานภาครัฐและการปกครอง
และสาขายุทธศาสตรความมั่นคง 

กมส.ฯ - ๓.๑ (๓) 

 



 

 ๒๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 
ตัวบงชี้ท่ี 

พัฒนาหลักสตูรการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ดานวิชาการให
เหมาะสม ทันสมัย และ
กาวหนา สอดคลองกับ
สภาวะแวดลอมและ
นโยบายของกองทัพบก ได
มาตรฐานตามขอกําหนด
ของทหารและพลเรือน 
และใหมผีลตอการพัฒนา
ความรูดานภาษาท่ีสอน
ของ นนร. โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปน
ภาษาสากล ใหสามารถ
นํามาใชงานไดจริง (ตอ) 

มีหลักสูตรการศึกษาดาน
วิชาการระดับปริญญาตรี 
และปรญิญาโท ท่ีได
มาตรฐานตามขอกําหนด
ของทางทหารและพล
เรือน (ตอ) 

๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสตูร (ตอ) 

การพิจารณารางระเบียบ รร.จปร. 
เพ่ือรองรับขอบังคับและกฎหมายท่ี
เก่ียวของกับ พ.ร.บ.กําหนดวิทย
ฐานะผูสําเรจ็การศึกษาวิชาการ
ทหาร 

คณะ 
กรรมการ 

รางระเบียบ 

- ๓.๑(๑) 

การประเมินผลหลักสตูร
วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา วท. 

กวล.ฯ - ๓.๑(๔) 

การจัดการเรยีนการสอนให นนร. 
ในระบบสองภาษา 

กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

- 
 

๓.๑ 

การประเมินผลการเรยีนการสอน
รายวิชา 

สปค.ฯ  
(หน ม.๓) 

กองวิชา ๓.๒ (๓) (๔) 

การจัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ กตก.ฯ 
 (สปค.ฯ) 

กองวิชา ๓.๒  
(๑-๒,๕) 

๓.๓ (๑,๒,๕) 
การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
มาตรฐานการศึกษา 

กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

กองวิชา ๓.๓ (๔,๖) 

 



 

 ๓๐ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 
ตัวบงชี้ท่ี 

พัฒนาหลักสตูรการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ดานวิชาการให
เหมาะสม ทันสมัย และ
กาวหนา สอดคลองกับ
สภาวะแวดลอมและ
นโยบายของกองทัพบก ได
มาตรฐานตามขอกําหนด
ของทหารและพลเรือน 
และใหมผีลตอการพัฒนา
ความรูดานภาษาท่ีสอน
ของ นนร. โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปน
ภาษาสากล ใหสามารถ
นํามาใชงานไดจริง (ตอ) 

มีตํารา อุปกรณการเรยีน
การสอน หองปฏิบัติการ 
โสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย 
เทาเทียมกับ
สถาบันอุดมศึกษา
ภายนอก 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนาขีดความสามารถดานอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนา
ตําราเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน และสื่อการเรียน
การสอน 

การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู 

กตก.ฯ (๔) กองวิชา ๓.๔ (๒) 

การพัฒนาตําราหรือเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๔ (๑) 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน คณะกรรมการ กองวิชา ๓.๔ (๑,๓) 

๖. แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ
ประกอบการเรียนการ
สอน 

โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการ
และโสตทัศนูปกรณ  

กตก.ฯ (๔) 
 

กองวิชา ๓.๔ (๑) 

โครงการพัฒนาหองเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ 

กตก.ฯ (๔) 
 

กองวิชา ๓.๔ (๑) 

การประเมินผลระดับความพึง
พอใจการใหบริการดานอุปกรณ
การเรยีนการสอนและทรัพยากร
การเรยีนรู สกศ.ฯ 

สปค.ฯ 
(หน.ม ๓) 

กองวิชา ๓.๔  
(๔-๕) 

 

 

 



 

 ๓๑ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานผูเขารับการศึกษา 

สนับสนุน รร.จปร. ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) 
ใหเปนไปดวยความบรสิุทธ์ิ
และยตุิธรรม เพ่ือใหได 
นนร. ท่ีมีความรู 
ความสามารถ และความ
พรอมท่ีจะศึกษาตาม
หลักสตูรการศึกษาของ 
รร.จปร. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 

รักษามาตรฐานระบบการ
สอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเขาเปน นตท. (ทบ.) 
ดานวิชาการ ใหมีความ
โปรงใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม 
และเปนท่ียอมรับอยาง
กวางขวาง 

กลยุทธท่ี ๕ นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

๗. แผนงานการสอบ
คัดเลือกเขาเปนนักเรียน
ทหารของ ทบ. 

การพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคล
พลเรือนเขาเปน นตท. (ทบ.) 

 

กตก.ฯ (๓) คณะ
อนุกรรม 
การท่ี

เก่ียวของฯ 

๑.๒ 

จัดใหมีกิจกรรมดาน
วิชาการของ นนร. ตอ
สาธารณะชนอยาง
ตอเน่ือง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมท้ัง
ประเทศเพ่ือสราง
แรงจูงใจใหมีผูสมัคสอบ
คัดเลือกเขาเปน 
นตท.(ทบ.) เพ่ิมข้ึนทุกป 

๘. แผนงานพัฒนา
ผูเรยีน 

โครงการประเมินความสามารถใน
การใชระบบสารสนเทศของ นนร. 
ช้ันปท่ี ๕ 

กคศ.ฯ กองวิชาท่ีมี
สาขา 

๑.๒ (๑) 
๑๐.๑ 

โครงการคายอาสาคอมพิวเตอร 
รร.จปร. – มข. เพ่ือการรูเทาทันสือ่
สังคมออนไลนในยคุปจจุบัน 

กคศ.ฯ - ๓.๒ (๑)๙.๑ 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี ่
ของ นนร. 

กคศ.ฯ ทุกกองวิชา ๙.๑ 

 

 

 



 

 ๓๒ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สนับสนุน รร.จปร. ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) 
ใหเปนไปดวยความบรสิุทธ์ิ
และยตุิธรรม เพ่ือใหได 
นนร. ท่ีมีความรู 
ความสามารถ และความ
พรอมท่ีจะศึกษาตาม
หลักสตูรการศึกษาของ 
รร.จปร. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 (ตอ) 

จัดใหมีกิจกรรมดาน
วิชาการของ นนร. ตอ
สาธารณะชนอยาง
ตอเน่ือง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมท้ัง
ประเทศเพ่ือสราง
แรงจูงใจใหมีผูสมัคสอบ
คัดเลือกเขาเปน 
นตท.(ทบ.) เพ่ิมข้ึนทุกป
(ตอ) 

๘. แผนงานพัฒนา
ผูเรยีน (ตอ) 

โครงการ การพัฒนาตนแบบ
หองปฏิบัติการศูนยการเรียนรู เพ่ือ
การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและ
วิธีการสมัยใหมดานเกษตรกรรม 
และวิจัยหารูปแบบเทคนิควิธีการ
จัดการถายทอดความรูตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จาก
ทฤษฏีสูภาคปฏิบัต ิ

กคศ.ฯ  ๓.๔ 
๙.๑ 
๙.๒ 

๑๐.๒ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  กอศ.ฯ - ๑๐.๑ 

การจัดทําปายนิเทศภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

กอศ.ฯ - ๑๐.๑ 

การจัดหาสื่อสิ่งพิมพเพ่ือสงเสริมให 
นนร. รักการอาน 

กปศ.ฯ - ๓.๔ (๑) 

โครงการฝกปฏิบัติงานดานการ
พัฒนาชุมชนของ นนร.  ช้ันปท่ี ๓ 
สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา  

กมส.ฯ - ๓.๒ (๑), 
๙.๑ 

๑๐.๒ 
 

 

 



 

 ๓๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สนับสนุน รร.จปร. ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) 
ใหเปนไปดวยความบรสิุทธ์ิ
และยตุิธรรม เพ่ือใหได 
นนร. ท่ีมีความรู 
ความสามารถ และความ
พรอมท่ีจะศึกษาตาม
หลักสตูรการศึกษาของ 
รร.จปร. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 (ตอ) 

จัดใหมีกิจกรรมดาน
วิชาการของ นนร. ตอ
สาธารณะชนอยาง
ตอเน่ือง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมท้ัง
ประเทศเพ่ือสราง
แรงจูงใจใหมีผูสมัคสอบ
คัดเลือกเขาเปน 
นตท.(ทบ.) เพ่ิมข้ึนทุกป
(ตอ) 

๘. แผนงานพัฒนา
ผูเรยีน (ตอ) 

โครงการพัฒนาความรูดาราศาสตร
และเทคโนโลยีอวกาศใหแก นนร. 
และบุคลากรของ รร.จปร. ระยะท่ี ๒ 

กฟส.ฯ - ๒.๔, ๓.๒ (๑) 

การประกวดผลงานวิจัยดเีดนของ 
นนร.  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

สภาอาจารย กองวิชาท่ีมี
สาขาวิชา 

๑.๓ 

การตีพิมพ/เผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชนของโครงงานวิจัย นนร.  

กตก.ฯ (๓) 
และ 

สภาอาจารย 

กองวิชา 
ยกเวน 
กปศ.ฯ  
กอศ.ฯ   

๑.๓ 

โครงการสนับสนุน นนร. ในการเขา
แขงขันชิงชนะเลิศ 

กตก.ฯ (๓) - ๑.๒  
ขอ ๒ 
๙.๑ 

๑. โครงการสนับสนุน นนร. 
ในการเขาแขงขันชิงชนะเลิศ : 
โครงการประกวดสุนทรพจน 

กอศ.ฯ -  

๒. โครงการสนับสนุน นนร. 
ในการเขาแขงขัน Cyber security 

กคศ.ฯ -  

๓. การแขงขันคอนกรีตมวล
เบา ระดบัอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๐ 

กวย.ฯ -  

 

 



 

 ๓๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สนับสนุน รร.จปร. ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) 
ใหเปนไปดวยความบรสิุทธ์ิ
และยตุิธรรม เพ่ือใหได 
นนร. ท่ีมีความรู 
ความสามารถ และความ
พรอมท่ีจะศึกษาตาม
หลักสตูรการศึกษาของ 
รร.จปร. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 (ตอ) 

จัดใหมีกิจกรรมดาน
วิชาการของ นนร. ตอ
สาธารณะชนอยาง
ตอเน่ือง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมท้ัง
ประเทศเพ่ือสราง
แรงจูงใจใหมีผูสมัคสอบ
คัดเลือกเขาเปน 
นตท.(ทบ.) เพ่ิมข้ึนทุกป
(ตอ) 

๘. แผนงานพัฒนา
ผูเรยีน (ตอ) 

๔. การแขงขันสะพานเหล็ก
อุดมศึกษาประจําป ๒๕๕๙  

กวย.ฯ -  

๕. โครงการแขงขันฮอนดา
ประหยัดเช ื้อเพลิง 

กวค.ฯ -  

๖. โครงการแขงขันอากาศ
ยานอัตโนมตัิประจําป ๒๕๕๙ 

กวฟ.ฯ -  

๗. โครงการแขงขันหุนยนต
รายการ เวิลด โรบอท เกมส ไทย
แลนด แชมเปยนชิฟ 

กวฟ.ฯ -  

การทัศนศึกษาของคณาจารยและ 
นนร. 

กตก.ฯ (๓) ทุกกองวิชา
ยกเวน 
 กอศ.ฯ   

๒.๔ 
๓.๒ (๑) 

๙.๑ 
การเชิญศิษยเกามาใหความรู และ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุน
ทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๑.๔ (๑) 

การจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
นนร. ประจําป ๒๕๕๙ 

กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

ทุกกองวิชา 
ยกเวน     
กปศ.ฯ 

๓.๒ 

 

 



 

 ๓๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สนับสนุน รร.จปร. ในการ
สอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) 
ใหเปนไปดวยความบรสิุทธ์ิ
และยตุิธรรม เพ่ือใหได 
นนร. ท่ีมีความรู 
ความสามารถ และความ
พรอมท่ีจะศึกษาตาม
หลักสตูรการศึกษาของ 
รร.จปร. ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
 (ตอ) 

รักษามาตรฐานทางดาน
คุณภาพของ นนร. ใหมี
ความพรอมในทุกๆ ดาน 
ท้ังในดานการศึกษาและ
ดานจริยธรรม เพ่ือเปน
นายทหารท่ีดีของกองทัพ
(ตอ) 

๙. แผนงานการเสริมสราง
คุณลักษณะผูนํา  

โครงการ เสรมิสรางคุณลักษณะ
ผูนําแก นนร. สาขาสังคมศาสตร
เพ่ือการพัฒนา 

กมส.ฯ - ๙.๑ 

การรับแถว นนร. กตก.ฯ (๓) นายทหาร
เวรสกศ.ฯ 

๙.๑ 

การปฐมนิเทศ  นนร. กตก.ฯ (๓) กองวิชาท่ีมี
สาขา 

๗.๒ (๑) 
๙.๑ 

การปจฉิมนิเทศ นนร. กตก.ฯ (๓) กองวิชาท่ีมี
สาขา 

๙.๑ 

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวินัย นนร. 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๙.๑ 

 

 

 

 

 

 



 

 ๓๖ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

กําหนดใหมีระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในทุกระดับ 
เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ืองโดยบุคลากร
ทุกระดับมีความรู ความ
เขาใจ และตระหนักถึง
ความสําคญัของระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

ทุกกองวิชามีระบบและ
กลไกในการประกัน
คุณภาพและนํามาใชใน
การพัฒนาและการ
บริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพ และ
บุคลากร สกศ.ฯ มีความรู 
ความเขาใจ ระบบการ
ประกันคณุภาพ 

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ประกันคณุภาพการศึกษา  สกศ.ฯ 
พิจารณาตัวบงช้ีและเกณฑการบรรลุ
เปาหมาย ประจําป ๒๕๕๙ 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๒ (๔) 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพ่ือกําหนดแผนปฏิบัติ
ราชการ สกศ.ฯ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

กตก.ฯ (๓) 
และ สปค.ฯ 

กองวิชา ๘.๒ (๒) 

การจัดทําคูมือประกันคณุภาพ
การศึกษา  สกศ.ฯ 

สปค.ฯ - ๕.๑ (๑) 

โครงการสงเสริมความรูความเขาใจ
การประกันคณุภาพการศึกษาใหแก
บุคลากร สกศ.ฯ 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

-  

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๕.๑ (๑) 

 

 



 

 ๓๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

กําหนดใหมีระบบและ
กลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในทุกระดับ 
เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ืองโดยบุคลากร
ทุกระดับมีความรู ความ
เขาใจ และตระหนักถึง
ความสําคญัของระบบการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
(ตอ) 

ทุกกองวิชามีระบบและ
กลไกในการประกัน
คุณภาพและนํามาใชใน
การพัฒนาและการ
บริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพ และ
บุคลากร สกศ.ฯ มีความรู 
ความเขาใจ ระบบการ
ประกันคณุภาพ (ตอ) 

๑๐. แผนงานประกันคณุภาพ
การศึกษา (ตอ) 
 

การตรวจเยี่ยมกองวิชาใน
การดําเนินงานดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

คณะกรรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  

๘.๒ (๓) 

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารการศึกษาเพ่ือ
สรุปผลการดําเนินงานป
การศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณา
แนวทางการพัฒนาในป
การศึกษา ๒๕๖๐ 

คณะกรรมก
ารบริหาร
การศึกษา 

กองวิชา ๘.๒ (๒) 

การจัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการ  
สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา 
๒๕๕๙ 

สปค.ฯ กองวิชา ๕.๑ (๑) 

การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ 

สปค.ฯ กองวิชา ๕.๑ (๒) ๘.๒ (๑) 

 

 

 



 

 ๓๘ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานการสงกําลังบํารุง 

พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนการศึกษาใหมี
ความรู ความสามารถใน
การใชและการทํานุ
บํารุงรักษาสื่อ 

จัดการอบรมเรื่องการใช
และการบํารุงรักษาสื่อ
การสอนประเภทตางๆ 
แกบุคลากรฝายสนับสนุน
ทุกครั้งท่ี สกศ. ฯ ไดรับ
มอบสื่อการสอนใหมๆ 

กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารงุอุปกรณ 

๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุง
อุปกรณ 

โครงการอบรมบุคลากรใน
การปรนนิบัตบํิารุง และแกไข
ปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

กคศ.ฯ - ๕.๔ 

โครงการอบรมบุคลากรใน
การปรนนิบัตบํิารุง และใช
งานเครื่องกําเนิดไฟฟา 

กคศ.ฯ - ๕.๔ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การซอมและปรนนิบัติบํารุง
เครื่องตัดหญาขนาดเล็กแบบ
สายสะพาย” 

กวค.ฯ - ๕.๔ 

โครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การลาง
เครื่องปรับอากาศ  

กวค.ฯ - ๕.๔ 

 

 

 



 

 ๓๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนการศึกษาใหมี
ความรู ความสามารถใน
การใชและการทํานุ
บํารุงรักษาสื่อ (ตอ) 

จัดการอบรมเรื่องการใช
และการบํารุงรักษาสื่อ
การสอนประเภทตางๆ 
แกบุคลากรฝายสนับสนุน
ทุกครั้งท่ี สกศ. ฯ ไดรับ
มอบสื่อการสอนใหมๆ 
(ตอ) 

๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุง
อุปกรณ (ตอ) 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใชเครื่องดับเพลิงชนิดเคมี
แหง 

กวส.ฯ - ๕.๔ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ใชเครื่องเช่ือมไฟฟา 

กวส.ฯ - ๕.๔ 

ดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ 
อาคารสํานักงาน อาคาร
เรียน และบานพักของทาง
ราชการในความรบัผิดชอบ
ของ สกศ.ฯ ใหสามารถใช
งานไดอยางเหมาะสมอยู
เสมอ 

ปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ 
อาคารสํานักงาน อาคาร
เรียน และบานพักของทาง
ราชการ ในความ
รับผิดชอบของ สก
ศ.รร.จปร. ใหสามารถใช
งานไดอยางเหมาะสมอยู
เสมอ 

กลยุทธท่ี ๘ พัฒนาขีดความสามารถดานสงกําลังบํารุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุง
อาคารสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวย
ความสะดวก และระบบ
สาธารณูปโภค 

จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็นแบบ
กดแทนแบบเหยียบ ตาม
อาคารเรยีนรวม 

กตก.ฯ (๔) - ๗.๒ 

เปลี่ยนประตหูองเรียน ตึก ข กตก.ฯ (๔) - ๗.๒ 

 

 

 



 

 ๔๐ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานกําลังพล 

สงเสริมใหบุคลากรทุก
ระดับช้ันศึกษาเพ่ิมเตมิ 
เพ่ือยกระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษา โดยการชวย
ในการจัดหาแหลงทุนท้ัง
ระดับปริญญาตร ีปริญญา
โท และปรญิญาเอก ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศ 

ในแตละป อจ.สกศ.ฯ แต
ละคน ตองเขารวม
สัมมนาหรือเขารับการ
ฝกอบรมทางวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตนเองเก่ียวของ 
อยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
และเขารวมสมัมนาทาง
วิชาการท่ีสภาอาจารยฯ 
จัด รอยละ ๕๐ ของ
จํานวน อจ.สกศ.ฯ 
ท้ังหมด 

กลยุทธท่ี ๙ พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล 

๑๓. แผนงานสงเสรมิและพัฒนา
ขีดความสามารถของกําลังพล 

การสงเสริมใหกําลังพลมีความ
ตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการ 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๒.๔, ๕.๔ 

การสนับสนุนการจดัทําและ
การรับรองผลงานเพ่ือขอ
ตําแหนงทางวิชาการ สภา
อาจารย สกศ.ฯ 

สภาอาจารย กองวิชา ๒.๑ 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู
และทักษะภาษาตางประเทศ 
ใหกับกําลังพล 

การอบรมภาษาอังกฤษใหกับ
กําลังพลท่ีสนใจและกําลังพล
สายสนับสนุน 

กอศ.ฯ - ๒.๔ 
๕.๔ 

 

 

 



 

 ๔๑ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ความสามัคค ี
การทํางานเปนหมูคณะ 
รวมถึงคานิยมท่ีดีและ
เหมาะสมอ่ืนๆ แกบุคลากร 

สกศ.ฯ จัดอบรมหรือจัด
กิจกรรมเพ่ือสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม เอกลักษณ 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหารแกบุคลากร 
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 

กลยุทธท่ี ๑๐ การสรางคานิยมและทัศนคติท่ีดีตอองคกร 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

การแตงตั้งคณะกรรมการ
จรรยา บรรณอาจารย สกศ.ฯ 

สภาอาจารย กองวิชา ๒.๕ 

การปรับปรุงคูมือ
จรรยาบรรณอาจารย 

สภาอาจารย กองวิชา ๒.๕ 

การประเมินจรรยาบรรณ 
อาจารยสวนการศึกษา 

สภาอาจารย กองวิชา ๒.๕ 

การสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับกําลังพล 

 

กตก.ฯ (๑) -  ๗.๒ (๑) 

โครงการทัศนศึกษาสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม  สกศ.ฯ 

กตก.ฯ(๑) กองวิชา ๗.๒ (๑) 

 

 

 

 



 

 ๔๒ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ความสามัคค ี
การทํางานเปนหมูคณะ 
รวมถึงคานิยมท่ีดีและ
เหมาะสมอ่ืนๆ แกบุคลากร 
(ตอ) 

สกศ.ฯ จัดอบรมหรือจัด
กิจกรรมเพ่ือสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
คานิยม เอกลักษณ 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหารแกบุคลากร 
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
(ตอ) 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ตอ) 

การทําบุญเน่ืองในวันคลายวัน
สถาปนา สกศ.ฯ 

กตก.ฯ (๑) - 
 

๗.๒ (๑) 

การฝกอบรมบุคคลทามือ
เปลา 

กตก.ฯ (๑) - ๗.๒ (๑) 

การแสดงมุทิตาจิตแกอดีต
อาจารย (วันครู) 

กตก. (๑) - ๗.๑ 

การสงเสริมและอนุรักษ
ประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหวาง
การศึกษาดูงานของ นนร.        

กตก.ฯ(๓) กองวิชาท่ีมี
สาขา 

๗.๒ (๑) 

 การสาธิตนาฏศิลปและดนตรี
ไทย 

กปศ.ฯ - ๗.๒ (๑) 

 กิจกรรม “พบพ่ีเกาเลาเรื่อง
ใหม1” 

กมส.ฯ - ๗.๒ (๑) 

กิจกรรมภมูิปญญาไทย : 
วัฒนธรรมใตรมธงไทย 
 

กมส.ฯ - ๗.๒ (๑) 

 

 

 



 

 ๔๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ความสามัคค…ี  
(ตอ) 

สกศ.ฯ จัดอบรมหรือจดั
กิจกรรมเพ่ือสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ... (ตอ่) 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและ
เสรมิสรางคุณภาพชีวิตกําลัง
พล 

โครงการสมรรถภาพหัวใจ
เพ่ือคุณภาพชีวิตกําลังพล 

กตก.ฯ (๑) -  

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เสนอความตองการสิ่ง
อุปกรณท่ีเปนผลมาจาก
วิทยาการและเทคโนโลยี
สมยัใหม เพ่ือพัฒนาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและ
เครือขายนํามาใชใน
การศึกษา การวิจยั การ
บริหารงานของ  
สกศ.ฯ อันเปนการยกระดบั
มาตรฐานการศกึษาใหสูงข้ึน 

๑. สกศ.ฯ มีระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือ
ใชในการศึกษา การวิจัย 
การบริหารงานของ สกศ.ฯ 
ท่ีสามารถใชงานได
ตลอดเวลา 
๒. บุคลากรทุกระดับมี
ความรูดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับท่ีสามารถนํามาใช
งานไดอยางแทจริง ภายใน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กลยุทธท่ี ๑๑  การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

โครงการพัฒนาซอฟตแวร
เพ่ือการบริหาร การจดัการ 
การเรยีนการสอน และการ
วิจัย 

กตก.ฯ (๑) - ๕.๑ (๕) 

๑. การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลกําลังพลขาราชการ 
สกศ.ฯ 

กคศ.ฯ กองวิชา ๓.๓ 

๒. โครงการประเมินการ
เรียนการสอนออนไลน 

กคศ.ฯ - ๕.๑(๕) 

๓. โครงการพัฒนาระบบ
จัดเก็บขอมลูนักวิจัยของ 
รร.จปร. 

 

กคศ.ฯ - ๕.๑(๕) 

 

 



 

 ๔๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

เสนอความตองการสิ่ง
อุปกรณท่ีเปนผลมาจาก
วิทยาการและเทคโนโลยี
สมยัใหม เพ่ือพัฒนาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและ
เครือขายนํามาใชใน
การศึกษา การวิจยั การ
บริหารงานของ  
สกศ.ฯ อันเปนการยกระดบั
มาตรฐานการศกึษาให
สูงข้ึน (ตอ) 

๑. สกศ.ฯ มีระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือ
ใชในการศึกษา การวิจัย 
การบริหารงานของ สกศ.ฯ 
ท่ีสามารถใชงานได
ตลอดเวลา 

๒. บุคลากรทุกระดับมี
ความรูดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับท่ีสามารถนํามาใช
งานไดอยางแทจริง ภายใน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตอ) 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส (ตอ) 

๔. โครงการระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส 

กคศ.ฯ - ๕.๔ 

๕. โครงการอบรมการใช
งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส 

กคศ.ฯ - ๕.๔ 

๖. การพัฒนาโปรแกรม
การจัดเก็บเอกสารประกัน
คุณภาพการศึกษา  

กวฟ.ฯ - ๕.๑(๕) 

๗. การจัดทําระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศ
ดานงานวิจัย 

กวฟ.ฯ - ๒.๒ 

โครงการจดัทําฐานขอมูล
จดหมายเหตจุากหลักฐาน
ตางประเทศ 

กปศ.ฯ - ๓.๔ 

การเพ่ิมเติมและปรบัปรุง
ขอมูลในระบบฐานขอมลู
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 

กปศ.ฯ - ๓.๔, ๕.๑ (๑.๕) 

 

 



 

 ๔๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

เสนอความตองการสิ่ง
อุปกรณท่ีเปนผลมาจาก
วิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหม เพ่ือพัฒนาระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและ
เครือขายนํามาใชใน
การศึกษา การวิจัย การ
บริหารงานของ  
สกศ.ฯ อันเปนการ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาใหสูงข้ึน (ตอ) 

๑. สกศ.ฯ มีระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือ
ใชในการศึกษา การวิจัย 
การบริหารงานของ สกศ.ฯ 
ท่ีสามารถใชงานได
ตลอดเวลา 

๒. บุคลากรทุกระดับมี
ความรูดานคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับท่ีสามารถ
นํามาใชงานไดอยาง
แทจริง ภายใน พ.ศ. 
๒๕๕๙ (ตอ) 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส (ตอ) 

การสงเสริมการพัฒนาสื่อ
การเรยีนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

กวส.ฯ - ๓.๔ 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

โครงการพัฒนาและสงเสริม
บุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กคศ.ฯ - ๒.๔, ๕.๔  

โครงการปรับปรุงเครื่องแม
ขายเว็บไซต    สกศ.ฯ 

กตก.ฯ 
(ศกม.ฯ) 

- ๕.๑ 

โครงการพัฒนาเว็บไซต   
สกศ.ฯ.  
(ไมรวมฐานขอมูล) 

กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

กองวิชา ๕.๑ 

โครงการติดตั้งกลองวงจร
ปด สกศ.ฯ 

กตก.ฯ 
(ศกม.ฯ) 

กองวิชา ๗.๒ 
(๒) 

 

 

 

 



 

 ๔๖ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานการบริหารจัดการ 

พัฒนาการจัดโครงสราง
ของหนวยใหสามารถ
รองรับปริมาณงานท่ีมีอยู 
และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

สกศ.ฯ มโีครงสรางของ
หนวยท่ีสามารถรองรับ
ปริมาณงานท่ีมีอยูใน
ปจจุบันและอนาคต 

กลยุทธท่ี ๑๒  การพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวยใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดลอมภายในหนวย 

การปรับภูมิทัศน สกศ.ฯ 
และรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดลอม 

กตก.ฯ  กองวิชา ๗.๒ 

โครงการ ๕ ส. กตก.ฯ (๔) กองวิชา ๗.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๔๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานกําลังพล 

สงเสริมใหบุคลากรทุก
ระดับช้ันศึกษาเพ่ิมเตมิ 
เพ่ือยกระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษา  
 

อจ.สกศ.ฯ เขารวมสัมมนา
หรือเขารับการฝกอบรม
ทางวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตนเองเก่ียวของ อยางนอย
ปละ ๒ ครั้ง และเขารวม
สัมมนาทางวิชาการท่ีสภา
อาจารยฯ จัด รอยละ ๕๐ 
ของจํานวน อจ.สกศ.ฯ 
ท้ังหมด 

กลยุทธท่ี ๑๓  สงเสริมการศึกษาของกําลังพลและสงกําลังพลเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการสงกําลังพลเขา
รับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. 
ภายใน กห. และแผนการใช
ประโยชน 

การสงกําลังพลเขารับ
การศึกษาหลักสูตร 
รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., 
วสท., วทร., วทอ. 

กตก.ฯ (๓) - ๒.๔, ๕.๔ 

๒๑. แผนงานการสงกําลังพล
เขารับการศึกษาในระดับสูงข้ึน
ของหลักสูตรภายในประเทศ 
นอก กห. และแผนการใช
ประโยชน 

การสนับสนุนกําลังพลเขา
รับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปรญิญาเอก
ในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ   

กตก.ฯ (๓) - ๒.๔, ๕.๔ 

๒๒. แผนงานการสงกําลังพลเขา
รับการศึกษาของ หลักสูตร
ตางประเทศและแผนการใช
ประโยชน 

การสงกําลังพลเขารับ
การศึกษาในระดับปรญิญา
โทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษา
ตางประเทศ 

กตก.ฯ (๓) กวฟ.ฯ 
 กวส.ฯ 
กปศ.ฯ 

๒.๔, ๕.๔ 

 

 

 

 



 

 ๔๘ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สงเสริมใหบุคลากรทุก
ระดับช้ันศึกษาเพ่ิมเตมิ 
เพ่ือยกระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษา (ตอ) 
 

อจ.สกศ.ฯ เขารวมสัมมนา
หรือเขารับการฝกอบรม
ทางวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตนเองเก่ียวของ อยางนอย
ปละ ๒ ครั้ง และเขารวม
สัมมนาทางวิชาการท่ีสภา
อาจารยฯ จัด รอยละ ๕๐ 
ของจํานวน อจ.สกศ.ฯ 
ท้ังหมด (ตอ) 

๒๓. แผนงานการสงกําลังพล
เขารวมการประชุม/ สัมมนา
กับหนวยงานท้ังของภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังภายในและ
ตางประเทศ 

การสงผูบริหาร/อาจารยเขา
รวมการประชุม/สัมมนากับ
หนวยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๔ 

การสงบุคลากรสาย
สนับสนุนเขาอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

กตก.ฯ (๑)(๓) กองวิชา ๕.๔ 

โครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวาง รร.จปร. 
กับสถาบัน อุดมศึกษาและ
หนวยงานอ่ืนท้ังภายในและ
ตางประเทศ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๔, ๖.๑ 

การเตรียมการเปนเจาภาพ
รวมระหวาง รร.จปร.และ 
มศว. ในการจัดการประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธา
แหงชาติ ครั้งท่ี ๒๓ ป 
๒๕๕๙ 

กวย.ฯ - ๒.๔,๖.๑ 
 

 



 

 ๔๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สงเสริมใหบุคลากรทุก
ระดับช้ันศึกษาเพ่ิมเตมิ 
เพ่ือยกระดับคุณวุฒิ
ทางการศึกษา (ตอ) 
 

อจ.สกศ.ฯ เขารวมสัมมนา
หรือเขารับการฝกอบรมทาง
วิชาการและวิชาชีพท่ีตนเอง
เก่ียวของ อยางนอยปละ ๒ 
ครั้ง และเขารวมสัมมนาทาง
วิชาการท่ีสภาอาจารยฯ จัด 
รอยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.
สกศ.ฯ ท้ังหมด (ตอ) 

๒๓. แผนงานการสงกําลัง
พลเขารวมการประชุม/ 
สัมมนากับหนวยงานท้ัง
ของภาครัฐและภาคเอกชน
ท้ังภายในและตางประเทศ 
(ตอ) 

ความรวมมือทางวิชาการ
ระหวาง กวส.รร.จปร. และ 
ม.พัน ๑๗ รอ. เรื่องการวิจัย
และพัฒนาการสรางเกราะ
รถถังปองกันกระสุน อารพีจ ี

กวส.ฯ - ๒.๔,๖.๑ 

ดานการศึกษา  

พัฒนาและสงเสริมการ
ทํางานวิจัยและงาน
วิชาการอ่ืนๆ ของ อจ. 
สกศ.ฯ และ นนร. 
 

ใหการสนับสนุนแก รร.จปร. 
ในการจัดตั้งศูนยการวิจัยและ
กองทุนวิจัย เพ่ือสนองตอบ
ตอการดําเนินงานดานการ
วิจัยของ นนร. อาจารย และ
ทบ. ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙
ใหบริการทางการศึกษา 
แกสถานศึกษาภายนอก และ
กลุมบุคคลอ่ืนๆ 

กลยุทธท่ี ๑๔  หนวยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เช่ือมั่นและ ใหการยอมรบั
ในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน
สรางสรรค  
 
 

การจัดทําบันทึกขอตกลง 
(MOU) กับสถาบันการศึกษา
หรือสถาบันการวิจัยภายนอก 

กตก.ฯ (๓) - ๒.๔ 
 

การทํางานประสานกับ
สถาบันภายนอกท่ีทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ 

กตก.ฯ (๓) - ๒.๔ 

 

 



 

 ๕๐ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

พัฒนาและสงเสรมิการ
ทํางานวิจัยและงาน
วิชาการอ่ืนๆ ของ  อจ.
สกศ.ฯ และ นนร. (ตอ) 
 

ใหการสนับสนุนแก 
รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย
การวิจัยและกองทุนวิจัย 
เพ่ือสนองตอบตอการ
ดําเนินงานดานการวิจัย
ของ นนร. อาจารย และ
ทบ. ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙
ใหบริการทางการศึกษา 
แกสถานศึกษาภายนอก 
และกลุมบุคคลอ่ืนๆ (ตอ) 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสรางสรรค 
(ตอ) 

โครงการสงเสริมเพ่ือการ
วิจัย/งานสรางสรรคของ
อาจารย  
 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๒ (๑) 

การสนับสนุนการตีพิมพ
ผลงานทางวิชาการภายนอก 
ระดับชาติและนานาชาต ิ
เพ่ือการพัฒนานักวิจัย 
รร.จปร.   

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๒ 

การทํางานประสาน
เครือขายการวิจัยระหวาง 
สวทช. และ รร.จปร.  

กวฟ.ฯ  ๒.๔ 

โครงการสัมมนาทาง
วิชาการสภาอาจารย      
สกศ.รร.จปร. 

สภาอาจารย - ๒.๔ 

การประกวดผลงานวิจัย
ดีเดนของอาจารย ป
การศึกษา ๒๕๕๙ 

สภาอาจารย กองวิชา ๒.๒ 

 

 



 

 ๕๑ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

พัฒนาและสงเสรมิการ
ทํางานวิจัยและงาน
วิชาการอ่ืนๆ ของ อจ. 
สกศ.ฯ และ นนร. (ตอ) 
 

ใหการสนับสนุนแก 
รร.จปร. ในการจัดตั้ง
ศูนยการวิจัยและกองทุน
วิจัย เพ่ือสนองตอบตอ
การดําเนินงานดานการ
วิจัยของ นนร. อาจารย 
และทบ. ภายใน พ.ศ. 
๒๕๕๙ใหบริการทาง
การศึกษา 
แกสถานศึกษาภายนอก 
และกลุมบุคคลอ่ืนๆ (ตอ) 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสรางสรรค 
(ตอ) 

การจัดทําวารสารทาง
วิชาการ รร.จปร. ใหเขาสู
ฐานขอมูล (Thai-Journal 
Cltation Index Centre: 
TCI) 

สภาอาจารย - ๒.๒ 

การดํารงสภาพวารสารทาง
วิชาการดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหคงอยูใน
ฐานขอมูล (Thai-Journal 
Cltation Index Centre: 
TCI) 

สภาอาจารย - ๒.๒ 

๒๕. แผนงานการจดัการ
ความรู (KM) 

โครงการการจัดการความรู   
สวนการศึกษา โรงเรียนนาย
รอยพระจลุจอมเกลา 
ประจําป ๒๕๕๙ 

กวค.ฯ กองวิชา ๙.๒ 

๒๖. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารยสอน
พิเศษเพ่ือสงเคราะหการ
สอบเขาศึกษาตอของบุตร
ขาราชการและลูกจาง ทบ. 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๑ 

 

 



 

 ๕๒ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

พัฒนาและสงเสรมิการ
ทํางานวิจัยและงาน
วิชาการอ่ืนๆ ของ อจ. 
สกศ.ฯ และ นนร. (ตอ) 
 

ใหการสนับสนุนแก 
รร.จปร. ในการจัดตั้ง
ศูนยการวิจัยและกองทุน
วิจัย เพ่ือสนองตอบตอ
การดําเนินงานดานการ
วิจัยของ นนร. อาจารย 
และทบ. ภายใน พ.ศ. 
๒๕๕๙ใหบริการทาง
การศึกษา 
แกสถานศึกษาภายนอก 
และกลุมบุคคลอ่ืนๆ (ตอ) 

๒๖. แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
(ตอ) 

การสนับสนุนและสงเสริมให
อาจารยเปนอาจารยท่ีปรึกษา / 
กรรมการวิชาการ / กรรมการ
วิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ
ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๑ 

การสนับสนุนและสงเสริมให
ขาราชการเปนวิทยากรบรรยาย
พิเศษ / ผูเช่ียวชาญ / 
ผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุน
หนวยงานอ่ืน 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๑ 

โครงการสนับสนุนใหขาราชการ
บริการวิชาการแกชุมชน สังคม 
และหนวยงานอ่ืน ท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๑ 
๖.๒ 

๑. โครงการอบรมการใช
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
อินเตอรเน็ตอยางสรางสรรคแก
ชุมชนรอบคาย 

กคศ.ฯ - ๖.๑ 
๖.๒ 

 

 



 

 ๕๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

พัฒนาและสงเสรมิการ
ทํางานวิจัยและงาน
วิชาการอ่ืนๆ ของ อจ. 
สกศ.ฯ และ นนร. (ตอ) 
 

ใหการสนับสนุนแก 
รร.จปร. ในการจัดตั้ง
ศูนยการวิจัยและกองทุน
วิจัย เพ่ือสนองตอบตอ
การดําเนินงานดานการ
วิจัยของ นนร. อาจารย 
และทบ. ภายใน พ.ศ. 
๒๕๕๙ใหบริการทาง
การศึกษา 
แกสถานศึกษาภายนอก 
และกลุมบุคคลอ่ืนๆ (ตอ) 

๒๖. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ (ตอ) 

๒. โครงการอบรม
คณิตคดิสนุก 

กคศ.ฯ - ๖.๑  ๖.๒ 

๓.  โครงการ พัฒนา
ภาษาสูชุมชน  

กอศ.ฯ  ๖.๑  ๖.๒ 

๔. โครงการ
สิ่งแวดลอมสูชุมชน  

กวล.ฯ - ๖.๑  ๖.๒ 

๕. การบริการทาง
วิชาการผานสื่อวิทย ุ
กระจายเสียง 

กอศ.ฯ - ๖.๑  ๖.๒ 

๖. โครงการเคมีรอบตัว
สูชุมชน 

กองเคมีฯ - ๖.๑  ๖.๒ 

โครงการดําเนินการ
ศูนยวิจัยและประสานงาน
เครือขายทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เฉลิมพระเกียรตฯิ 

กคศ.ฯ  - ๖.๒ 

 

 

 



 

 ๕๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

พัฒนาและสงเสรมิการ
ทํางานวิจัยและงาน
วิชาการอ่ืนๆ ของ อจ. 
สกศ.ฯ และ นนร. (ตอ) 
 

ใหการสนับสนุนแก 
รร.จปร. ในการจัดตั้ง
ศูนยการวิจัยและกองทุน
วิจัย เพ่ือสนองตอบตอ
การดําเนินงานดานการ
วิจัยของ นนร. อาจารย 
และทบ. ภายใน พ.ศ. 
๒๕๕๙ใหบริการทาง
การศึกษา 
แกสถานศึกษาภายนอก 
และกลุมบุคคลอ่ืนๆ (ตอ) 

๒๖. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ (ตอ) 

โครงการบริการทางวิชาการ
ทางระบบสารสนเทศ 

กคศ.ฯ - ๖.๑ 
๖.๒ 

การสอนภาษาอังกฤษใหแก
นักเรียนในพระราชานุ
เคราะห 

กอศ.ฯ - ๖.๑  ๖.๒ 

การนําความรูและ
ประสบการณจากการ
ใหบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจยั 

กตก.(๓) กองวิชา ๖.๒ 
(๑) 

 



 
 ๕๕ 

รายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

เปาประสงค : บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข และปฏิบัตตินเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม 

กลยุทธท่ี ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาสอันควรอยางเตม็ขีดความสามารถ  (กตก.ฯ แผนกกําลังพล รับผิดชอบกลยุทธ) 

๑. แผนงานการ
พิทักษรักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

๘๐%  โครงการสารคดีเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

คะแนนความ
พึงพอใจ 

≥๔.๐๐ กอศ.ฯ - ๙.๑ 

โครงการสารคดีเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 

คะแนนความ
พึงพอใจ 

≥๔.๐๐ กอศ.ฯ - ๙.๑ 

 โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาท
เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนบทความ
ท่ีนําเสนอผาน
รายการวิทยุตอ
ป 

≥๔๐ 
บทความ 

กมส.ฯ - ๙.๑ 

โครงการรวบรวมและจดัพิมพพระราชนิพนธ
เน้ือรองเพลงไทย ใน พล.อ.หญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ๕ รอบ 

เตรียม
จัดพิมพและ
เผยแพรสู
สาธารณะ 

เสร็จสมบูรณ
ภายในป 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กปศ.ฯ - ๙.๑ 

 
 
 



 
 ๕๖ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด เปาหมายป 
๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๑. แผนงานการ
พิทักษรักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
(ตอ) 

  การใหบริการฐานขอมูลจดหมายเหตุพระ
ราชกรณียกิจใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับ 
รร.จปร. และ จว.นครนายก 

ความพึงพอใจ
ของผูใช 
บริการ 
 

≥๔.๐๐ กปศ.ฯ - ๙.๑ 

 โครงการจัดพิมพพระราชนิพนธคาํสอน 
(lecture notes) ในพลเอกหญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ดําเนินการแลว
เสร็จ ในป ๕๙ 

๑๐๐% กปศ.ฯ - ๙.๑ 

การทัศนศึกษาโครงการสวนพระองค และ
พระบรมมหาราชวัง 

คะแนนความ
พึงพอใจ ของ 
ผูเขารวม
กิจกรรม 

≥๔.๐๐ กปศ.ฯ - ๙.๑, 
๗.๑ 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรฐัสีมา
คุณากร 

ความพึงพอใจ
ของผูเขาชม 

≥๔.๐๐ กปศ.ฯ - ๙.๒, 
๗.๑, ๗.๒  

การรวมพิธีจดุเทียนชัย และถวายพระพรชัย
มงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

จํานวน กําลัง
พลท่ีเขารวม 

≥๕๐% กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๙.๑ 

การบริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศล จํานวนกําลัง
พลท่ีเขารวม 

≥๑๕ คน  
(นับซ้ําได) 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๙.๑ 

 
 



 
 ๕๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๒. แผนงานการใช
มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระ
บรม เดชานุภาพ
และการกดดันทาง
สังคม 

จํานวน
ขอความรวม
ในการ
ตรวจสอบ 

≥ ๑๐,๐๐๐
ขอความ/ป 

งานตรวจสอบเฝาระวังและแจงเตอืนการลวง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย  

จํานวน
ขอความรวม
ในการ
ตรวจสอบ 

≥๑๐,๐๐๐ 
ขอความ/ป 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๙.๑ 

กลยุทธท่ี ๒ การปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ  (กตก.ฯ แผนกกําลังพล รับผดิชอบกลยุทธ) 

๓. แผนงานการ
ปลูกฝงและ
เสริมสรางอุดมการณ
ความรักชาต ิ

จํานวนผูเขา
รับการอบรม  

๑๒๐ คน  โครงการการปลูกฝ งและสร า ง เส ริ ม
อุดมการณทหารของกองทัพบก ใหกําลังพล  
ของ สกศ.ฯ 

จํานวนผูเขา
รับการอบรม  

๑๒๐ คน กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๙.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

เปาประสงค  : มีหลักสูตรการศึกษาดานวิชาการระดับปรญิญาตรีและปรญิญาโทท่ีไดมาตรฐานตามขอกําหนดของทางทหารและพลเรอืน 
กลยุทธท่ี ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาใหเหมาะสม ทันสมัย และไดมาตรฐาน (กตก.ฯ แผนกฝก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ) 
๔. แผนงานการ
พัฒนาหลักสตูร 

การรับรอง
หลักสตูรจาก
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

๑๐๐% การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสตูรการศึกษา 

การแตงตั้ง
คณะกรรม 
การบริหาร
และพัฒนา
หลักสตูร 

๑๐๐% กตก.ฯ (๓) กองวิชาท่ีมี
สาขา 

๓.๑(๒) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสตูรการศึกษา 

จํานวนครั้ง
การประชุม 

≥ ๒  กตก.ฯ (๓) กองวิชาท่ีมี
สาขา 

๓.๑ (๒) 
(๕) 

 โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศกึษาและ
หลักสตูรการศึกษาระดับปรญิญาโท 

รางหลักสูตร ผานการ
รับรองของ

สภา 
รร.จปร. 

กตก.ฯ (๓) กมส.ฯ1 
กวส.ฯ 

๓.๑ 

โครงการขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมจาก
สภาวิศวกร 

เอกสาร
รับรอง
หลักสตูรสง
สภาวิศวกร 

ทุกหลักสูตร กตก. (๓) กวฟ.ฯ  
กวย.ฯ  
กวค.ฯ  
กวส.ฯ  

๓.๑(๑) 

 
 
 
 



 
 ๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๔. แผนงานการ
พัฒนาหลักสตูร 
(ตอ) 

   โครงการสาํรวจความตองการศึกษาตอใน
ระดับบัณฑติศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร สาขาบริหารงานภาครัฐและการ
ปกครองและสาขายุทธศาสตรความมั่นคง 

ความตองการ
ศึกษาตอใน
สาขาฯ ท่ี
สํารวจ 

รอยละ ๒๐ กมส.ฯ - ๓.๑ (๓) 

การพิจารณารางระเบียบ รร.จปร. เพ่ือ
รองรับขอบังคับและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ 
พ.ร.บ.กําหนดวิทยฐานะผูสําเร็จการศึกษา
วิชาการทหาร 

ระเบียบผาน
การรับรองของ 
สภา รร.จปร. 

๑๐๐% คณะ 
กรรมการ 

รางระเบียบ 

- ๓.๑(๑) 

การประเมินผลหลักสตูรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขา วท. 

ความพึงพอใจ ≥๔.๐๐ กวล.ฯ - ๓.๑(๔) 

การจัดการเรยีนการสอนให นนร. ในระบบ
สองภาษา 

คะแนนอักษร
ระดับ นนร. ใน
วิชาท่ีศึกษา ไม
ต่ํากวา C 

≥๘๐% กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

- 
 

๓.๑ 

ระดับคาเฉลี่ย
คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษป 
๕๘ และ ป ๕๙ 
ของผูศึกษา  

คะแนนเฉลีย่
ป ๕๙≥๕๘ 

 
 



 
 ๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๔. แผนงานการ
พัฒนาหลักสตูร 
(ตอ) 

  การประเมินผลการเรยีนการสอนรายวิชา ผลการประเมิน ≥๔.๐๐ สปค.ฯ  
(หน ม.๓) 

กองวิชา ๓.๒ (๓) 
(๔) 

การจัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ จํานวนกองวิชาท่ี
จัดทํา   

๑๐๐% กตก.ฯ 
 (สปค.ฯ) 

กองวิชา ๓.๒  
(๑-๒,๕) 

๓.๓ 
(๑,๒,๕) 

การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน
การศึกษา 

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ 
กองวิชา 

๑๐๐% กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

กองวิชา ๓.๓ (๔,๖) 

เปาประสงค  : มีตํารา อุปกรณการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย เทาเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนาขีดความสามารถดานอุปกรณประกอบการเรียนการสอน (กตก.ฯ แผนกโครงการงบประมาณ และสงกําลังบํารุง รบัผิดชอบกลยุทธ) 

๕. แผนงานการ
พัฒนาตํารา
เอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน และสื่อ
การเรยีนการสอน 

จํานวนตําราท่ี
จัดทําเพ่ือ
ประกอบการ
เรียนการสอน 

๑๐ เลม การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู 

คําสั่งแตงตั้ง ๑๐๐% กตก.ฯ (๔) กองวิชา ๓.๔ (๒) 

การพัฒนาตําราหรือเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

จํานวนตําราหรือ
เอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน
ท่ีไดรบัการพัฒนา 

≥๕๐% ของ
รายวิชาท่ี

สอน 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๔ (๑) 

 
 
 



 
 ๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๕. แผนงานการ
พัฒนาตํารา...(ตอ) 

  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพรอมของสื่อ
การเรียนการสอน 

๑๐๐% คณะกรรมการ กองวิชา ๓.๔ (๑,๓) 

๖. แผนงาน
ปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ
ประกอบการเรียน
การสอน  

คะแนนความ
พึงพอใจของ
ผูเรียนตอสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู 

≥ ๔.๐๐ โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ  

ความพรอม
หองปฏิบัติการ 

๑๐๐% กตก.ฯ (๔) 
 

กองวิชา ๓.๔ (๑) 

โครงการพัฒนาหองเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ 

ความพรอมของ
หองเรียนและโสตฯ 

๑๐๐% กตก.ฯ (๔) 
 

กองวิชา ๓.๔ (๑) 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ใหบริการดานอุปกรณการเรียนการสอน
และทรัพยากรการเรียนรู สกศ.ฯ 

คะแนนความพึง
พอใจ 

≥๔.๐๐ สปค.ฯ 
(หน.ม ๓) 

กองวิชา ๓.๔  
(๔-๕) 

เปาประสงค  : ๑. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. (ทบ.) ดานวิชาการ ใหมีความโปรงใส บริสุทธ์ิ ยตุิธรรม และเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง 
                   ๒. จัดใหมีกิจกรรมดานวิชาการของ นนร. ตอสาธารณะชนอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนระดบัมัธยมท้ังประเทศเพ่ือสรางแรงจูงใจใหมีผูสมัคสอบคัดเลือก
เขาเปน นตท.(ทบ.) เพ่ิมข้ึนทุกป 
                   ๓. รักษามาตรฐานทางดานคุณภาพของ นนร. ใหมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังในดานการศึกษาและดานจริยธรรม เพ่ือเปนนายทหารท่ีดีของกองทัพ 
กลยุทธท่ี ๕ นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค (กตก.ฯ แผนกฝก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ) 

๗. แผนงานการ
สอบคัดเลือกเขา
เปนนักเรียนทหาร
ของ ทบ. 

มีประสิทธิภาพ 
ไมมีการทุจริต
ในกระบวนการ
สอบ 

๑๐๐% การพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเขาเปน นตท. (ทบ.) 
 

มีประสิทธิภาพ ๑๐๐% กตก.ฯ (๓) คณะ
อนุกรรม 
การท่ี

เก่ียวของฯ 

๑.๒ 

 ไมมีการทุจรติใน
กระบวนการสอบ 

๑๐๐% 

 
 
 



 
 ๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๘. แผนงานพัฒนา
ผูเรยีน   

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

๘๐% โครงการประเมินความสามารถในการใช
ระบบสารสนเทศของ นนร. ช้ันปท่ี ๕ 

จํานวน นนร. ท่ี
ผานการประเมิน 
ระดับ๑ ตาม
มาตรฐานของ  ICT  

≥๘๐ % กคศ.ฯ กองวิชาท่ีมี
สาขา 

๑.๒ (๑) 
๑๐.๑ 

โครงการคายอาสาคอมพิวเตอร รร.จปร. 
– มข. เพ่ือการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลน
ในยุคปจจุบัน 

จํานวนกิจกรรม ≥๑ กิจกรรม กคศ.ฯ - ๓.๒ (๑)
๙.๑ 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี ่ของ 
นนร. 

จํานวน นนร. 
เขารับการอบรม 

≥๙๐% กคศ.ฯ ทุกกองวิชา ๙.๑ 

โครงการ การพัฒนาตนแบบ
หองปฏิบัติการศูนยการเรียนรู เพ่ือการ
วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการสมัยใหม
ดานเกษตรกรรม และวิจยัหารปูแบบ
เทคนิควิธีการจัดการถายทอดความรูตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จาก
ทฤษฏีสูภาคปฏิบัต ิ

ระดับความพึง
พอใจของ 
ผูเขารวม
กิจกรรม 

≥๘๐% กคศ.ฯ  ๓.๔ 
๙.๑ 
๙.๒ 

๑๐.๒ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  จํานวนกิจกรรม ๑ กิจกรรม กอศ.ฯ - ๑๐.๑ 

 
 
 



 
 ๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๘. แผนงานพัฒนา

ผูเรยีน (ตอ) 

  การจัดทําปายนิเทศภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

จํานวนปาย
นิเทศท่ีจัดทํา 

๘ ปาย กอศ.ฯ - ๑๐.๑ 

การจัดหาสื่อสิ่งพิมพเพ่ือสงเสริมให นนร. 
รักการอาน 

การนําเสนอสื่อ
สิ่งพิมพท่ี นนร. 
จัดหาตามความ
สนใจ 

≥๒ ครั้ง/ป กปศ.ฯ - ๓.๔ (๑) 

โครงการฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนา
ชุมชนของ นนร.  ช้ันปท่ี ๓ สาขา
สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา  

ความพึงพอใจ
ของ นนร. 

≥๔.๕ 
 

กมส.ฯ - ๓.๒ (๑), 
๙.๑ 

๑๐.๒ 

โครงการพัฒนาความรูดาราศาสตรและ
เทคโนโลยีอวกาศใหแก นนร. และบุคลากร
ของ รร.จปร. ระยะท่ี ๒ 

มีการสอน วิชา
ทางดานดารา
ศาสตรใหแก 
นนร. 

≥๑ วิชา กฟส.ฯ - ๒.๔, ๓.๒ 
(๑) 

จํานวนกิจกรรม
ทางดานดารา
ศาสตร 

≥๒ กิจกรรม 

การประกวดผลงานวิจัยดเีดนของ นนร.  ป
การศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลงานวิจัย
ดีเดน 

๘ ผลงาน สภาอาจารย กองวิชาท่ีมี
สาขาวิชา 

๑.๓ 

 
 



 
 ๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๘. แผนงานพัฒนา
ผูเรยีน (ตอ) 

  การตีพิมพ/เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
ของโครงงานวิจัย นนร.  

จํานวน
โครงงานท่ี
ตีพิมพ/
เผยแพรหรือ
นําไปใช
ประโยชน 

≥๕๐% กตก.ฯ (๓) 
และ 

สภาอาจารย 

กองวิชา 
ยกเวน 
กปศ.ฯ  
กอศ.ฯ   

๑.๓ 

โครงการสนับสนุน นนร. ในการเขาแขงขัน
ชิงชนะเลิศ 

จํานวน 
โครงการท่ี
ไดรับรางวัลฯ 

≥๑ กตก.ฯ (๓) - ๑.๒  
ขอ ๒ 
๙.๑ 

๑. โครงการสนับสนุน นนร. ในการเขา
แขงขันชิงชนะเลิศ : โครงการประกวดสุนทร
พจน 

จํานวน นนร. 
ท่ีไดรับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

๑ นาย กอศ.ฯ -  

๒. โครงการสนับสนุน นนร. ในการเขา
แขงขัน Cyber security 

การเขารวม
การแขงขัน 

≥๑ ครั้ง 
 

กคศ.ฯ -  

๓. การแขงขันคอนกรีตมวลเบา 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๐ 

ผลการแขงขัน ติด ๑ ใน 
๑๐ ทีม 

กวย.ฯ -  

 



 
 ๖๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๘. แผนงานพัฒนา

ผูเรยีน (ตอ) 

  ๔. โครงการแขงขันสะพานเหล็ก
อุดมศึกษาประจําป ๒๕๕๙  

ผลการแขงขัน 
 

ไดรับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

กวย.ฯ -  

๕. โครงการแขงขันฮอนดาประหยัด
เช ื้อเพลิง 

การเขารวม
แขงขัน และ
สถิติการ 
ประหยดั
นํ้ามัน 

สถิติการ 
ประหยดั 
นํ้ามัน

ดีกวา สถิติ
ท่ีผานมา 

กวค.ฯ -  

๖. โครงการแขงขันอากาศยาน
อัตโนมัติประจําป ๒๕๕๙ 

จํานวน นนร. 
ท่ีไดรับ 
รางวัลหรือ
ประกาศ 
เกียรติคณุ 

๑ คน กวฟ.ฯ -  

๗. โครงการแขงขันหุนยนตรายการ 
เวิลด โรบอท เกมส ไทยแลนด แชมเปยน
ชิฟ 

ผลการแขงขัน 
 

ไดรับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

กวฟ.ฯ -  

การทัศนศึกษาของคณาจารยและ นนร. ระดับความพึง
พอใจของ นนร.
และอาจารย 

≥๔.๐๐ กตก.ฯ (๓) ทุกกองวิชา
ยกเวน 
 กอศ.ฯ   

๒.๔ 
๓.๒ (๑) 

๙.๑ 

 
 



 
 ๖๖ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๘. แผนงานพัฒนา
ผูเรยีน (ตอ) 

  การเชิญศิษยเกามาใหความรู และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/
หรือทุนการศึกษา 

จํานวนกอง
วิชาท่ีมีการ
เชิญผูมี
ประสบการณฯ  

๑๐๐% กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๑.๔ (๑) 

การจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา นนร. 
ประจําป ๒๕๕๙ 

รายงานขอมลู 
นนร. ท่ีอยูใน
ความ
รับผดิชอบให 
ผบช. ทราบ 

≥๒ ครั้ง/
ภาค

การศึกษา 

กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

ทุกกองวิชา 
ยกเวน     
กปศ.ฯ 

๓.๒ 

๙. แผนงานการ
เสริมสราง
คุณลักษณะผูนํา 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

๘๐% โครงการ เสรมิสรางคุณลักษณะผูนําแก 
นนร. สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

 

ระดับความพึง
พอใจของ 
อาจารย และ
นายทหาร
ปกครอง 

≥๔.๐๐ กมส.ฯ - ๙.๑ 

การรับแถว นนร. รอยละของ
การรับแถว 
นนร. โดยนาย 
ทหารเวร  
สกศ.ฯ 

๑๐๐ %  กตก.ฯ (๓) นายทหาร
เวรสกศ.ฯ 

๙.๑ 

 
 



 
 ๖๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๙. แผนงานการ
เสริมสราง
คุณลักษณะผูนํา 
(ตอ) 

  การปฐมนิเทศ  นนร. รอยละของการ
ปฏิบัติจริง 

๑๐๐ % กตก.ฯ (๓) กองวิชาท่ีมี
สาขา 

๗.๒ (๑) 
๙.๑ 

การปจฉิมนิเทศ นนร. รอยละของการ
ปฏิบัติจริง 

๑๐๐ % กตก.ฯ (๓) กองวิชาท่ีมี
สาขา 

๙.๑ 

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัย นนร. 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

๑ ครั้ง/เดือน กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๙.๑ 

เปาประสงค  : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพและนํามาใชในการพัฒนาและการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู ความเขาใจ 
ระบบการประกันคณุภาพ 

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารการศึกษา (กตก.ฯ สปค.ฯ รับผดิชอบกลยุทธ) 

๑๐. แผนงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง  
สกศ.ฯ 

๔.๕๑ การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ประกันคณุภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัวบงช้ี
และเกณฑการบรรลุเปาหมาย ประจําป 
๒๕๕๙ 

ตัวบงช้ีและเกณฑ
บรรลุเปาหมาย 
สกศ.ฯ  

๑๐๐% กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๒ (๔) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เพ่ือกําหนดแผนปฏิบัตริาชการ สกศ.ฯ ป
การศึกษา ๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ สกศ.ฯ 
และแผนปฏิบัติ 
ราชการ กองวิชา 

๑๐๐% กตก.ฯ (๓) 
และ สปค.ฯ 

กองวิชา ๘.๒ (๒) 

การจัดทําคูมือประกันคณุภาพ สกศ.ฯ คูมือฯ แลวเสร็จ ๑๐๐% สปค.ฯ - ๕.๑ (๑) 

 
 



 
 ๖๘ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๑๐. แผนงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา (ตอ) 

  โครงการสงเสริมความรูความเขาใจการ
ประกันคณุภาพการศึกษาใหแกบุคลากร 
สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจ
ของผูเขารับ
การอบรม 

≥๔.๐๐ กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

- ๘.๒ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
การประกันคณุภาพการศึกษา 

การจัดเก็บ
หลักฐานอางอิง
บนระบบ
ฐานขอมูล 

๑๐๐ % กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๕.๑ (๑) 

การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการดําเนินงาน
ดานการประกันคณุภาพ 

มีการตรวจ
เยี่ยมกอง 

 ๒ ครั้ง ตาม
แผนท่ี
กําหนด 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา  

๘.๒ (๓) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา 
๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการพัฒนาในป
การศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ไดรบั
การประเมิน 

๑๐๐% คณะกรรม- 
การบริหาร
การศึกษา 

กองวิชา ๘.๒ (๒) 

การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการ สกศ.รร.จปร. ป
การศึกษา ๒๕๕๙ 

การประเมิน
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

๑๐๐% สปค.ฯ กองวิชา ๕.๑ (๑) 

 
 



 
 ๖๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๑๐. แผนงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา (ตอ) 

  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๙ 

สงรายงานการ
ประเมินตนเอง
ตามกําหนด 

๑๐๐% สปค.ฯ กองวิชา ๕.๑ (๒) 
๘.๒ (๑) 

เปาประสงค  : จัดการอบรมเรื่องการใชและการบํารุงรักษาสื่อการสอนประเภทตางๆ แกบุคลากรฝายสนับสนุนทุกครั้งท่ี สกศ. รร.จปร. ไดรับมอบสื่อการสอนใหมๆ  

กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารงุอุปกรณ (กตก.ฯ แผนกโครงการและงบประมาณและสงกําลังบํารุง รับผิดชอบกลยุทธ) 

๑๑. แผนงานการ
พัฒนาบุคลากร
สําหรับปรนนิบัติ
บํารุงอุปกรณ 

จํานวน
บุคลากร    
สกศ.ฯ ท่ี
ไดรับการ
อบรม 

๘๐% โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติ
บํารุง และแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

 

ระดับความพึง
พอใจของผูเขา
รับการอบรม 

≥๔.๐๐ กคศ.ฯ - ๕.๔ 

โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติ
บํารุง และใชงานเครื่องกําเนิดไฟฟา 

ระดับความพึง
พอใจของผูเขา
รับการอบรม 

≥๔.๐๐ กคศ.ฯ - ๕.๔ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซอมและ
ปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญาขนาดเล็กแบบ
สายสะพาย” 

ความพึงพอใจ
ของผูเขาอบรม 

≥๔.๐๐ กวค.ฯ - ๕.๔ 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ลางเครื่องปรับอากาศ  

ความพึงพอใจ
ของผูเขาอบรม 

≥๔.๐๐ กวค.ฯ - ๕.๔ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครือ่ง
ดับเพลิงชนิดเคมีแหง 

จํานวนผูเขารับ
การอบรม 

≥๑๒ กวส.ฯ - ๕.๔ 

 
 



 
 ๗๐ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๑๑. แผนงานการ
พัฒนาบุคลากร
สําหรับปรนนิบัติ
บํารุงอุปกรณ (ตอ) 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครือ่งเช่ือม
ไฟฟา 

จํานวนผูเขารับ
การอบรม 

≥๑๒ กวส.ฯ - ๕.๔ 

เปาประสงค  : ปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ อาคารสํานักงาน อาคารเรียน และบานพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมอยูเสมอ 
กลยุทธท่ี ๘ พัฒนาขีดความสามารถดานสงกําลังบํารุง (กตก.ฯ แผนกโครงการและงบประมาณและสงกําลังบํารุง รับผิดชอบกลยุทธ) 
๑๒. แผนงานการ
ปรับปรุงอาคารสิ่ง
ปลูกสราง สิ่งอํานวย
ความสะดวก และ
ระบบสาธารณูปโภค 

ความพึงพอใจ
ของ นนร.  
และบุคลากร 

≥ ๔.๐๐ จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็นแบบกดแทนแบบ
เหยียบ ตามอาคารเรียนรวม 

จํานวนเครื่อง ๑๐ เครื่อง กตก.ฯ (๔) - ๗.๒ 

เปลี่ยนประตหูองเรียน ตึก ข จํานวนบาน ๒๐ บาน กตก.ฯ (๔) - ๗.๒ 

เปาประสงค  : ในแตละป อจ.สกศ.รร.จปร. แตละคน ตองเขารวมสัมมนาหรือเขารับการฝกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเก่ียวของ อยางนอยปละ ๒ ครั้ง และเขารวม
สัมมนาทางวิชาการท่ีสภาอาจารยฯ จัด รอยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ. รร.จปร. ท้ังหมด 
กลยุทธท่ี ๙ พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล  (กตก.ฯ แผนกกําลังพล รับผิดชอบกลยุทธ) 
๑๓. แผนงาน
สงเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถ
ของกําลังพล 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี

บรรลุ
วัตถุประสงค 

๘๐% การสงเสริมใหกําลังพลมคีวามตั้งใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรบัราชการ 

จํานวนกําลัง
พลท่ีจบ
การศึกษาตาม
หลักสตูร 

๑๐๐% กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๒.๔, ๕.๔ 

 
 



 
 ๗๑ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๑๓. แผนงาน
สงเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถของ
กําลังพล (ตอ) 

  

การสนับสนุนการจดัทําและการรบัรอง
ผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ สภา
อาจารย สกศ.ฯ 

จํานวนอาจารย
ท่ีเขาสูตําแหนง
วิชาการ 

๑๐ นาย สภาอาจารย กองวิชา ๒.๑ 

๑๔. แผนงาน
พัฒนาความรูและ
ทักษะภาษา 
ตางประเทศใหกับ
กําลังพล 

ระดับความพึง
พอใจของผูรบั
การอบรม 

≥๔.๐๐ การอบรมภาษาอังกฤษใหกับกําลงัพลท่ี
สนใจและกําลังพลสายสนับสนุน 

ระดับความพึง
พอใจของผูรับ
การอบรม 

≥๔.๐๐ กอศ.ฯ - ๒.๔ 
๕.๔ 

เปาประสงค  : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคณุธรรม จริยธรรม คานิยม เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแกบุคลากร อยางนอย
ปละ ๑ ครั้ง 
กลยุทธท่ี ๑๐ การสรางคานิยมและทัศนคติท่ีดีตอองคกร (กตก.ฯ แผนกกําลังพล รบัผิดชอบกลยุทธ) 
๑๕. แผนงานการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

๘๐% การแตงตั้งคณะกรรมการจรรยา บรรณ
อาจารย สกศ.ฯ 

คําสั่งแตงตั้ง ๑๐๐% สภาอาจารย กองวิชา ๒.๕ 

การปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณอาจารย เลมคูมือ ๑๐๐% สภาอาจารย กองวิชา ๒.๕ 
การประเมินจรรยาบรรณ อาจารยสวน
การศึกษา 

ผลการประเมิน
ระดับดีข้ึนไป 

≥๓.๕๑ สภาอาจารย กองวิชา ๒.๕ 

 
 
 
 



 
 ๗๒ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๑๕. แผนงานการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(ตอ) 

  การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสาํหรับกําลัง
พล 

 

 จํานวน
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

≥๘๐% กตก.ฯ (๑) -  ๗.๒ (๑) 

โครงการทัศนศึกษาสถานท่ีสําคญัทาง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม 

≥๔.๐๐ กตก.ฯ(๑) กองวิชา ๗.๒ (๑) 

การทําบุญเน่ืองในวันคลายวันสถาปนา สกศ.ฯ จํานวนครั้งใน
การปฏิบัต ิ

๑ ครั้ง กตก.ฯ (๑) - 
 

๗.๒ (๑) 

การฝกอบรมบุคคลทามือเปลา กําลังพลปฏิบัติ
ตนตามแบบ
ธรรมเนียม
ทหารไดถูกตอง 

๘๐% กตก.ฯ (๑) - ๗.๒ (๑) 

การแสดงมุทิตาจิตแกอดีตอาจารย (วันครู) จํานวนครั้ง ๑ ครั้ง กตก. (๑) - ๗.๑ 

การสงเสริมและอนุรักษประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหวางการศึกษาดูงาน
ของ นนร.        

ความพึงพอใจ
ของผูเขารวม  

≥๔.๐๐ กตก.ฯ(๓) กองวิชาท่ีมี
สาขา 

๗.๒ (๑) 

 
 
 
 



 
 ๗๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๑๕. แผนงานการ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
(ตอ) 

   การสาธิตนาฏศิลปและดนตรีไทย จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

≥๑,๐๐๐ คน กปศ.ฯ - ๗.๒ (๑) 

 กิจกรรม “พบพ่ีเกาเลาเรื่องใหม1” จํานวน
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

๑๐๐ % 
 

กมส.ฯ - ๗.๒ (๑) 

กิจกรรมภมูิปญญาไทย : วัฒนธรรมใตรมธง
ไทย 
 

- จํานวนนนร. 
ท่ีเขารวมฟง
บรรยาย 

- ไมนอยกวา
รอยละ ๘๐ 

กมส.ฯ - ๗.๒ (๑) 

- ความพึง
พอใจของ
ผูเขารวม 

-ไมนอยกวา 
๔.๐๐ 

๑๖. แผนงานการ
พัฒนาและ
เสรมิสรางคุณภาพ
ชีวิตกําลังพล 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

๑๕ นาย โครงการสมรรถภาพหัวใจเพ่ือคุณภาพชีวิต
กําลังพล 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

๑๕ นาย กตก.ฯ (๑) -  

 
 
 
 
 



 
 ๗๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

เปาประสงค  : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือใชในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ท่ีสามารถใช
งานไดตลอดเวลา 
                  ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศในระดับท่ีสามารถนํามาใชงานไดอยางแทจริง ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กลยุทธท่ี ๑๑  การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย (กตก.ฯ แผนกฝก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ) 
๑๗. แผนงานการ
พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

๘๐% โครงการพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือการบริหาร การ
จัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย 

  
กคศ.ฯ -  

๑. การพัฒนาระบบฐานขอมูลกําลังพล
ขาราชการ สกศ.ฯ 

ฐานขอมูล
กําลังพล  

๑๐๐% 
  

กตก.ฯ (๑) - ๕.๑ (๕) 

๒. โครงการประเมินการเรียนการสอน
ออนไลน 

การนําไปใช
ประโยชน 

≥๘๐% กคศ.ฯ กองวิชา ๓.๓ 

๓. โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บขอมลู
นักวิจัยของ รร.จปร 

การนําไปใช
ประโยชน 

  ≥๘๐% กคศ.ฯ - ๕.๑(๕) 

๔. โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส การนําไปใช
ประโยชน 

  ๑๐๐% กคศ.ฯ - ๕.๑(๕) 

๕. โครงการอบรมการใชงานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส 

ระดับความพึง
พอใจของผูรับ
การอบรม 

๔.๐๐ กคศ.ฯ - ๕.๔ 

 
 
 



 
 ๗๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๑๗. แผนงานการ
พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส 
(ตอ) 

  

๖. การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บเอกสาร
ประกันคณุภาพการศึกษา  

ความกาวหนา
ของกิจกรรม
ตามเปาหมาย 

๗๕% กวฟ.ฯ - ๕.๑(๕) 

๗. การจัดทําระบบฐานขอมลูและ
สารสนเทศดานงานวิจยั 

ขอมูลงานวิจัย
บนระบบฐาน 
ขอมูลงานวิจัย 

๑๐๐% กวฟ.ฯ - ๒.๒ 

โครงการจดัทําฐานขอมูลจดหมายเหตุจาก
หลักฐานตางประเทศ 

 

จํานวนสําเนา
เอกสารใน
ฐานขอมูล 

≥๘๐๐ 
เรื่อง/ป 

กปศ.ฯ - ๓.๔ 

การเพ่ิมเติมและปรบัปรุงขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลหองสมดุอิเล็กทรอนิกส 

ปริมาณ
ฐานขอมูลท่ี
แลวเสร็จจาก
หนังสือ/
เอกสาร
สิ่งพิมพ/สื่อ
วีดิทัศน ท่ี
รับเขาในป 
๒๕๕๙ 

๘๐%  กปศ.ฯ - ๓.๔, 
๕.๑ 
(๑.๕) 

 
 



 
 ๗๖ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๑๗. แผนงานการ
พัฒนาสื่อการเรียน
การสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส (ตอ) 

  การสงเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส 

จํานวนวิชาท่ี
พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

≥๕ วิชา กวส.ฯ - ๓.๔ 

๑๘. แผนงาน
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

๘๐% โครงการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความพึง
พอใจ 

≥๔.๐๐ กคศ.ฯ - ๒.๔, 
๕.๔  

โครงการปรับปรุงเครื่องแมขายเว็บไซต    
สกศ.ฯ 

จํานวนกองวิชา
ท่ีมีเครื่องแมขาย 

≥๓ กอง
วิชา 

กตก.ฯ 
(ศกม.ฯ) 

- ๕.๑ 

โครงการพัฒนาเว็บไซต สกศ.ฯ.  
(ไมรวมฐานขอมูล) 

มีเว็บไซตกอง ๑๒ กอง กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

กองวิชา ๕.๑ 

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด สกศ.ฯ จํานวนกลอง
วงจรปด 

≥๑๖ กลอง กตก.ฯ 
(ศกม.ฯ) 

กองวิชา ๗.๒ 
(๒) 

เปาประสงค  : สกศ.รร.จปร. มีโครงสรางของหนวยท่ีสามารถรองรบัปริมาณงานท่ีมีอยูในปจจุบันและอนาคต 
กลยุทธท่ี ๑๒  การพัฒนาสภาพ แวดลอมภายในหนวยใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน (กตก.ฯ แผนกโครงการและงบประมาณและสงกําลังบํารุง รับผิดชอบกลยุทธ) 
๑๙. แผนการ
พัฒนาสภาพ 
แวดลอมภายใน
หนวย 

ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรและ 
นนร. 

≥๔.๐๐ การปรับภูมิทัศน สกศ.ฯ และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

คะแนนความพึง
พอใจ 

≥๔.๐๐ กตก.ฯ  กองวิชา ๗.๒ 

โครงการ ๕ ส. คะแนนความพึง
พอใจ 

≥๔.๐๐ กตก.ฯ (๔) กองวิชา ๗.๒ 

 



 
 ๗๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

เปาประสงค  : อจ.สกศ.รร.จปร.เขารวมสมัมนาหรือเขารับการฝกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเก่ียวของ อยางนอยปละ ๒ ครัง้ และเขารวมสัมมนาทางวิชาการท่ีสภา
อาจารยฯ จัด รอยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. ท้ังหมด 

กลยุทธท่ี ๑๓ สงเสรมิการศึกษาของกําลังพลและสงกําลังพลเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานภายนอก (กตก.ฯ แผนก ฝก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ) 
๒๐. แผนงานการสง
กําลังพลเขารับ
การศึกษาหลักสูตร
นอก ทบ. ภายใน 
กห. และแผนการใช
ประโยชน 

กําลังพลสอบ
ผานการศึกษา
ในหลักสูตรท่ี
เขารับ
การศึกษาหรือ
อบรม 

๑๐๐ % การสงกําลังพลเขารับการศึกษาหลักสูตร 
รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ.  

กําลังพลสอบ
ผานการศึกษา
ในหลักสูตรท่ี
เขารับ
การศึกษาหรือ
อบรม 

๑๐๐ % กตก.ฯ (๓) - ๒.๔, 
๕.๔ 

๒๑. แผนงานการ
สงกําลังพลเขารับ
การศึกษาใน
ระดับสูงข้ึนของ
หลักสตูร
ภายในประเทศ 
นอก กห. และ
แผนการใช
ประโยชน 

จํานวน
บุคลากรท่ี
ไดรับ
การศึกษา
สูงข้ึน 

๕ นาย การสนับสนุนกําลังพลเขารับการศกึษาใน
ระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ   

จํานวนบุคลากร
ท่ีไดรับการ 
ศึกษาสูงข้ึน 

๕ นาย กตก.ฯ (๓) - ๒.๔, 
๕.๔ 

 

 
 



 
 ๗๘ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๒๒. แผนงานการสง
กําลังพลเขารับ
การศึกษาของ 
หลักสูตร
ตางประเทศและ
แผนการใช
ประโยชน 

จํานวน
บุคลากรท่ี
ไดรับการ 
ศึกษาสูงข้ึน 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

การสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปรญิญาเอกใน
สถาบันการศึกษาตางประเทศ 

จํานวน
บุคลากรท่ีไดรบั
การศึกษาสูงข้ึน 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

กตก.ฯ (๓) กวฟ.ฯ 
 กวส.ฯ 
กปศ.ฯ 

๒.๔, 
๕.๔ 

๒๓. แผนงานการ
สงกําลังพลเขารวม
การประชุม/ 
สัมมนากับ
หนวยงานท้ังของ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ัง
ภายในและ
ตางประเทศ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

๘๐% การสงผูบริหาร/อาจารยเขารวมการประชุม/
สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

จํานวน
ผูบริหาร/
อาจารยท่ีเขา
รวมการ
ประชุม/
สัมมนาฯ 

๓๐ นาย กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๔ 



 
 ๗๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๒๓. แผนงานการ
สงกําลังพลเขารวม
การประชุม/ 
สัมมนากับ
หนวยงาน.... (ตอ) 

  

การสงบุคลากรสายสนับสนุนเขาอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

จํานวน
บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเขา
อบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

๓๐ นาย กตก.ฯ (๑)(๓) กองวิชา ๕.๔ 

โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 
รร.จปร. กับสถาบัน อุดมศึกษาและหนวยงาน
อ่ืนท้ังภายในและตางประเทศ 

จํานวนผลงาน/
กิจกรรมทาง
วิชาการ 

๑๑  งาน  กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๔, 
๖.๑ 

การเตรียมการเปนเจาภาพรวมระหวาง 
รร.จปร.และ มศว. ในการจดัการประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี ๒๓ ป 
๒๕๕๙ 

จํานวนการ
ประชุม 

≥ ๒ ครั้ง กวย.ฯ - ๒.๔,๖.๑ 
 

ความรวมมือทางวิชาการระหวาง 
กวส.รร.จปร. และ ม.พัน ๑๗ รอ. เรื่องการ
วิจัยและพัฒนาการสรางเกราะรถถังปองกัน
กระสุน อารพีจ ี

จํานวนผลงาน/ 
กิจกรรมความ
รวมมือ 

๑ งาน กวส.ฯ - ๒.๔,๖.๑ 

 
 
 
 
 
 



 
 ๘๐ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

เปาประสงค  : ใหการสนับสนุนแก รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนยการวิจัยและกองทุนวิจัย เพ่ือสนองตอบตอการดําเนินงานดานการวิจัยของ นนร. อาจารย และ ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 
                 : ใหบริการทางการศึกษาแกสถานศึกษาภายนอก และกลุมบุคคลอ่ืนๆ 
กลยุทธท่ี ๑๔  หนวยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เช่ือมั่นและ ใหการยอมรบัในเชิงวิชาการ (กตก.ฯ แผนก ฝก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ) 
๒๔. แผนงานการ
วิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งาน
สรางสรรค  
  

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

๘๐% การจัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัยภายนอก 

MOU รวมกับ
สถาบันภายนอก 

๑ สถาบัน กตก.ฯ (๓) - ๒.๔ 
 

การทํางานประสานกับสถาบันภายนอกท่ีทํา
บันทึกขอตกลงความรวมมือ 

คณะทํางาน ครอบคลมุ
ทุกสถาบัน
ท่ีมี MOU 

กตก.ฯ (๓) - ๒.๔ 

โครงการสงเสริมเพ่ือการวิจัย/งานสรางสรรค
ของอาจารย  
 

จํานวนอาจารย ๒๐% กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๒ (๑) 

การสนับสนุนการตีพิมพผลงานทางวิชาการ
ภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือการ
พัฒนานักวิจัย รร.จปร.   

จํานวนผลงาน
ท่ีไดรับการ
ตีพิมพ 

๕๐ ผลงาน 
 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๒ 

การทํางานประสานเครือขายการวิจัยระหวาง 
สวทช. และ รร.จปร.  

การจัดประชุม
รวม 

≥ ๒ ครั้ง/ป กวฟ.ฯ - ๒.๔ 

 

 
 



 
 ๘๑ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๒๔. แผนงานการ
วิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งาน
สรางสรรค (ตอ) 

  

โครงการสัมมนาทางวิชาการสภาอาจารย   
สกศ.รร.จปร. 

จํานวนครั้งใน
การจัด 

๑ ครั้ง สภาอาจารย - ๒.๔ 

การประกวดผลงานวิจัยดเีดนของอาจารย ป
การศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลงานวิจัย
ดีเดน  

๓ ผลงาน สภาอาจารย กองวิชา ๒.๒ 

การจัดทําวารสารทางวิชาการ รร.จปร. ใหเขา
สูฐานขอมูล (Thai-Journal Cltation Index 
Centre: TCI) 

จํานวนวารสาร
ทางวิชาการ ท่ี
อยูใน TCI 

๑ วารสาร สภาอาจารย - ๒.๒ 

การดํารงสภาพวารสารทางวิชาการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหคงอยูใน
ฐานขอมูล (Thai-Journal Cltation Index 
Centre: TCI) 

การอยูใน
ฐานขอมูล 

ระดับ Q๑ สภาอาจารย - ๒.๒ 

๒๕. แผนงานการ
จัดการความรู 
(KM) 

จํานวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู สกศ.ฯ 

๑๒ เรื่อง โครงการการจัดการความรู   สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา ประจําป 
๒๕๕๙ 

จํานวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู สกศ.ฯ 

๑๒ เรื่อง กวค.ฯ กองวิชา ๙.๒ 

ความพึงพอใจ
ในการเขาถึง
องคความรู 

≥๔.๐๐ 

 

 
 



 
 ๘๒ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๒๖. แผนงานการ
บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

๘๐% การสนับสนุนอาจารยสอนพิเศษเพ่ือ
สงเคราะหการสอบเขาศึกษาตอของบุตร
ขาราชการและลูกจาง ทบ. 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ 

 ≥๔.๐๐ กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๑ 

การสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเปน
อาจารยท่ีปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ 

≥๔.๐๐ กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๑ 

การสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการเปน
วิทยากรบรรยายพิเศษ / ผูเช่ียวชาญ / 
ผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหนวยงานอ่ืน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ 

≥๔.๐๐ กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๑ 

โครงการสนับสนุนใหขาราชการบริการ
วิชาการแกชุมชน สังคม และหนวยงานอ่ืน ท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค 

๘๐% กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๑ 
๖.๒ 

๑.  โครงการอบรมการใชคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตอยางสรางสรรคแก
ชุมชนรอบคาย 

ความพึงพอใจ
ของผูรับการ
อบรม 

≥๔.๐๐ กคศ.ฯ - ๖.๑ 
๖.๒ 

 
 
 



 
 ๘๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

๒๖. แผนงานการ
บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ (ตอ) 

  ๒.  โครงการอบรมคณติคิดสนุก ความพึงพอใจของ
ผูรับการอบรม 

≥๔.๐๐ กคศ.ฯ - ๖.๑  
๖.๒ 

๓.  โครงการ พัฒนาภาษาสูชุมชน  จํานวนนักเรียนท่ี
เขารวม 

๑๕๐ คน กอศ.ฯ  ๖.๑  
๖.๒ 

๔. โครงการสิ่งแวดลอมสูชุมชน  จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

≥ ๒๐ คน กวล.ฯ - ๖.๑  
๖.๒ 

๕. การบริการทางวิชาการผานสื่อวิทยุ 
กระจายเสียง 

ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

≥๔.๐๐ กอศ.ฯ - ๖.๑  
๖.๒ 

๖. โครงการเคมีรอบตัวสูชุมชน ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

≥๔.๐๐ กองเคมีฯ - ๖.๑  
๖.๒ 

โครงการดําเนินการศูนยวิจัยและประสานงาน
เครือข ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต เฉลิมพระเกียรติฯ 

จํานวนกิจกรรม ≥ ๑ 
กิจกรรม 

กคศ.ฯ  - ๖.๒ 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ
สารสนเทศ 

จํานวนครั้งในการ
เขาชม 

≥๑๐๐ 
ครั้ง 

กคศ.ฯ - ๖.๑ 
๖.๒ 

การสอนภาษาอังกฤษใหแกนักเรยีนใน
พระราชานุเคราะห 

ความพึงพอใจของ
ผูเรยีน 

≥๔.๐๐ กอศ.ฯ - ๖.๑  
๖.๒ 

 
 
 



 
 ๘๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๕๙ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ
หลัก 

ผูรับผิดชอบ
รอง 

ตัวบงชี้ 

 

  

การนําความรูและประสบการณจากการ
ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
 

จํานวนการบริการ
วิชาการฯ ท่ี
นํามาใชในการ
พัฒนา 
การสอนและ/
หรือการวิจัย 

๘๐% 
จาก

จํานวน
ท้ังหมด 

 

กตก.(๓) กองวิชา ๖.๒ 
(๑) 

 



๘๕ 
 

สรุปการพัฒนาตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานท่ี ๑  
      - สงเสริมการสง นนร. เขารวมการแขงขันใน
ระดับชาติและนานาชาติในทุกกองวิชา  
      

กลยุทธท่ี ๕ แผนพัฒนาผูเรียน กําหนดใหมีการสง นนร. 
เขารวมแขงขันในระดบัชาติ จํานวน ๖ โครงการ 
ประกอบดวย กองวิชาท่ีรับผดิชอบ คือ กอศ.ฯ  กคศ.ฯ 
กวย.ฯ  กวค.ฯ  กวฟ.ฯ   

มาตรฐานท่ี ๒   
- ปริมาณผลงาน และปริมาณการนําผลงานไปใช

ประโยชนยังมีนอย 
กลยุทธท่ี ๑๔ หนวยงานภายในและภายนอกกองทัพบก
ท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเช่ือมั่นและใหการ
ยอมรับในเชิงวิชาการ  

- แผนงานท่ี ๒๔ แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสรางสรรค ในแผนงานกําหนด โครงการ
สงเสริมเพ่ือการวิจัย/งานสรางสรรคของ อจ. โดย
กําหนดตัวช้ีวัดไวท่ีจาํนวนอาจารยทํางานวิจัย ไมนอย
กวารอยละ ๒๐ อีกท้ังสงเสริมใหมกีารนําผลงานวิจัยไปสู
การตีพิมพท้ังระดับชาติ และนานาชาติ 

มาตรฐานท่ี ๓  
 - การจัดกลุม/รวมโครงการท่ีใหบริการวิชาการฯ 

เปนโครงการรวม เพ่ือใหสอดคลองกับตัวบงช้ีในการ
ประเมินรอบท่ีสี่ 

- การนําความรูจากการบริการวิชาการไปใชพัฒนา
ตอยอดเปนงานวิจัยหรือตํารา รายวิชา/หลักสูตร 

- ความตอเน่ืองของโครงการในการดําเนินงาน      
( ≥๓ ป ) 

- ความยั่งยืน พ่ึงพาตนเองไดโดยไมใชงบประมาณ
จากสถาบัน 

- การมีสวนรวมของ นนร. 
- การเผยแพรและขยายผลไปสูสถาบันอ่ืนๆ 
 

กลยุทธ ท่ี  ๑๔   หน วยงานภายในและภายนอก
กองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เช่ือมั่น
และ ใหการยอมรับในเชิงวิชาการ แผนงานท่ี ๒๖ การ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  

- มีการจัดรวมโครงการใหสอดคลองกับตัวบงช้ีใน
การประเมินรอบ สี ่

- โครงการสนับสนุนใหขาราชการบริการวิชาการ
แกชุมชน สังคมฯ สามารถสะทอนถึงความตอเน่ือง 
ยั่งยืน และการมีสวนรวมของ นนร.  

- โครงการดําเนินการศูนยวิจัยและประสานงาน
เครือขายทางวัฒนธรรมฯ มีการดําเนินการประสานงาน
กับสถาบันการศึกษาอ่ืน สามารถนําผลการบริการ
วิชาการไปสูการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาได  

- มีการกําหนดใหนําความรูและประสบการณ
จากการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ 

 

 

 

 



๘๖ 
 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานท่ี ๓ (ตอ) พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยโดย

กําหนดคาบรรลเุปาหมาย ๘๐% จากจํานวนท้ังหมด 
มาตรฐานท่ี ๔  

 -   ไมม ี
- 

มาตรฐานท่ี ๕ 
 - ไมมี  

- 

มาตรฐานท่ี ๖  
- อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและอาจารย ท่ีมี

ตําแหนงทางวิชาการจํานวนนอย  
 

กลยุทธท่ี ๙ พัฒนาขีดความสามารถดานกําลังพล 
แผนงานท่ี ๑๓ การนําผลการศึกษาตามแนวทางรับ
ราชการทุกระดับช้ันยศ มาเปนสวนประกอบการ
พิจารณาใหความดีความชอบและความกาวหนาในการ
รับราชการมีโครงการสงเสรมิใหกําลังพลเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการ 

มาตรฐานท่ี ๘  
- การพัฒนาระบบงานประกันคณุภาพการศึกษาสู

การปฏิบัติงานประจํา 
 

- มีการจัดทําแผนการปฏิบัตริาชการ สกศ.ฯ โดย
คํานึงถึงตัวบงช้ีและระดับการบรรลุเปาหมายตามงาน
การประกันคณุภาพการศึกษา 

- การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพ่ือ
กําหนดแนวทางในการดําเนินงานใหการปฏิบัตริาชการ
ประจํา คืองานประกันคุณภาพการศึกษา 

 



๘๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๘๘ 
 

 
การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง ในการดําเนนิงานของ สวนการศึกษาฯ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

ตามรายงานการประเมินตนเอง สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
ปการศึกษา ๒๕๕๘  

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 

จุดแข็ง 
๑. สกศ.ฯ มีระบบการคัดเลือก นนร. ท่ีดี ทําให นนร. มีศักยภาพทางวิชาการและมีศักยภาพ

ในการแขงขันสูง 
๒. นนร. ไดรับการฝกฝนอบรม ปลูกฝงอุดมการณ ระเบียบวินัย และการแนะนําอยาง

ตอเนื่องท้ังจากอาจารยผูสอน และ นนร. รุนพ่ี ทําใหมีลักษณะผูนําดี มีบุคลิกลักษณะทาทางวาจาดี  
เม่ือเขาทําการแขงขัน จึงมีโอกาสท่ีจะไดรับรางวัลสูง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรสงเสริมให นนร. เขารวมแขงขันในระดับชาติและนานาชาติในทุกกองวิชา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
๑. จัดใหมีการแขงขันทางวิชาการตาง ๆ ภายใน รร.จปร. เพ่ือเปนการเตรียมตัวและฝกซอม

กอนแขงขันในเวทีอ่ืน ๆ  
๒. พัฒนาการจัดทําแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เพ่ือสงเสริมสรางโอกาสให นนร. ไดเขา

รวมการแขงขันอยางมีใหระบบเปนรูปธรรม 

มาตรฐานท่ี ๒  การวิจัยและงานสรางสรรค 

จุดแข็ง 
๑. สกศ.ฯ มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีพรอมตอการดําเนินการวิจัย เชน ทุนวิจัย ระเบียบ บุคลากร 

ระบบสารสนเทศ วารสารวิชาการ ความรวมมือกับสถาบันภายนอก และความสัมพันธกับผูใช
ประโยชนจากผลงานวิจัย 

๒. สกศ.ฯ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และมีศักยภาพในดานงานวิจัย และงานสราง 
สรรค เปนท่ียอมรับท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. การครอบคลุมงานดานการวิจัยในกองวิชาตาง ๆ หรือความหลากหลายของงานวิจัยในแต

ละดาน  
๒. สกศ.ฯ ควรสงเสริมและสนับสนนุการทําบทความจากงานวิจัย/งานสรางสรรคและผลงาน

ทางวิชาการอยางตอเนื่อง 



๘๙ 
 

๓. การสงบทความทางวิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน Q๑, Q๒, Q๓ หรือ Q๔) หรือมีการตีพิมพ
ในฐานขอมูลสากล ISI (Information Sciences Institute หรือ สถาบันวิทยาการสารสนเทศ) หรือ Scopus 
ซ่ึงมีคาน้ําหนักเทากับ ๑.๐ ใหมากข้ึน 

๔. ปริมาณการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนยังมีนอย 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
๑. สกศ.ฯ ควรสรางความตอเนื่องในการสงเสริม และจูงใจใหบุคลากรทํางานวิจัยและงาน

สรางสรรคเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังลดความยุงยากของกระบวนการขอทุนจากกองทุนพัฒนาฯ สําหรับ
โครงการท่ีใชงบประมาณไมมาก เพ่ือใหนักวิจัยรุนใหมสามารถเขาสูแนวทางการวิจัยและการพัฒนาได
โดยงาย 

๒. สกศ.ฯ ควรมีหนวยงานกลางในการเผยแพรงานวิจัย ใหกับองคกรภายนอก และจัดทํา 
Database งานวิจัย บทความทางการวิจัย และผลงานทางวิชาการตาง ๆ 

๓. สกศ.ฯ ควรกําหนดนโยบายให ทุกกองวิชามีงานวิจัย การสงบทความทางวิชาการเพ่ือ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ การนําผลงานไปใชประโยขน และการเสนอผลงานทางวิชาการประเภท
ตําราและหนังสือเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่องทุกปการศึกษา 

๔. สกศ.ฯ ควรมีมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหแตละกองวิชามีการสงบทความทาง
วิชาการเพ่ือตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(โดยวารสารนั้นถูกจัดอยูใน Q๑, Q๒, Q๓ หรือ Q๔) หรือมีการตีพิมพในฐานขอมูลสากล ISI 
(Information Sciences Institute หรือ สถาบันวิทยาการสารสนเทศ) หรือ Scopus ซ่ึงมีคาน้ําหนัก
เทากับ ๑.๐ ใหมากข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

จุดแข็ง 
สกศ.ฯ มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถท่ีหลากหลายและมีศักยภาพท่ีพรอม

ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพตอหนวยงาน กองทัพ สังคม ประเทศชาติ หรือนานาชาติ  
 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. การจัดกลุม/รวมโครงการท่ีใหบริการวิชาการฯ เปนโครงการรวม เพ่ือใหสอดคลองกับ

ตัวบงชี้ในการประเมินรอบท่ีสี่ 
๒. การนําความรูจากการบริการวิชาการไปใชพัฒนาตอยอดเปนงานวิจัยหรือตํารา 

รายวิชา/หลักสูตร 
๓. ความตอเนื่องของโครงการในการดําเนินการ สงเสริมใหมีความยั่งยืน และการเผยแพร 

ขยายผลไปสูสถาบันอ่ืนๆ  
๔. การให นนร. มีสวนรวมในโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

 



๙๐ 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
๑. กําหนดโครงการบริการทางวิชาการแก สังคม/ชุมชนในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ เปน

ลักษณะโครงการใหญ ประกอบดวยโครงการยอยท่ีมีลักษณะการใหบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน 

๒. ควรมีการนําความรูและประสบการณจาการบริการทางวิชาการนํามาประยุกตใชใน

งานวิจัยและตําราใหมากข้ึน 

๓. ควรกําหนดโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกับการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ โดยให 
นนร. มีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือเปนการฝกปฏิบัติประยุกตใชความรูตอสถานการณจริง 

 
มาตรฐานท่ี ๔  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

จุดแข็ง 
๑. สกศ.ฯ มีแผนการปฏิบัติราชการของ  สกศ.ฯ ป ๒๕๕๘ เปนตัวกําหนดในการจัดทํา

โครงการ/กิจกรรมอยางเดนชัด 

๒. สกศ.ฯมีการจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมอยางหลากหลายมีผลให นนร. 

และบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ทางทหาร 

๓. สกศ.ฯ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญทางวิชาการและเทคโนโลยีจึง

ดําเนินงานตางไดอยางมีระบบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
การสนับสนุนให นนร. และบุคลากรไดรวมในกิจกรรมมากข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
สกศ.ฯ ควรสงเสริมให นนร. และบุคลากรไดสรางสรรคและเขารวมในกิจกรรมมากยิ่งข้ึนไป 
 

มาตรฐานท่ี ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนา สกศ.ฯ 

จุดแข็ง 
๑. ผูบริหารมีการวางแผนงานประจําปและมีการกํากับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติอยาง

ตอเนื่อง 
๒. มีกําลังพลท่ีมีประสิทธิภาพและมีความรู ความสามารถท่ีหลากหลาย สามารถเปนองคกร 

การเรียนรูท่ีเขมแข็งได 

 



๙๑ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการเรียนการสอน (E-learning) ประสบปญหาเรื่องความยากใน

การดําเนินการและไมไดรับความสนใจจาก นนร. 
๒. ระบบสารสนเทศ สกศ.ฯ มีปญหาในการเชื่อมตอบอยครั้ง และบางกองวิชาไมสามารถ

แกไขไดดวยตนเอง เนื่องจากขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานระบบสารสนเทศ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ควรปรับปรุงระบบการจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการเรียนการสอน (e-learning) ใหงายตอการ

ดําเนินงานและกระตุนให นนร. ใชประโยชนใหมากข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

จุดแข็ง 
๑. สกศ.ฯ มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรในดานวิชาการใหทันสมัยเปนไปตามนโยบาย

การศึกษาของ ทบ. 
๒. สกศ.ฯ มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
๓. สกศ.ฯ สนับสนุนใหอาจารยประจําและบุคคลากรสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะวิชาชีพโดยการใหเขารวมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานภายนอก 
๔. สกศ.ฯ มีอาจารยท่ีมีประสบการณความเชี่ยวชาญในแขนงวิชาตางๆ มีประสบการณสอน

มากซ่ึงสามารถถายทอดความรูใหแก นนร. ไดเปนอยางดี 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก และ ตําแหนงทางวิชาการมีจํานวนนอย 
๒. สกศ.ฯ ยังขาดการนําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชอยางครบวงจร 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
๑. สนันสนุนใหอาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน 
๒. สงเสริมให สกศ.ฯ นําความรูเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในกิจกรรมตางๆ ให

มากข้ึน 

มาตรฐานท่ี ๘  การพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน 

จุดแข็ง 
๑. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. กําลังพล สกศ.ฯ ใหความรวมมือตอการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา และ

ยินดีใหความสนับสนุนทางดานวิชาการในการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา 



๙๒ 
 

๓. สกศ.ฯ จัดทําแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ และมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ กระบวนการครบวงรอบ PDCA สงผลตอการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

๔. สกศ.ฯ  มีระบบฐานขอมูลท่ีสามารถสืบคนเอกสารหลักฐานไดเปนอยางดีมีประสิทธิภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
การพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติงานประจํา 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
ควรมีการพิจารณารวมระหวาง คณะกรรมการบริหารการศึกษา และ สปค.สกศ.ฯ เพ่ือ

พิจารณาวิธีการดําเนินงานใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ไมเปนภาระในการปฏิบัติ
ราชการประจํา 

ผลในภาพรวม 
สกศ.ฯ มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพภายในไดเปนอยางดีท้ังทางดานวิชาการและดานอ่ืน ๆ 

และมาตรฐานงานวิจัยและงานสรางสรรคพัฒนาข้ึนมาในระดับดี อยางไรก็ตาม สกศ.ฯ ควรตองเปนผูนํา
ดานวิชาการใน รร.จปร. ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาเรื่อง งานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในระดับ ผูเรียน
และอาจารย ตอไป 

จุดแข็ง 
๑. สกศ.ฯ มีการกําหนดแผนการปฏิบัติงานราชการ สกศ.ฯ ทําใหมีกรอบการดําเนินงานท่ี

ชัดเจน และสอดคลองกับมาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนด 
๒. บุคลากร สกศ.ฯ มีความรูความสามารถทางดานวิชาการในระดับสูง สามารถรวมพัฒนา

ระบบการทํางาน ระบบสารสนเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของ สกศ.ฯ ในทุกดานมากข้ึนได 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. การทํางานวิจัยและงานสรางสรรค ของ อจ.สกศ.ฯ และ ของ นนร. รวมท้ังการตีพิมพ

เผยแพรและการนํางานวิจัยไปใชประโยชน 
๒. การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ อจ.สกศ.ฯ                                   

 

ขอเสนอแนะท่ีตองการใหพัฒนาเรงดวน 
๑. ควรสงเสริมและสนับสนุนหัวของานวิจัยและงานสรางสรรคไปสูระดับชาติและนานาชาติ

เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังหาแนวทางใหชุมชนหรือองคกรตาง ๆ นํางานวิจัยและงานสรางสรรคเหลานี้ไปใช
ประโยชน 

๒. จัดใหมีฐานขอมูลสําหรับการสืบคนขอมูลสําหรับงานวิจัยและฐานขอมูลทางวิชาการ 
เชื่อมโยงระหวางสถาบันอุดมศึกษา 

๓. สงเสริมให อจ.สกศ.ฯ ทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการใหมากข้ึน 
โดยเฉพาะผูท่ีจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 



๙๓ 
 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 
๑. กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และการดํารงสภาพทาง

วิชาการภายหลังเขาสูตําแหนงทางวิชาการแลว 
๒. กําหนดนโยบายในดานการทํางานวิจัยหรืองานสรางสรรค โดยใหคณาจารยท่ีทํางานวิจัย

และงานสรางสรรค มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประกอบแผนปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 
 

โครงการสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ :  กอศ.สกศ.รร.จปร. 
 

๒. หลักการและเหตุผล  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนจอมทัพไทย พระองคทรงมีวิสัยทัศนกวางไกล และทรง
เปนแบบอยางท่ีดีแกพสกนิกรไทย ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเปนคุณประโยชนอเนก
อนันตแกประเทศชาติและประชาชนชาวไทยโดยแทจริง พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนาม “โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา” และพระราชทานตราแผนดินเปนตราประจํา
โรงเรียน  เม่ือป ๒๕๒๓    มีพระราชดําริใหโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลายายท่ีต้ังจากถนนราช
ดําเนินนอกมาตั้งอยูบริเวณเขาชะโงก จังหวัดนครนายก หลังจากนั้นทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เม่ือกอสรางแลวเสร็จ พระองคไดเสด็จ ฯ ทรงเปดโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา นอกจากนี้ยังไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสรางพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  พระองคเสด็จฯทรงวางศิลาฤกษและทรงเปดพระบรม      
ราชานุสาวรีย   นับเปนพระมหากรณุาธคุิณอยางหาท่ีสุดมิได 

เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ป ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และดวยสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ  กอศ.สกศ.ฯ  กกร.รร.จปร. รวมกับ สถานีวิทยุ รร.จปร. จึงไดจัดทําสารคดี
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน ๑๕ ตอน  ความยาวตอนละ ๓-๕ นาที โดย
เผยแพรออกอากาศ  ณ  สถานีวิทยุ รร.จปร.  FM ๘๙.๗๕ MHz. ตั้งแต ๑ - ๓๐ มิ.ย. ๕๙  

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑  เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ

ครบ ๗๐ ป  
๓.๒ เพ่ือเผยแพรพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๓.๓ เพ่ือใหประชาชนชาวไทยนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
 

๔. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คะแนนความพึงพอใจ 
 

๕. คาเปาหมาย    มากกวาหรือเทากับ ๔.๐๐ 
 

 

 



๙๖ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 รายละเอียดการดาํเนินงาน ๑-๑๐ 

พ.ค. 

๑๑-๒๐ 

พ.ค. 

๒๑-๒๕

พ.ค. 

๒๖-๓๑

พ.ค. 

๑-๓๐ 

มิ.ย. 

๑. ศึกษาขอมูลและรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของ
กับพระราชประวัติ พระราชกรณยีกิจ และพระ
มหา-กรุณาธิคุณในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว 

     

๒. จัดหมวดหมูและเรียบเรียงขอมูลบทสารคด ี      

๓. พิมพ ตรวจแกไข และจัดทํารูปเลมตนฉบับ
บทสารคด ี

     

๔. บันทึกเสียงสารคด ี      

๕. ตัดตอและผสมเสียงดนตรีประกอบให
สมบูรณ 

     

๖. ตรวจสอบความถูกตอง        

๗. เผยแพรออกอากาศ ณ สถานี
วิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโรงเรยีนนายรอย
พระจุลจอมเกลา FM ๘๙.๗๕ MHz. ตั้งแต ๑ –
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ หลังขาวตนช่ัวโมง เวลา 
๐๕๐๕ ,  ๐๖๓๐, ๑๒๐๕ 

     

๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน     พ.ค. – มิ.ย. ๕๙ 

๘. งบประมาณ   ๓,๐๐๐ บาท 

๙. การประเมินผล 

ใชแบบสอบถามการฟงสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๐.๑ ประชาชนไดเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

๑๐.๒ ประชาชนไดทราบพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

๑๐.๓ ประชาชนไดนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
 
 



๙๗ 
 

โครงการสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ :  กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
  สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถทรงไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสําเร็จราชการแทน

พระองค ในระหวางท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงผนวช ( ๒๒ ตุลาคม – ๕ พฤศจิกายน  
๒๔๙๙ ) และเปนสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พระองคท่ี ๒ ของประเทศไทย พระองค
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะภารกิจในการสงเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความ
เปนอยูของราษฎร  นอกจากนี้ยังทรงดํารงตําแหนงสภานายิกาสภากาชาดไทย ในดานการทหารนั้น
ทรงดํารงพระยศพันเอก ตําแหนงผูบังคับการพิเศษ กรมทหารราบท่ี ๒๑ รักษาพระองค  เม่ือ ๒๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๑๗ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จฯ แทนพระองคในพิธี
พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแกนายทหารผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ ณ บริเวณสนามในศาลาวาการ
กระทรวงกลาโหม นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาท่ีสุดมิได 

เนื่องในโอกาสท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และดวยสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ  กอศ.สกศ.ฯ, กกร.รร.จปร. รวมกับ สถานีวิทยุ รร.จปร. ไดจัดทําสารคดี
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จํานวน ๑๕ ตอน ความยาวตอนละ              
๓-๕ นาที  โดยเผยแพรออกอากาศ  ณ  สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโรงเรียนนายรอย         
พระจุลจอมเกลา  FM ๘๙.๗๕ MHz. ตั้งแต ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  

 ๓.วัตถุประสงค 
๑.เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา ๗ รอบ 
๒. เพ่ือเผยแพรพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ 
๓. เพ่ือใหประชาชนชาวไทยนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  

๔. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและเปาหมายท่ีเปนรูปธรรม 
 ๔.๑ ตัวชีว้ัด   คะแนนความพึงพอใจ 
 ๔.๒ เปาหมาย    มากกวาหรือเทากับ ๔.๐๐  

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


๙๘ 
 

๕. วิธีดําเนินการ 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
๑-๑๐  

มิ.ย. 

๑๑-๓๑

มิ.ย. 

๑-๑๕

ก.ค. 

๑๖-๓๐

ก.ค. 

๑-๓๐

ส.ค. 

๑. ศึกษาขอมูลและรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับพระราช

ประวัติ พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ   

     

๒. จัดหมวดหมูและเรียบเรียงขอมลูบทสารคด ี      

๓. พิมพ ตรวจแกไข และจัดทํารูปเลมตนฉบับบทสารคด ี      

๔. บันทึกเสียงสารคด ี      

๕. ตัดตอและผสมเสียงดนตรีประกอบใหสมบูรณ      

๖. ตรวจสอบความถูกตอง        

๗. เผยแพรออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
กองทัพบกโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา 
FM ๘๙.๗๕ MHz. ตั้งแต ๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙  
หลังขาวตนช่ัวโมง เวลา ๐๕๐๕ , ๐๖๓๐, ๑๒๐๕ 

     

๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน     มิ.ย. – ส.ค. ๕๙ 

๗. งบประมาณ   ๓,๐๐๐ บาท 

๘. การประเมินผล 
 ใชแบบสอบถามการฟงสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ   

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๙.๑ ประชาชนไดเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
๙.๒ ประชาชนไดทราบพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณใน สมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ   
๙.๓ ประชาชนไดนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ   

 

 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 

โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หนวยเจาของโครงการ :  กมส.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
 นับตั้งแตท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เม่ือ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระองคไดทรงทุมเทกําลังพระวรกายและกําลังพระสติปญญา บําเพ็ญ 
พระราชกรณียกิจเพ่ืออาณาประชาราษฎรดวยความเอ้ืออาทรหวงใยตอความทุกขยากเดือดรอนของ
ประชาชน จนเกิดเปนโครงการหลวงกวา ๔,๐๐๐ โครงการ ซ่ึงโครงการเหลานี้ลวนเปนประโยชน
มหาศาลแกประชาชนท้ังสิ้น  นอกจากนี้พระองคยังไดพระราชทาน “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
ไวเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตแกประชาชนและในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเปยมไปดวยคุณคาเชิง
ปรัชญาท่ีเรียบงาย สอดคลองกับธรรมชาติ สามารถนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ จนสงผลดีตอผู
นําไปปฏิบัติและประเทศชาติไดอยางแทจริง  เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติยศแหงองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว องคพระผูทรงคุณูปการตอประเทศชาติ จึงสมควรจัดทําบทความวิทยุ เ พ่ือ
เทิดพระเกียรตินําเสนอผานทางสถานีวิทยุโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา อยางนอยสัปดาหละ ๑ 
ครั้ง 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

๔. เกณฑช้ีวัดความสําเร็จ 
 จํานวนบทความท่ีนําเสนอผานรายการวิทยุตลอดท้ังป 

๕. เปาหมาย 
 นําเสนอบทความออกอากาศมากกวาหรือเทากับ ๔๐ บทความตอป 

๖. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๗. วิธีการดําเนินงาน 
 นําเสนอบทความเทิดพระเกียรติผานสถานีวิทยุโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา สัปดาหละ 
๑ ครั้ง ครั้งละไมต่ํากวา ๓๐ นาที 
 

๘. งบประมาณและทรพัยากร 
 - 
 
 



๑๐๐ 
 

๙. การติดตามและประเมินผล 
 โดยสถานีวิทยุ รร.จปร. 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ ประชาชนท่ีรับฟงรายการวิทยุมีความเขาใจและซาบซ้ึงตอพระมหากรุณาธิคุณท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีตอประชาชน 
 ๑๐.๒ ประชาชนไดนําแนวพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไปเปน
แนวทางในการพัฒนาตนเองและชุมชนใหดียิ่งๆ ข้ึนไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพพระราชนิพนธเนื้อรองเพลงไทย ใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หนวยเจาของโครงการ :   กปศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

ในวันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ (๖๐ พรรษา) ดังนั้น หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงเริ่ม
จัดกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  ในการนี้ องคกรและคณะบุคคลท่ีมีโอกาสทํางาน
ใกลชิดสนองพระราชดําริ ๗ องคกร อันไดแก ๑. มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ๒.สถาบันวิจัย
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๓. คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ๔. โรงเรียนนาย
รอยพระจุลจอมเกลา  ๕. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ๖. รานภูฟา ใน
พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ  ๗. อักษรศาสตรบัณฑิต รุน ๔๑ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรวมประชุมกันเม่ือวันท่ี ๒๕ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗  เพ่ือปรึกษากันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  

ท่ีประชุมเห็นพองกันวา ควรจะจัดพิมพพระราชนิพนธและพระราชดํารัสรวมท้ังภาพการตูนฝ
พระหัตถท่ีพระราชทานในโอกาสตาง ๆ  เปนหนังสือชุด เพ่ือจําหนายนํารายไดทูลเกลาฯ ถวายโดย
เสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยแบงประเภทพระราชนิพนธและพระราชดํารัสใหแตละ
องคกรไปรวบรวมและจัดพิมพ ในรูปแบบเดียวกัน จํานวน ๗ - ๙ เลม ท้ังนี้โรงเรียนนายรอย-           
พระจุลจอมเกลา ไดรับมอบหมายใหรวบรวมและจัดพิมพพระราชนิพนธเนื้อรองเพลงไทย 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ  
 ๓.๒ เพ่ือสืบคน รวบรวมเนื้อรองเพลงไทยท่ีทรงพระราชนิพนธไวในวาระตางๆ ต้ังแตยังทรง
พระเยาวจนถึงปจจุบัน 

๓.๓ เพ่ือเผยแพรพระราชปรีชาญาณทางดานวรรณศิลปท่ีไดพระราชทานแกแวดวงดนตรีไทย     

๔. ตัวช้ีวัด  ตนฉบับพระราชนิพนธท่ีรวบรวมแลวเสร็จ เตรียมจัดพิมพและเผยแพรสูสาธารณะ 

๕. เปาหมาย  จัดพิมพเปนรูปเลมเสร็จสมบูรณภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

เมษายน – ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

 



๑๐๒ 
 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 - ตรวจสอบตนฉบับใหสมบูรณ 

 - สงโรงพิมพ 

 - ตัวเลมเสร็จสมบูรณพรอมแจกจาย/วางจําหนาย 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ    ๓๖๙,๗๙๐  บาท 

 ๘.๑ คาตอบแทน ๑๕,๓๖๐  บาท 

       - คาตอบแทนทํางานลวงเวลา ๒ คน ๓๐ วัน (วันละ ๒๐๐ บาท)  ๑๒,๐๐๐ บาท 

       - คาจางพิมพเอกสารตนฉบับหนังสือฯ ๓๓๖ หนา (หนาละ ๑๐ บาท) ๓,๓๖๐ บาท 

 ๘.๒ คาใชสอย ๔,๐๙๐  บาท 

       - กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม   ๑๒ รีม (รีมละ ๑๒๐ บาท) ๑,๔๔๐ บาท 

       - หมึกสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ต ๕ ขวด (ขวดละ ๒๕๐ บาท)         ๑,๒๕๐ บาท 

          (ยี่หอ EPSON L๒๑๐) สีดํา 

       - คาถายเอกสาร   ๒,๒๐๐ หนา (หนาละ ๐.๕ บาท) ๑,๑๐๐ บาท 

       - แผนซีดี    ๑ กลอง (กลองละ ๓๐๐ บาท)    ๓๐๐ บาท 

 ๘.๓ คาจัดพิมพ (๑ เลม มี ๓๓๖ หนา) ๑,๐๐๐ เลม (เลมละ ๓๕๐.๓๔ บาท) ๓๕๐,๓๔๐ บาท 

๙. การติดตามและประเมินผล 
 คณะทํางานดําเนินงานตามระยะเวลาในวิธีการดําเนินงานและรายงานผลเปนระยะในท่ี
ประชุมของกองวิชาฯ  

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ เปนแหลงรวบรวมผลงานพระราชนิพนธ เพ่ือประโยชนในการศึกษาในฐานะมรดกทาง 
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร 

๑๐.๒ เพ่ือเผยแพรพระอัจฉริยภาพทางวรรณศิลป 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

โครงการจัดพิมพพระราชนิพนธคําสอน (Lecture note) ใน พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หนวยเจาของโครงการ :  กปศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
นับตั้งแต พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับราชการ            

ณ รร.จปร.ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๒๓ จนถึงปจจุบัน พระองคทรงพระราชนิพนธเอกสารประกอบการสอน
วิชาตาง ๆ ท่ีทรงสอนเปนจํานวนมาก เอกสารดังกลาวนับวามีคุณคาทางวิชาการเพราะนอกจากจะมี
เนื้อหาซ่ึงแสดงบริบททางประวัติศาสตรในหวงเวลาท่ีทรงพระราชนิพนธเอกสารนั้นแลว ยังสามารถ
เปนหลักฐานทางประวัติศาสตรซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการเรียนการสอนประวัติศาสตรของ รร.จปร.และ
พระปรีชาสามารถของพระองคในการทรงสอน การจัดพิมพพระราชนิพนธคําสอนดังกลาวจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากจะประโยชนทางวิชาการประวัติศาสตรและสังคมศาสตรโดยสวนรวม 
และเปนการเทิดพระเกียรติ พล.อ. หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการ
ทรงรับราชการ ณ รร.จปร. 

๓. วัตถุประสงค 
 รวบรวมและจัดพิมพพระราชนิพนธคําสอน แบงตามรายวิชาและลําดับเวลา เพ่ือเผยแพรพระ
ราชกรณียกิจและความรูทางวิชาการ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการศึกษาพระราชนิพนธคําสอนในเชิง
ประวัติศาสตรนิพนธ      

๔. ตัวช้ีวัด  ตนฉบับพระราชนิพนธคําสอนท่ีรวบรวมแลวเสร็จ เตรียมจัดพิมพ 

๕. เปาหมาย  จัดพิมพเปนรูปเลมเสร็จสมบูรณพรอมแจกจาย/วางจําหนายภายในป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 เมษายน – ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
 - ตรวจตนฉบับใหสมบูรณ 
 - สงโรงพิมพ 
 - ตัวเลมเสร็จสมบูรณ พรอมแจกจาย/วางจําหนาย 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ    ๓๒๖,๐๔๐ บาท 

 ๘.๑ คาตอบแทน  ๑๕,๒๐๐ บาท 

       - คาตอบแทนทํางานลวงเวลา ๒ คน ๓๐ วนั (วันละ ๒๐๐ บาท)    ๑๒,๐๐๐ บาท 

       - คาจางพิมพเอกสารตนฉบับหนังสือฯ ๓๒๐ หนา (หนาละ ๑๐ บาท)  ๓,๒๐๐ บาท 



๑๐๔ 
 

 ๘.๒ คาใชสอย  ๓,๕๐๐ บาท 

       - กระดาษ A๔ ๘๐ แกรม   ๑๐ รีม (รีมละ ๑๒๐ บาท)      ๑,๒๐๐ บาท 

       - หมึกสําหรับเครื่องพิมพอิงคเจ็ต ๔ ขวด (ขวดละ ๒๕๐ บาท)    ๑,๐๐๐ บาท 

         (ยี่หอ EPSON L๒๑๐) สีดํา 

        - คาถายเอกสาร  ๒,๐๐๐ หนา (หนาละ ๐.๕ บาท)   ๑,๐๐๐ บาท 

        - แผนซีดี   ๑ กลอง (กลองละ ๓๐๐ บาท)         ๓๐๐ บาท 

 ๘.๓ คาจัดพิมพ (๑ เลม ๓๒๐ หนา) ๑,๐๐๐ เลม (เลมละ ๓๐๗.๓๔ บาท)  ๓๐๗,๓๔๐ บาท 

๙. การติดตามและประเมินผล 
 คณะทํางานดําเนินงานตามระยะเวลาในวิธีการดําเนินงานและรายงานผลเปนระยะในท่ี
ประชุมของกองวิชาฯ  

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ เพ่ือประโยชนทางวิชาการแก นนร. และนักวิชาการทางประวัติศาสตรโดยท่ัวไป 

๑๐.๒ เพ่ือประโยชนในการศึกษาบทพระราชนิพนธในฐานะปรัชญาทางประวัติศาสตรและ 
ประวัติศาสตรนิพนธ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 
 

โครงการการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหารของกองทัพบก ในกําลังพลของ สวนการศึกษา
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ :  กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกกําลังพล) 

๒. หลักการและเหตุผล 
ตามท่ี กองทัพบกไดกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบก ในปงบประมาณ ๒๕๕๙  

โดยใหทุกหนวยดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ในการพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และ
ประสิทธิภาพหนวยทหาร ซ่ึงการดําเนินงานปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณทหารเปน ๑ ใน ๔ ของ
กิจกรรมท่ีกําหนด   สําหรับในแนวทางการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร ตามแนวนโยบาย  
ทางท่ีกรมจเรทหาร ในฐานะหนวยท่ีดําเนินงานและกํากับดูแลการปฏิบัติของทุกหนวย ใหดําเนินตาม
นโยบาย ไดกําหนดแนวทางใหทุกหนวยดําเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ การปลูกฝงความรักชาติและความสําคัญของสถาบันฯ โดยมีกิจกรรมยอยท่ีหนวย
สามารถดําเนินการฝกอบรม สงเสริมใหกําลังพลและครอบครัว มีความรักความหวงแหนแผนดินเกิด 
และเขารวมกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงการเคารพและเทิดทูนสถาบัน ฯ การแสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยในทุกโอกาส 

๒.๑ ดานอุดมการณและวินัยทหาร โดยมีกิจกรรมท่ีหนวยสงเสริมในการปลูกฝงอุดมการณใน
ดานคานิยมและมาตรฐานทหารอาชีพและความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม, มีความเสียสละ
อุทิศตนตอหนาท่ีราชการท่ีไดรับมอบหมาย, ยึดม่ันในความกลาหาญ ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ทหาร 

๒.๒ ดานอุดมการณความจงรักภักดีตอผูบังคับบัญชา และการสรางความเชื่อม่ันศรัทธาตอ
ผูใตบังคับบัญชา 

๒.๓ ดานอุดมการณในดานการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือสงเสริมใหกับกําลังพลของ
กองทัพบกทุกนายและครอบครัว เปนพลเมืองท่ีดียึดหลักคุณธรรมมาเปนแนวทางการดําเนินชีวิต
อยางเหมาะสม  

ในการดําเนินงานตามท่ีไดกลาวมาขางตน โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาในฐานะหนวย
ปกครองบังคับบัญชาไดมอบนโยบายใหหนวยข้ึนตรงทุกหนวย ดําเนินการวางแผนจัดทําโครงการท่ี
เก่ียวของกับแนวนโยบายของกองทัพบก  ในการพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย และ
ประสิทธิภาพหนวยทหาร   

ดวยเหตุผลดังกลาว สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เห็นวาแนวนโยบาย
และแนวทางการดําเนินการดานการปลูกฝงความรักชาติและและความสําคัญของสถาบันฯ, 
อุดมการณและวินัยทหาร, ความจงรักภักดีตอผูบังคับบัญชา และการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 
เปนหัวขอสําคัญท่ีหนวยจะตองเรงดําเนินการ เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึกใหกําลังพลของหนวยมีความรู 
ความเขาใจ และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยกุตใช ตลอดจนขยายผลใหบุคคลในครอบครัว และ
ผูเก่ียวของอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 



๑๐๖ 
 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือใหกําลังพลในทุกระดับของสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มี

ความรูความเขาใจ ในเรื่องการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร  ตามแนวทางท่ีกองทัพบก
กําหนด   

๓.๒ เพ่ือใหกําลังพลในทุกระดับนําความรูในเรื่องการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร 
ท่ีไดรับไปประยุกตใช ตลอดจนขยายผลใหบุคคลในครอบครัว และผูเก่ียวของอ่ืน ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

๔. กลุมเปาหมาย : กําลังพลทุกระดับในสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

๕. ตัวช้ีวัดในการอบรม :  
๕.๑ เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับการอบรม 
๕.๒ เชิงคุณภาพ : กําลังพลมีความรู ความเขาใจ นําไปใช และขยายผลได 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม :  จํานวน ๓ ครั้ง ในปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗. สถานท่ีในการดําเนินกิจกรรม :  หอประชุม สวนการศึกษาฯ 

๘. การดําเนินการ  
๘.๑ เตรียมการประสานงานสวนท่ีเก่ียวของและขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 
๘.๒ ทํากิจกรรมตามหวงเวลาท่ีกําหนด 
๘.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ 
๘.๔ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

๙. งบประมาณในการดําเนินโครงการ :  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เปนเงิน ๖,๓๐๐ บาท             
     ( หกพันสามรอยบาทถวน ) ดังนี้ 

๙.๑ คาตอบแทนวิทยากรภายนอก ๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๕๐๐ บาท (๖ x ๕๐๐ )  เปนเงิน ๓,๐๐๐ 
บาท 

๙.๒ คาใชจายในการเดินทางของวิทยากร ( ไป – กลับ ) จํานวน ๓ เท่ียว ๆ ละ ๘๐๐ บาท                     
เปนเงิน ๒,๔๐๐ บาท 

๙.๓ คาอาหารและเครื่องดื่ม สําหรับรับรองวิทยากร จํานวน ๓ ครั้ง ๆ ละ ๓๐๐ บาท               
เปนเงิน ๙๐๐ บาท 

 

 

 



๑๐๗ 
 

๑๐. การติดตามประเมินผล ดังนี้ 
๑๐.๑ การสังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 
๑๐.๒ การประเมินผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ :   

          กําลังพลท่ีเขารวมกิจกรรมมีความรู  ความเขาใจ และสามารถนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตของตนเองไดเปนอยางดี 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ :    กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝก-ศึกษา)  

๒.  หลักการและเหตุผล 
 จากการท่ีโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา มีหนาท่ีในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให
เปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก  กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตรในฐานะท่ีเปน
หนวยหนึ่งทางดานการศึกษา ทําหนาท่ีในการใหการศึกษาทางดานสังคมศาสตร โดยมีการบูรณาการ
ศาสตรตางๆ ท่ีสําคัญหลากหลายสาขาท้ัง สังคมวิทยา รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร กฎหมายและ
เศรษฐศาสตร เพ่ือนํามาใชในการเรียนการสอนใหแกนักเรียนนายรอย แตในสถานการณปจจุบันท่ี
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ตองมีการปรับตัวในหลากหลายดาน ผูบังคับบัญชาจึงมีนโยบายให
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีการเปดสอนในระดับมหาบัณฑิต โดยจะทําการเปดสอนใน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารภาครัฐและการปกครอง  และสาขาการ
จัดการเชิงยุทธศาสตรความม่ันคง 
 กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตรเปนสาขาหนึ่งท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชาในการ
จัดทําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตท้ัง ๒ สาขา ดังนั้นเพ่ือเปนการสนองนโยบายของ
ผูบังคับบัญชาทางกองวิชากฏหมายและสังคมศาสตร จึงไดมีการดําเนินการในเรื่องการรางหลักสูตร 
การออกระเบียบเพ่ือรองรับการจัดการการศึกษาระดับมหาบัณฑิต การเตรียมความพรอมท้ังทาง
บุคลากรผูสอน สารสนเทศและสื่อการสอน  ตลอดจนสถานท่ีเรียน เพ่ือใหสามารถรองรับการเปด
หลักสูตรดังกลาวมาอยางตอเนื่อง 

๓.  วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ใหมีความทันสมัย เหมาะสม และได
มาตรฐาน เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมปจจุบัน ใหบุคลากรท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร
ดังกลาว มีศักยภาพเทียบเทาหรือดีกวาในสถาบันศึกษาอ่ืนๆ ในระดับเดียวกัน 

๔.  ตัวช้ีวัด 
 รางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารภาครัฐและการปกครอง และ
สาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตรความม่ันคง พรอมระเบียบตางๆ ท่ีรองรับการบริหารจัดการของ
บัณฑิตศึกษา 

๕.  เปาหมาย 
 ผานการรับรองของสภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
๖.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ๑ พ.ค.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐ 
 

 



๑๐๙ 
 

๗.  วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑  ประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการ
บริหารงานภาครัฐและการปกครอง  และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตรความม่ันคง ในเรื่อง
โครงสรางหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
อาจารยประจําหลักสูตร และอ่ืนๆ ตลอดหวงเวลาดําเนินงาน เพ่ือรวมกันปรับปรุงแกไขหลักสูตรและ
เตรียมนําเสนอใหกรรมการวิพากษหลักสูตรพิจารณาตอไป 
 ๗.๒  ประสานคณะกรรมการรางระเบียบโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เพ่ือยกราง
ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เชน ระเบียบการใชจายเงิน ระเบียบเก่ียวกับการ
จัดทําวิทยานิพนธ  การสอบวิทยานิพนธ คูมือนักศึกษา และอ่ืนๆ เปนตน 
 ๗.๓  จัดทําเปนโครงรางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตท้ัง ๒ สาขา เพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารการศึกษารับรอง จากนั้นสงตอใหกรรมการวิพากษหลักสูตรพิจารณา และสงให
สภาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลารับรองรางหลักสูตร 

๘.  งบประมาณ 
 - 
๙.  การติดตามประเมินผล 
 ติดตามความคืบหนาในการประชุมของคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต ท้ัง ๒ สาขา อยางใกลชิด 

๑๐.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ 
 ๑๐.๒ ขาราชการในพ้ืนท่ีโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาและบุคคลท่ัวไปในพ้ืนท่ีใกลเคียง
ท่ีสนใจในหลักสูตรดังกลาวสามารถศึกษาตอได โดยสามารถประหยัดเวลาและคาใชจายในการ
เดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 

โครงการการขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมจากสภาวิศวกร 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ   : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากวิทยาการดานวิศวกรรมศาสตร มีความเจริญกาวหนาไปมากและมีรายละเอียดของ

งานลึกซ้ึงมากข้ึน กอปรกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนโดยตรง  การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร จึงตอง
พิจารณาจากผู ท่ีจบจากหลักสูตรและสถาบันการศึกษาท่ีสภาวิศวกรใหการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร ท้ังนี้การพิจารณาสถาบันการศึกษาท่ี
สภาวิศวกรจะใหการรับรอง  จะตองเปนวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตให
เปนวิศวกร  โครงสรางของหลักสูตรจะตองมีเนื้อหาของวิชาท่ีสภาวิศวกรกําหนด  สภาวิศวกร
พิจารณาจากองคความรูในสาขาวิศวกรรมนั้น ๆ วาจะตองมีความรูเบื้องตนอยางไร ซ่ึงประกอบดวย
ความรูวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร (Basic Science) ความรูวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม (Basic 
Engineering) และความรูวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม (Specific Engineering) นอกจากนี้
สถาบันการศึกษาตองมีคณาจารยและสถานท่ี หองสมุดและหองปฏิบัติการ เปนไปตามเกณฑและมี
การจัดทําระบบประกันคุณภาพและผานการรับรองจากกระทรวงท่ีรับผิดชอบ 
 รร.จปร. ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามาเปนลําดับอยางตอเนื่อง เพ่ือใหมีความ
เหมาะสมทันสมัย  เปนไปตามนโยบายของผูบั ง คับบัญชาระดับสู งของกองทัพบกและ
กระทรวงกลาโหม และสอดคลองกับขอกําหนดและหลักเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการและสภา
วิศวกร  โดยการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรในหวงท่ีผานมา หลักสูตร รร.จปร. ในสวนของสาขาวิชา
ในกลุมวิศวกรรมศาสตรจํานวน ๔ สาขา ไดแก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ไดรับการรับรองจากสภาวิศวกรมาแลวอยางตอเนื่อง   
 ตอมาในป พ.ศ.๒๕๕๘ รร.จปร. ไดทําการปรับปรุงหลักสูตรจาก หลักสูตร รร.จปร.                
พ.ศ.๒๕๔๔ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔) ระยะเวลาการศึกษา ๔ ป เปนหลักสูตร รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๘  
ระยะเวลาการศึกษา ๕ ป  ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจาก สภาการศึกษาวิชาการทหาร  และไดรับ
อนุมัติใหใชจัดการศึกษาสําหรับ นนร. ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๕ (จปร. รุนท่ี ๖๔)  ในขณะนี้อยูระหวางการ
รับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรในทุกครั้ง  
หลักสูตรทางดานวิศวกรรมศาสตร จะตองไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร เพ่ือใหผูท่ีสําเร็จการศึกษา
จากหลักสูตร มีคุณสมบัติท่ีจะสามารถขอสอบเพ่ือรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรจากสภาวิศวกรได    นอกจากนี้ยั งจะทําใหหลักสูตรการศึกษาทางดาน
วิศวกรรมศาสตรของ รร.จปร. เปนท่ียอมรับในวงการวิชาชีพวิศวกรรม  ดังนั้น สกศ.ฯ จึงมีความ
จําเปนในการยื่นขอรับการรับรองหลักสูตรท่ีไดปรับปรุงใหมจากสภาวิศวกร 
 



๑๑๑ 
 

๓. วัตถุประสงค 
 เ พ่ือใหหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในหลักสูตร รร.จปร. 
พ.ศ.๒๕๕๘ ไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร ซ่ึงจะสงผลให นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรท้ัง 
๔ หลักสูตรนี้ มีคุณสมบัติท่ีจะสามารถขอสอบเพ่ือรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกรจากสภาวิศวกรได 

๔. ตัวช้ีวัด 
เอกสารหลักสูตรสงสภาวิศวกร 

๕. คาเปาหมาย 
ครบทุกหลักสูตร  

 

๖. ความเปนไปไดของโครงการ 
 กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล กองวิชาวิศวกรรมไฟฟา กองวิชาวิศวกรรมโยธา และกองวิชา
วิศวกรรมสรรพาวุธ (สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) มีประสบการณในการจัดการเรียนการสอนในสาขา
วิศวกรรมศาสตรมาเปนเวลานาน มีบุคคลากรอาจารย นายทหารประจําหองปฏิบัติการ และบุคคลากร
สนับสนุน  รวมท้ังสถานท่ีหองเรียน หองปฏิบัติการ และหองสมุด ท่ีครบถวน มีการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพและผานการรับรองตามมาตรฐานท่ีกําหนด  มีความพรอมในการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ท้ังนี้หลักสูตรการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตรของ รร.จปร. ท่ีไดรับ
การปรับปรุงมาในอดีตไดรับการรับรองจากสภาวิศวกรมาโดยตอเนื่อง  โดยในหวงท่ีผานมา นนร. ท่ี
สําเร็จการศึกษาบางสวนสามารถสอบผานและไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ระดับภาคีวิศวกร ในสาขาท่ีเก่ียวของ 
 

๗. ข้ันตอนการดําเนินการ 
๕.๑ จัดทําเอกสารหลักสูตร รร.จปร. แยกตามสาขาจํานวน ๔ สาขาวิชา คือ วิศวกรรมเครื่องกล 

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ เพ่ือยื่นขอรับรอง 
๕.๒ ยื่นขอรับรองหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการรับรองหลักสูตร สภาวิศวกร โดยแยกตาม

สาขาวิชา ดังนี้ 
  ๕.๒.๑ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
  ๕.๒.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
  ๕.๒.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  ๕.๒.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๕.๓ รับการตรวจจากคณะอนุกรรมการรับรองหลักสูตรแยกตามสาขาวิชา  
 
 
  



๑๑๒ 
 

๕.๔ สรุปผลการดําเนินงานและปดโครงการ 
 

การดําเนินการ เดือน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

๑. จัดทําเอกสาร            

๒. ยื่นขอรับรองหลักสตูร            

๓. รับการตรวจ            

๔. สรปุผลการดําเนินงานและปด
โครงการ 

           

    
๘. ความตองการงบประมาณ   

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน ๔ สาขาวิชา ๆ ละ ๔๗,๖๐๐.- บาท เปนเงิน 
๑๙๐,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเกาหม่ืนสี่รอยบาทถวน) ดังนี้ 
งบประมาณ (ตอ ๑ สาขาวิชา) 
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคา/หนวย ราคา (บาท) 
๑ คาจัดทํารูปเลมเอกสาร  ๑๐ ๓๐๐ ๓,๐๐๐ 
๒ คาธรรมเนียมการรับรองปริญญา ๑ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
๓ คาธรรมเนียมการตรวจรับรองสถาบันและหลักสูตร ๑ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 
๓ ค า อ าหา รว า ง  ใ นกา ร รั บก า รต ร วจ เ ยี่ ย ม จ าก

คณะอนุกรรมการรับรองหลักสูตร สภาวิศวกร 
(๒ มื้อ มื้อละ ๔๐ ชุด) 

๘๐ ๒๐ ๑,๖๐๐ 

๔ คาอาหารกลางวัน ในการรับการตรวจเยี่ยมจาก
คณะอนุกรรมการรับรองหลักสูตร สภาวิศวกร 

๔๐ ๗๕ ๓,๐๐๐ 

รวมเปนเงิน (ตอ ๑ สาขาวิชา)   ๔๙,๖๐๐ 
รวม ๔ สาขาวิชา ๑๙๐,๔๐๐ 

 
๙. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๗.๑ หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรม                  
อุตสาหการ และ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตามหลักสูตร รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๘ (ระยะเวลาการศึกษา ๕ 
ป) มีมาตรฐานตามท่ีกําหนดและไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร ซ่ึงเปนสถาบันกํากับมาตรฐาน
วิชาชีพวิศวกรในประเทศไทยตามกฏหมาย  ซ่ึงจะสงผลโดยตรงตอ นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรและไดรับการบรรจุปฏิบัติงานในตําแหนงวิศวกรตามเหลาสายวิทยาการ และกรมฝายยุทธ
บริการของกองทัพบก  นอกจากนี้ยังจะทําใหหลักสูตรการศึกษาทางดานวิศวกรรมศาสตรของ 
รร.จปร. เปนท่ียอมรับในวงการผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขาตางๆ  

๗.๒ นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชา
วศิวกรรมไฟฟา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตามหลักสูตร รร.จปร. 
พ.ศ.๒๕๕๘ มีคุณสมบัติตามท่ีสภาวิศวกรกําหนด ในการสมัครสอบเพ่ือรับใบอนุญาตการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรได 



๑๑๓ 
 

๗.๓ เพ่ิมศักยภาพและความรูสามารถ นนร. ในงานวิชาชีพดานวิศวกรรมตามสาขาท่ีไดรับ
การศึกษา 

๗.๔ เพ่ิมโอกาสทางวิชาชีพทางวิศวกรรมใหกับ นนร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 

โครงการ การสํารวจความตองการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารงานภาครัฐและ
การปกครอง และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตรความม่ันคง 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ  :   กมส.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลามีแผนงานในการเปดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา สาขา

การบริหารงานภาครัฐและการปกครอง และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตรความม่ันคง โดยมีกองวิชา
กฎหมายและสังคมศาสตร เปนผูรับผิดชอบ ดังนั้น กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตรจึงเห็นสมควรท่ี
จะมีการวิจัยทางตลาด เพ่ือสํารวจความตองการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารงานภาครัฐ
และการปกครอง และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตรความม่ันคง อันจะเปนประโยชนในการหา
แนวทางในจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายตอไป 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสํารวจความตองการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารงานภาครัฐและ
การปกครองและสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตรความม่ันคง 
 ๓.๒ เพ่ือศึกษาเหตุผลของความตองการศึกษาตอและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการศึกษาตอใน
ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาการบริหารงานภาครัฐและการปกครองและสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร
ความม่ันคง 

๔. ตัวช้ีวัด 
รายงานผลการสํารวจความตองการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารงาน

ภาครัฐและการปกครอง และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตรความม่ันคง 

๕. เปาหมาย 
กลุมตัวอยางมีความตองการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา รอยละ ๒๐  

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ: ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
มี.ค.- ส.ค. ๕๙ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
 - ตั้งคณะทํางานวิจัย 
 - ติดตามการดําเนินการ 
 - สรปุและรายงานผลการสํารวจ 

 

 



๑๑๕ 
 

๘. งบประมาณ 
จํานวน ๖๖,๘๘๐บาท 

๙. การติดตามประเมินผล:  
 ประชุมติดตามการดําเนินงานทุกเดือน   

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๐.๑ ทราบความตองการศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 
๑๐.๒ นําผลการสํารวจไปเตรียมการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 
 

โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หนวยเจาของโครงการ   :   กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกโครงการงบประมาณและสงกําลังบํารุง) 

๒. หลักการและเหตุผล 
๒.๑ ความเปนมา 

การพัฒนาหองปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณทดลอง และโสตทัศนูปกรณ เพ่ือสนับสนุน
การศึกษา จัดการเรียนการสอนใหกับ นนร. เปนไปตามหลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๕ ป) มีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาหองปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
อยางตอเนื่อง เพ่ือการสนับสนุนการวิจัยของ นนร. และครู อาจารย 

๒.๒ ปญหาและสาเหตุ 
ปจจุบันหนวยงานตางๆ ของ รร.จปร. มีโสตทัศนูปกรณเบื้องตนท่ีมีศักยภาพในการผลิต  

สื่อตางๆ เพ่ือนําเสนอขอมูลและขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการจัดการท่ีเหมาะสม
และยังมีขีดจํากัดดานตางๆ เชน เทคโนโลยีและงบประมาณท่ีจําเปน 

๒.๓ ความสําคัญของโครงการ 
ผลของการมีบุคลากรและโสตทัศนูปกรณท่ีเหมาะสม จะทําให รร.จปร. มีศักยภาพใน

การผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีมีความทันสมัย และยังสามารถใชประโยชนทางดานอ่ืนๆ เชน การผลิต
และเผยแพรขาวสารท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือจัดหาโสตทัศนูปกรณและใหความรูกับ นนร. และเจาหนาท่ีในแตละหนวยงาน ใหมีความ

ชํานาญในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

๔. ตัวช้ีวัด 
ความพรอมของหองปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ 

๕. เปาหมาย 
หองปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณมีความพรอมรอยละ ๑๐๐ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
๗.๑ สํารวจ รวบรวมความตองการ เสนอขอซอม ปรับปรงุ 
๗.๒ ดําเนินการซอม ปรับปรุง 
๗.๓ ใชงาน และประเมินผล 

 



๑๑๗ 
 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
ประเมินความพึงพอใจของ นนร. ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ครู อาจารย และ นนร. สามารถทํางานวิจัยตามความสนใจและความเชี่ยวชาญจาก

หองปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณทดลอง และโสตทัศนูปกรณท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย ท่ีสามารถ
รองรับงานวิจัยในปจจุบัน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 
 

โครงการพัฒนาหองเรียนและโสตทัศนูปกรณ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หนวยเจาของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกโครงการงบประมาณและสงกําลังบํารุง) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา 
  การพัฒนาหองเรียนและโสตทัศนูปกรณ เพ่ือสนับสนุนการศึกษา จัดการเรียนการสอน
ใหกับ นนร. เปนไปตามหลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๘ (๕ ป) มีความจําเปนท่ีจะตอง
พัฒนาหองเรียนและโสตทัศนูปกรณใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยางตอเนื่อง เพ่ือการสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของ สกศ.ฯ 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหหองเรียนและโสตทัศนูปกรณมีความพรอมใชงาน 

๔. ตัวช้ีวัด 
ความพรอมของหองเรียน 

๕. เปาหมาย 
 มีความพรอม ๑๐๐ % 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑ สํารวจ รวบรวมความตองการ เสนอขอซอม ปรับปรุง 

 ๗.๒ ดําเนินการซอม ปรับปรุง 

 ๗.๓ ใชงาน และประเมินผล 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ประเมินความพึงพอใจของ นนร. ตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน สงผลใหนักเรียนนายรอยท่ีจบการศึกษาเปนผูมี
ความสามารถและเปนนายทหารสัญญาบัตรท่ีด ี
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โครงการประเมินความสามารถในการใชระบบสารสนเทศของ นักเรียนนายรอย ช้ันปท่ี ๕ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๑. หนวยเจาของโครงการ    :   กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  

 เนื่องจาก กคศ.สกศ.ฯ ไดรับมอบหมายใหออกแบบและจัดทําระบบการประเมิน
ความสามารถในการใชระบบสารสนเทศ เพ่ือวัดระดับความสามารถของ นนร.ชั้นปท่ี ๕ วาอยูใน
เกณฑมาตรฐานของ ITC ระดับใด ใชประกอบเปนหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือวัดระดับความสามารถในการใชระบบสารสนเทศของ นนร.ชั้นปท่ี ๕ วาอยูในเกณฑ
มาตรฐานของ ITC ระดบัใด ใชประกอบเปนหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
     
๔. ตัวช้ีวัด 

 ระดับความสามารถในการใชระบบสารสนเทศของ นนร. ชั้นปท่ี ๕ ตามเกณฑมาตรฐานของ 

ITC 

๕. เปาหมาย 

 ระดับความพึงพอใจไมต่ํากวาระดับ ๑  

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ :  พ.ค.๕๙ – ม.ค.๖๐ 

 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ รวบรวมขอมูล การเตรียมการ กําลังพล สถานท่ี อุปกรณ 
 ๗.๒ ออกแบบระบบ 
 ๗.๓ ทดลองใช 
 ๗.๔ นําไปใชประเมินผล 

๘. งบประมาณ : ๖,๐๐๐ บาท 

 ๘.๑ คาออกแบบระบบและเขียนโปรแกรม     ๕,๐๐๐ บาท 
 ๘.๒ คาเครื่องดื่มอาหารวาง      ๑,๐๐๐ บาท 

 
 

๙. การติดตามประเมินผล 

 สํารวจความคิดเห็นดานความพึงพอใจของการใชงาน 
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๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 สกศ.ฯ จะมีระบบวัดระดับความสามารถในการใชระบบสารสนเทศของ นนร. ชั้นปท่ี ๕  
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โครงการคายอาสาคอมพิวเตอร รร.จปร. – มข. เพ่ือการรูเทาทันส่ือสังคมออนไลนในยุคปจจุบัน 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หนวยเจาของโครงการ  :   กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ในปจจุบันสื่อสังคมออนไลน (social media online) เขามามีบทบาทในสังคมโลกยุค
ปจจุบัน ทําใหการติดตอปฏิสัมพันธ และความรวดเร็วในการสื่อสารทําไดดีเปนอยางมากเม่ือเทียบกับ
ในอดีต เพราะในปจจุบันการเขาถึงเชน สมารทโฟน คอมพิวเตอร แทปเล็ต ฯลฯ และสัญญาณสื่อสาร
อินเตอรเน็ตมีความงายและไมแพงประกอบกับในปจจุบันมีแอพพลิเคชั่นท่ีมีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพมารองรับการทํางานในการติดตอสื่อสารไมวาจะเปน Facebook Line Twitter เปนตน 
ทําใหการใชงานมีความงาย คลองตัว สะดวก และรวดเร็ว มากยิ่งข้ึน  

จากความเปลี่ยนแปลงของเครื่องมือ และการสื่อสารดังกลาวนี้ทําใหพฤติกรรมการสื่อสารใน
ปจจุบันมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนไป เด็กๆ หรือผูใหญก็สามารถเขาถึงการสื่อสารได และมีความสะดวก
รวดเร็วในการสื่อสารระหวางกันในระบบเครือขาย แตปญหาท่ีตามมาคือจากการสื่อสารท่ีสะดวก และ
สามารถกระจายขอมูลไดอยางรวดเร็วในระบบเครือขายนั้น อาจเปนผลกระทบในดานลบ ถาขอมูลนั้น
ไมถูกตอง และการขาดความรับผิดชอบตอสารท่ีมีของผูสื่อสาร ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอาจมีผลกระทบไป
ถึงตัวผูสงสารเอง หรือกระทบไปถึงในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม หรือแมแตความม่ันคงของ
ประเทศ ตัวอยางท่ีเห็นไดชัด ไดแกเหตุการณการระเบิดในบริเวณพ้ืนท่ีพระพรหมถนนราชประสงค 
ชวงหัวคํ่าในวันท่ี    ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนในทุกรูปแบบ ทํา
ใหประชาชนชาวไทยท่ีใชงานเครือขายอยูท่ัวโลกกวา ๘๐% สามารถรับรูขาวสารดวยเวลาไมถึงครึ่ง
ชั่วโมง ดวยภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และขอความการสื่อสาร ถัดจากนั้นอีกไมเกินยี่สิบนาทีมีการแชร
ขอความ สงตอขอความ หรือการตัดตอภาพถาย ท่ีทํากันเปนลักษณะขาวลือ บิดเบือนจากขอเท็จจริง
ทําใหเกิดความเขาใจผิดและเกิดความสับสนในสังคมเปนอยางมาก เชน การสั่งปดสถานท่ีราชการ 
การซัดทอดท่ีหวังผลทางการเมือง เปนตน ซ่ึงเกิดจากความไมรับผิดชอบ หรือรูไมเทาทันสื่อของผู
สื่อสาร ทําใหเกิดผลกระทบในวงกวางตอสังคมอยางรุนแรง ดวยเหตุนี้จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีผูใชงานสื่อ
สังคมออนไลนจําเปนท่ีจะตองมีความรับผิดชอบ และรูเทาทันสื่อสังคมออนไลน เพ่ือท่ีจะไมทําให
เกิดผลกระทบตอสังคม และสรางสังคมท่ีใชการสื่อสารออนไลนท่ีมีประสิทธิภาพอยางมีประโยชน
สูงสุด 

จากสิ่งท่ีเกิดข้ึนหนวยงานทหารท่ีมีหนาท่ีหลักในการดูแลดานความม่ันคง และพลเรือนจึงมี
หนาท่ีรวมกันท่ีจะตองรวมมือกันหาวิธีเพ่ือทําใหผูใชสื่อสังคมออนไลนตระหนักถึงการใชงานแบบ
รับผิดชอบ และรูเทาทันสื่อสังคมออนไลน เพ่ือใหเปนประโยชน และไมเกิดผลกระทบตอสังคม ดวย
เหตุนี้ โ รง เรียนนายรอยพระจุลจอมเกล า ในฐานะโรงเรียนทหารหลักของประเทศ และ
มหาวิทยาลัยขอนแกนในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับประเทศ และเปนตัวแทนแหงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความตระหนักในผลกระทบนี้ จึงมีความเห็นรวมกันในการสรางเครือขายความ
รวมมือเริ่มตนในการท่ีจะเปนกลุมหนึ่งของสังคมในการสรางความตระหนักความรับผิดชอบตอสาร 
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และการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนในสังคม โดยการสรางคายเยาวชนท่ีจะหาวิธีหรือกระบวนการใน
การรูเทาทันสื่อสังคมออนไลน และนําไปถายทอดแกเยาวชนอ่ืนๆ ในสังคม เพ่ือใหเกิดเครือขายการ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนกระจาย ไปในสังคมตอไปในอนาคต 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือสรางความรวมมือกันของหนวยงานการศึกษาหลักทางทหาร และพลเรือนในการนํา

ความรู ความสามารถในการสรางความรับผิดชอบ จิตสํานึก และประโยชนตอสังคม 
๓.๒ เพ่ือหารูปแบบวิธีในการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลน 
๓.๓ เพ่ือเปนจุดเริ่มตนของสังคมในปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการสรางความตระหนักใน 

ความรับผิดชอบตอสาร และการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนในสังคม 
๓.๔ เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธกับชุมชน และสังคม เพ่ือเปนภาพลักษณท่ีดีของสังคมตอ

หนวยงานทหาร และอุดมศึกษา  
๓.๕ เพ่ือสรางจิตสํานึกในความเปนจิตอาสา (การใหความรูกับชุมชน) แกนักเรียนนายรอย

และนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการ 
๓.๖ พัฒนาคุณภาพการศึกษา (มาตรฐาน ๒, ๓, ๔, ๕, ๖) 

 
๔. ผูเขารวมโครงการ 

นนร.   ชั้นปท่ี ๒ – ๔ จํานวน ๒๐ คน (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร) 
นศ.    ชั้นปท่ี ๑ – ๔ จํานวน ๓๐ คน 
(ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร และสารสนเทศศาสตร) 

อาจารยและเจาหนาท่ี จํานวน ๑๐ คน (อาจารยและเจาหนาท่ีจาก รร.จปร. และ มข. รวมกัน) 
 

๕. กลุมเปาหมาย 
ในการอบรมนี้กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี ๑ – ๓ ของโรงเรียนใน

เขตพ้ืนท่ีจังหวัด นครนายก จํานวน ๖๐ คน 
 

๖. สถานท่ีจัดกิจกรรม   :  กคศ.สกศ.ฯ 
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๗. แผนงานในการดําเนินโครงการ งบประมาณ และกําหนดการกิจกรรม 
๗.๑ แผนงานในการดาํเนินโครงการ งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี การดําเนินงาน 
๑.     กิจกรรม : คัดเลือก 

    ผูดําเนินการ : อาจารย รร.จปร. – มข.   
    สถานท่ี : แตละสถาบันทําการคัดเลือกท่ีหนวยงานตนเอง 
      - กคศ.สกศ.ฯ 
      - มข. ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร, วิทยาการคอมพิวเตอร และสารสนเทศ
ศาสตร 
    วิธีดําเนินการ : สรางกิจกรรมยอยคัดเลือกรวมกันระหวาง นนร. และ นศ. ท่ีจะ
รวมโครงการ โดยแตละสถาบันทําการคัดเลือกอาสาสมัครโดยเปน  
      - นนร. จํานวน ๒๐ คน จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ชั้นปท่ี ๒ – ๔ 
      - นศ. จํานวน ๓๐ คน จากภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร, วิทยาการ
คอมพิวเตอร และสารสนเทศศาสตร ชั้นปท่ี ๑ - ๔ 
    หวงเวลา : ปจจุบัน - พฤศจกิายน ๒๕๕๘ 
     งบประมาณ : ไมใชงบประมาณ 

๒.     กิจกรรม : พูดคุย ทําความรูจัก และวางแผน 
    ผูดําเนินการ : นนร. ๒๐ คน นศ. ๑๐ คน อาจารยและเจาหนาท่ี ๑๐ คน   
    สถานท่ี : กคศ.สกศ.ฯ 
    วิธีดําเนินการ : จัดทํากิจกรรมการประชุมตัวแทน นนร. และ นศ. เพ่ือ พูดคุย ทํา
ความรูจัก และวางแผน ในการจัดทําคายอาสาคอมพิวเตอร ณ รร.จปร. โดยให
ตัวแทน นนร. และ นศ. มาทําความรูจัก และรวมกันประชุมวางแผนดวยกัน โดยมี
อาจารยคอยสนับสนุน และนําผลการประชุมไปแบงมอบงานในแตละกลุมของตัวเอง 
และนัดวันมาสรุปผลการดําเนินงานในครั้งถัดไป 
    หวงเวลา : ธันวาคม ๒๕๕๘ (๒ วัน ๑ คืน) 
     งบประมาณ : (มข. เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย) 
      - อาหารวางบาย (๔๐ คน ๓๐ บาท/๑ท่ี)                    เปนเงิน  ๑,๒๐๐ บาท 

      - คาสนับสนุนความรวมมือท่ีพักอาจารย และเจาหนาท่ี    เปนเงิน ๒,๔๐๐ บาท  

      (๓ หอง ๑ คืน หองละ ๘๐๐ บาท/คืน (วันธรรมดา) ณ เรือนพักรับรอง รร.จปร.) 

 

      - ขอรับการสนับสนุนความรวมมือท่ีพักนักศึกษา            เปนเงิน   ๖๐๐ บาท             

      (๒ หลัง ๑ คืน ณ หองละ ๓๐๐ บาท/คืน บานพักรับรอง พัน ร. รร.จปร.) 

                                                                 รวมเปนเงิน   ๔,๒๐๐ บาท             
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กิจกรรมท่ี การดําเนินงาน 
๓.     กิจกรรม : สรุปกิจกรรม 

    ผูดําเนินการ : นนร. ๒๐ คน นศ. ๑๐ คน อาจารยและเจาหนาท่ี ๑๐ คน   
    สถานท่ี : กคศ.สกศ.ฯ 
    วิธีดําเนินการ : สรุปกิจกรรม ท่ีไดวางแผนรวมกันโดย นนร. และ นศ. ท่ีรวม
โครงการไดเดินทางมาสรุปกิจกรรม ณ รร.จปร. โดยนําผลการดําเนินงานท่ีแตละกลุม
ไดรับแบงมอบงานมาสรุปรวมกัน และสรุปสรางเปนหลักสูตรกิจกรรมการอบรมคาย
เยาวชนในครั้งถัดไป 
    หวงเวลา : พฤษภาคม ๒๕๕๙ (๒ วัน ๑ คืน) 
     งบประมาณ : (รร.จปร. เปนผูจัดการคาใชจาย) 
      - อาหารวางบาย (๔๐ คน ๓๐ บาท/๑ท่ี)                    เปนเงิน  ๑,๒๐๐ บาท 

      - คาสนับสนุนความรวมมือท่ีพักอาจารย และเจาหนาท่ี   เปนเงิน ๒,๔๐๐ บาท  

      (๓ หอง ๑ คืน หองละ ๘๐๐ บาท/คืน (วันธรรมดา) ณ เรือนพักรับรอง รร.จปร.) 

      - ขอรับการสนับสนุนความรวมมือท่ีพักนักศึกษา           เปนเงิน   ๖๐๐ บาท             

      (๒ หลัง ๑ คืน ณ หองละ ๓๐๐ บาท/คืน บานพักรับรอง พัน ร. รร.จปร.) 

                                                                 รวมเปนเงิน   ๔,๒๐๐ บาท            
๔.     กิจกรรม : จัดทําคายอาสาฯ (รร.จปร. เปนผูจัดการคาใชจาย) 

    ผูดําเนินการ : นนร. ๒๐ คน นศ.มข. ๓๐ คน อาจารยและเจาหนาท่ี ๑๐ คน 
    สถานท่ี : กคศ.สกศ.ฯ 
    วิธีดําเนินการ : จัดทําคายอาสาฯ ณ กคศ.สกศ.ฯ โดยจัดอบรมคายเยาวชนตาม
โครงการคายอาสาคอมพิวเตอร รร.จปร. – มข. เพ่ือการรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนใน
ยุคปจจุบัน และรวมสรุปโครงการ 
    หวงเวลา : สิงหาคม ๒๕๕๙ (๓ วัน ๒ คืน) 
     งบประมาณ : 
      - อาหารวางบาย (๖๐ คน ๓๐ บาท/๑ท่ี)                    เปนเงิน  ๑,๘๐๐ บาท 
      - คาสนับสนุนความรวมมือท่ีพักอาจารย และเจาหนาท่ี   เปนเงิน ๔,๘๐๐ บาท  
      (๓ หอง ๒ คืน หองละ ๘๐๐ บาท/คืน (วันธรรมดา) ณ เรือนพักรับรองรร.จปร.) 
      - ขอรับการสนับสนุนความรวมมือท่ีพักนักศึกษา            เปนเงิน ๔,๘๐๐ บาท    
      (๘ หลัง ๒ คืน ณ หองละ ๓๐๐ บาท/คืน บานพักรับรอง พัน ร. รร.จปร.) 
                                                               รวมเปนเงิน   ๑๑,๔๐๐ บาท             

 
 

 
 
 



๑๒๕ 
 

๗.๒ กําหนดการกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี ๑ 

  แตละสถาบันทําการคัดเลือกอาสาสมัครโดยเปน  
             - นนร. จํานวน ๒๐ คน จากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ชั้นปท่ี ๒ – ๔ 
             - นศ. จํานวน ๓๐ คน จากภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร, วิทยาการ
คอมพิวเตอร และสารสนเทศศาสตร ชั้นปท่ี ๑ – ๔ 

 
 กิจกรรมท่ี ๒  

กําหนดการ ๒ วัน ชวง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
วันแรก ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๐๕.๓๐ น. นศ. รวมพลท่ีจุดนัดพบ หนาอาคารรัตนพิทยะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
              มหาวิทยาลัยขอนแกน 
๐๖.๐๐ น. ออกเดินทางไป จ.นครนายก 
๑๑.๓๐ น. นศ. ทัศนศึกษารอบบริเวณโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
๑๒.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ น. เขาหองประชุมรวมระหวาง มข. –จปร. 

                           - กิจกรรมแนะนําตัวพรอมแจงความถนัดและความสนใจในภารกิจ 
                           - คณาจารยชี้แจงวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ 
                           - เลือกประธานคณะทํางานและจัดแบงหนาท่ี ฝายตางๆ 
                           - เสนอความคิดเห็น กําหนดแนวทางกิจกรรม 
                           - กิจกรรมอ่ืนๆ 
              ๑๖.๐๐ น. นศ. ทัศนศึกษาแหลงทองเท่ียวสําคัญของ จ.นครนายก 
              ๑๘.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารเย็น 
              ๑๙.๐๐ น. มข. – จปร. จัดกิจกรรมคอมพิวเตอรสัมพันธ 
              ๒๐.๓๐ น. เขาหองพักตามอัธยาศัย 
 

วันท่ีสอง ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   
๐๘.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารเชา 
๐๙.๐๐ น. ประชุมกลุมยอยของคณะทํางานแตละฝาย เพ่ือจัดทํารายละเอียดของแตละกิจกรรม  
๑๐.๓๐ น. นําเสนอการดําเนินงานของแตละกิจกรรมและระบุหัวหนาผูรับผิดชอบ 
๑๑.๓๐ น. ตัวแทน นศ. และ นนร. กลาวความรูสึกและขอบคุณ 
๑๒.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. นศ. เดินทางกลับ จ.ขอนแกน   
๑๘.๓๐ นศ. ถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยสวัสดิภาพ 
 



๑๒๖ 
 

กิจกรรมท่ี ๓ 
วันแรก พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๐๕.๓๐ น. นศ. รวมพลท่ีจุดนัดพบ หนาอาคารรัตนพิทยะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
             มหาวิทยาลัยขอนแกน 
๐๖.๐๐ น. ออกเดินทางไป จ.นครนายก 
๑๑.๓๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย 
๑๒.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. เขาหองประชุมรวมระหวาง มข. – จปร. 
            - สรุปกิจกรรมท่ีไดดําเนินการมาจากการศึกษาท่ีผานมา 
            -  จัดอภิปรายรวมกันในหัวขอเรื่อง “การรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนในยุคปจจุบันในประเทศ 
                ไทย จากกรณีศึกษาตางๆ”  
๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๖.๐๐ น. นศ. ทัศนศึกษาแหลงทองเท่ียวสําคัญของ จ.นครนายก 
๑๘.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ น. มข. – จปร. จัดกิจกรรมคอมพิวเตอรสัมพันธ 
๒๐.๓๐ น. เขาหองพักตามอัธยาศัย 

 
วันท่ีสอง พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๐๘.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารเชา 
๐๙.๐๐ น. รวมกันบูรณาการองคความรูจากกิจกรรมท่ีดําเนินการมา 
๑๐.๓๐ น. สรุปขอมูลท้ังหมด เตรียมทําหลักสูตร 
๑๑.๓๐ น. ตัวแทน นศ. และ นนร. กลาวความรูสึกและขอบคุณ 
๑๒.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. นศ. เดินทางกลับ จ.ขอนแกน 
๑๘.๓๐ นศ. ถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยสวัสดิภาพ 
 
กิจกรรมท่ี ๔ 
วันแรก สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๐๕.๓๐ นศ. รวมพลท่ีจุดนัดพบ หนาอาคารรัตนพิทยะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
          มหาวิทยาลัยขอนแกน 
๐๖.๐๐ น. ออกเดินทางไป จ.นครนายก 
๑๑.๓๐ น. พักผอนตามอัธยาศัย 
๑๒.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 



๑๒๗ 
 

๑๓.๐๐ น. เขาหองประชุมรวมระหวาง มข. – จปร. 
              - สรุปเตรียมซักซอมการทํากิจกรรม 
๑๘.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารเย็น 

 
วันท่ีสอง สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
๐๘.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารเชา 
๐๙.๐๐ น. รวมกันบูรณาการองคความรูจากกิจกรรมท่ีดําเนินการมา 
๐๙.๓๐ น. นศ. และ นนร. วิทยากรดําเนนิการอบรมบรรยายเรือ่ง “สภาพปญหาของสื่อออนไลนใน  
              ระดับสากล และประเทศไทยในปจจุบัน จากกรณีศึกษาตางๆ” 
๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๔๕ น. นศ. และ นนร. วิทยากรดําเนนิการอบรมบรรยายเรือ่ง “การตระหนักรู รับผิดชอบ และ 
              เขาใจการใชสื่อออนไลนในประเภทตางๆ”  ณ หองปฏิบัติการ กคศ.รร.จปร. 
๑๒.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ น. นศ. และ นนร. วิทยากรดําเนนิการอบรมบรรยายเรื่อง “การใชงานสื่อออนไลนอยางรูเทา 
             ทันในปจจุบันในดาน กฏหมาย สังคม การเมือง และความม่ันคง” ณ หองปฏิบัติการ      
             กคศ.รร.จปร. 
๑๖.๐๐ น. ประธานกลาวปดกิจกรรม 
๑๘.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารเย็น 
๑๙.๐๐ น. มข. – จปร. จัดกิจกรรมคอมพิวเตอรสัมพันธ 
๒๐.๓๐ น. เขาหองพักตามอัธยาศัย 
 
วันท่ีสาม สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๐๗.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารเชา 
๐๙.๐๐ น. นศ. และ นนร. สรุปกิจกรรมท้ังหมดท่ีผานมา และการปรับปรุงสูกิจกรรมในอนาคต  
๑๑.๐๐ น. นศ. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๒.๐๐ น. นศ. เดินทางกลับ จ.ขอนแกน   
๑๗.๓๐ นศ. ถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยสวัสดิภาพ 
 
๘. ระยะเวลางานท้ังหมด   

รวม ๑๐ เดือน (พ.ย. ๒๕๕๘ – ส.ค. ๒๕๕๙) 
 

๙. ประโยชนท่ีไดรับ 
๙.๑ พัฒนาการเรียนรูของนักเรียนนายรอย และนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการใหสามารถคนหา

องคความรูจากภาคทฤษฎี ไปสูภาคปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาสังคม 



๑๒๘ 
 

๙.๒ เพ่ือพัฒนานักเรียนนายรอย และนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการใหมีจิตสํานึกในการสงเสริม
การรูเทาทันสื่อสังคมออนไลนในยุคปจจุบันแกเยาวชนของชุมชน 

๙.๓ เพ่ือสรางความสัมพันธระดับอุดมศึกษาใน ๒ ภาคสวน คือภาคทหาร และพลเรือน เพ่ือ
เปนกําลังหลักในการรวมมือพัฒนาประเทศในอนาคต 

๙.๔ ไดเครือขายเริ่มตนในการสรางความตระหนักในความรับผิดชอบตอสาร และการรูเทา
ทันสื่อสังคมออนไลนในสังคมเพ่ือขยายตอไปในวงกวางในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ของนักเรียนนายรอย 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ   กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
การสูบบุหรี่ นับเปนปญหาทางสุขภาพท่ีสําคัญของประเทศ  เนื่องจากเปนสาเหตุของการของ

โรคตางๆ ตามมามีผลใหตองทุพลภาพและเสียชีวิตกอนวัยอันสมควร  ควันบุหรี่กอใหเกิดผลเสียแก
สุขภาพของผูสูบบุหรี่และผูไมสูบบุหรี่ท่ีอยูใกลเคียงหลายประการ เชน อาจทําใหเกิดมะเร็งปอดและ
อวัยวะอ่ืน  โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  อีกท้ังควันบุหรี่ยังทําใหเกิดโรคบางโรค  เชนโรคหอบหืด หรือ
โรคภูมิแพมีอาการกําเริบข้ึน  ทุกปจะมีผูเสียชีวิตจากบุหรี่ปละ ๔๐๐,๐๐๐ คน หรืออาจจะมากกวา
นั้นแตละปรัฐบาลตองเสียงบประมาณเปนคารักษาโรคท่ีเกิดจากบุหรี่มากมาย ผูท่ีอยูกับผูท่ีสูบบุหรี่  ก็
ไดรับผลเชนเดียวกัน เราเรียกกลุมนี้วาสูบบุหรี่มือสอง ควันท่ีออกจากผูสูบบุหรี่จะมีสารท่ีมีขนาดเล็ก
สามารถเขาปอดของผูสูบบุหรี่มือสองได สอดคลองกับพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภูมิพลอดุลยเดช วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวัง
ดุสิต มีพระราชดํารัสตอนหนึ่งกลาวถึงภัยรายของบุหรี่ ดังนี้  

“การสูบบุหรี่มากๆ หูเสีย ตาเสีย สมองเสีย เสนเลือดเสียหัวใจดวย เพราะวาบุหรี่ทําใหเสน
เลือดตีบ เม่ือเสนเลือดตีบ หูก็เสีย ตาก็เสียไดงาย เพราะเสนเลือดท่ีไปเลี้ยงหู เลี้ยงตา เลี้ยง
อวัยวะท่ีออนไหว เสนเลือดมันเล็ก บุหรี่ทําใหเสนเลือดตีบเลือดก็ไปไมไดดี ถาไปไมไดดีก็ทําให
อวัยวะเหลานั้นดอยสมรรถภาพ คนท่ีสูบบุหรี่สมองก็ทึบ เพราะวาเสนเลือดในสมองมันตีบ 
มันเล็ก คิดอะไรก็ไมออก ทําไปทํามาก็ทึบข้ึนทุกที ทีแรกนึกวาคนเราสูบบุหรี่ ทําให
กระฉับกระเฉง ตรงขามกลับไมกระฉับกระเฉง ทําใหรูสึกวาทึบ สมองมันทึบสมองมันตัน 
สวนเด็กๆ ท่ีไมเชื่อยังสูบบุหรี่ เลนคาราโอเกะ เรียนอะไรก็ไมคอยได จึงตองไปเจรจาให 
เด็กๆ อายุ  ๑๐ - ๒๐ ขวบ  ใหเขาตั้งอกตั้งใจเรียนเขาจะไดทํางานดี แลวก็ตอไปอีก ๗๐ - 
๘๐ ปขางหนา เมืองไทยจะไปขนาดไหน ไปถึงดวงดาวได ทําใหเมืองไทยมีชื่อเสียงได"  
บุหรี่จึงเปนสิ่งเสพติดท่ีมีอันตรายตอสุขภาพมาก จากการสํารวจของกรมการแพทย   

กระทรวงสาธารณสุข  พบวา  จํานวนผูสูบบุหรี่ของนักเรียน นักศึกษา ท้ังประเทศมีอัตราการสูบ
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ทางสถานศึกษาจึงควรตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ท่ีมีตอสุขภาพของตัวผูสูบและผูท่ีอยู
ใกลเคียง ท้ังยังเปนสื่อชักนําไปสูการเสพติดอ่ืน ๆ อีกดวย  
    สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนหนวยงานหลักของโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา ในการใหความรูทางวิชาการและอบรมปลูกฝง นนร. ใหเปนบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพ 
และมีคุณลักษณะตามท่ีหนวยเหนือตองการ การท่ีจะให นนร. มีคุณลักษณะดังกลาวไดนั้น สุขภาพ
ทางกายของ นนร. ถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่ง ดังนั้นการไมสูบบุหรี่จึงเปนปจจัยหนึ่ง 
ท่ีจะชวยให นนร. มีคุณลักษณะท่ีดีเปนท่ีตองการ รวมท้ังพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในสถานศึกษานั้นเปน
การฝาฝนขอหาม ผิดกฎระเบียบของ นนร. และผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. คุมครองสุขภาพผูไมสูบบุหรี่ 
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พ.ศ. ๒๕๓๕ สงผลใหการดําเนินการในการตรวจการสูบบุหรี่ของ นนร. เพ่ือกําจัดการสูบบุหรี่ในกลุม 
นนร. จึงเปนการสมควรอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือให นนร. มีความรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ 
๓.๒ เพ่ือใหจํานวน นนร. กลุมเปาหมาย ลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ ใหไดตามเปาหมาย 
๓.๓ เพ่ือปองกันการเกิดข้ึนของผูสูบบุหรี่หนาใหม 

๔. เปาหมาย 
๔.๑ จํานวน นนร. ท่ีมีความรู และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่เปนอยางดี มีไมนอย

กวารอยละ ๙๐ 
๔.๒ นนร. กลุมเปาหมายเลิกการสูบบหรี่ไดเด็ดขาด รอยละ ๕๐  
๔.๓ นนร. กลุมเปาหมายลดการสูบบหรี่ไดรอยละ ๑๐๐  
๔.๔ จํานวน นนร. ไมสูบบุหรี่ หรือเลิกสูบบุหรี่ ท่ีเขารวมเปนจิตอาสารณรงคใหผูอ่ืนเลิกสูบ

บุหรี่ รวมท้ังใหความรูกับผูอ่ืนเพ่ือปองกันการเกิดผูสูบบุหรี่หนาใหม มีไมนอยกวารอยละ ๒๐ 
๔.๕ จํานวนผูสูบหนาใหมมีไมเกินรอยละ ๕ 

๕. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๕.๑  จํานวน นนร. ผูเขารับการอบรม 
๕.๒  จํานวน นนร. กลุมเปาหมายท่ีเลิกสูบบุหรี่ 
๕.๓  จํานวน นนร. กลุมเปาหมายท่ีลดการสูบบุหรี่ 
๕.๔  จํานวน นนร. ท่ีรวมเปนจิตอาสารณรงคใหผูอ่ืนเลิกสูบบุหรี่ 
๕.๕  จํานวน นนร. ท่ีเปนผูสูบหนาใหม 

๖. วิธีการดําเนินการ 
๖.๑  ดําเนินการรวมกับ รพ.รร.จปร. เพ่ือสํารวจยอด นนร. ท่ีมีประวัติสูบบุหรี่ในหวงเวลา

ชวงเริ่มปการศึกษาพรอมคัดกรอง เพ่ือกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะนํามาดําเนินกิจกรรม ในการลด ละ 
เลิก การสูบบุหรี่ และทําการสํารวจและคัดกรองอีกครั้งหวงกอนสิ้นสุดปการศึกษา เพ่ือนําผลมา
ประเมิน 

๖.๒ ดําเนินการกํากับ ดูแล และประเมินผล นนร. กลุมเปาหมายท่ีสูบบุหรี่ ใหเขารับความ
ชวยเหลือและบําบัดกับคลินิกเลิกบุหรี่ ของ รพ.รร.จปร. อยางตอเนื่อง 

๖.๓ จัดกิจกรรมตรวจกระเปา เพ่ือคนหาสิ่งอุปกรณการสูบบุหรี่ ในระหวางปการศึกษา และ
สุมตรวจกระเปา นนร. อยางตอเนื่อง เพ่ือปองปราม นนร. จากการสูบบุหรี่ 

๖.๔ จัดกิจกรรมอบรมใหความรู นนร. ท้ังหมด ใหรูถึงโทษ และพิษภัยของการสูบบุหรี่ท้ัง
ทางตรงและทางออม ใหรูถึงกฎหมายขอบังคับตางๆ เก่ียวกับการสูบบุหรี่ รวมถึงใหรูชองทางการของ
รับความชวยเหลือในการเลิกสูบบุหรี่ 
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๖.๕ จัดกิจกรรมรณรงค ตั้งซุมแสดงความรูเก่ียวกับโทษ และพิษภัยของบุหรี่ ในหวงวันสําคัญ
ตางๆ อาทิเชน วันงดสูบบุหรี่โลก วันแมแหงชาติ หรือวันพอแหงชาติ  

๖.๖ สรุปและประเมินผลการดําเนินงานการตรวจการสูบบุหรี่ของ นนร. เพ่ือนําผลไปพัฒนา
และใชในการวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป 

๗. ข้ันตอนและชวงเวลาดําเนินการ 
 ตั้งแต วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานตาม 
ผนวก ก แผนการดําเนินการตรวจการสบูบุหรี่ของ นนร. ประจําป ๒๕๕๙ 
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ขออนุมัติแผน             
สํารวจเพ่ือกําหนดกลุมเปาหมาย             
กํากับดูแล นนร. กลุมเปาหมาย             
กิจกรรมตรวจกระเปา             
กิจกรรมอบรม             
กิจกรรมรณรงคตั้งซุมแสดง             
สํารวจเพ่ือประเมินผล             
สรุปและประเมินผล             

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ 

 ๘.๑ ใชทรัพยากรทางดานบุคลากรเครื่องมือ และสถานท่ีของ รร.จปร. 
๘.๒ งบประมาณท้ังสิ้น ๑๘,๔๐๐ บาท รายละเอียดตาม ผนวก ข ความตองการงบประมาณ
การจัดอบรมในกิจกรรมลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ของ นนร. ป ๒๕๕๙ โดยแบงท่ีมาของ
งบประมาณ ดังนี้ 

๘.๒.๑ งบประมาณขอสนับสนุนจาก สสส.   ๑๐,๐๐๐   บาท 
๘.๒.๒ งบประมาณขอสนับสนุนจาก สกศ.ฯ              ๘,๔๐๐   บาท 
 

๙. การประเมินผล 
 จัดใหมีการประเมินผลแผนงานโดยใชขอมูลจํานวน นนร. ท่ีเขารวมอบรม และผลจากการ
สํารวจหองตนปการศึกษา และหวงกอนสิ้นสุดปการศึกษา โดยสรุปผลการดําเนินงานตามหัวขอดังนี้
 ๙.๑ จํานวน นนร. ท่ีมีความรู และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่เปนอยางดี 
 ๙.๒ นนร. กลุมเปาหมายท่ีเลิกสูบบุหรี่ได 
 ๙.๓ นนร. กลุมเปาหมายท่ีลดการสูบบุหรี่ได 
 ๙.๔ จํานวน นนร. ท่ีรวมเปนจิตอาสารณรงคใหผูอ่ืนเลิกสูบบุหรี่ 
 ๙.๕ จํานวน นนร. ท่ีเปนผูสูบบุหรี่หนาใหม 



๑๓๒ 
 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ นนร. ทุกชั้นปมีความรูเขาใจ และตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่ รวมถึง
สามารถแนะนําวิธีการเลิกสูบบุหรี่ใหกับผูอ่ืนได 

๑๐.๒  นนร. ท่ีสูบบุหรี่มีจํานวนลดลง 
๑๐.๓  สกศ.ฯ เปนพ้ืนท่ีปลอดการสูบบุหรี่ของ นนร. 
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โครงการ การพัฒนาหองปฏิบัติการศูนยการเรียนรู เพ่ือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการ
สมัยใหมดานเกษตรกรรม และวิจัยหารูปแบบเทคนิควิธีการจัดการและการถายทอดความรู ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จากทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ   :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยโดยสวนใหญมีการทําอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญของประเทศ แตโดยสวน

ใหญยังขาดความรูเรื่องเทคโนโลยีการพ่ึงพาตนเองในการผลิตเพ่ือลดตนทุน และเพ่ิมผลผลิตใหกับ
ตนเองไดอยางดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว คือ การตั้งตัวใหมี
ความพอกินพอใช ไมเพียงแคมุงหวังแตจะทุมเทสรางความเจริญ ยกเศรษฐกิจใหรวดเร็วแตเพียงอยาง
เดียว เพราะผูท่ีมีอาชีพ และฐานะเพียงพอท่ีจะพ่ึงตนเองยอมสามารถสรางความเจริญกาวหนา และ
ฐานะทางเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนไปตามลําดับตอไปได ดังนั้นจึงเปนการดีท่ีควรจะมีระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี และมีความรูท่ีถูกตองในการทําดังกลาวดวยเพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน จึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการจัดการความรูท่ีถูกตอง และการถายทอดความรูจากการผสมผสาน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติไปสูการปฏิบัติของภาคประชาชนท่ีทําไดจริงเห็นผล 

การจัดการระบบการเกษตรท่ีดีลําดับแรกสําหรับประเทศไทยจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมองไปท่ี
เรื่องระบบการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ํา และดินในพ้ืนท่ีการเกษตร โดยปจจุบัน
การจัดการพ้ืนท่ีการเกษตรมีการใชน้ํามากกวาความตองการของพืชตางๆ เพราะพืชโดยสวนใหญมี
ความตองการน้ําเทาท่ีรากหยั่งถึง และใชระยะเวลาในการดูดซึม ระบบน้ําหยด หรือการใหน้ําใตตนจึง
เปนคําตอบท่ีดีในการบริหารจัดการ แตการใหน้ํายังอาจไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควรจึงจําเปนตองหา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาชวยบริหารจัดการ เชน ระบบเซนเซอรท่ีใชตรวจจับความชื้นในดิน วัด
อุณหภูมิ ความเขมแสง คากรด-ดาง ตางๆ และการมีฐานขอมูลปริมาณการรับน้ําของพืชแตละ
ประเภท และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมาชวยในการกําหนดการควบคุมปริมาณการจายน้ําท่ีเหมาะสม 
นอกจากนั้นปจจุบันกระแสเทคโนโลยี อินเตอรเน็ตในทุกส่ิง (Internet of Things: IoT) ท่ีเปน
เทคโนโลยีท่ีเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต และสามารถจัดทําใหมนุษยสามารถสั่งการ ควบคุมใชงาน
อุปกรณตางๆ ผานทางเครือขายอินเตอรเน็ต เชน การสั่งเปด-ปด อุปกรณเครื่องใชไฟฟา รถยนต 
โทรศัพทมือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องใชสํานักงาน เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรม อาคาร บานเรือน เครื่องใชในชีวิตประจําวันตางๆ ผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน 
นอกจากนั้นยังสามารถเก็บประวัติขอมูลการทํางานตางๆ เพ่ือใชในการวิเคราะห และบริหารจัดการได
ในอนาคต จึงเปนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการนํามาใชเปนระบบการเกษตรอัจฉริยะ (intelligence 
agriculture) นอกจากนั้นการนําเทคโนโลยีการตรวจสอบระยะไกล (remote sensing) ในการ
ตรวจสอบกับแผนท่ีภาพถายดาวเทียมเพ่ือท่ีจะมาบูรณาการในการทําจัดทําระบบภูมิสารสนเทศ 
(Geo-Informatics) เพ่ือใชในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเพาะปลูก เชน ขอมูลสภาพภูมิประเทศการ
เพาะปลูก ขอมูลมลภาวะน้ํา ขอมูลประเภทการเพาะปลูก ขอมูลประเภทดิน ขอมูลสภาพภูมิอากาศ 



๑๓๔ 
 

เปนตน เพ่ือท่ีจะนํามาใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการทําการเกษตรซ่ึงจะสนับสนุนระบบ
การทําการเกษตรอัจฉริยะไดเปนอยางดี ในการลดตนทุนทรัพยากร และเพ่ิมผลผลิตใหภาคเกษตรกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

นนร. เปนนักเรียนนายทหารท่ีจะตองจบไปสูการเปนนายทหารในพ้ืนท่ีตางๆ ประเทศไทย 
ภารกิจหนึ่งคืองานสนับสนุนการพัฒนาของชุมชน สังคม ในพ้ืนท่ีซ่ึงพ้ืนท่ีโดยสวนใหญจะอยูในภาค
การเกษตรจึงจําเปนอยางยิ่งท่ี นนร. ควรจะมีความเขาใจดานการเกษตรท่ีถูกตองและมีความรูในวิธี 
การจัดการสมัยใหมโดยเฉพาะดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสารสนเทศ และมีความสามารถในการ
ถายทอดความรูท่ีถูกตองใหกับภาคประชาชน โดยปจจุบัน นนร. มีรายวิชาของสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอรท่ีไดเรียนรูในหัวขอยอยเทคนิค และเทคโนโลยีการจัดการความรูของวิชา CS๖๓๐๙ 
เหมืองขอมูล ซ่ึงเปนวิชาเลือกเสรีท่ีมีหลากหลายสาขาวิชาท่ีเลือกในรายวิชา แตยังไมไดรับการฝกฝน
ในภาคปฏิบัติจริงท่ีจําเปนตองมี หองปฏิบัติการศูนยการเรียนรูท่ีมีกรณีศึกษาท่ีดี (best practice) 
และมีเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีทันสมัยในการเรียนรูในระยะเวลาอันสั้นซ่ึงมีเวลาจํากัด และนําภาคทฤษฎี
ท่ีตนเรียนรูไปฝก จัดการและถายทอดความรู (Knowledge management and transferring) 
ไปสูภาคปฏิบัติ ในการนี้จึงไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใน
การสนับสนุนบุคลากรท่ีมารวมจัดทําและเปนท่ีปรึกษาในการจัดสรางตัวอยางหองปฏิบัติการศูนยการ
เรียนรู และวิทยากรท่ีมารวมใหความรูท่ีถูกตองในดานตางๆ รวมถึงไดรับการสนับสนุนจากอาจารย
ภายนอกเปนท่ีปรึกษาโครงการฯ ท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยี IoT Geo-Informatics และ
การถายทอดความรูมารวมในโครงการ รวมถึงนายทหารโครงการท่ีมีสถานท่ี และมีความเชี่ยวชาญใน
ดานการจัดการเทคโนโลยี IoT Geo-Informatics และการถายทอดความรู รวมไปถึงเปนเจาของวิชา 
CS๖๓๐๙ เหมืองขอมูลอยูแลว จึงมีความเปนไปไดในการพัฒนาหองปฏิบัติการศูนยการเรียนรู และ
เครื่องมือเพ่ือเรียนรูเทคโนโลยี IoT Geo-Informatics ดานการเกษตร การฝกปฏิบัติเทคนิควิธีการ
จัดการ และการถายทอด ความรูของ นนร. จากทฤษฎีสูภาคปฏิบัติ ใหเห็นผลในทางปฏิบัติไดจริง 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือสรางหองปฏิบัติการศูนยการเรียนรู และเครื่องมือเพ่ือการเรียนรูเทคโนโลยี IoT 

Geo-Informatics ดานการเกษตร และการฝกปฏิบัติเทคนิควิธีการจัดการและการถายทอดความรู 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร.  

๓.๒ เพ่ือวิจัยและพัฒนาตนแบบเทคโนโลยี IoT สมัยใหมมาใชในดานการเกษตรกรรมใน
เมืองไทย  

๓.๓ เพ่ือวิจัยและพัฒนาตนแบบเทคโนโลยี Geo-Informatics สมัยใหมมาใชในดานการ
เกษตรกรรมในเมืองไทย 

๓.๔ เพ่ือวิจัยหารูปแบบเทคนิควิธีในการจัดการความรู และการถายทอดความรูในภาค
เกษตรกรรม 

๓.๕ เพ่ือให นนร. สามารถนําความรู จากภาคทฤษฎีไปสูภาคปฏิบัติจริง  

 



๑๓๕ 
 

๔. ผูเขารวมโครงการ 
พันเอก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรัชญา อารีกุล 
ตําแหนง ผศ.สกศ.ฯ กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอย

พระจุลจอมเกลา 
พันตรี เมธี พลพันธ 

 ตําแหนง อจ.สกศ.ฯ กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมล แสนอุม 

ตําแหนง  
หัวหนาหองปฏิบัติการวิจัยระบบอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ 
อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร และหลักสูตรปริญญาโทสาขาเทคโนโลยี

วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 
ดร.ไพศาล จี้ฟู  
ตําแหนง 
อาจารยสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.วีระพงศ จันทรสนาม 
ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ดร.จิระพงษ พนาวงศ  
ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา 
นายภัจจ งามสิทธิโชค  
ตําแหนง เลขานุการอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน กรมพัฒนาท่ีดิน     
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
นายพิษณุ ทรัพยสุทธิ 
ตําแหนง ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินนครนายก 
นนร. ชั้นปท่ี ๔ วชิา CS๖๓๐๙ เหมืองขอมูล (วิชาเลือกเสรี) 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://gsbooks.gs.kku.ac.th/57/grc15/files/pmp3.pdf


๑๓๖ 
 

๕. แผนงานในการดําเนินโครงการ และกําหนดการกิจกรรม 
กิจกรรมท่ี การดําเนินงาน 

๑. กิจกรรม : วางแผนการจัดการพ้ืนท่ี 
ผูดําเนินการ :  
อาจารย รร.จปร.  
ท่ีปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน   
วิธีดําเนินการ : วางแผนการเกษตรท่ีถูกตองจากสภาพพ้ืนท่ี ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี และ

ความเหมาะสมของการหองปฏิบัติการศูนยการเรียนรู 
หวงเวลา : พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๒. กิจกรรม : พัฒนาพ้ืนท่ีและสรางหองปฏิบัติการศูนยการเรียนรู 
ผูดําเนินการ :  
อาจารย รร.จปร.  
ท่ีปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน   
วิธีดําเนินการ : พัฒนาพ้ืนท่ีและสรางหองปฏิบัติการศูนยการเรียนรูในพ้ืนท่ีตามท่ีไดวางแผน

ไว 
หวงเวลา : มิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๙             

๓. กิจกรรม :  
วิจัยและพัฒนาตนแบบเทคโนโลยี IoT สมัยใหมมาใชในดานการเกษตรในเมืองไทย  
วิจัยหารูปแบบวิธีในการจัดการความรู และการถายทอดความรูในภาคเกษตรกรรมท่ีดีท่ีสุด 
ผูดําเนินการ :  
อาจารย รร.จปร.  
ท่ีปรึกษาผูเช่ียวชาญมหาวิทยาลัยจากภายนอก 
ท่ีปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน   
วิธีดําเนินการ :  
วิจัยและพัฒนาตนแบบเทคโนโลย ีIoT สมัยใหมมาใชในดานการเกษตรในเมืองไทยโดยการ

จัดหา จัดทําเซนเซอร เพ่ือควบคุมอุปกรณการจายนํ้าอัตโนมัติทางไกลผานอินเตอรเน็ตโดยใช 
smart-device และทําการจัดเก็บขอมูลท่ีจําเปนท่ีชวยในการวิเคราะหขอมูลในดานเกษตรกรรม
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาตนแบบเทคโนโลยี Geo-Informatics สมัยใหมมาใชในดานการเกษตรในเมืองไทยโดย
การใชเทคนิคการตรวจสอบระยะไกล (remote-sensing) กับการทําการวัดภาพถายทางอากาศ 
(photogrammetry) ดวยแผนท่ี ในการจัดทําพ้ืนท่ีขอมูลตนแบบดานเกษตรกรรมตามหลัก  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 
กิจกรรมท่ี การดําเนินงาน 

 เศรษฐกิจพอเพียง เชน ขอมูลสภาพภูมิประเทศการเพาะปลูก ขอมูลมลภาวะนํ้า ขอมูล
ประเภทการเพาะปลูก ขอมลูประเภทดิน ขอมูลสภาพภูมิอากาศ เปนตน 

สรางงานวิจัยเพ่ือหารูปแบบในการสรางเครื่องมือในการจดัการ และถายทอดความรูการทํา
เกษตรกรรม โดยจะนําหลักการทางปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) มาสรางระบบ
ผูเช่ียวชาญ (expert system) ตางๆ เชน  

การใหเหตผุลดวยกรณีศึกษา (Case-Base Reasoning: CBR) ชวยสนับสนุนระบบการทํา 
call-center ในการใหคําปรึกษาตางๆ  

ออนโทโลยี (ontology) ชวยในการจัดการ และถายทอดความรู เปนตน 
หวงเวลา : มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๔. กิจกรรม : ทดสอบหองปฏิบัติการ และเครื่องมือท่ีพัฒนาข้ึนโดยการฝกปฏิบัติของ นนร. 
ผูดําเนินการ :  
อาจารย รร.จปร.  
ท่ีปรึกษาผูเช่ียวชาญมหาวิทยาลัยจากภายนอก 
ท่ีปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน 
ท่ีปรึกษา อบต. ทาทราย  
วิธีดําเนินการ : ทําการทดสอบหองปฏิบัติการศูนยการเรียนรู และเครื่องมือจากการประเมิน

ของ นนร. และผูเช่ียวชาญและประชาชนท่ีรวมการทดสอบ           
หวงเวลา : กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๕. กิจกรรม : ปฏิบัติจริงโดยการจัดการ และถายทอดความรูกับภาคประชาชนโดยการฝกปฏิบัติ
ของ นนร. 

ผูดําเนินการ :  
อาจารย รร.จปร.  
ท่ีปรึกษา อบต. ทาทราย  
ท่ีปรึกษาผูเช่ียวชาญมหาวิทยาลัยจากภายนอก 
ท่ีปรึกษากรมพัฒนาท่ีดิน  
 
วิธีดําเนินการ : อบต. ทาทรายทําการคัดเลือกกลุมเปาหมายท่ีจะอบรมการเรียนรูจาก นนร. 

โดยใชเทคโนโลยีทีไดพัฒนาข้ึนและเก็บขอมูลการเรียนรูเพ่ือการประเมินตอไป 
หวงเวลา : สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 
๖. ระยะเวลางานท้ังหมด   
     รวม ๑๘ เดือน (พ.ค. ๒๕๕๙ – ส.ค. ๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

๗. ประโยชนท่ีไดรับประโยชนกับ นนร. 
๗.๑ พัฒนาการเรียนรูของ นนร. ใหสามารถคนหาองคความรูจากภาคทฤษฎี ไปสูภาคปฏิบัติ

แกชุมชน และสังคม 
๗.๒ เพ่ือพัฒนา นนร. ใหมีจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชน และสังคม 
 

ประโยชนกับ กองวิชาคณิตศาสตรฯ (กคศ.ฯ) 
๗.๓ เพ่ือพัฒนาองคความรูภายใน กคศ.ฯ และมีแหลงเรียนรูในภาคปฏิบัติใหกับ นนร. 
๗.๔ ไดเครือขายเริ่มตนใหกับ กคศ.ฯ ในการสรางเทคโนโลยีสมัยใหม และการถายทอด

ความรูในการใหบริการชุมชนในดานวิชาการ 
 

ประโยชนกับ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (รร.จปร.)  
เพ่ือสรางความรวมมือกันของหนวยงานการศึกษาหลักทางทหาร (รร.จปร.) หนวยงาน

มหาวิทยาลัยภายนอก และหนวยงานภาครัฐ (กรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ) ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมดานการเกษตร และการจัดการความรู และการถายทอดความรูไปสูภาค
ประชาชนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชุมชน และสังคม 

 

ประโยชนกับ กองทัพบก (ทบ.) 
เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธกับชุมชน และสังคม เพ่ือเปนภาพลักษณท่ีดีของสังคมตอ

หนวยงานทหารของ ทบ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ  :   กอศ.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรูทางภาษาเปนตองอาศัยทักษะการเพ่ิมพูนประสบการณและการฝกฝนจนเกิดความ
ชํานาญจึงจะสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กอศ.ฯ จึงสนับสนุนใหในแตละ
ปการศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะทางดานภาษาอังกฤษ โดยมีนักเรียนนายรอย ROTC จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ชวยฝกฝนเรื่องการพูดและการฟง 

๓.วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือให นนร.ไดเพ่ิมพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
๓.๒ เพ่ือให นนร.กลาแสดงออกและพรอมท่ีจะใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

๔. ดัชนีช้ีวัด 
จํานวนกิจกรรม 

๕. เปาหมาย 
๑ กิจกรรม 

๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน      ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๗. วิธีดําเนินการ 
เพ่ือใหการสนับสนุน นนร.ไดมีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณและไดฝกฝนทักษะการใช

ภาษาอังกฤษมากข้ึนจึงกําหนดวิธีการดําเนินงาน ดังนี้ 
๗.๑. วางแผนการดําเนินงานประจําป 
๗.๒ ประชุมและมอบหมายหนาท่ีการดูแลในแตละกิจกรรมและดําเนินการตามแผน 
๗.๓  ประเมินผลสําเร็จของ โครงการ  
๗.๔  สรุปผลการประเมินเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา 

๘. งบประมาณ  – 

๙. การติดตามประเมินผล 
ใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการประเมินโครงการ เพ่ือนําผลการประเมินท่ี

ไดมาปรับปรุงและพัฒนา 
 
 



๑๔๐ 
 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๐.๑ นนร.มีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
๑๐.๒ นนร.สามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

โครงการ ฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชน ช้ันปท่ี ๓ สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หนวยเจาของโครงการ   :    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา และการทหาร มีเปาหมายในการสราง นนร. ท่ีสําเร็จ
การศึกษาในสาขานี้ใหมีบุคลิกลักษณะพิเศษประการหนึ่ง นั่นก็คือ การเปนนักรบ ท่ีมีหัวใจของ
นักพัฒนา  พรอมท่ีจะเสียสละความสุขเพ่ือสวนรวม  การฝกให นนร. ในสาขานี้เปนผูท่ีมีจิตวิญญาณ
สาธารณะ มีอุดมการณ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งยวด ในสถานการณปจจุบันและในอนาคต  แนวโนม
ของรูปแบบสงครามจะไมใชสงครามในแบบอีกตอไป  แตจะเปนสงครามท่ีไมใชมีลักษณะสงคราม   
เปนสงครามมวลชน  ในบทบาทของนายทหารนักรบและนักพัฒนานายทหารเหลานี้จําเปนท่ีจะตอง
ทําหนาท่ีผูนําทางความคิดในการพัฒนา  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองสราง นนร.แตละคนใหมีอุดมการณ
และปรัชญาการทํางานเพ่ือสวนรวม  ท่ีรวมพลังเปนหนึ่งในปจเจกบุคคล ระหวางสติปญญา สํานึกของ
จิตวิญญาณ  และทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการ  เพ่ือใหบรรลุถึงความสงบสุข  สันติสมานฉันท
และความเจริญท่ียั่งยืนในทุก ๆ ดานของสังคม ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ระบบสิ่งแวดลอม  เพ่ือใหบรรลุวัตถุเปาหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร ในทุกปการศึกษา  
กมส.สกศ.ฯ จึงไดกําหนดให นนร.ชั้นปท่ี ๓ ท่ีศึกษาในรายวิชา การพัฒนาชุมชน ไดออกไปฝก
ปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชน ในพ้ืนท่ีเปาหมายรวมกับประชาชนและภาคสวนท่ีเก่ียวของ ในป
การศึกษา ๒๕๕๔ กมส.สกศ.ฯ ไดกําหนดพ้ืนท่ีให นนร.ชั้นปท่ี ๓ สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
ทําการฝกปฏิบัติงาน  ณ  บานเขาสองกลอง หมูท่ี ๑๒ ตําบล เขาเพ่ิม อําเภอบานนา  จังหวัด
นครนายก   

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑   เพ่ือให นนร. ไดมีโอกาสศึกษากระบวนการดําเนินงานดานการพัฒนาของหนวยงานท่ีรับ 
ผิดชอบดานการพัฒนาในพ้ืนท่ี  อันจะกอใหเกิดความเขาใจในแนวทางการดําเนินงานท่ีถูกตอง  และ
สามารถเขามามีสวนรวมดานการพัฒนาในโอกาสท่ีเขารับราชการในหนวยตาง ๆ ในอนาคตตอไป 
 ๓.๒   เพ่ือให  นนร. ไดมีโอกาสเขาไปศึกษาวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนในชุมชนอยาง
แทจริง อันจะกอใหเกิดความเขาใจในสภาพปญหาตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน 
 ๓.๓   เพ่ือให  นนร. ไดฝกปฏิบัติงานและเสริมสรางทักษะดานการพัฒนาชุมชนรวมกับ
ชาวบาน สวนราชการในพ้ืนท่ี เปนการสรางความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึนแกตัว นนร.ท้ังยังสามารถสัมพันธ
อันดีใหเกิดข้ึนระหวางทหารกับประชาชน 
 ๓.๔   เพ่ือสราง นนร.  ใหเปนผูท่ีมีจิตสํานึกสาธารณะและความรับผิดชอบตอสังคม  อันจะ
เปนคุณสมบัติท่ีดีของทหารนักพัฒนาในอนาคต 
 
 



๑๔๒ 
 

๔.  ตัวช้ีวัด 
 ความพึงพอใจของชุมชนท่ี นนร. ลงไปฝกปฎิบัติงาน 

๕ เปาหมาย 
 ระดับความพึงพอใจไมต่ํากวา ๔.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๕  

๖. ระยะเวลาดําเนนิงาน  
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๗. วิธีการดําเนินงาน 
 ๗.๑  สํารวจภูมิประเทศและเก็บขอมูลหมูบาน  ณ  บานปากชอง   หมูท่ี ๑๐ ตําบล เขาพระ 
อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  และประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ในหวง  ก.ย.๕๙  
 ๗.๒ นําขาราชการและนักเรียนนายรอยออกฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชน ณ บานปาก
ชอง  หมูท่ี ๑๐ ตําบล เขาพระ อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก ระหวาง  วันท่ี ๒๑- ๒๕ ต.ค.๕๙ โดย
มีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑) การรับฟงการบรรยายการปฏิบัตงิานของ อบต. 
 ๒) เก็บขอมูลชุมชน 

๓) การวิเคราะหขอมูลชุมชน 
 ๔) จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕) จัดเวทีประชาคมทําแผนชุมชน 

๖) กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวาง นนร. กับชุมชน 
 ๗.๓ ประเมิน และสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 
 ๗.๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการตอ รร.จปร. 

๘. งบประมาณ 
 ขอรับการสนับสนุนจาก  กทพ.รร.จปร.รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๕๐,๐๐๐ บาท(หาหม่ืนบาทถวน) 
ดังนี้ 
 ๘.๑ คาวัสดุ   - 
 ๘.๒ คาอาหาร  

- คาอาหารขาราชการ ๓  คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท/คน/๗ วัน  =  ๓,๑๕๐  บาท 
  - คาอาหาร นนร. ๕๒  คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท/คน/๗ วัน  =  ๕๔,๖๐๐  บาท 
    รวมเปนเงินท้ังสิ้น = ๕๗,๗๕๐   บาท  (หาหม่ืนเจ็ดพันหกรอยบาทถวน) 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ประเมินผลสําเร็จของกิจกรรม และความพึงพอใจของ นนร. และชุมชน 
 



๑๔๓ 
 

๑๐.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ นนร. ไดรับรู   เขาใจ  และเขาถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน  สภาพปญหาและ
ความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
 ๑๐.๒ ทําให นนร. มีจิตสํานึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม เปนนายทหารนักพัฒนาท่ีดี
และสามารถนําประสบการณท่ีไดรับไปประยุกตใชในโอกาสท่ีสําเร็จการศึกษาและเขารับราชการใน
หนวยตางๆ  ตอไป 
 ๑๐.๓  กอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันระหวางทหารกับชุมชนและสวนราชการตาง ๆ ใน
พ้ืนท่ีท่ีฝกปฏิบัติงาน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

โครงการพัฒนาความรูดาราศาสตร และเทคโนโลยีอวกาศ ใหแก นนร. และบุคลากรของ รร.จปร. 
ระยะท่ี ๒  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑.  ผูรับผิดชอบของโครงการ  :   กฟส.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหต ุ

ตามท่ี กฟส.สกศ.ฯ ไดดําเนินกิจกรรมและโครงการพัฒนาความรูดาราศาสตร และ
เทคโนโลยีอวกาศ ใหแก นนร. และบุคลากรของ รร.จปร. ประจําป ๒๕๕๘ ท่ีผานมา นนร. และ
บุคลากรของ รร.จปร. ไดรับความรูและประสบการณดานดาราศาสตรเปนอยางยิ่ง อีกท้ัง นนร. ชั้นป
ท่ี ๔ สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการสั่งการถายภาพดวยกลองโทรทรรศนอัตโนมัติบริเวณซีกฟาใต 
PROMPT๘ ณ ประเทศชิลี ใชในโครงงานวิจัย นนร. และเปนฐานขอมูลทางดาราศาสตรใหแก รร.จปร. 
ไดอีกดวย  

กิจกรรมดาราศาสตรท่ี นนร. มีสวนรวมกับสถาบันภายนอกคือ กิจกรรมดาราศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย
ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) จัดตั้งข้ึน ซ่ึง
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหนักเรียนทหารสามเหลาทัพ และนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีกิจกรรมทางดานดาราศาสตร
รวมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรูความรูดานดาราศาสตรใหทันตอขอมูลท่ีพัฒนาอยางตอเนื่อง 

จากการเขารวมกิจกรรมดาราศาสตรของ นนร. ทําให นนร. ไดเรียนรูวิธีการพัฒนา
ศักยภาพกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงท่ี รร.จปร. มีใชอยู ใหมีขีดความสามารถในการดูวัตถุบน
ทองฟาไดดียิ่งข้ึน  

โครงการพัฒนาความรูดาราศาสตร และเทคโนโลยีอวกาศใหแก นนร. และบุคลากรของ 
รร.จปร. ระยะท่ี ๒ จึงเปนกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมการเรียนรูทางดานดาราศาสตรใหแก นนร. และ
บุคลากร รร.จปร. ไดโดยตรง อีกท้ังเปนการพัฒนาเครือขายการเรียนรูทางดานดาราศาสตรกับนักเรียน
ตางสถาบันไดอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ความรูท่ีไดรับจากโครงการพัฒนาความรูดาราศาสตรฯ ประจําป 
๒๕๕๘ สามารถถายทอดใหกับสถาบันภายนอกได ซ่ึงการเผยแพรความรูดังกลาว จึงเปนสวนหนึ่งของ
แผนงานในกิจกรรมดานดาราศาสตรของโครงการพัฒนาความรูดาราศาสตรฯ ระยะท่ี ๒ อีกดวย 

๒.๒ ความจําเปน/ความตองการในการพัฒนา 

เพ่ือใหการเรียนรูทางดานดาราศาสตรของ นนร. และเผยแพรความรูใหแกบุคลากร 
รร.จปร. เปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิผล โครงการพัฒนาความรูดาราศาสตรฯ ระยะท่ี ๒ จึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  

 
 
 



๑๔๕ 
 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือพัฒนาเครือขายการเรียนรูทางดานดาราศาสตรใหแก นนร. บุคลากรของ รร.จปร. 

และนักเรียนตางสถาบัน 
๓.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงท่ี รร.จปร. มีใชอยู  ใหมี

ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน 
 

๔. ความเปนไปไดของโครงการ 

๔.๑ บุคลากร 

 โครงการพัฒนาความรูดาราศาสตรฯไดรับการสนับสนุนและใหคําปรึกษาเปนอยางดี
จากผูมีความรูและประสบการณจากหลายหนวยงาน ไดแก 

๔.๑.๑ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) โดย                     
รศ.ดร.บุญรักษาสุนทรธรรม ผูอํานวยการดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนผูแนะนํา 

๔.๑.๒ น.อ.ฐากูร เกิดแกว อาจารยผูสอนวิชา/วิทยากรทางดานดาราศาสตรใหกับ 
รร.นนก., จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาหลายแหง 

๔.๒ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) มีกลองโทรทรรศนและเครื่องมือท่ี
ทันสมัยท้ังในประเทศไทย และกลองโทรทรรศนอัตโนมัติบริเวณซีกฟาใต ณ ประเทศชิลี 
 
๕. แผนงานในการดําเนินโครงการ 

๕.๑ แผนการดําเนินงานประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี้ 
๕.๑.๑  ศึกษาขอมูลทางดานดาราศาสตร และเทคโนโลยีอวกาศในดานความรูท่ัวไป 

และการนํามาใชทางดานความม่ันคง และการพัฒนาประเทศ 

๕.๑.๒ พัฒนาขีดความสามารถกลองโทรทรรศนแบบสะทอนแสงขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง ๘ นิ้ว ท่ีมีอยูใน กฟส.ฯ 

๕.๑.๓ จัดอาจารยฯ และนนร.เขารวมกิจกรรมอบรมความรูทางดานดาราศาสตร 
๕.๑.๔  จัดการอบรมวิธีใชกลองดูดาวซีกฟาใตในประเทศชิลีใหแกอาจารย และ นนร.  
๕.๑.๕ จัดการศึกษาดูงานหอดูดาวของสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติฯ ท่ีดอยอินท- 

นนท จว.เชียงใหม 
 ๕.๑.๖ ให นนร.ชั้นปท่ี ๔ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีทําโครงงาน (Senior Project) 

ดานดาราศาสตร 
 ๕.๑.๗  สงเสริมกิจกรรมชมรมดาราศาสตร รร.จปร.เพ่ือใหความรูแก นนร. 

ขาราชการ และบุคคลผูสนใจ  
 
 
 

 



๑๔๖ 
 

๕.๒ ระยะเวลา และข้ันตอนดําเนินงาน 

การ
ดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ป ๕๘ ป ๕๙ 

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

๑. ศึกษา
ขอมูล
ทางดาน
ดาราศาสตร 
และ
เทคโนโลยี
อวกาศ 

              

๒. พัฒนา
ขีดความ 
สามารถ
กลอง
โทรทรรศน
ขนาดเสน
ผาน
ศูนยกลาง 
๘ น้ิว 

              

๓. จัด
อาจารย 
และนนร.
เขารวม
กิจกรรม
ดาราศาสตร
เฉลิมพระ
เกียรติและ 
การศึกษาดู
งานหอดู
ดาวของ
สถาบัน 
วิจัยดารา
ศาสตร
แหงชาติฯ 

              

๔. จัด
อาจารย
และ นนร. 
เขารับการ
อบรมดารา

              



๑๔๗ 
 

การ
ดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ป ๕๘ ป ๕๙ 

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

ศาสตรของ
สถาบันวิจัย
ดาราศาสตร
แหงชาติ 
(องคการ
มหาชน) 
๕. ให นนร.
ช้ันปท่ี ๔ 
สาขาวิทยา 
ศาสตร
เทคโนโลยี
ทําโครงงาน
(Senior 
Project) 
ดานดารา
ศาสตร 

              

๖. จัด
วิทยากรผูมี
ความรูดาน
ดาราศาสตร 
บรรยาย
และให
ความรูทาง
ดาราศาสตร
ใหแก นนร. 
และ
บุคลากร 
รร.จปร. 

              

 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

๖. ความตองการงบประมาณ(รายละเอียดเปนหมวดๆ) รวมท้ังสิ้น ๑๓๒,๙๔๘บาท 

๖.๑ คาตอบแทน (ท่ีปรึกษา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ) ๒๕,๐๐๐ บาท 

ลําดับ รายการ จํานวน 
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวน 
เงินรวม 
(บาท) 

๑ คาตอบแทนท่ีปรึกษา(๒ นาย(พ.อ.), ๘๐๐ บาท/คน/วัน, 
๑ นาย(ร.อ.),๔๐๐ บาท/คน/วัน ) 

๘ ครั้ง ๒,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ 

๒ คาทํางานลวงเวลา/นอกเวลาราชการ ๑๕ วัน ๒๐๐ ๓,๐๐๐ 
๓ คาวิทยากร (๑ นาย, ครั้งละ ๑ ชม., ๑,๐๐๐ บาท/ชม.) ๖ ครั้ง ๑,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 

 

๖.๒ คาวัสดุ ๒๖,๕๖๐ บาท 

ลําดับ รายการ จํานวน 
หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวน 
เงินรวม 
(บาท) 

๑ ขาตั้งกลองโทรทรรศนสะทอนแสงแบบ Dobsonian ๑ ชุด ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ 
๒ ลูกตุมถวงนํ้าหนักตัวกลอง ๑ ชุด ๒,๒๐๐ ๒,๒๐๐ 
๓ ฐานติดเลเซอรช้ีดาว ๑ อัน ๙๐๐ ๙๐๐ 
๔ T-Mouse, T-Ring สําหรับกลอง D-SLR ชนิด Nikon ๑ อัน ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ 
๕ กระดาษ A๔  ๒๐ รีม ๑๕๘ ๓,๑๖๐ 
๖ แฟมเอกสารชนิดเจาะรู หนา ๓ น้ิว ๒๐ แฟม ๒๐๐ ๔,๐๐๐ 
๗ หมึกพิมพ inkjet Brother ๑๕ กลอง ๕๐๐ ๗,๕๐๐ 

 
๖.๓ คาเบี้ยเลี้ยง ๑๗,๒๘๐ บาท 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวน 
เงินรวม 
(บาท) 

๑ คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางในการติดตอประสานงาน กทม. (๓ 
นาย,ครั้งละ ๑ วัน) (ผนวก ก.) 

๑๐ ครั้ง 
 

๗๒๐ ๗,๒๐๐ 

๒ คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปบรรยายความรูทางดานดารา
ศาสตร ( ๓ นาย,ครั้งละ ๑ วัน) (ผนวก ก.) 

๔ ครั้ง ๗๒๐ ๒,๘๘๐ 

๓ คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางในการติดตอประสานงาน ณ 
จังหวัดเชียงใหม (๓ นาย, ๒๔๐ บาท/คน/วัน, ครั้งละ 
๕ วัน) (ผนวก ก.) 

๒ ครั้ง ๓,๖๐๐ ๗,๒๐๐ 

 

 

 



๑๔๙ 
 

๖.๔ คาใชสอย ๖๔,๑๐๘ บาท 

ลําดับ รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวน 
เงินรวม 
(บาท) 

๑ คาท่ีพักในการติดตอประสานงาน  ณ  จังหวัดเชียงใหม 
(๒ นาย(พ.อ.ลงมา)๗๐๐ บาท/คืน/หอง, ๑ นาย (พ.อ.
(พ.)) ๑,๕๐๐ บาท/คืน/หอง ครั้งละ ๔ คืน) 

๒ ครั้ง ๘,๘๐๐ ๑๗,๖๐๐ 

๒ คาอาหารกิจกรรมดาราศาสตร (๕๐ นาย/ครั้ง/วัน) ๔ ครั้ง ๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๓ คาอาหารวาง (๓๐ นาย/ครั้ง, ๒๐ บาท/คน/วัน) ๖ ครั้ง ๖๐๐ ๓,๖๐๐ 
๔ คา สป.๓ (ผนวก ข.) ๗,๖๓๖ กิโลเมตร ๓ ๒๒,๙๐๘ 

 

๗. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๗.๑ นนร. และบุคลากรของ รร.จปร. ไดรับการพัฒนาความรูทางดานดาราศาสตร และ
เทคโนโลยีอวกาศใหแก นนร. และบุคลากรของ รร.จปร. 

๗.๒ สรางเครือขายความรวมมือดานดาราศาสตรกับสถาบันทางดานดาราศาสตร
ระดบัประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

โครงการสนับสนุน นนร. ในการเขาแขงขันชิงชนะเลิศ ประกอบดวย ๕ โครงการยอย  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผูรับผิดชอบโครงการ     :    กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝก-ศึกษา) 

๑. ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
จํานวนโครงการท่ีไดรับรางวัล 

๒. คาเปาหมาย   
มากกวาหรือเทากับ ๑ 
 
๑) โครงการประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษา      

๑.๑) ผูรับผิดชอบโครงการ   กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๑.๒) หลักการและเหตุผล 

กอศ.สกศ.ฯ มีปณิธานมุงผลิต นนร.ใหมีศักยภาพทางภาษา กอศ.สกศ.ฯ จึงจัดทํา
โครงการการประกวดสุนทรพจน เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาของ นนร.ใหเขารวมประกวดสุนทร
พจนกับสถาบันภายนอกอยางตอเนื่อง สามารถนําไปใชในการปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และยังเปนการสืบสานวัฒนธรรมการใชภาษาไทยอันเปนภาษาประจําชาติไดอีกทางหนึ่ง ผลการ
ประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษา นนร. ไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณใหแกสถาบันตลอดมา 

๑.๓) วัตถุประสงค 
เพ่ือให นนร.ไดพัฒนาทักษะทางภาษาไดอยางถูกตอง และสามารถเขารวม

ประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษา ซ่ึงมีการประกวดกับสถาบันภายนอกเปนประจําทุกป 

๑.๔) ความเปนไปไดของโครงการ 
โครงการนี้มีความเปนไปไดอยางยิ่ง โดยให อจ.กอศ.สกศ.ฯ ดําเนินการฝกซอมการ

กลาวสุนทรพจนใหแก นนร.ทุกวันจันทรและวันพุธ เวลา ๑๕๐๐ – ๑๘๐๐ ณ กอศ.ฯ จนถึงวันเขา
รวมการประกวด โดยมีรายชื่ออาจารยผูสอนดังนี้ 
            - พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ กาญจนโหติ 

- พ.ต.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภาพันธุ 
- ร.อ.หญิง บุษดี อรสิริวรรณ 
- ร.ท.หญิง ฉัฐรภรณ  ยศสุนทร 
- ร.ท.หญิง อําภา   ชางเกวียน 

๑.๕) แผนงานในการดําเนินโครงการ 
๑.๕.๑ รายละเอียดในการดําเนินงาน 

  ๑.๕.๒ เตรียมขอมูลหัวขอเรื่องท่ีจะเขาประกวดสุนทรพจน 



๑๕๑ 
 

  ๑.๕.๓ ฝกซอมการกลาวสุนทรพจนใหแก นนร.ทุกวันจันทรและวันพุธ เวลา ๑๕๐๐ 
– ๑๘๐๐  จนถึงวันประกวด 
 

๑.๖) ระยะเวลาและข้ันตอนการทํางาน 

การดําเนินการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑. คัดเลือก นนร. จํานวน ๒ นาย เพ่ือเตรียมเขา
ประกวด และ อีก ๑ นาย เพ่ือเตรียมเขาประกวด
ในปตอไป 

        

๒. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการและผูฝกซอม 
นนร. 

        

๓. เขียนบทสุนทรพจนรอบเตรยีมตวั : อจ.ตอง
สอนวิธีการเขียนบทและจัดหาหนังสือเก่ียวกับ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในทุกดาน เพ่ือให 
นนร. สืบคน 
(เพ่ือเขาแขงขันรอบภูมิภาค หรือรอบคัดเลือก) 

        

๔. สรุปรายงานผลการประกวดรอบคัดเลือก 
(ระดับภูมิภาค) 

        

๕. ฝกซอมกลาวสุนทรพจนโดยแบงเปนรอบเตรียม
ตัว และรอบฉับพลัน 

        

๖. เขาประกวดรอบภูมิภาค หรือรอบคัดเลือก โดย
มี นนร. ท่ีสนใจหรือเตรียมตัวจะเขาประกวดป
ตอไปตามไปศึกษางานและใหกําลังใจจํานวน ๑๐ 
นาย 

        

๗. เตรียมตัวเขียนบทสุนทรพจนรอบชิงชนะเลิศ 
และฝกซอมกลาวสุนทรพจนท้ังแบบเตรียมตัวและ
แบบฉับพลัน 

        

๘. นนร. ผูเขาประกวดเขาเก็บตัวกอนการประกวด 
๑ วัน 

        

๙. เขาประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ มี
คณาจารยและ นนร. ท่ีตามไปใหกําลังใจจํานวน  
๒๐ นาย 

        

๑๐. สรุปรายงานผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ 
(ระดับประเทศ) พรอมท้ังจัดทําปายนิเทศการ
ประกวดสนุทรพจน รอบคัดเลือกและรอบชิง
ชนะเลิศ 

        

 



๑๕๒ 
 

๑.๗) ความตองการงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถวน) (งบกองทุนพัฒนา 

รร.จปร.) 

๑.๗.๑) คาตอบแทน 

ลําดับ รายการ 
จํานวน

วัน 
จํานวน 

หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวน
เงินรวม 
(บาท) 

๑ คาปฏิบัติงานนอกเวลาวันราชการ วัน
ละ ๓ ช.ม. 
หวงท่ี ๑ เดือน ก.ค. – ส.ค. ๕๙ 

๘ ๔ นาย ๑๕๐ ๔,๘๐๐ 

๒ คาปฏิบัติงานนอกเวลาวันราชการ วัน
ละ ๓ ช.ม. 
หวงท่ี ๒ เดือน ก.ย. ๕๙ 

๑๑ ๔ นาย ๑๕๐ ๖,๖๐๐ 

๓ คาตอบแทนเจาหนาท่ี เปด-ปด หอง
ซอมและควบคุมเครื่องเสียงระหวาง
การฝกซอม 

๑๓ ๑ คน ๕๐ ๖๕๐ 

รวม ๑๒,๐๕๐ 

 

๑.๗.๒ คาใชสอย 

ลําดับ รายการ 
จํานวน

วัน 
จํานวน 

หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวน
เงินรวม 
(บาท) 

๑ คาลางอัดรูปเพ่ือจัดทํารายงาน  ๒๐ ใบ ๑๘ ๓๖๐ 
๒ คาลางอัดรูปเพ่ือแจกจายให นนร.ผู

เขาประกวด 
 ๓๐ ใบ ๑๘ ๕๔๐ 

๓ คาจัดปาย  ๑ ปาย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๔ คาแผนซีดีเพ่ือเก็บขอมูล  ๑ กลอง ๔๕๐ ๔๕๐ 
๕ คากระดาษ A๔  ๕ รีม ๑๒๐ ๖๐๐ 
๖ คาหมึกเครื่อง Laser Printer  ๑ กลอง ๒,๘๖๐ ๒,๘๖๐ 
๗ คาหนังสือเพ่ือสืบคนขอมูลในการเขียน

บท 
    ๑,๕๐๐ 

๘ คาอุปกรณเครื่องเขียน     ๖๔๐ 
รวม ๗,๘๕๐ 



๑๕๓ 
 

๑.๘) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   นนร. มีพ้ืนฐานในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง และมีทักษะทางภาษาเพ่ิมมาก
ข้ึน เม่ือสําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. สามารถนําไปใชปฏิบัติงานราชการของหนวยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ ผูเขาประกวดท่ีไดรับรางวัลจะเปนแรงบันดาลใจใหเพ่ือน นนร. เกิด
ความกระตือรือรนท่ีจะเขาประกวด และฝกพูดภาษาไทยใหชัดเจนและถูกตอง 

๒) โครงการสง นนร. เขารวมการแขงขัน Cyber Security 
๒.๑) หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 

๒.๒) หลักการและเหตุผล 

เนื่องจาก กคศ.สกศ.ฯ ไดกําหนดเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในการสง นนร.เขา
รวมการแขงขันเก่ียวกับสาขาคอมพิวเตอรอยางนอยหนึ่งรายการ ซ่ึงสําหรับปการศึกษานี้จะทําการสง 
นนร.เขารวมการแขงขัน Cyber security ระดับหนวยงานภายในกลาโหม  

 

๒.๓) วัตถุประสงค  
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีขีดความสามารถเขารวมการแขงขันกับหนวยงานภายนอก

ได 
๒.๔) ตัวช้ีวัด 

การเขารวมการแขงขัน 

๒.๕) เปาหมาย 

การเขารวมการแขงขันอยางนอย ๑ รายการ  

๒.๖) ระยะเวลาในการดําเนนิการ :  พ.ค. ๕๙ – ม.ค. ๖๐ 

๒.๗) วิธีการดําเนินการ 

๒.๗.๑) รวบรวมขอมูล การเตรียมการ กําลังพล สถานท่ี อุปกรณ ต้ังชมรม นนร. 

Cyber Security 

๒.๗.๒) ศึกษาแนวทาง รูปแบบ กฎระเบียบการแขงขัน 
๒.๗.๓) สง นนร. เขารวมการแขงขัน 
๒.๗.๔) ประเมินผล 

๒.๘) งบประมาณ : ๗,๕๐๐ บาท 

๒.๘.๑) เตรียมการ เบี้ยเลี้ยง คาเดินทาง ๕,๐๐๐ บาท 
๒.๘.๒) คาเครื่องดื่มอาหารวาง      ๒,๕๐๐ บาท 



๑๕๔ 
 

๒.๙) การติดตามประเมินผล 

สํารวจความคิดเห็นดานความพึงพอใจของการแขงขัน 

๒.๑๐) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

กคศ.ฯ จะมีทีม นนร. ท่ีพรอมสําหรับการแขงขันเก่ียวกับคอมพิวเตอรและไดรับ

รางวัล 

๓) โครงการแขงขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๐ 
 

๓.๑) หนวยเจาของโครงการ    กวย.สกศ.รร.จปร. 
๓.๒) หลักการและเหตุผล 

คอนกรีตมวลเบา เปนวัสดุกอสรางรูปแบบใหมท่ีปจจุบันไดรับความนิยมเปนอยาง
สูง เนื่องจากคอนกรีตมวลเบามีคุณสมบัติพิเศษท่ีแตกตางจากคอนกรีตชนิดอ่ืนๆ คือสามารถนําไป
ปลูกสรางไดอยางรวดเร็ว สงผลใหประหยัดแรงงาน และลดตนทุนในการดําเนินการกอสรางรวมท้ังยัง
สามารถชวยประหยัดพลังงาน ปองกันความรอนไดดี มีความคงทน และมีอายุการใชงานนานกวา ๕๐ 
ป ดวยคุณสมบัติท่ีโดดเดนนี้ทําใหมีการเปลี่ยนมาใชคอนกรีตมวลเบาทดแทนอิฐมอญ หรืออิฐบล็อก
มากข้ึน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ไดดําเนินการจัดการแขงขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา 
ครั้งท่ี ๙ ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเปนการสงเสริม 
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีทางดานคอนกรีตมวลเบา ของนิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาท่ัว
ประเทศ 

ในสวนท่ีเก่ียวของกับ รร.จปร. ตามหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ในปจจุบันจะมี
รายวิชาท่ีเก่ียวของคือวิชาคอนกรีตเทคโนโลยี (CE ๒๖๐๓), วิชาปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (CE 
๒๖๐๒), วิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (CE ๔๒๐๒) และวิชาโครงการวิจัยและสัมมนา ๑ & ๒ 
(CE ๔๙๐๒ & CE ๔๙๐๓) ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีมุงเนนให นนร. มีความรูความเขาใจในการคัดเลือกวัสดุ
มวลรวม อัตราสวนผสมคอนกรีต และดําเนินกรรมวิธีวิจัยและพัฒนาเปนองคความรู เพ่ือนําไปใชให
เกิดประโยชนตอหนวย และกองทัพบกตอไปในอนาคต ซ่ึงรายวิชาดังกลาวเปนความรับผิดชอบของ
กองวิชาวิศวกรรมโยธาในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมให    
นนร. กองวิชาวิศวกรรมโยธามีทักษะและขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานในหนวยทหารชาง 
และเปนนายทหารวิศวกรท่ีมีความรูความสามารถของกองทัพตอไปในอนาคต และเปนการสงเสริม
กิจกรรมของ นนร. ใหมีโอกาสรวมกิจกรรมทางดานวิศวกรรมโยธากับสถาบัน/หนวยงานภายนอก  

นนร. ไดเขารวมแขงขันมาแลว ๓ ครั้งตั้งแตป ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ซ่ึงเขารวมแขงขัน 
ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จว.ป.ข. ในป ๒๕๕๘ แขงขัน
ใน ๒๒ – ๒๔ ก.ย.๕๘ ซ่ึงทีม กวย.สกศ.ฯ ไดลําดับท่ี ๔ จาก ๑๙ ทีมท่ีผานเขารอบท่ีสองในประเภท
เบาท่ีสุดและคาดวาในป ๒๕๕๙ ทางเจาภาพจะจัดข้ึนในราวเดือน ก.ย.๕๙ เชนกัน 

 



๑๕๕ 
 

๓.๓) วัตถุประสงค 
๓.๓.๑)  เพ่ือให นนร. ไดใชความรูท่ีไดศึกษาในหองเรียนนําไปฝกปฏิบัติ 
๓.๓.๒)  เปนการเปดโลกทัศนและวิสัยทัศนให นนร. ไดรับทราบนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสมัยใหมในงานดานคอนกรีตเทคโนโลยี และวิศวกรรมโยธา 
๓.๓.๓)  เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในงานดานคอนกรีตเทคโนโลยี 
๓.๓.๔) เพ่ือนําความรูท่ีไดรับจากการแขงขันมาปรับปรุงงานวิจัยของ นนร. ท่ีกําลัง

ดําเนินการอยู 
 

๓.๔) ความเปนไปไดของโครงการ 

การจัดการแขงขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา จัดข้ึนปละ ๑ ครั้ง โดย
ตอเนื่องกันมา ในป ๒๕๕๙  จะเปนการจัดแขงขันเปนปท่ี ๑๐  ซ่ึงจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล   

 

๓.๕) ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ก.ค.- ต.ค. ๕๙ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
๑. การเตรียมการ 
    ๑.๑ ศึกษาเอกสาร 
    ๑.๒ ออกแบบการทดลอง
คอนกรีตมวลเบา 

    

๒. การปฏิบัติ 
    ๒.๑ เตรียมการแขงขัน 
    ๒.๒ เขารวมแขงขัน 

    

๓. รายงานผลและสรุปโครงการ     
 

๓.๖) ความตองการงบประมาณ (งบกองทุนพัฒนา รร.จปร.) 
ความตองการงบประมาณ คาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาท่ีพักสําหรับเจาหนาท่ี และ

จัดซ้ือวัสดุเพ่ือฝกซอม เตรียมการแขงขัน  เปนจํานวน ๒๑,๑๘๐ บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งรอยแปด
สิบบาทถวน) ดังนี้ 
ลําดับ หมวด จํานวน หนวยนับ ราคา/หนวย 

(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) 

๑ คาตอบแทน 
- นายทหาร/นายสิบ (๓ วัน) 

 
๔ 

 
คน 

 
๒๔๐ บาท/คน/วัน 

 
๒,๘๘๐ 

 

 



๑๕๖ 
 

ลําดับ หมวด จํานวน หนวยนับ 
ราคา/หนวย 

(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) 

๒ คาวัสด ุ
๒.๑ ปูนซีเมนตปอรตแลนด    
    ประเภท ๑ (ชางแดง) 
๒.๒ ทรายหยาบละเอียด 
๒.๓ หินเกล็ดใหญ (๓/๘) 
๒.๔ วัสดุผสมเพ่ิม 

 
๒๐ 

 
๕ 
๕ 
๑ 

 
ถุง 
 

ลบ.ม. 
ลบ.ม. 

เหมาจาย 

 
๑๕๐ 

 
๕๕๐ 
๕๕๐ 

๕,๐๐๐ 

 
๓,๐๐๐ 

 
๒,๗๕๐ 
๒,๗๕๐ 
๕,๐๐๐ 

๓ คาใชสอย 
-หองพักคู (๒ หอง ๒ คืน) 

 
๔ 

 
คน 

 
๖๐๐ บาท/คน/คืน 

 
๔,๘๐๐ 

 รวม    ๒๑,๑๘๐ 
 

๓.๗) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
   ๓.๗.๑) เปนการเพ่ิมพูนความรูและการนําความรูจากการศึกษาของ นนร. สาขา

วิศวกรรมโยธา ในวิชาวัสดุวิศวกรรม (CE ๒๖๐๑), วิชาปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม (CE ๒๖๐๒), วิชา
คอนกรีตเทคโนโลยี (CE ๒๖๐๓), วิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (CE ๔๒๐๒), วิชาการ
ออกแบบคอนกรีตอัดแรง (CE ๔๒๐๔) และวิชาโครงการคนควาวิจัยและสัมมนา ๑ และ ๒ มา
ทบทวนและใชประโยชนในการแขงขัน 

๓.๗.๒) นนร. จะไดเรียนรูกรรมวิธีใหมในการผสมคอนกรีตมวลเบา ซ่ึงเปน

นวัตกรรมใหมในวงการวิศวกรรมโยธาในประเทศไทย (เริ่มเขามาในประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. ๒๕๔๐) 

๓.๗.๓) นนร. ไดมีการแลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติดานวิศวกรรมโยธากับ

นักศึกษาตางสถาบัน 

๓.๗.๔) การเขารวมการแขงขันสามารถนํามาใชในการประกันคุณภาพการศึกษา

ของ กวย.สกศ.ฯ ได 

๓.๗.๕) เผยแพรชื่อเสียงของ รร.จปร. ใหกับสังคมภายนอกรูจัก 

๔) โครงการแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ประจําป ๒๕๕๙ 

๔.๑) หนวยเจาของโครงการ  กวย.สกศ.รร.จปร. 
๔.๒) หลักการและเหตุผล 

การแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาจัดข้ึนครั้งแรกเม่ือปการศึกษา ๒๕๔๖ โดยเปน
การแขงขันสําหรับนักศึกษาภายในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ม.ศรีปทุม จากนั้น
ก็มีการพัฒนารูปแบบการแขงขันเปนการแขงขันระหวางสถาบันและไดรับความนิยมมากข้ึนอยาง



๑๕๗ 
 

ตอเนื่อง ในปการศึกษา ๒๕๔๙ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร ม.ศรีปทุม ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถวยรางวัลอันทรงคุณคาตอการ
แขงขัน ทางคณะจัดการแขงขันจึงใชชื่อ “การแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนมา    

โดยในปการศึกษา ๒๕๕๙ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะ
วิศวกรรมศาสตร ม.ศรีปทุม รวมกับ บริษัท โปรเจคแพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จะไดจัด
โครงการแขงขันสะพานเหล็กระดับอุดมศึกษาประมาณเดือน พ.ย.๕๙ (ป ๒๕๕๘ จัด ๖ พ.ย.๕๘) ณ 
ลานอเนกประสงค อาคารสยามบรมราชกุมารี ม.ศรีปทุม โดยมีรางวัลเปนถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โลเกียรติยศและเงินรางวัลมูลคารวมกวา ๑๒๖,๐๐๐.-
บาท  

หลักเกณฑการพิจารณาตัดสิน – สะพานเหล็กทุกทีมจะตองผานเง่ือนไขความ
แข็งแรงของโครงสราง ซ่ึงโครงสรางจะตองผานการทดสอบการรับน้ําหนักกดกระทําเปนจุดท่ีก่ึงกลาง
สะพานไดถึง ๑,๐๐๐ กก. และมีคาการแอนตัวท่ีก่ึงกลางสะพานไมเกิน ๕.๐ ซม. หลังจากนั้นจึง
สามารถรับการตัดสินพิจารณาคะแนนรวม ๑๐๐ คะแนนซ่ึงจําแนกออกเปน ๔ หัวขอ ดังนี้ 

- ความรวดเร็วในการกอสราง (Speed)    ๒๕ คะแนน      
- ความประหยัด (Economy)     ๒๕ คะแนน      
- ความตานทานตอการเปลี่ยนรูปรางของโครงสราง (Stiffness) ๒๕ คะแนน      
- ประสิทธิภาพของโครงสราง (Efficiency)   ๒๕ คะแนน      

- ในหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา รร.จปร. หลักสูตรปรับปรุง
ป ๒๕๕๘ นั้น วิชาท่ีเก่ียวของกับการแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาไดแก วิชา CE ๓๑๐๒ การ
วิเคราะหโครงสราง ๑, วิชา CE ๔๑๐๓ การวิเคราะหโครงสราง ๒, วิชา CE ๕๒๐๓ การออกแบบ
โครงสรางไมและเหล็ก, วิชา CE ๒๖๐๑ วัสดุวิศวกรรม และวิชา CE ๒๖๐๒ ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม 
ซ่ึงเปนวิชากลุมวิชาแกนท่ีระบุในหลักสูตรและเปนการเพ่ิมทักษะและการประยุกตใชองคความรูจาก
การเรียนการสอน อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรับใชกองทัพบกใน
อนาคตตอไป 

๔.๓) วัตถุประสงค 
๔.๓.๑) เพ่ือให นนร. ไดใชความรูท่ีไดศึกษาในชั้นเรียนมาฝกปฏิบัติทดสอบ 
๔.๓.๒) เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและเสริมสรางประสบการณในงานโครงสรางเหล็กของ 

นนร. 
๔.๓.๓ เพ่ือสรางความสามัคคีและเครือขายระหวางสถาบันอุดมศึกษาดวยกัน 

 

๔.๔) ความเปนไปไดของโครงการ 
การแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาจัดข้ึนครั้งแรกเม่ือปการศึกษา ๒๕๔๖ และได

จัดตอเนื่องทุกปการศึกษาจนถึงปการศึกษา ๒๕๕๓ โดยเวนชวงการจัดระหวางป ๒๕๕๔-๒๕๕๗ และ
เริ่มจัดอีกครั้งในป ๒๕๕๘ โดยการเขารวมการแขงขันในครั้งนี้จะเปนการเขารวมการแขงขันครั้งท่ีสอง
ของ รร.จปร. 



๑๕๘ 
 

 

๔.๕) ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ ก.ย.- พ.ย. ๕๙ 

ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

๑. วางแผนการดําเนินการ    

๒. ประกอบและทดสอบ    

๓. ซักซอมการปฏิบัติ    

๔. แขงขัน    

๕. รายงานผล    

๔.๖) ความตองการงบประมาณ (งบกองทุนพัฒนา รร.จปร.) 

ลําดับ หมวด จํานวน หนวยนับ 
ราคา/หนวย 

(บาท) 
รวมเงิน 
(บาท) 

๑ คาตอบแทน 
- นายทหาร/นายสิบ (๒ วัน) 

 
๔ 

 
คน 

 
๒๔๐ บาท/คน/วัน 

 
๑,๙๒๐ 

๒ คาวัสดุ 
๒.๑ เหล็กท่ีใชประกอบรูปหนา
ตัด Rectangular/Square box, 
Equal Angle, Unequal Angle, 
Channel, Light Lip Channel 
๒.๒ สกรูและนอต 

 
๑ 
 
 
 

๑ 

 
ชุด 
 
 
 

ชุด 

 
๒๓,๐๐๐ 

 
 
 

๓,๐๐๐ 

 
๒๓,๐๐๐ 

 
 
 

๓,๐๐๐ 
๓ คาใชสอย 

๓.๑ คาสมัครเขาแขงขัน 
๓.๒ หองพักคู (๒ หอง ๑ คืน) 

 
๑ 
๔ 

 
ทีม 
คน 

 
๔,๐๐๐ 

๖๐๐ บาท/คน/คืน 

 
๔,๐๐๐ 
๒,๔๐๐ 

 รวม    ๓๔,๓๒๐ 

๔.๗) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
การเขารวมการแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาของ นนร.รร.จปร. สามารถเสริม

ทักษะและประยุกตองคความรูจากการเรียนการสอนวิชา CE ๓๑๐๒ การวิเคราหโครงสราง ๑, วิชา 
CE ๔๑๐๓ การวิเคราะหโครงสราง ๒, วิชา CE ๕๒๐๓ การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก, วิชา CE 
๒๖๐๑ วัสดุวิศวกรรม และวิชา CE ๒๖๐๒ ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม อีกท้ังกิจกรรมนี้ยังสงเสริมให 



๑๕๙ 
 

นนร. ทราบถึงเทคโนโลโนยีใหมท่ีเก่ียวกับโครงสรางเหล็ก แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 
ตลอดจนเปนโอกาสในการ ปชส. และสรางชื่อเสียงใหกับ รร.จปร. ไดอีกดวย 

 
๕) โครงการแขงขันฮอนดาประหยัดเช ื้อเพลิง 

๕.๑) หนวยเจาของโครงการ :   กวค.สกศ.รร.จปร. 

๕.๒) หลักการและเหตุผล  
ปจจุบันพลังงานเชื้อเพลิงเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตประจําวันของมนุษยและนับวัน

จะหมดไป การประดิษฐยานยนตท่ีสามารถประหยัดเชื้อเพลิงไดมากเทาไรก็จะทําใหยืดระยะเวลาการ
หมดไปของพลังงานเชื้อเพลิงของโลกมากข้ึนเทานั้น  รวมท้ังสามารถชวยลดมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการ
เผาไหมไดอีกทางหนึ่งดวย 

การแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงจึงถือกําเนิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝง
และกระตุนจิตสํานึกดานการประหยัดพลังงานใหแกผูเขาแขงขันและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังเปน
โอกาสใหนักประดิษฐไทยไดทาทายแนวความคิดใหมๆ ในการประดิษฐคิดคนพัฒนาความคิด
สรางสรรคทางเทคโนโลยี จากทฤษฎีสูการปฏิบัติเพ่ือยกระดับความสามารถนักประดิษฐไทย สงเสริม
การทํางานเปนหมูคณะและสนับสนุนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน การแขงขันฮอนดาประหยัด
เชื้อเพลิงซ่ึงจัดข้ึนในประเทศไทย โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนดา จํากัด รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงข้ึนอยางตอเนื่อง ไดมีการ
ปรับเปลี่ยนกติกา โดยกําหนดใหทุกประเภทแขงขันใชเครื่องยนตฮอนดาเวฟ ๑๑๐ ไอ ระบบหัวฉีด
ท้ังหมด เพ่ือเปนการพัฒนาความรู ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ในการคัดเลือกทีมแขงขันเขา
สูระดับประเทศ ชิงถวยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในสวนท่ีเก่ียวกับ รร.จปร.นั้น ตามหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีการ
เรียนการสอนทางดานเทคโนโลยียานยนตใหกับ นนร. ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  การแขงขันฮอนดา
ประหยัดเชื้อเพลิงยังเปนความสัมพันธตอเนื่องกับกลุมโครงงานของ นนร.อีกดวย 

เพ่ือให นนร. สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล มีทักษะและขีดความสามารถเพียง
พอท่ีจะเปนวิศวกรของกองทัพตอไปในอนาคต และเปนการสงเสริมกิจกรรมของ นนร. ใหไดมีโอกาส
รวมกิจกรรมภายนอกในระดับประเทศรวมกับสถาบันการศึกษาตางๆ ในประเทศ กองวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล จึงสงทีมเขารวมการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิงในครั้งนี้ ในนามชื่อทีม “นาย
รอย จปร.” เขารวมหนึ่งทีม ซ่ึงในการเขารวมแขงขันระยะแรก สถิติท่ีทําไดไมถึง ๒๐๐ กม./ลิตร  

 

 

 

 



๑๖๐ 
 

สถิติระดับประเทศในการเขารวมการแขงขัน ๔ ปหลัง ดังนี้ 

ครั้งท่ี ปท่ีเขารวมแขงขัน สถิติท่ีทําได ไดลําดับท่ี/จํานวนทีม หมายเหตุ 

๑๕ ๒๕๕๕ ๖๓๑.๕๐ ๒๕/๓๘๒ ทีม  

๑๖ ๒๕๕๖ ๕๔๒.๕๕ ๔๓/๓๘๕ ทีม  

๑๗ ๒๕๕๗ - - วิ่งไมครบรอบเนื่องจาก

ยางแตก 

๑๘ ๒๕๕๘ - - เครื่องยนตขัดของ

สตารทไมติด 
 

๕.๓) วัตถุประสงค 
๕.๓.๑) เพ่ือการสงเสริมทักษะดานวิศวกรรมยานยนตใหแก นนร. 
๕.๓.๒) เพ่ือการปลูกฝงจิตสํานึกการประหยัดพลังงานและการอนุรักษสิ่งแวดลอม

ใหแก นนร. 
๕.๓.๓) เพ่ือการสงเสริมการทํากิจกรรมเปนหมูคณะในการจัดทีมงานเพ่ือใหพรอม

ในการแขงขัน 

๕.๔) ตัวช้ีวัด 
การเขารวมแขงขันวิ่งไดครบรอบตามท่ีกติกาการแขงขันกําหนด และสถิติความ

สิ้นเปลืองของน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช 

๕.๕) เปาหมาย 
ทําสถิติการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงใหดีกวาสถิติท่ีผานมา 

๕.๖) ระยะเวลาในการดําเนินการ : ส.ค. – พ.ย.๕๙ 

๕.๗) วิธีการดําเนินการ  
๕.๗.๑ แผนการดําเนินการ 

กิจกรรม 
เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

สถานท่ี 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  

วางแผนการดําเนินการ     กวค.ฯ 

 



๑๖๑ 
 

 

กิจกรรม 
เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

สถานท่ี 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  

ซักซอมและเตรียมการแขงขัน     รร.จปร. 

แขงขันระดับประเทศ     สนามแขงขันกําหนด

โดยผูจัดการแขงขัน 

รายงานผล      

๕.๗.๒) เจาหนาท่ีดําเนินงาน 
- พ.อ.โสภณ  เสนียวงศ ณ อยุธยา  อจ.สกศ.ฯ 
- ร.ท.อุกฤษณ  อันทพิษ   รรก.อจ.สกศ.ฯ  

๕.๗.๓) เจาหนาท่ีสนับสนุน 
- จ.ส.อ.กิตติชัย  ทุยดอย   นายสิบหองปฏิบัติการ สกศ.ฯ 
- ส.อ.ณรงค  บุตรแสง      นายสิบหองปฏิบัติการ สกศ.ฯ 

๕.๗.๔) นักเรียนนายรอยสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจํานวน ๘ นาย  โดยใชสถานท่ี  

ณ กวค.สกศ.ฯ  

๕.๘) งบประมาณ จากกองทุนพัฒนาโรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลาประจําป ๒๕๕๙ 
จํานวนเงิน ๓๒,๐๒๐.- (สามหม่ืนสองพันยี่สิบบาทถวน) 

๕.๙) การติดตามประเมินผล 
กองวิชาฯ ดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน การขออนุมัติการเดิน

ทางการเขารวมแขงขัน การรวมการแขงขัน และการรายงานผลการแชงขัน ให สกศ.ฯ ทราบ 

๕.๑๐) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
๕.๑๐.๑)  เปนการสงเสริมให นนร. ไดรับความรูและประสบการณจาการไดเขา

รวมกิจกรรมดานเทคโนโลยียานยนต รวมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ   

๕.๑๐.๒) เปนการเผยแพรสถาบัน รร.จปร. ในดานวิศวกรรมใหสถาบันการศึกษา
ท่ัวประเทศและสังคมภายนอกไดรูจัก วามีการเรียนการสอน  

 

  



๑๖๒ 
 

๖) โครงการแขงขันอากาศยานอัตโนมัติประจําป ๒๕๕๙ 
 

๖.๑) หนวยเจาของโครงการ   :  กวฟ.สกศ.รร.จปร. 

๖.๒) หลักการและเหตุผล  

อากาศยานไรคนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เปนอากาศ
ยานท่ีไมมีนักบิน ประจําการอยูบนเครื่อง เปนอากาศยานท่ีไรคนขับหรือนักบินแตสามารถควบคุมได 
อากาศยานท่ีควบคุมจากระยะไกล ใชการควบคุมอัตโนมัติซ่ึงมีอยู ๒ ลักษณะ คือ การควบคุม
อัตโนมัติจากระยะไกล และการควบคุมแบบอัตโนมัติ โดยใชระบบการบินดวยตนเองซ่ึงตองอาศัย
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีระบบท่ีซับซอนแลวมีการติดตั้งไวในอากาศยาน อาจมีการติดตั้งกลอง
ถายภาพคุณภาพสูง ท้ังกลองถายภาพในเวลากลางวัน (Electro Optical) และ กลองอินฟาเรด 
(Infrared Sensor) ท่ีสามารถบันทึกภาพระยะไกลไดแลว แพรภาพสัญญาณมายังจอภาพท่ีสถาน ี
ภาคพ้ืนดิน ในเวลาท่ีใกลเวลาจริงมากท่ีสุด (Near Real Time: NRT) ทําให ผูบังคับบัญชา สามารถ
มองเห็นภาพ สนามรบ ในเวลาท่ีใกลเวลาเปนจริงมากท่ีสุด นอกจากนั้นอากาศยานไรคนขับยัง
สามารถปฏิบัติภารกิจดานขาวกรอง การเฝาตรวจ การคนหาเปาหมาย และการลาดตระเวนหรือท่ีเรา
เรียกวา ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) ได เปนตน 

๖.๓) วัตถุประสงคของโครงการ 

๖.๓.๑) เพ่ือให นนร. เขารวมการแขงขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจําป ๒๕๕๙ 
๖.๓.๒) เพ่ือให นนร. มีความรูและประสบการณในดาน UAV 
๖.๓.๓) เพ่ือการสงเสริมทักษะดานอากาศยานอัตโนมัติใหแก นนร. 
๖.๓.๔) เพ่ือการสงเสริมการทํากิจกรรมเปนหมูคณะในการจัดทีมงานเพ่ือใหพรอม

ในการแขงขัน 
๖.๔) ความเปนไปไดของโครงการ 

๖.๔.๑) บุคลากร 
บุคลากรมีความรู และประสบการณดานเครื่องบินบังคับวิทยุ (RC 

Planes) และเครื่องบินไรคนขับ (UAV) จากการดําเนินโครงการในป ๒๕๕๘ 
๖.๔.๒) นนร. สามารถบังคับอากาศยานได จากการฝกกอนเขาแขงขัน 
๖.๔.๓) เครื่องมือ และสิ่งอํานวยความสะดวก 

กวฟ.สกศ.ฯ มีหองปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร และหองปฏิบัติการ
ทางการสื่อสารสามารถ สนับสนุนโครงการไดในสวนท่ีเก่ียวของ นอกจากนั้นยังมีหองวางท่ีสามารถใช
จัดเก็บอุปกรณและใชปฏิบัติงาน ดาน UAV โดยเฉพาะ 

 
 
 
 

  



๑๖๓ 
 

๖.๕) แผนงานในการดําเนินโครงการ 
 

ลําดับ รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินโครงการ ประจําป ๒๕๕๙ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

๑. ศึกษาขอมูล
ระบบ 

           

๒. จัดซ้ือ
อุปกรณ 

           

๓. ประกอบ
โครงสราง 

           

๔. พัฒนาและ
ทดสอบ
ระบบ
ควบคุมการ
บิน 

           

๕. ฝก นนร.
ดาน UAV 

           

๖ . เขารวมการ
แขงขัน 

           

 

๖.๖) ความตองการงบประมาณ (รายละเอียดเปนหมวดๆ) (งบกองทุนพัฒนา รร.จปร.) 
        งบประมาณท้ังสิ้น        ๗๓,๒๑๕.- บาท 

๖.๖.๑) คาตอบแทน        ๔,๓๒๐  บาท 
 

ลําดับ รายการ 
จํานวน 
(วัน) 

หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย
(บาท) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

๑. คาเบี้ยเลี้ยง  
 - นายทหาร ๔ นาย นายสิบ ๒ 
นาย 

 
๓ 

 

๒๔๐ × ๖ × ๓ 

 
๔,๓๒๐ 

 
๔,๓๒๐ 

 

 



๑๖๔ 
 

๖.๖.๒ คาวัสดุ   ๖๘,๘๙๕  บาท  

ลําดั
บ 

รายการ จํานวน หนวยนับ 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวนเงิน 
รวม 

(บาท) 
๑. โครง Quadrotor Tarlot ๖๕๐ 

sport 
๒ ลํา ๔,๗๐๐ ๙,๔๐๐ 

๒. Autopilot pixhawk ๒.๔.๖ ๑ ชุด ๘,๐๓๒ ๘,๐๓๒ 
๓. GPS LEA ๖H ๑ ชุด ๔,๑๖๕ ๔,๑๖๕ 
๔. PPM encoder ๑ ชุด ๑,๖๓๕ ๑,๖๓๕ 
๕. Motor sqid ๓๕๐๘ kv๕๘๐  ๔ ชุด ๘๕๐ ๓,๔๐๐ 
๖. Speed hobbywing ๖๐a ๔ ชุด ๑,๕๐๐ ๖,๐๐๐ 
๗. Data Link Telemetry rfd

๙๐๐+  
๑ ชุด ๙,๙๙๓ ๙,๙๙๓ 

๘. Video Link Tx ๕.๘ Ghz  ๑ ชุด ๓,๙๐๐ ๓,๙๐๐ 
๙. กลองถายภาพ full hd boscam ๑ ชุด ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ 

๑๐. Battery AGA ๑๐,๐๐๐ mA ๔s ๒ กอน ๓,๘๐๐ ๗,๖๐๐ 
๑๑. ใบพัด ๑๕x๕.๕  ๒ คู ๖๕๐ ๑,๓๐๐ 
๑๒. เครื่องชารตแบตเตอรรี่ cellpro 

powerLab ๖ 
๑ ชุด ๕,๔๐๐ ๕,๔๐๐ 

๑๓. Airspeed for pixhawk ๑ ชุด ๓,๒๗๐ ๓,๒๗๐ 
    รวม ๖๘,๘๙๕ 

 

๖.๗) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

๖.๗.๑) เปนการสงเสริมให นนร. ไดรับความรูและประสบการณจาการไดเขารวม

กิจกรรมดานอากาศยานอัตโนมัติ รวมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

๖.๗.๒) เปนการเผยแพรสถาบัน รร.จปร. ในดานวิศวกรรมใหสถาบันการศึกษาท่ัว

ประเทศและสังคมภายนอกไดรูจัก 
    

๗) โครงการแขงขันหุนยนตรายการ เวิลด โรบอท เกมส ไทยแลนด แชมเปยนชิฟ 

     (World Robot Games Thailand Championship ๒๐๑๖) 

๗.๑) หนวยเจาของโครงการ กวฟ.สกศ.รร.จปร. 

 

https://www.facebook.com/wrg.thailand/


๑๖๕ 
 

๗.๒) หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันเปนท่ียอมรับวาหุนยนต ไดมีความเก่ียวของกับชีวิตประจําวันในหลายดาน 
เชน ดานการแพทย ดานอุตสาหกรรมการผลิต ดานการสํารวจ และดานการทหาร  ดวยความ
ตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีนี้เอง จึงไดมีหลายสถาบันและหลายหนวยงาน ไดจัดการ
แขงขันหุนยนตรายการตางๆ ข้ึน มีตั้งแตระดับประถม จนถึง ระดับอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริม พัฒนา
เยาวชนท่ีมีความรู ความสนใจ ดานเทคโนโลยี และมีความคิดริเริ่ม 

รายการแขงขันหุนยนตรายการ World Robot Games Thailand ๒๐๑๖ จัดข้ึน
เพ่ือพัฒนาการแขงขันหุนยนตรายการนี้ใหเปนท่ียอมรับในระดับโลก ซ่ึงสงผลตอประเทศไทยในการ
สรางความเชื่อม่ันวา บอรดควบคุมผลิตโดย INEX ซ่ึงเปนบริษัทคนไทย มีคุณภาพและศักยภาพท่ีดี
เพียงพอสําหรับการสรางหุนยนตเพ่ือการแขงขันในระดับนานาชาติ 

การแขงขัน World Robot Games Thailand ๒๐๑๖ เปนอีกการแขงขันหนึ่งท่ีเปน
การพัฒนาศักยภาพของ นนร. ทางดานความคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรค ผานการแขงขันใน
การออกแบบผลิตหุนยนต และยังเปนโอกาสท่ีดีท่ี อจ.สกศ.ฯ และ นนร. ไดทําการแลกเปลี่ยนองค
ความรูและเปดมุมมองใหมๆ ในวงการหุนยนตและเทคโนโลยีอีกดวย 

๗.๓) วัตถุประสงคของโครงการ 
๗.๓.๑) เพ่ือให นนร. รูจักการบูรณาการองคความรูจากหลายสาขาวิทยาการ เชน 

วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเครื่องกลและ วิทยาการคอมพิวเตอร ดวยการลงมือปฎิบัติ 
๗.๓.๒) เพ่ือสงเสริมการพัฒนาการของ นนร. ท่ีมีความรู ทักษะ ความสนใจดาน

หุนยนต และ เปนการเปดโลกทัศนทางความคิด อีกท้ังยังเปนการแสดงศักยภาพของ นนร. ตอ
บุคคลภายนอก 

๗.๓.๓) เพ่ือเปนการฝกให นนร. รูจักการทํางานเปนทีม และทํางานอยางเปนระบบ 
มีข้ันตอน 

๗.๓.๔) เพ่ือใหนนร. รูจักความมีน้ําใจนักกีฬา และสรางสัมพันธท่ีดีตอเพ่ือนตาง
สถาบัน อันเปนแนวทางในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ 

๗.๔) เปาหมายการดําเนินงาน 

๗.๔.๑) เพ่ือให นนร.ไดทําคนควาวิจัยและไดประดิษฐหุนยนต ท่ีใชในการแขงขัน 
และเปนการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเขารวมการแขงขันท่ัว
ประเทศ 

๗.๔.๒) เพ่ือทําฝกพัฒนาความคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรค รวมถึงการ
ประยุกตใชงานความรูทางวิชาการท่ีไดศึกษาในชั้นเรียน 

๗.๔.๓) เพ่ือฝกการทํางานรวมกันเปนทีม และการทํางานรวมกับบุคคลภายนอก 
 
 



๑๖๖ 
 

๗.๕) แผนงานในการดําเนินโครงงาน 

ลําดับ รายการ 
เดือน พ.ค. ๕๙ – ก.ค. ๕๙ 

สถานท่ี 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

๑. วิเคราะหภารกิจในการแขงขัน 
และวางแผนข้ันตน 

   กวฟ.สกศ.ฯ 

๒. นําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะห
และออกแบบหุนยนต 

   กวฟ.สกศ.ฯ 

๓. ลงมือประกอบโครงสรางและ
แผงวงจร 

   กวฟ.สกศ.ฯ 

๔ ทําการทดสอบระบบขับเคลื่อน 
กลไกตางๆ พรอมปรับปรุงแกไข 

   กวฟ.สกศ.ฯ 

๕. เขารวมการแขงขัน World Robot 
Games Thailand 
Championship ๒๐๑๖ 

   ศูนยการคาเซียร 
รังสิต 

๖. ประชุ ม ถึ ง ข อ แก ไ ข ของก า ร
แขงขัน 

   กวฟ.สกศ.ฯ 

 

๗.๕.๑ รายละเอียดในการดําเนินการ 

๗.๕.๑.๑) วิเคราะหภารกิจในการแขงขัน 

๗.๕.๑.๒) ศึกษาทําความเขาใจกติกาและสอบถามขอสงสัยกับกรรมการ 
พรอมศึกษากลไกและรูปแบบของหุนยนต 

๗.๕.๑.๓) ทําการออกแบบหุนยนตตนแบบดวยมือ                           
๗.๕.๑.๔) นําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหและออกแบบหุนยนต 
๗.๕.๑.๕) รวบรวมขอมูลและทําการวิเคราะหโครงสราง โดยปรับแกจาก

แบบหุนยนตตนแบบ 

๗.๕.๑.๖) ทําการออกแบบดวยโปรแกรม Solid work 

๗.๕.๑.๗) จัดหาวัสดุและอุปกรณท่ีใช โดยประมาณการปริมาณวัสดุแตละ
ชนิด จากระยะและสดัสวนในโปรแกรม Solid work 

๗.๕.๑.๘) ลงมือประกอบโครงสรางและแผงวงจร 

๗.๕.๑.๙) ประกอบโครงสรางตามแบบและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

๗.๕.๑.๑๐) ลงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ลงบนแผนปรินท 
๗.๕.๑.๑๑) ประกอบสวนวงจรเขากับโครงสราง 

๗.๕.๑.๑๒) ทําการทดสอบระบบขับเคลื่อน กลไกและระบบควบคุม 

๗.๕.๑.๑๓) ทดสอบบนพ้ืนผิวและจําลองสภาพสิ่งกีดขวางตางๆ 

๗.๕.๑.๑๔) จดบันทึกขอปรับปรงุและทําการปรับแก 

https://www.facebook.com/wrg.thailand/
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๑๖๗ 
 

๗.๕.๑.๑๕) ทําซํ้าขอ ๔.๑.๙.๑ - ๔.๑.๙.๒ จนกระท่ังเปนท่ีพอใจ 

๗.๕.๑.๑๖) เขารวมการแขงขันหุนยนต World Robot Games Thailand 
Championship ๒๐๑๖  ในวันท่ี ๒๙ – ๓๑ ก.ค. ๕๙  ณ ศูนยการคาเซียร รังสิต 

๗.๕.๑.๑๗) ประชุมถึงขอแกไขดานโปรแกรม โครงสราง กลไก จุดออนจุด
แข็งของตนเองและทีมอ่ืนๆ พรอมท้ังจดบันทึก เพ่ือปรับใชในการแขงขันครั้งตอไป 

๗.๖) ระยะเวลาดําเนินการ 

พ.ค. - ก.ค. ๕๙ (แขงขันรายการ World Robot Games Thailand 
Championship ๒๐๑๖  ในวันท่ี ๒๙ – ๓๑ ก.ค. ๕๙  ณ ศูนยการคาเซียร รังสิต) 

๗.๗) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๗.๗.๑) นนร. ไดฝกการทํางานเปนทีม การวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ 

๗.๗.๒) นนร. ไดความรู ทักษะ และประสบการณทางดานหุนยตมากข้ึน ท้ังจาก
ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ 

๗.๗.๓) นนร. เกิดความคิดริเริ่ม ขยายกรอบทางความคิดและมีโลกทัศนท่ีกวางข้ึน 
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสถาบัน 

๗.๗.๔) นนร. มีแรงจูงใจในการพัฒนาขีดความสามารถ และองคความรูทางดาน
หุนยนต 

๗.๘) ความตองการงบประมาณ (งบกองทุนพัฒนา รร.จปร.) 
ลําดับ หมวด จํานวน ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน 

๑ คาตอบแทน 

คาเบี้ยเลี้ยง 

- นายทหาร ๔ นาย และพลขับ ๑ นาย 

คาเชาที่พัก 

- หองคู (นายทหาร ๓ นาย และพลขับ ๑ 

นาย) 

- หองเดี่ยว (นายทหารหญิง ๑ นาย) 

 

 

๓ วัน 

 

๒ คืน 

 

๒ คืน 

 

 

๒๔๐ บาท/คน/วัน 

 

๖๐๐ บาท/คน/วัน 

 

๑,๐๐๐ บาท/คน/

วัน 

 

 

๓,๖๐๐ 

 

๔,๘๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 
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๑๖๘ 
 

ลําดับ หมวด จํานวน ราคาตอหนวย รวมเปนเงิน 

๒ คาวัสดุ    

 - เลือ่ยจิ๊กซอว ๑ ชุด ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

 - เครื่องพิมพชิ้นงานสามมิติ ๑ เคร่ือง ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ 

 - บอรดไมโครคอนโทรลเลอร ๑ ชุด ๑,๘๐๐ ๑,๘๐๐ 

 - ชุดรีโมทควบคุมไรสาย                             ๑ ชุด ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ 

 - บอรดควบคุมความเร็วมอเตอร                       ๑ ชุด ๘๖๐ ๘๖๐ 

 - มอเตอรไฟฟา                                       ๑ ชุด ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

 - เครื่องประจุแบตเตอรรี่                              ๑ ชุด ๔,๕๐๐ ๔,๕๐๐ 

 - วัสดุประเภทโครงสราง                              ๑ ชุด ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

 - อ่ืนๆ เชน สายไฟ ตะก่ัว ทอหด                    ๑ ชุด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

 - คาสรางสนามแขงขันจําลอง                          ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

๓ เงินแกปญหาสําหรับการแขงขนั  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๖๙,๕๖๐ 

 
 

 

 

 
 
 



๑๖๙ 
 

โครงการ เสริมสรางคุณลักษณะผูนําแก นนร. สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
ประกอบแผนปฏิบตัิราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. ผูรับผิดชอบโครงการ   :   กมส.สกศ.รร.จปร.    

๒. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาเปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของกองทัพบก มี

หนาท่ีใหการศึกษาอบรมแกนักเรียนนายรอยเพ่ือใหเปนนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตย 
สุจริต และเปนนายทหารหลักของกองทัพ ซ่ึงเม่ือสําเร็จการศึกษาออกไปแลวจะตองทําหนาท่ีตามท่ี
รัฐธรรมนูญกําหนดไว คือ การพิทักษรักษาเอกราช ความม่ันคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย 
ผลประโยชนแหงชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และเพ่ือการพัฒนาประเทศ ( มาตราท่ี ๗๒ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป พ.ศ. ๒๕๔๐) การจะ
ทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีนายทหารเหลานี้จะตองมีคุณลักษณะผูนําท้ัง ๑๔ 
ประการ ดังนี้ 

๑. ลักษณะทาทาง   ๒. ความกลาหาญ 
๓. ความเด็ดขาด    ๔. ความไวเนื้อเชื่อใจ 
๕. ความอดทน    ๖. ความกระตือรือรน 
๗. ความริเริ่ม     ๘. ความซ่ือสัตยสุจริต 
๙. ความพินิจพิเคราะห   ๑๐. ความยุติธรรม 
๑๑. ความรอบรู    ๑๒. ความจงรักภักดี 
๑๓. ความรูจักกาลเทศะ   ๑๔. ความไมเห็นแกตัว 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร เปนสวนหนึ่งในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหแก
กองทัพ ไดตระหนักถึงความจําเปนท่ีตองเสริมสรางคุณลักษณะผูนําท้ัง ๑๔ ประการใหแกนักเรียน
นายรอยท่ีมาศึกษาในสาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา เพ่ือท่ีจะบมเพาะใหนักเรียนนายรอยมี
คุณลักษณะผูนําท่ีดี พรอมท่ีจะรับใชชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และประชาชน โดยมีกิจกรรมตางๆ 
ท้ังแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ ซ่ึงเปนการเสริมสรางคุณลักษณะผูนําใหเกิดข้ึนแกนักเรียน
นายรอยดวยกันท้ังสิ้น   

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะผูนําท้ัง ๑๔ ประการ ใหแก นนร. ชั้นปท่ี ๒-๔ สาขาสังคมศาสตร

เพ่ือการพัฒนา  

๔. ตัวช้ีวัด 
 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของอาจารย และนายทหารปกครอง  

 



๑๗๐ 
 

๕. เปาหมาย 
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยไมนอยกวา ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ ในแตละชั้นป 

๖.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
๗.๑ อาจารยผูสอนของ กมส. ทุกทาน ควบคุม ดูแล อบรมนักเรียนนายรอยสาขา

สังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนาใหมีคุณลักษณะผูนํา ๑๔ ประการ ท้ังในชั้นเรียนและหนาแถว 
๗.๒ อาจารยผูสอนแตละวิชาของ กมส. ประเมินคุณลักษณะผูนําของนักเรียนนายรอยแตละ

นาย ท้ังภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
๗.๓ นายทหารปกครอง นนร. สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา ประเมินคุณลักษณะผูนํา

ของนักเรียนนายรอยแตละนาย ท้ังภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
๗.๔ จัดการดําเนินกิจกรรม หานาทีมีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ และความรับผิดชอบ 

(รายละเอียดตอทายโครงการ) 

๘.งบประมาณ 
 - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ตามแบบประเมินคุณลักษณะผูนํา ๑๔ ประการของนักเรียนนายรอยสาขาสังคมศาสตรเพ่ือการ
พัฒนา ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ประเมินโดยอาจารยผูสอนแตละวิชา และ
นายทหารปกครอง  

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนนายรอยสาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มีคุณลักษณะผูนํา ๑๔ ประการท่ีพึงประสงค
ของกองทัพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

โครงการสงเสริมความรูความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากร สกศ.ฯ   
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (สปค.ฯ) 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ไดเขาสูตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), (สมศ.) ในรอบสี่ 
หวงป (๒๕๕๙-๒๕๖๓) อีกท้ัง สวนการศึกษาฯ ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือใชเปนแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหแตหนวยข้ึนตรง
ภายใน สวนการศึกษาฯ ดังนั้นสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา สวนการศึกษาฯ จึงเห็นควรใหมี
การอบรมกําลังพล สวนการศึกษาฯ เก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑการประเมินรอบสี่ ท่ีกําหนด เพ่ือให
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สวนการศึกษาฯ เปนแนวทางเดียวกัน อันสงผลตอการ
พัฒนาการศึกษาของ สวนการศึกษาฯ ตอไป 
  

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจ เรื่องตัวบงชี้และเกณฑการประเมินรอบสี่ ตามคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา สวนการศึกษาฯ ใหแกผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๔. ตัวช้ีวัด 
ระดับความพึงพอใจของผูรับการอบรม 
 

๕. เปาหมาย 
ระดับความพึงพอใจไมนอยกวา ๔.๐๐ 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ส.ค. ๕๙  
 

๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑  จัดทําเอกสารประกอบการอบรม  
 ๗.๒  อบรมผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ สกศ.ฯ  
 ๗.๓  ประเมินผลระดับความพึงพอใจ 
๘. งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท 
 

๙. การติดตามประเมินผล ประเมินระดับความพึงพอใจของผูรับการอบรมหลังการอบรม  
 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สกศ.ฯ สามารถพัฒนาระบบการบริหารงานประกันคุณภาพ อันสงผลใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
 
 



๑๗๒ 
 

โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบํารุง และแกไขปญหาคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 

ประกอบแผนการปฏิบัติงาน สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

๑. หนวยเจาของโครงการ  :   กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เครื่องคอมพิวเตอรและสิ่งอุปกรณของหนวยตางๆ ท่ีมีอยูสําหรับใชในการประกอบการเรียน
การสอน ลวนมีมูลคาและความสําคัญตอการจัดการศึกษาของ สกศ.ฯ มีโอกาสท่ีจะชํารุดเสียหายได 
หากขาดความรูความเขาใจในการใชงาน ผูท่ีรับผิดชอบจะตองมีการปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณท้ังกอน
การใชงานและหลังการใชอยางถูกวิธี จึงจะรักษาใหสิ่งอุปกรณตางๆ ใหดํารงอยูในสภาพท่ีสมบูรณ มี
อายุการใชงานท่ียาวนาน ไมชํารุดเสียหายกอนเวลาอันควร ดังนั้น เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเครื่องมือและ
สิ่งอุปกรณในหนวยของตน จึงตองมีความรูความชํานาญ ในการใช การเก็บรักษา และปรนนิบัติบํารุง 
และดําเนินการตามภาระงานของตนอยางถูกวิธีไดตลอดเวลา 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ สงเสริมใหกําลังพลของ สกศ.ฯ ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ ไดมี
ความรู ความสามารถ ท่ีจะทําการปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือและสิ่งอุปกรณไดดวยตนเอง  
 ๓.๒ การเผยแพรองคความรูเก่ียวกับการปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ ใหแก

ผูเก่ียวของและผูท่ีสนใจท่ัวไป 

๔. ตัวช้ีวัด 

 มีการจัดอบรม และระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

๕. เปาหมาย 

 มีการจัดอบรมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง ระดับความพึงพอใจไมต่ํากวา ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ รวบรวมขอมูล ความตองการ ความจําเปน ของหลักสูตร 

 ๗.๒ เตรียมหลักสูตร สถานท่ี และวิทยากร 

 ๗.๓  ดําเนินการอบรม 

 ๗.๔ ประเมินผล 

๘. งบประมาณ : ขอรบัการสนบัสนุนจากหนวยเหนือ 

 
 



๑๗๓ 
 

๙. การติดตามประเมินผล 

 สํารวจความคิดเห็นดานความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑๐.๑ มีกําลังพลท่ีมีความรูความสามารถในการซอมบํารุงอุปกรณเพ่ิมข้ึน 

 ๑๐.๒ การชํารุด หรือ การเสียของอุปกรณท่ีใชงานไมไดมีจํานวนนอยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 
 

โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบํารุง และใชงานเครื่องกําเนิดไฟฟา 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

๑. หนวยเจาของโครงการ   :   กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  

 เนื่องจาก กคศ.สกศ.รร.จปร. ไดรับมอบเครื่องปนไฟฟาจํานวน ๑ เครื่อง เม่ือ มี.ค.๕๙ ให
รับผิดชอบ ซ่ึงเครื่องดังกลาวติดตั้งอยูบริเวณขางอาคาร กคศ.สกศ.รร.จปร. แตเนื่องจากกําลังพลของ             
กคศ.ฯ ไมมีผูใดมีความรูในการใชงานเครื่องดังกลาว และการดูแลรักษา รวมถึงการปรนนิบัติบํารุง 
ดังนั้น กคศ.ฯ จึงไดตั้งโครงการอบรมนี้ข้ึนเพ่ือใหกําลังพลสายสนับสนุนไดฝกอบรมใหมีความรู
ความสามารถในการใชงาน การดูแลรักษาและการปรนนิบัติบํารุง  
  

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหกําลังพลของ กคศ.สกศ.รร.จปร. มีความรูความสามารถในการใชงาน การดูแลรักษา
และการปรนนิบัติบํารุงเครื่องปนไฟฟา  
    
๔. ตัวช้ีวัด 

 การประเมินความพึงพอใจของกําลังพลท่ีเขาอบรม 

๕. เปาหมาย 

 ระดับความพึงพอใจไมต่ํากวา ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ :  พ.ค. ๕๙ – ม.ค. ๖๐ 

 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ รวบรวมขอมูล การเตรียมการ กําลังพล สถานท่ี อุปกรณ 
 ๗.๒ เชิญวิทยากรจากบริษัทท่ีติดตั้งมาทําการอบรม 
 ๗.๓ ฝกอบรมใหเกิดความชํานาญ 
 ๗.๔ ประเมินผล 

๘. งบประมาณ : ๗,๕๐๐ บาท 

 ๘.๑ คาชิ้นสวนอุปกรณ       ๕,๐๐๐ บาท 

(น้ํามันเครื่อง ไสกรอง น้ํากลั่น น้ํามันทําความสะอาด ถุงมือ อางรองน้ํามัน) 
 ๘.๒ คาวิทยากร        ๒,๐๐๐ บาท 

 ๘.๓ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม       ๕๐๐ บาท 

  
 



๑๗๕ 
 

๙. การติดตามประเมินผล 

 สํารวจความคิดเห็นดานความพึงพอใจของกําลังพลท่ีเขารับการอบรม 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 กคศ.สกศ.รร.จปร. จะมีกําลังพลท่ีมีความรูความสามารถในการใชงาน การดูแลรักษาและการ
ปรนนิบัติบํารุงเครื่องกําเนิดไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๖ 
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การซอมและปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญาขนาดเล็กแบบสะพาย” 
ประกอบ แผนปฏิบัตริาชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๑. หนวยเจาของโครงการ   :    กวค.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
๒.๑ เครื่องตัดหญาแบบเครื่องยนตขนาดเล็กใชสายสะพายหลังมีใชกันจํานวนมากและมีอยู

ในหนวยงานเกือบทุกหนวย 
๒.๒ การใชงานเครื่องตัดหญา ท่ีไมถูกวิธีและทําการปรนนิบัติบํารุงไมถูกตองอาจทําใหการใช

งานไดไมเต็มประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองพลังงานและอายุการใชงานของเครื่องยนตสั้นลง 
๒.๓ การเรียนรูและการฝกปฏิบัติในการปรนนิบัติบํารุงและซอมแซมเครื่องยนตขนาดเล็ก 

สามารถเรียนรูไดโดยงายและสามารถนําไปใชงานไดอยางจริงจัง จะชวยใหหนวยประหยัดงบประมาณ
ไดมาก 

๓. วัตถุประสงค   
๓.๑ เปนการสงเสริมใหกําลังพลมีความรูในการปรนนิบัติบํารุงและซอมแซมเครื่องตัดหญา 
๓.๒ เพ่ือประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาอุปกรณของหนวย 
๓.๓ เพ่ือเรียนรูและใชงานของเครื่องยนตตัดหญาตามขนาดกําลังเครื่องยนต ๒ – ๔ จังหวะ 

พรอมท้ังคุณภาพของเครื่องตัดหญาและสวนประกอบท่ีมีจําหนายในทองตลาดตั้งแตราคาต่ําสุดจนถึง
สูงสุดใหใชงานไดดีและยาวนาน 

๔. ตัวช้ีวัด 
ระดับความพึงพอใจจากผูเขารับการอบรม 

๕. เปาหมาย 
มีระดับความพึงพอใจจากผูเขารับการอบรมไมนอยกวา ๔.๐๐ จาก ๕.๐๐ 

๖ ระยะเวลาดําเนินงาน 
เดือน ก.พ. ๖๐ จํานวน ๑ วัน ตั้งแตเวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ รวม ๕ ชั่วโมง 

๗. วิธีการดําเนินงาน 
๗.๑ แผนงานในการดําเนินการ  

- ๑ ก.พ.๖๐ กองวิชาดําเนินการสงหนังสือเชิญชวนผูสนใจ 
- ๑๗ ก.พ.๖๐ กองวิชารวบรวมรายชื่อ 
- ๒๐ ก.พ.๖๐ จัดทําเอกสาร/คูมือ/แบบประเมิน 
 
 
 



๑๗๗ 
 

- ๒๓ ก.พ.๖๐ ดําเนินการฝกอบรม ตามกําหนดการ 
 

วัน เวลา การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 
๒๓ ก.พ.๖๐   

๐๙๐๐ พิธีเปดการฝกอบรม  
๐๙๑๕ การบรรยายโดยวิทยากร (๑)  
๑๐๓๐ พักรับประทานอาหารวาง  
๑๐๔๕ การบรรยายโดยวิทยากร (๒)  

๑๓๐๐ – 
๑๕๐๐ 

การสาธิตการถอดประกอบและการปรนนิบัติบํารุง  

๑๕๐๐ – 
๑๕๑๕ 

การมอบใบประกาศนียบัตร/พิธีปด  

 ๗.๒ วิทยากร 
 ๗.๒.๑ พ.อ.โสภณ  เสนียวงศ ณ อยุธยา  อจ.สกศ.ฯ 
 ๗.๒.๒ ร.ท.อุกฤษณ  อันทพิษ    รรก.อจ.สกศ.ฯ  
 ๗.๓ เจาหนาท่ีสนับสนุน 
 ๗.๓.๑ จ.ส.อ.กิตติชัย  ทุยดอย    นายสิบหองปฏิบัติการ สกศ.ฯ 
 ๗.๓.๒ ส.อ.ณรงค  บุตรแสง    นายสิบหองปฏิบัติการ สกศ.ฯ 
 ๗.๓.๓ นายฉัตรชัย  เขียวชอุม   พนักงานราชการ 
 ๗.๔ ผูเขารับการอบ กําลังพลท่ีสนใจและเจาหนาท่ีท่ีใชเครื่องตัดหญาในการปฏิบัติงานกองวิชาละ 
๑ นาย โดยใชสถานท่ี ณ กวค.สกศ.ฯ  
 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ 
ความตองการงบประมาณ จํานวน ๔,๒๕๐.- บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

     ๘.๑ หมวดคาตอบแทน 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับวิทยากรและผูเขารับการอบรม  
    ๑๖ นาย × ๒๕ บาท   เปนเงิน ๔๐๐.- บาท 
- คาตอบแทนวิทยากร ๒ นาย × ๑๐๐ บาท  เปนเงิน  ๒๐๐.- บาท 
- คาตอบแทนเจาหนาท่ี ๓ นาย × ๑๐๐ บาท  เปนเงิน  ๓๐๐.- บาท 

 
๘.๒ คาวัสด ุ

- น้ํามันลางเครื่องและอุปกรณ ๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท  เปนเงิน    ๑๕๐.- บาท 
- น้ํามันเบนซินสําหรับติดเครื่องยนต ๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท  เปนเงิน    ๑๕๐.- บาท 
- แปรงทําความสะอาดเครื่องยนต ๑๐ อันๆ ละ ๒๐ บาท  เปนเงิน    ๒๐๐.- บาท 
- อะไหลสิ้นเปลืองสําหรับเครื่องตัดหญา   เปนเงิน ๒,๐๐๐.- บาท 

  



๑๗๘ 
 

 ๘.๓ หมวดคาใชสอย 
- คาจัดทําเอกสาร/คูมือ/แบบประเมิน/ใบประกาศนียบัตร ๑๑ ชุดเปนเงิน ๒๒๐.- บาท 

         รวมเปนเงิน ๓,๖๒๐.- บาท 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
กองวิชาฯ โดยวิทยากร ดําเนินการติดตามการดําเนินการโครงการตามแผนงาน โดยการ

ปรึกษาหารือ หรือการประชุม การขออนุมัติจัดการอบรม การอบรมและการประเมินผลการอบรม 
การรายงานผลการอบรมให สกศ.ฯ ทราบ 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๐.๑ ผูเขารับการอบสามารถนําความรูไปใชบํารุงรักษาและซอมเครื่องยนตขนาดเล็กใน

หนวยของตนใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใชงาน 
๑๐.๒ ชวยประหยัดงบประมาณในการซอมบํารุงและการจัดหาเครื่องใหมมาใชงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลางเครื่องปรับอากาศ 
ประกอบ แผนปฏิบัตริาชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๑. หนวยเจาของโครงการ    :    กวค.สกศ.รร.จปร. 
 

๒. หลักการและเหตุผล  
 ๒.๑ เครื่องปรับอากาศเปนอุปกรณประจําสํานักงานท่ีมีความจําเปน และมีอยูในหนวยงาน
เกือบทุกหนวยภายใน สกศ.ฯ ซ่ึงเครื่องปรับอากาศเหลานี้มีราคาคอนขางสูง 
 ๒.๒ การใชงานเครื่องปรับอากาศในปจจุบันขาดการปรนนิบัติบํารุงและดูแลรักษา ดังนั้น
การใชงานแบบไมถูกตองและการขาดการปรนนิบัติบํารุงอยางตอเนื่องจะทําใหเครื่องปรับอากาศมี
อายุการใชงานท่ีสั้นลง ทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองกระแสไฟฟา 
 ๒.๓ สบร.รร.จปร.ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง มีกําลังพลไมเพียงพอท่ีจะทําการ
ปรนนิบัติบํารุงไดอยางท่ัวถึง นอกจากนั้นคาจางในการปรนนิบัติบํารุงและซอมแซมเครื่องปรับอากาศ
โดยชางภายนอกมีราคาสูง อีกท้ังการดูแลรักษาเบื้องตนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจะตองเปนผูท่ีใช
งานเครื่องปรับอากาศนั้น ๆ  
 ๒.๔ การปรนนิบัติบํารุงเครื่องปรับอากาศ สามารถเรียนรูไดโดยงาย  และสามารถนําไปใช
ไดอยางจริงจัง ถาไดรับการอบรมอยางถูกวิธี ซ่ึงจะชวยใหหนวยประหยัดงบประมาณการปรนนิบัติ
บํารุงไดมาก 
 ๒.๕ เปนการสนับสนนุนโยบายเรื่องการประหยัดพลังงานของ  รร.จปร. และของ ทบ. 
 

๓. วัตถุประสงค   
เพ่ือใหผูเขารับการอบรมซ่ึงเปนเจาหนาท่ีของหนวยใช มีความรูในเรื่องตอไปนี้ 

 ๓.๑ การใชงานเครื่องปรับอากาศอยางถูกตอง 
 ๓.๒ การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องตนระดับผูใชงาน 
 ๓.๓ การลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยางถูกตอง 
 

๔. ตัวช้ีวัด 
          ระดับความพึงพอใจจากผูเขารับการอบรม 
 

๕. เปาหมาย 
          มีระดับความพึงพอใจจากผูเขารับการอบรมไมนอยกวา ๔.๐๐ จาก ๕.๐๐ 
 

๖ ระยะเวลาดําเนินงาน 
        เดือน ม.ค. ๖๐ จํานวน ๑ วัน ตั้งแตเวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ รวม ๖ ชั่วโมง 
 

๗. วิธีการดําเนินงาน 
 ๗.๑ แผนงานในการดําเนินการ  
  - ๑ ธ.ค. ๕๙ กองวิชาฯ ดําเนินการสงหนังสือเชิญชวนผูสนใจ และขออนุมัติดําเนิน
โครงการ 



๑๘๐ 
 

  - ๑๕ ธ.ค. ๕๙ กองวิชาฯ รวบรวมรายชื่อ 
  - ๒๐ ธ.ค. ๕๙ จัดทําเอกสาร/คูมือ/แบบประเมิน 
  - ม.ค.๖๐ ดําเนินการฝกอบรม ตามกําหนดการ 

๗.๒ ตารางการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
วัน  เดือน  ป เวลา การปฏิบัต ิ

 ๐๙๐๐ – ๐๙๓๐ พิธีเปดการอบรมโดย  ผอ.กวค.สกศ.ฯ  
๐๙๓๐ – ๑๐๐๐ ระบบปรับอากาศเบื้องตน และการดูแลรักษา การใชงาน

อยางถูกตอง 
๑๐๐๐ – ๑๐๑๕ พัก 
๑๐๑๕ - ๑๒๐๐ ฝกปฏิบัติการลางเครื่องปรับอากาศ 
๑๒๐๐ - ๑๓๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓๐๐ - ๑๕๐๐ ฝกปฏิบัติการลางเครื่องปรับอากาศ (ตอ) 
๑๕๑๕ – ๑๖๐๐ พิธีปดการอบรมโดย  ผอ.กวค.สกศ.ฯ  

 

๗.๓ วิทยากรบรรยาย/วิทยากรสาธิต 
๗.๓.๑ พ.อ.โสภณ  เสนียวงศ ณ อยุธยา    อจ.สกศ.ฯ 
๗.๓.๒ ร.ต.ธีรภัทร  พันธกลา    รรก.อจ.สกศ.ฯ 
๗.๓.๓ จ.ส.อ.กิตติชัย  ทุยดอย    นายสิบหองปฏิบัติการ สกศ.ฯ 

๗.๔ สถานท่ี 
๗.๔.๑ บรรยาย/สาธิต  ณ  อาคารประลอง กวค.สกศ.ฯ  
๗.๔.๒ สถานท่ีปฏิบัติจริง  หนวยงานตาง ๆ ของ สกศ.ฯ ท่ีมีความพรอมในการปฏิบัติ 

๗.๕ ผูเขารับการอบรม เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรงในการใชเครื่องปรับอากาศของกองวิชา 
โดยไมจํากัดชั้นยศและคุณวุฒิ จํานวนกองวิชาละอยางนอย ๒ นาย รวมประมาณ ๒๒ นาย 
 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ 
  ความตองการงบประมาณ จํานวนเงิน ๒,๘๑๕ บาท เปนคาใชจาย ดังนี้ 

 ๘.๑ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (๓๕ บาท × ๒๕ นาย)  เปนเงิน ๘๗๕ บาท 

 ๘.๒ คาอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ (๖๐ บาท × ๒๕ นาย)  เปนเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
 ๘.๓ คาเอกสาร จํานวน ๒๒ ชุด ๆ ละ ๒๐ บาท เปนเงิน ๔๔๐ บาท 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
  กองวิชาฯ ดําเนินการติดตามการดําเนินการโครงการตามแผนเวลา มีการประชุม การขอ

อนุมัติจัดการอบรม การอบรมและการประเมินผลการอบรม การรายงานผลการอบรมให สกศ.ฯทราบ 
 

 
 
 



๑๘๑ 
 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ๑๐.๑ ผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใชบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบื้องตนใน
หนวยงานของตนเองใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช
งาน 
  ๑๐.๒ ชวยประหยัดงบประมาณท้ังในสวนของคากระแสไฟฟาและการซอมบํารุง  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๒ 
 

โครงการทัศนศึกษาสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนปฏิบัตริาชการ สกศ.รร.จปร.  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ   :    กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกกําลังพล)  

๒. หลักการและเหตุผล 
 สกศ.ฯ ไดสงเสริมใหจัดกิจกรรมแกผูเรียนอยางเหมาะสม (กิจกรรมผูเรียนหมายถึง 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการโดยกองวิชาฯ เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนา
สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม ใหสอดคลองกับผูสําเร็จการศึกษาซ่ึงเปนท่ี
พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และสอดคลองกับความตองการของ
กองทัพบก) ดังนั้น สกศ.ฯ จึงไดนํา นนร. และกําลังพลทัศนศึกษาสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือให นนร. และกําลังพล เกิดความรูความเขาใจและพัฒนา
ความรูทางวิชาการอีกท้ังเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารท่ี
สืบทอดตอเนื่องมา 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดานวิชาการและประสบการณตรงในการทํางานใหกับผูเรียน 
๓.๒ เพ่ือให นนร. และกําลังพล สกศ.ฯ มีความเขาใจในขนบธรรมเนียมทางทหารท่ีสืบทอด

กันมาจากหนวยงานท่ีไปทัศนศึกษา 

๔. ตัวช้ีวัดและเปาหมายท่ีเปนรูปธรรม ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ  

๕. เปาหมาย 
ระดับความพึงพอใจมากกวาหรือเทากับ ๔.๐๐   

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ วางแผนดูงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๖.๒ ติดตอประสานหนวยงานของรัฐและบริษัทเอกชนท่ีจะไปดูงาน 
๖.๓ นําคณาจารยและนักเรียนนายรอยดูงานตามวันเวลาท่ีกําหนดในแผน 
๖.๔ รายงานสรุปผลการดูงาน 
๖.๕ ประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมเพ่ือนําไปปรับปรุงในปถัดไป 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ - 

๙. การติดตามประเมินผล 
สํารวจความพึงพอใจของผูเขารวมการทัศนศึกษาโดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 



๑๘๓ 
 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๐.๑ นนร. และกําลังพล นําความรูท่ีไดจากการดูงานเปนความรูพ้ืนฐานเพ่ือประยุกตใชใน

การพัฒนากองทัพได 
๑๐.๒ ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารท่ีดีงามไดรับการถายทอดจากอดีตและนําไปสูการ

พัฒนาในสงท่ีดีงามไดในอนาคต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 

โครงการสมรรถภาพหัวใจเพ่ือคุณภาพชีวิตกําลังพล  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกกําลังพล) 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันอัตราการเกิดโรคหัวใจเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ซ่ึงเปน
สาเหตุการเสียชีวิตอันดับตนๆ ของโลก สําหรับประเทศไทยมีแนวโนมการเกิดภาวะภาวะกลามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดเพ่ิมข้ึนทุกป และเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับตนๆ รองจากมะเร็งและอุบัติเหตุ 
 ภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด เกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดแดงท่ีไปเลี้ยงกลามเนื้อ
หัวใจแข็งตัวหรือมีไขมันไปเกาะท่ีผนังของหลอดเลือด ทําใหหลอดเลือดแดงตีบแคบลง ปริมาณเลือด
แดงผานไปสูหัวใจไดนอย เปนผลทําใหกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดและอาจเกิดภาวะกลามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน โดยเฉพาะกับบุคคลท่ีมีปจจัยเสี่ยง เชน ภาวะไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน  
การสูบบุหรี่ โรคอวน ความเครียด การละเลยการออกกําลัง นอกจากน้ียังพบบอยกับบุคคลท่ีบุคลิกภาพ
เปนคนใจรอน ทําอะไรดวยความรีบรอนและมีความกาวราว   
 การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ โดยการวิ่งสายพานเปนวิธีการคนหาภาวะกลามเนื้อหัวใจขาด
เลือดและประเมินสมรรถภาพรางกายหรือการวินิจฉัย สามารถปองกันและลดอัตราการเกิดภาวะ
กลามเนื้อหัวใจตาย และลดอัตราการเสียชีวิต รวมท้ังสามารถนําผลการตรวจมาพัฒนาคุณภาพชีวิต
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือปองกันภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดได 
 

๓. วัตถุประสงค เพ่ือประเมินสมรรถภาพของหัวใจและสุขภาพรางกาย 
 

๔. ตัวช้ีวัด  
 จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 

๔. เปาหมาย 
 จํานวนผูเขารวมโครงการ ๑๕ นาย 
 

๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ พ.ค. ๕๙ - เม.ย. ๖๐ 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑  ขออนุมัติดําเนินโครงการ 
 ๖.๒  สํารวจจํานวนผูบริหารและกําลังพลท่ีตองการเขารวมโครงการ  
 ๖.๓ ประสานรายละเอียดกับสถานพยาบาล (รพ.อปร.) 
 ๖.๔  ดําเนินการตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน  
 ๖.๕ รายงานผลการตรวจและสรุปผลการดําเนินโครงการ 
 

๗. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ ๑,๕๐๐ บาท/คน สามารถเบิกได)  
 

 



๑๘๕ 
 

๘. การติดตามประเมินผล ผลการตรวจสมรรถภาพหัวใจของผูเขารวมโครงการ 
 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑  ผูบริหารและกําลังพลท่ีเขารวมโครงการทราบถึงสมรรถภาพรางกายและหัวใจของตน 
 ๙.๒  สามารถนําผลการตรวจสุขภาพมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ
ปองกันภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๖ 
 

โครงการพัฒนาซอฟทแวรเพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย  
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ   :   กคศ.สกศ.จปร. 
ประกอบดวย ๔ โครงการยอย 

๑) โครงการประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
๑.๑) หนวยเจาของโครงการ  :  กคศ.สกศ.ฯ  
๑.๒) หลักการและเหตุผล 

๑.๒.๑) ความเปนมา / ปญหาและสาเหตุ 
ปจจุบันมีการประเมินการเรียนการสอนของอาจารยโดย นนร.  โดยใช

แบบสอบถามแบบกระดาษ  ซ่ึงตองใชเจาหนาท่ีในการแจกและรวบรวมแบบประเมิน  ทําการคํานวณ
ผลการประเมิน ซ่ึงแตละข้ันตอนจะใชระยะเวลาในการดําเนินงาน และสิ้นเปลืองการใชกระดาษ 

๑.๒.๒ ความจําเปน/ ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการ
พัฒนาดวยสาเหตุดังกลาว จําเปนตองพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการประเมิน
การเรียนการสอนของอาจารย  โดยใหมีการทํางานเปนอัตโนมัติมากเทาท่ีทําได  โดยเฉพาะดานการ
ประมวลผลขอมูลไดอยางถูกตอง   และนําเสนอขอมูลรายงานสรุปการประเมินการเรียนการสอนไปใช
ในการบริหารการจัดการ การตัดสินใจ เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน รวมท้ังลดเวลา
ในการดําเนินงาน สะดวกในการติดตาม ลดปริมาณการใชกระดาษ เปนตน  

๑.๓) วัตถุประสงค 
๑.๓.๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลของระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน  

เพ่ือใชในการจัดเก็บ  สืบคน และปรับปรุงฐานขอมูล 
๑.๓.๒) พัฒนาเว็บไซตการประเมินการเรียนการสอนออนไลน และระบบรายงาน 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของ
ผูบริหาร 

๑.๔) ตัวช้ีวัด 
  การนําโปรแกรมไปใชประโยชน 

๑.๕) เปาหมาย 
การนําโปรแกรมไปใชประโยชน (ทดลองใชโดย สกศ.ฯ) มากกวารอยละ ๘๐ 

๑.๖) ระยะเวลาในการดําเนนิงาน 
มีการดําเนินโครงการ ๑ ป  
อบรมการใชงานและทดลองใชงานโปรแกรม ปรับแกโปรแกรมตามความตองการ

ของผูใชงาน  
 



๑๘๗ 
 

๑.๗) การดําเนินการ/วิธีการ  
๑.๗.๑) การกําหนดความตองการ 
๑.๗.๒) เก็บความตองการ 
๑.๗.๓) กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต 
๑.๗.๔) ออกแบบซอฟตแวร 
๑.๗.๕) การเขียนโปรแกรม 
๑.๗.๖) การทดสอบระบบ 
๑.๗.๗) การแกไขโปรแกรม 
๑.๗.๘) จัดทําคูมือการใชงาน 
๑.๗.๙) อบรมการใชงาน 

 

๑.๘) งบประมาณ ขอรบัการสนับสนุนจากหนวยเหนือ    

๑.๙)  การติดตามประเมินผล 
วิธีการประเมิน ซอฟทแวรท่ีพัฒนาข้ึนจะถูกนํามาใชภายใน สกศ.ฯ โดยนับจาก

จํานวนหนวยงานท่ีใชงาน 
 

๑.๑๐) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
การประเมินการเรียนการสอนออนไลนโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพและความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน สามารถติดตามและตรวจสอบการประเมินการเรียนการ
สอนดวยตนเองของ นนร. ได  และสามารถกําหนดการเสร็จสิ้นในการดําเนินงานประเมิน เพ่ือใหได
รายงานสรุปการประเมินการเรียนการสอนอยางถูกตองสมบูรณ 
 

๒) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักวิจัยของ รร.จปร. 
๒.๑) หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.ฯ  

 

๒.๒) หลักการและเหตุผล 
๒.๒.๑) ความเปนมา / ปญหาและสาเหตุ 

ทุกปการศึกษา สกศ.ฯ มีการจัดงานนิทรรศการ เพ่ือเปดโอกาสใหนักวิจัย
ใชเปนเวทีในการแสดงผลงานของตน ซ่ึงในแตละปมีนักวิจัยของ รร.จปร. เขารวมนําเสนองานวิจัยเปน
จํานวนมาก แตหลังจากจบงานแลวการจัดเก็บขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัย ยังไมมีระบบจัดเก็บท่ี
เหมาะสม 

๒.๒.๒) ความจําเปน/ ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการ
พัฒนา 

การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักวิจัยของ รร.จปร. จะชวยเก็บขอมูล
นักวิจัยและงานวิจัยท่ีมีคุณคาของ รร.จปร. ไมใหสูญหายไป อีกท้ังงายตอการคนหา เปนประโยชนตอ
นักวิจัยรุนใหมท่ีจะศึกษาหาความรูจากงานวิจัยเกาๆ  



๑๘๘ 
 

๒.๓) วัตถุประสงค 

๒.๓.๑) พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักวิจัยของ รร.จปร. เพ่ือการจัดการขอมูล
ดังกลาวใหเปนระเบียบจัดเก็บงาย สืบคนไดดวยความรวดเร็ว 

๒.๓.๒) เพ่ือเปนแหลงขอมูลของนักวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหมไดศึกษา 

๒.๔) ตัวช้ีวัด 
การนําโปรแกรมไปใชประโยชน 

๒.๕) เปาหมาย 
การนําโปรแกรมไปใชประโยชน (ทดลองใชโดย สกศ.ฯ) มากกวารอยละ ๘๐ 

๒.๖) ระยะเวลาในการดําเนนิงาน 
มีการดําเนินโครงการ ๑ ป  
อบรมการใชงานและทดลองใชงานโปรแกรม ปรับแกโปรแกรมตามความตองการ

ของผูใชงาน  
 

 ๒.๗) การดําเนินการ/วิธีการ  
๒.๗.๑) การกําหนดความตองการ 
๒.๗.๒) เก็บความตองการ 
๒.๗.๓) กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต 
๒.๗.๔) ออกแบบซอฟตแวร 
๒.๗.๕) การเขียนโปรแกรม 
๒.๗.๖) การทดสอบระบบ 
๒.๗.๗) การแกไขโปรแกรม 
๒.๗.๘) จัดทําคูมือการใชงาน 
๒.๗.๙) อบรมการใชงาน 

๒.๘) งบประมาณ -  

๒.๙)  การประเมินผลโครงการ 
วิธีการประเมิน  ซอฟทแวรท่ีพัฒนาข้ึนจะถูกนํามาใชภายใน  สกศ.ฯ โดยนับจาก

จํานวนหนวยงานท่ีใชงาน  

๒.๑๐) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักวิจัยของ รร.จปร. เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูล

นักวิจัยและผลงานวิจัยสําหรับใหนักวิจัยใหมๆ ไดศึกษา 

 



๑๘๙ 
 

๓) โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

๓.๑) หนวยเจาของโครงการ :   กคศ.สกศ.ฯ  

๓.๒) หลักการและเหตุผล 
๓.๒.๑) ความเปนมา / ปญหาและสาเหตุ 

 ปจจุบันนี้หนวยงานตางๆ ใน รร.จปร. มีการรับสงเอกสารเปนจํานวนมาก
ท้ังท่ีมาจากหนวยงานภายในและภายนอก ไมวาจะเปนหนังสือบันทึกขอความ หนังสือแจงเวียน
ขาวสาร ระเบียบ คําสั่ง  และดวยกระบวนการทํางาน (Workflow) ของการรับและสงเอกสารมีหลาย
ข้ันตอนและบางข้ันตอนมีความซํ้าซอน ทําใหการทํางานเกิดความลาชาในบางครั้ง นอกจากนี้พบวา
ปญหาสวนใหญท่ีเกิดข้ึน คือ การคนหาเอกสารเปนไปอยางยากลําบากเนื่องจากวาไมมีระบบการ
จัดเก็บเอกสารท่ีดีพอ การรับสงเอกสารมีความลาชา รวมถึงไมสามารถติดตามสถานะของเอกสารได 
อีกท้ังยังเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ 

ดวยเหตุนี้ทางคณะผูจัดทําจึง เล็ง เห็นวาควรนําระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสเขามาใช ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเปนโครงการท่ีนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาใชในการจัดการและบริหารงานเอกสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือทดแทนการจัดการการรับสง 
เอกสารแบบเดิม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคนหา ลดปริมาณการใชกระดาษ ลดเวลาในการ
ดําเนินงาน ลดปญหาดานบุคลากรในการจัดสงเอกสาร 

 การรับและสงเอกสารสามารถทําใหผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรท้ัง
ระบบแลน (LAN) และอินเตอรเน็ต (Internet) ทําใหชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุนในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถติดตามสถานะของหนังสือ ทําใหทราบวาเอกสารติดคางอยูท่ีข้ันตอน
ใด โดยมีการทํางานหลักๆ คือ  สรางเอกสาร  รับเอกสาร  สงเอกสาร  ตรวจสอบผลการดําเนินการ
ของเอกสารและคนหาเอกสารตางๆ พรอมกับมีสถิติการรับเขาและสงออกเอกสาร 

๓.๒.๒) ความจําเปน/ ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการ
พัฒนา 

ดวยเหตุนี้ทางคณะผูจัดทําจึง เล็ง เห็นวาควรนําระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสเขามาใช ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเปนโครงการท่ีนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาใชในการจัดการและบริหารงานเอกสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือทดแทนการจัดการการรับสง 
เอกสารแบบเดิม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคนหา ลดปริมาณการใชกระดาษ ลดเวลาในการ
ดําเนินงาน ลดปญหาดานบุคลากรในการจัดสงเอกสาร 

การรับและสงเอกสารสามารถทําใหผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรท้ัง

ระบบแลน (LAN) และอินเตอรเน็ต (Internet) ทําใหชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุนในการ

ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถติดตามสถานะของหนังสือ ทําใหทราบวาเอกสารติดคางอยูท่ีข้ันตอน



๑๙๐ 
 

ใด โดยมีการทํางานหลักๆ คือ  สรางเอกสาร  รับเอกสาร  สงเอกสาร  ตรวจสอบผลการดําเนินการ

ของเอกสารและคนหาเอกสารตางๆ พรอมกับมีสถิติการรับเขาและสงออกเอกสาร 

๓.๓) วัตถุประสงค 
๓.๓.๑) เพ่ือปรับปรุงการทํางานของระบบสารบรรณในปจจุบันท่ีเปนกระดาษ 

โดยใชกระบวนการกระแสงาน (Workflow)  
๓.๓.๒) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการอนุมัติ และตรวจสอบติดตามเอกสาร

ในระบบสารบบรรณ 
๓.๓.๓) เพ่ือพัฒนาระบบแจงเวียนเอกสาร 
๓.๓.๔) เพ่ือพัฒนาระบบการออกรายงาน 

 

๓.๔) ตัวช้ีวัด 
การนําโปรแกรมไปใชประโยชน 

๓.๕) เปาหมาย 
การนําโปรแกรมไปใชประโยชน (ทดลองใชโดย สกศ.ฯ) รอยละ ๑๐๐ 

๓.๖) ระยะเวลาในการดําเนนิงาน 
มีการดําเนินโครงการ ๑ ป  
อบรมการใชงานและทดลองใชงานโปรแกรม ปรับแกโปรแกรมตามความตองการ

ของผูใชงาน  
 

๓.๗) การดําเนินการ/วิธีการ  
การดําเนินโครงการจะใชอุปกรณของ กทท.รร.จปร. โดยเริ่มดําเนินการให กอง

วิชาทดสอบระบบ และใชงาน และการปรับปรุงระบบเม่ือมีปญหา 

๓.๘) งบประมาณ ขอรบัการสับสนุนจากหนวยเหนือ     
 

๓.๙) การประเมินผลโครงการ 
วิธีการประเมิน  ซอฟทแวรท่ีพัฒนาข้ึนจะถูกนํามาใชภายใน  สกศ.ฯ โดยนับจาก

จํานวนหนวยงานท่ีใชงาน 
 

๓.๑๐) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
การนํา ”ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส” มาใชในการบันทึกขอมูล การรับและสง

เอกสารนั้น มีประโยชนท้ังในสวนของผูบริหารและผูปฏิบัติงานดังนี้ 

๓.๑๐.๑) ประโยชนสําหรับผูบริหาร 
(๑) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 



๑๙๑ 
 

(๒) สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
ครบถวนทุกข้ันตอน 

(๓) สามารถเรียกดูการเคลื่อนไหวของหนังสือไดตลอดเวลา โดยไดรับ
ขอมูล ณ เวลานั้นทันที 

(๔) ไดรับรายงานตามความเปนจริง มีหลักฐานชัดเจน 
(๕) ประหยัดงบประมาณการจัดซ้ือทรัพยากรกระดาษ 

๓.๑๐.๒) ประโยชนสําหรับผูใชงาน 
(๑) การบันทึกขอมูลการรับและสงหนังสือทําไดสะดวก รวดเร็ว ไม

ซํ้าซอน 
(๒) สามารถสรางหนังสือราชการไดงาย และสะดวก เนื่องจากมี

แบบฟอรมไวใหเพียงแตกรอกขอมูลเทานั้น 
(๓) สามารถคนหาหนังสือไดรวดเร็ว เพียงแตเลือกระบุเลขท่ีหนังสือ  

วันท่ี  ชื่อเรื่อง คํา  
(๔) สามารถติดตามสถานะเอกสารได 

 
๔) โครงการอบรมการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

๔.๑) หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.ฯ 

๔.๒) หลักการและเหตุผล  

เนื่องจาก กคศ.สกศ.ฯ ไดพัฒนาโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเปนท่ี
เรียบรอยแลว จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ืออบรมกําลังพล สกศ.ฯ ใหสามารถใชงานระบบนี้ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและไดประโยชนอยางแทจริง 
  

๔.๓) วัตถุประสงค 
เพ่ือใหกําลังพลของ สกศ.ฯ มีความรูความสามารถในการใชงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ไดอยางมีประสิทธิภาพและไดประโยชนอยางแทจริง 
    

๔.๔ ตัวช้ีวัด 

การประเมินความพึงพอใจของกําลังพลท่ีเขาอบรม 

๔.๕) เปาหมาย 

ระดับความพึงพอใจไมต่ํากวา ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๔.๖) ระยะเวลาในการดําเนนิการ :  พ.ค. ๕๙ – ม.ค. ๖๐ 

 

  



๑๙๒ 
 

๔.๗) วิธีการดําเนินการ 

๔.๗.๑) รวบรวมขอมูล การเตรียมการ กําลังพล สถานท่ี อุปกรณ 
๔.๗.๒) ฝกอบรมใหเกิดความชํานาญ 
๔.๗.๓) ประเมินผล 

๔.๘) งบประมาณ : -๑,๐๐๐ บาท 

คาอาหารวางและเครื่องดื่ม     ๑,๐๐๐ บาท 
  

๔.๙) การติดตามประเมินผล 

สํารวจความคิดเห็นดานความพึงพอใจของกําลังพลท่ีเขารับการอบรม 

๔.๑๐) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สกศ.ฯ จะมีกําลังพลท่ีมีความรูความสามารถในการใชงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ไดอยางมีประสิทธิภาพและไดประโยชนอยางแทจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๓ 
 

โครงการจัดทําฐานขอมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานตางประเทศ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หนวยเจาของโครงการ   :   กปศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากพระราโชบายของ พล.อ.หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ผูอํานวยการกองวิชาประวัติศาสตรฯ ท่ีทรงมุงสงเสริมและพัฒนาการศึกษาวิจัยทาง
ประวัติศาสตรไทย โดยอาศัยขอมูลทางประวัติศาสตรท่ีหลากหลายจากแหลงขอมูลในประเทศและ
ตางประเทศ ดังนั้น ในชวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตนมา จึงโปรดเกลาฯ ให อาจารย กปศ.ฯ ดําเนินการ
สืบคนและสําเนาเอกสารประวัติศาสตรจากแหลงขอมูลสําคัญ ดังนี้  
 - The National Archives and Records Administration (NARA), สหรัฐอเมริกา 
 - The Public Record Office (PRO), อังกฤษ 
 - The Oriental and Indian Office Collections (OIOC), the British Library, อังกฤษ 
 - Bank of England, อังกฤษ 
 - หอจดหมายเหตุกระทรวงการตางประเทศ และ Mission etranger, ฝรั่งเศส 
 - หอจดหมายเหตุกรุงไซงอน, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 - หอจดหมายเหตุกรุงพนมเปญ, ราชอาณาจักรกัมพูชา 
 - เอกสารหายาก ชุดอูโมมินต (U Moe Myint Collection), สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียน
มาร 
 - เอกสารพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา ณ World Columbian 
Exposition Chicago USA ๑๘๙๔ 
 ท้ังนี้คาใชจายสวนใหญในการดําเนินการเปนพระราชทรัพย บางสวนไดรับการสนับสนุนจาก
กองทัพบก และสําเนาสวนหนึ่งไดมาจากการวิจัยของอาจารย กปศ.ฯ ระหวางศึกษาในตางประเทศ 
 ในปจจุบัน กปศ.ฯ กําลังดําเนินการจัดเก็บรักษาเอกสารดังกลาวในรูปแบบดิจิตัล เพ่ือขยาย
ฐานขอมูลใหกวางขวางและครอบคลุมขอมูลสําหรับการวิจัยในสาขาประวัติศาสตรมากยิ่งข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 

 เพ่ือจัดทําฐานขอมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานตางประเทศของ กปศ.ฯ ในรูปแบบดิจิตัล  

๔. ตัวช้ีวัด  

จัดเก็บขอมูลสําเนาเอกสารใหไดตามเปาหมาย 

๕. เปาหมาย 

๕.๑  วางระบบฐานขอมูลเพ่ือใหสามารถกรอกชื่อเรื่องสําเนาเอกสารฯ   

๕.๒  กรอกชื่อเรื่องสําเนาเอกสารฯ ใหอยูในฐานขอมูลไดอยางนอย ๘๐๐ ชื่อเรื่องตอป 



๑๙๔ 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 แผนระยะยาว ๓ ป ตั้งแต  มกราคม ๕๗ - ธันวาคม ๕๙ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

รายละเอียดการดําเนินการ ป ๕๗ ป ๕๘ ป ๕๙ 

๑ คัดแยกเอกสารจดหมายเหตุเปนประเทศตาง ๆ คือ 

สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุน 

และเบลเยี่ยม 

   

๒ ดําเนินการจัดเรียงขอมูลเอกสารจากสํานักจดหมาย

เหตุแหงชาติสหรัฐฯ ชุด RG๕๙ 

   

๓ บันทึกขอมูลรายละเอียดเอกสารแตละแผนพรอมท้ัง

บทคัดยอลงในฐานขอมูลคอมพิวเตอร และไดสแกน

เอกสารฉบับจริงแนบฐานขอมูลไวพรอมกันรวมท้ังหมด

ประมาณ ๒๐๐๐ แผน 

   

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ   ๔๐,๒๗๖ บาท 

 ๘.๑ คาตอบแทน ๒๒,๐๐๐  บาท 

 - คาตอบแทนทํางานลวงเวลา ๓ คน  ๓๐ วนั (วันละ ๒๐๐ บาท) ๑๘,๐๐๐  

บาท 

 - คาตอบแทนท่ีปรึกษา  ๔,๐๐๐ บาท 

 ๘.๒ คาใชสอย ๑๘,๒๗๖  บาท 

 - คาแปลงไมโครฟชเปนดิจิตัล ๕,๐๙๒ แผน (แผนละ ๓ บาท) ๑๕,๒๗๖ บาท 

        (ท่ีหอสมุดจุฬาฯ) 

  - External hard disk  ๑ ชุด ๓,๐๐๐ บาท 

๙. การติดตามประเมินผล 

 มีการสรุปผลการดําเนินงานในรายงานความกาวหนาการจัดทําฐานขอมูลทางประวัติศาสตรป

ละ ๑ ครั้ง (เดือนธันวาคมของทุกป) 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 จัดทําฐานขอมูลจดหมายเหตุจากหลักฐานตางประเทศไดอยางเปนระบบ และสามารถ

ใหบริการแกผูสนใจในรูปแบบของระบบสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  



๑๙๕ 
 

โครงการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประกอบแผนการปฏิบัติราชการ .สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

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

 จากนโยบายของ ผอ.สกศ.ฯ ตองการใหนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการ
บริหาร ซ่ึง สกศ.ฯ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานซอลฟแวร ข้ึนมาหลายระบบ เชน 
ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ระบบประการสอนออนไลน ระบบจัดการสิ่งอุปกรณสํานักงาน ระบบ
จัดเก็บขอมูลนักวิจัย และระบบโปรแกรม อ.ท่ีปรึกษา เปนตน ดังนั้นบุคลากรของ สกศ.ฯ จึงมีความ
จําเปนตองมีขีดความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเปนอยางดี 
  

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสงเสริมใหกําลังพลของ สกศ.ฯ มีขีดความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดเปนอยางดี 
 ๓.๒ เพ่ือให สกศ.ฯ ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการบริหารไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ 
  
๔. ตัวช้ีวัด 

 การประเมินความพึงพอใจของกําลังพล สกศ.ฯ 

๕. เปาหมาย 

 ระดับความพึงพอใจไมต่ํากวา ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ :  พ.ค. ๕๙ – เม.ย. ๖๐ 

 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ รวบรวมขอมูลของกําลังพล การเตรียมการ วิทยากร สถานท่ี  
 ๗.๒ ดําเนินการ อบรม 
 ๗.๓ ประเมินผล 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 

 สํารวจความคิดเห็นดานความพึงพอใจของกําลังพล สกศ.ฯ 

 
 



๑๙๖ 
 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑๐.๑ กําลังพลของ สกศ.ฯ มีขีดความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเปน
อยางดี 
 ๑๐.๒ สกศ.ฯ ไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการบริหารไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๗ 
 

โครงการปรับปรุงเครื่องแมขายเวปไซต  สกศ.รร.จปร. 
ประกอบแผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หนวยเจาของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (ศูนยกรรมวิธีขอมูล) 

๒. หลักการและเหตุผล 
๒.๑  ความเปนมาและปญหา 

สกศ.ฯ ไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังดานฮารดแวร 
ซอฟตแวร และเครือขายสารสนเทศ มาโดยตลอด ซ่ึงสถานภาพในปจจุบันดานฮารดแวรและเครือขาย
มีคอนขางเพียงพอ แต สกศ.ฯ ไมมีบุคลากรและหนวยงานท่ีกํากับดูแล วางแผนและปรับปรุงขอมูล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาง ๆ โดยตรง ทําใหตองกระจายความรับผิดชอบใหกับ นขต.สกศ.ฯ ท่ีมี
บุคลากรดานสารสนเทศ โดยเฉพาะ ศกม.สกศ.ซ่ึงมีหนาท่ีในการดูแลระบบเอกสารภายในและเว็บไซต 
สกศ.ฯ ซ่ึงไมมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานโดยตรงเชนกัน ทําใหการดําเนินการตางๆ ไมไดดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง ขาดการสงตองานรวมถึงพาสเวิรดและยูสเซอรแนมของระบบปฏิบัติการดังกลาวท่ีไดรับการ
สงตอมาเปนเพียงพาสเวิรด ของผูใชท่ัวไปไมมีสิทธิเขาถึงระบบในฐานะผูดูแลระบบ ทําให นขต.
บางสวนตองฝากขอมูลบนเซิรฟเวอรหลายๆ ตัว รวมถึงเซิรฟเวอรของเอกชนนอกองคกร เปนเหตุให
การกํากับดูแลทําไดยาก รวมถึงปจจุบันขอมูลท่ีมีไมทันสมัย ท่ีสําคัญท่ีสุดในสวนงานดังกลาวไมมี
เครื่องสํารอง ดังนั้นการปรับปรุงตองปรับปรุงบนเครื่องท่ีใชงานอยู  

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑  การเผยแพรขอมูลตางๆ และการจัดเก็บทางระบบเครือขายมีความตอเนื่องและขอมูล

เปนปจจุบนั 
๓.๒  เพ่ือเปนแหลงขอมูล ขาวสาร ความรู และเผยแพรผลงานใหกับ นนร. บุคคลากร และ

บุคคลภายนอก 
๓.๓  รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของมาไวในท่ีเดียวกัน หรือท่ีสามารถปรับปรุงขอมูลและกํากับ

ดูแลได 
๓.๔  เครื่องแมขายสําหรับเวปไซต  สกศ.ฯ มีเสถียรภาพเชื่อถือได 

๔. ตัวบงช้ี 
เครื่องแมขาย สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๕. เปาหมาย 

กองวิชาฯ ไมนอยกวา ๓ กองวิชา มีแมขายสําหรับเวปไซตของตนเอง  

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 



๑๙๘ 
 

๗. วิธีการดําเนินการ 
๗.๑  ศึกษาสภาพเครื่องเซิรฟเวอรปจจุบัน และวางแผนการปรับปรุงและโอนยายเครื่องขอมูล

บนเซิรฟเวอร 
๗.๒  กําหนดความตองการฮารดแวร และ ซอฟตแวร ของระบบใหม เชน หนวยความจํา 

และ ฮารดดิสไดรฟ ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรมฐานขอมูล เปนตน 
๗.๓ เตรียมพ้ืนท่ีของฮารดดิสไดรฟ เพ่ือท่ีจะใชเก็บขอมูลตางๆ 
๗.๔  ถายโอนขอมูล เว็บไซต และ ระบบสารสนเทศ และจัดระเบียบการเก็บขอมูลตางๆ ให

เหมาะสม 
๗.๕  ตั้งคา IIS และ Mysql DBMS ใหรองรับกับฮารดแวรใหม 
๗.๖ ทดสอบการใชงานระบบท้ังหมด   

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
ติดตามการทํางานของเซิรฟเวอรเว็บไซต สกศ.ฯ 

๑๐.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สกศ.ฯ มีเซิรฟเวอรเว็บไซตท่ีมีความเสถียร  สามารรถจัดสรรทรัพยากรให นขต. สกศ.ใชงาน
ไดอยางเพียงพอ โดยสามารถเขาถึงและปรับปรุงขอมูลไดตามสิทธิท่ีมี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๙ 
 

โครงการพัฒนาเว็บไซต สกศ.รร.จปร.  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หนวยเจาของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร (ศูนยกรรมวิธีขอมูล) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา 
 แผนแมบทการพัฒนา รร.จปร. ประจําป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ กําหนดใหมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และ
การตัดสินใจ ใหมีความทันสมัยและเพียงพอตอการใชงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและผูใชงานท่ัวไป  ใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ในภาพรวมของการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาต ิ
ไดจัดทํา แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ - 
๒๕๕๖ เพ่ือรองรับการพัฒนาและปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ท่ีเกิดข้ึนท้ัง
ภายในประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนั้นในป ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบนโยบาย 
บรอดแบนดแหงชาติ ซ่ึงเปนนโยบายท่ีเสริมความเขมแข็งของการดําเนินงานตามกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย หรือ ICT ๒๐๒๐ 
ท่ีกําหนดเปาหมายใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ใหเปนสาธารณูปโภค
พ้ืนฐานท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได เชนเดียวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอ่ืนๆ เชน ไฟฟา 
น้ําประปา และโทรศัพท โดยใหมีคุณภาพและความม่ันคงปลอดภัยเทียบเทามาตรฐานสากล ภายในป 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรหลักใน ๕ ดานไดแก e-Government, e-Industry, e-
Commerce, e-Education และ e-Society 

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององคกรไดเปนอยางดี 
โดยเฉพาะในดานการประมวลผลขอมูล สกศ.ฯ เปน นขต. ของ รร.จปร. ท่ีมีพันธกิจท่ีหลากหลาย 
จําเปนตองดําเนินการเก่ียวกับขอมูลปริมาณมาก เชน ขอมูลทะเบียนประวัติและผลการเรียน นนร. 
ขอมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝายอํานวยการตางๆ และขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร
ระดับกองวิชา และ สกศ.ฯ เปนตน 

๒.๒ ปญหาและสาเหตุ 
  สกศ.ฯ ไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังดานฮารดแวร 
ซอฟตแวร และเครือขายสารสนเทศ มาโดยตลอด ซ่ึงสถานภาพในปจจุบันดานฮารดแวรและเครือขาย
มีคอนขางเพียงพอ แต สกศ.ฯ ไมมีบุคลากรและหนวยงานท่ีกํากับดูแล วางแผนและปรับปรุงขอมูล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ โดยตรง ทําใหตองกระจายความรับผิดชอบใหกับ นขต.สกศ.ฯ ท่ีมี
บุคลากรดานสารสนเทศ โดยเฉพาะ ศกม.สกศ. ซ่ึงมีหนาท่ีในการดูแลระบบเอกสารภายในและ
เว็บไซต สกศ.ฯ ซ่ึงไมมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานโดยตรงเชนกัน ทําใหการดําเนินการตางๆ ไมได



๒๐๐ 
 

ดําเนินการอยางตอเนื่อง และปจจุบันขอมูลท่ีมีไมทันสมัย รวมถึงขอมูลตางๆ กระจายอยูในเซิรฟเวอร
หลายๆ ตัว เนื่องจากเซิรฟเวอร สกศ.ฯ ท่ีใชอยูปจจุบันไมสามารถปรับปรุงขอมูลได ทําใหบางสวนตอง
ฝากขอมูลบนเซิรฟเวอรของเอกชนนอกองคกรเปนเหตุใหการกํากับดูแลทําไดยาก 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือพัฒนาเว็บไซตของ สกศ.ฯ ใหทันสมัยและขอมูลเปนปจจุบัน 
๓.๒  รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของมาไวในท่ีเดียวกัน หรือท่ีสามารถกํากับดูแลได 
๓.๓  เพ่ือเปนแหลงขอมูล ขาวสาร ความรู และเผยแพรผลงานใหกับ นนร. บุคคลากร และ

บุคคลภายนอก 
๓.๓ เพ่ือท่ีผูดูแลเว็บไซตของ สกศ.ฯ สามารถจัดการเว็บไซตไดอยางตอเนื่อง 

๔. ตัวบงช้ี 
จํานวนกองวิชาท่ีมีเว็บไซต 

๕. เปาหมาย 
สกศ.ฯ และกองวิชาท้ัง ๑๒ กองวิชา ปรับปรุงเว็บไซตแสดงผลในรูปแบบท่ีสวยงาม ขอมูล

ทันสมัย งายตอการเขาใจ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
๗.๑ ประชุมและรวบรวมขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๗.๒  การปรับปรุงเว็บไซต สกศ.ฯ มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูใชงานท้ังท่ีเปน นนร. บุคคลากร และ

บุคคลภายนอก สามารถเขาถึงระบบสารสนเทศตามสิทธิ์ของตนได โดยบูรณาการระบบตางๆ ท่ีมีอยู
ใหสามารถแสดงผลในรูปแบบท่ีสวยงาม ขอมูลทันสมัย งายตอการเขาใจ และการปรับเปลี่ยน
บํารุงรักษาระบบอยางตอเนื่อง  ท่ีสามารถแสดงผลบนเว็บไซตรวมถึง  
  - ประวัติความเปนมา 
  - ภาพกิจกรรม 
  - ขาวสารท่ีเก่ียวของ 
  - ขอมูลอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
  - เชื่อมโยงขอมูลมาจากฐานขอมูลโครงการวิจัย 
๘. งบประมาณ : - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามความกาวหนาในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สกศ.ฯ 

 
 
 



๒๐๑ 
 

๑๐.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สกศ.ฯ และกองวิชาท้ัง ๑๒ กองวิชา มีเว็บไซตแสดงผลในรูปแบบท่ีสวยงาม ขอมูลทันสมัย 
งายตอการเขาใจ และการปรับเปลี่ยนบํารุงรักษาระบบอยางตอเนื่อง  ไปจนจบวาระของแผนแมบท
การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๒ 
 

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ช่ือโครงการ  โครงการติดตั้งกลองวงจรปด สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

๒. หนวยเจาของโครงการ    :   กตก.สกศ.รร.จปร. 
๓. หลักการและเหตุผล 

สกศ.ฯ มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบเปนบริเวณกวาง ทําใหยากตอการเฝาระวังและกํากับดูแลใหท่ัวถึง 
เห็นควรใหมีการติดตั้งกลองวงจรปดในบริเวณอาคารเรียนรวมและอาคารสวนการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือเปน
การปองปรามการกระทําความผิดซึ่งอาจจะสงผลใหสูญเสียทรัพยสินของทางราชการ และปองกัน
ไมใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งใชเปนสถานท่ีสําหรับกระทําความผิดตางๆ  

 

๔. วัตถุประสงค 
๔.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและงายตอการรักษาความปลอดภัยบุคคล อาคาร และสถานท่ี 

๔.๒ เพ่ือปองกันบุคคลใชเปนสถานท่ีในการกระทําความผิด 

๔.๓ เพ่ือลดภาระเจาหนาท่ีเวรยาม ทําใหสามารถออกตรวจพ้ืนท่ีไดมากข้ึน 

๔.๔ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารการศึกษา 
 

๕. สถานท่ีดําเนินการ 

อาคารสวนการศึกษา, อาคารเรียนรวม ก๑, ก๓, ข๑ และ กวล.สกส.รร.จปร. 

๖. ความตองการงบประมาณ  
๑๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามผนวก ก 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

๑ พ.ค. ๕๙ – ๒๐ พ.ค. ๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๓ 
 

ผนวก ก 

ความตองการประมาณการงานติดตั้งกลองวงจรปด 

จํานวน ๒ รายการ 
รายการท่ี ๑ งานติดตั้งกลองวงจรปดอาคาร บก.สกศ.ฯ   ๓,๑๗๕ บาท 
รายการท่ี ๒ งานติดตั้งกลองวงจรปดอาคารเรียนรวม ก๑, ก๓, ข๑ และ กวล.สกศ.ฯ   ๘๔,๒๑๒ 
บาท 

- กลองวงจรปดและอุปกรณ   ๗๔,๒๔๐ บาท  
- วัสดุติดตั้ง               ๙,๙๗๒ บาท  
- คาดําเนินการติดตั้ง   ๑๒,๖๑๓ บาท (เบิกตามใชจายจริง) 

รวมเปนงบประมาณท้ังส้ิน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ใบราคากลองวงจรปดอาคารเรยีนรวม 

 ลําดับ รายการ ราคา จํานวน รวม หมายเหตุ 
 ๑ เครืองบันทึก DVR ๘ CH ๔,๕๐๐ ๑ ๔,๕๐๐ 

  
 ๒ เครืองบันทึก DVR ๔ CH ๓,๐๐๐ ๒ ๖,๐๐๐   
 ๓ กลองHD ๒ ลานพิกเซล ๒,๒๙๐ ๑๖ ๓๖,๖๔๐ 

  
 ๔ IP Camera ๑.๓ ลานพิกเซล ๓,๕๐๐ ๑ ๓,๕๐๐   
 ๕ สาย RG๖ + สายไฟ ๕๐๐ เมตร ๕,๐๐๐ ๒ ๑๐,๐๐๐ 

  ๖ HDD ๒ TB ๓,๔๐๐ ๑ ๓,๔๐๐ 
 

 ๗ HDD ๑ TB ๒,๔๐๐ ๒ ๔,๘๐๐ 
 

 ๘ power supply ๓๐ amp. ๒,๐๐๐ ๑ ๒,๐๐๐ 
 

 ๙ power supply ๒๐ amp. ๑,๗๐๐ ๒ ๓,๔๐๐ 
 

 

 
รวม     ๗๔,๒๔๐  

   
 



๒๐๔ 
 

ประมาณการวัสดุงานติดตั้งกลองวงจรปด อาคารเรียน ก และ ข 

 
รายการวัสดุ แยก 

 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ 

ความตองการ 

รวม หนวยนับ 
ราคา/
หนวย 

รวม 
หมาย
เหตุ 

 อาคาร 
ก ๑ 

อาคาร 
ก ๓ 

กวล. 
อาคาร 
ข ๑ 

 ๑ ทอรอยสาย 
๒๐ มม. 

๓๘ ๓๘ ๑๐ ๑๒ ๙๘ เสน ๓๖ ๓,๕๒๘ เสน
ละ ๓ 
ม. 

 

๒ กามปู PVC 
๒๐ มม. 

๑๐๐ ๑๐๐ ๔๐ ๔๐ ๒๘๐ ตัว ๔ ๑,๑๒๐   

๓ ขอตอตรง 
๒๐ มม. 

๕๐ ๕๐ ๑๕ ๒๐ ๑๓๕ ตัว ๔ ๕๔๐  

 ๔ ขอตอ ๓ 
ทาง ๒๐ 

มม. 

๒ ๒   ๔ ตัว ๑๕ ๖๐  

 ๕ เตารับเดี่ยว   ๑  ๑  ๑๘ ๑๘  

 ๖ ปลั๊กตัวผู   ๑  ๑  ๑๐ ๑๐  

 ๗ กลองกันนํ้า 
๔x๔ Inc. 

  ๑  ๑  ๔๐ ๔๐  

 ๘ ทอรอยสาย 
๒๕ มม. 

   ๔๐ ๔๐ เสน ๔๖ ๑,๘๔๐ เสน
ละ ๓ 
ม. 

 ๙ กามปู PVC 
๒๕ มม. 

   ๑๕๐ ๑๕๐ ตัว ๕ ๗๕๐  

 ๑๐ ขอตอตรง 
๒๕ มม. 

   ๕๐ ๕๐ ตัว ๕ ๒๕๐  

 ๑๑ ขอตอ ๓ 
ทาง ๒๕ 

มม. 

   ๔ ๔ ตัว ๒๒ ๘๘  

 
 

 รวม    ๘,๒๔๔  
  

  
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 



๒๐๕ 
 

รายการวัสดุ รวม 
     

ลําดับท่ี รายการ 
ความ

ตองการ 
ขนาด 

ราคา/
หนวย 

รวม หมายเหตุ 
  

 
  

๑ ทอออน ๒๕ มม. ๑ มวน ๗๕๐ ๗๕๐ ๔๐ ม. 

     ๒ ทอออน ๒๐ มม. ๑ มวน ๖๗๐ ๖๗๐ ๕๐ ม.  
 

    ๓ สกรูเกลียวปลอย 
NO.๗ 

๑ กลอง ๒๑๐ ๒๑๐ ๑๐๐๐ ตัว 

     ๔ พุกพลาสติก ๗ กลอง ๑๔ ๙๘ ๑๐๐ ตัว 

     
 

รวม        
         

 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

ความ
ตองการ 

หนวย
นับ 

ขนาด 
รวม 

(บาท) 

๑ สายแลน CAT๕e ยี่หอ AMP ๑,๔๙๕ ๑ กลอง/
มวน 

๒๙๐ 
m. 

๑,๔๙๕ 

๒ หัว RJ๔๕ ยี่หอ OEM Glink ๒๓๐ ๑ แพ็ค ๑๐๐ 
ตัว 

๒๓๐ 

๓ สายไฟขนาด ๑x๒.๕ ๗๒๐ ๑ มวน ๑๐๐ 
m. 

๗๒๐ 

๔ กลองกันน้ํา ๔x๔ Inc. ๔๐ ๗ กลอง  ๒๘๐ 

๕ ขอตอเขากลองรอยสาย ๕ ๑๖ ตัว  ๘๐ 

๖ ขอตอตรง ๕ ๓๐ ตัว  ๑๕๐ 

๗ ขอตอแยก ๓ ทาง ๑๐ ๑ ตัว  ๑๐ 

๘ เตารับเดี่ยว ๑๘ ๕ ตัว  ๙๐ 

๙ ปลั๊กตัวผู ๑๐ ๒ ตัว  ๒๐ 

๑๐ กามปู PVC ๒๐ ๕ ตัว   ๑๐๐ 

๑๑ ตะปูเกลียว   ๑ แพ็ค 
๕๐ 
ตัว ๒๕ 

๑๒ พุกพลาสติก   ๑ แพ็ค 
๕๐ 
ตัว ๑๐ 

 
รวม         ๓,๑๗๕  

 



๒๐๖ 
 

โครงการ ๕ ส  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

๑. หนวยเจาของโครงการ   :     กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  

 เนื่องจาก กคศ.สกศ.ฯ มีภาระกิจมากมาย จึงเกิดการละเลยในการจัดสถานท่ีทํางานใหเปน
ระเบียบเรียบรอย ทําใหเกิดการสะสมสิ่งของเหลือใชจํานวนมากและมีการจัดเก็บไมเปนระเบียบ
เรียบรอย ดังนั้น กคศ.สกศ.ฯ จึงมีความจําเปนตองจัดทําโครงการ ๕ ส ตามนโยบายของ ผอ.กคศ. 
สกศ.ฯ เพ่ือให กคศ.สกศ.ฯ มีสภาพแวดลอมในท่ีทํางานใหดีข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน มีความ
เปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และมีความปลอดภัย 
  

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสงเสริมใหกําลังพลของ กคศ.สกศ.ฯ มีคุณลักษณะ ๕ ส ในตนเอง  
 ๓.๒ เพ่ือใหกําลังพล กคศ.สกศ.ฯ มีกิจกรรมรวมกันชวยเหลือซ่ึงกันและกัน การใหความ
รวมมือกับสวนรวม  สรางความรักความสามัคคี สรางความรักหนวยงานและสถานท่ีทํางาน 
 ๓.๓ เพ่ือให กคศ.สกศ.ฯ มีสภาพแวดลอมในท่ีทํางานใหดีข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน มี
ความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม และมีความปลอดภัย 

  
๔. ตัวช้ีวัด 

 การประเมินความพึงพอใจของกําลังพล กคศ.สกศ.ฯ 

๕. เปาหมาย 

 ระดับความพึงพอใจไมต่ํากวา ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ :  พ.ค.๕๙ – เม.ย.๖๐ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ รวบรวมขอมูล ใหความรูแกกําลังพล การเตรียมการ กําลังพล สถานท่ี  
 ๗.๒ ดําเนินการ ส แรก คือ สะสาง เพ่ือเตรียมดําเนินการ ๔ ส ท่ีเหลือ 
 ๗.๓ ดําเนินการ ๔ ส ท่ีเหลือ 
 ๗.๔ ประเมินผล 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 

 สํารวจความคิดเห็นดานความพึงพอใจของกําลังพล กคศ.สกศ.ฯ 

 



๒๐๗ 
 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑๐.๑ กคศ.สกศ.ฯ จะมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในท่ีทํางานใหดีข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย 

 ๑๐.๒ กคศ.สกศ.ฯ จะมี ๕ ส และรักษาใหคงอยูตลอดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๘ 
 

โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอ่ืน     
ท้ังภายในและตางประเทศ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝก - ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 รร.จปร. มีหนาท่ีใหการศึกษา อบรม และดําเนินการฝก นนร. รับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาสําหรับ นนร. ใหมีความเหมาะสม กาวหนา ทันสมัย และไดมาตรฐาน รวมท้ัง
สอดคลองกับความตองการของ ทบ. สถานการณ และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป รร.จปร. เปน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีนโยบายในการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ รร.จปร. 
โดยไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ท่ีผานมาไดมีการทําบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันภายนอก เพ่ือพัฒนาทางวิชาการ 
งานวิจัยและสรางสรรค แลกเปลี่ยนความรูบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษารวมกัน มีการบูรณา
การการเรียนการสอนอันจะนําไปสูการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการท่ีเขมแข็ง พัฒนาสังคม
และประเทศชาติ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพทางการศึกษาท่ีเขมแข็งตอไป 
 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑  เพ่ือพัฒนาทางวิชาการ งานวิจัยและสรางสรรค สงเสริมการสรางองคความรูใหม
แลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรทางการศึกษา ตลอดท้ังสงเสริมการวิจัยท่ีเปนประโยชนตอ 
รร.จปร. และ ทบ. 
 ๓.๒  เพ่ือพัฒนาองคความรูของอาจารยในดานวิชาการใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เปนการ
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของอาจารยในเรื่องการดําเนินงานทางวิชาการ การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการแขงขันท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓.๓ เพ่ือให สกศ.ฯ สามารถสรางเครือขายทางวิชาการกับหนวยงานท้ังของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ท้ังภายในและตางประเทศ 

๔. ตัวช้ีวัด จํานวนผลงาน/กิจกรรมทางวิชาการ 

๕. เปาหมาย จํานวนผลงาน/กิจกรรมทางวชิาการ ๑๑ งาน 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๗. วิธีดําเนินการ 
 ๗.๑ สกศ.ฯ ดําเนินการใหบริการทางวิชาการ โดยสงกําลังพลเขารวมเปนอาจารยพิเศษ  
บรรยายพิเศษ คณะกรรมการดานวิชาการและวิชาชีพ และคณะทํางานวิจัยรวมกับสถาบันภายนอก 
ท้ังในและตางประเทศ ตามโครงการความรวมมือกับสถาบันภายนอก นขต.สกศ.ฯ สงแผนการสง



๒๐๙ 
 

กําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนา กับหนวยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและ
ตางประเทศประจําป ให สกศ.ฯ หวง ก.ค. ของทุกป 
 ๗.๒ นขต.สกศ.ฯ รวบรวมสถิติในดานการความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอก ท้ังใน
และตางประเทศ ให สกศ.ฯ หวง ส.ค. ของทุกป 

๘. งบประมาณ - 

๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ ประเมินผลจากจํานวนกําลังพลท่ีใหบริการทางวิชาการกับสถาบันภายนอก ท้ังภายใน
และตางประเทศ 
 ๙.๒ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรูท่ีไดจากการบริการทางวิชาการใหกับสถาบันภายนอก 
ภายใน และตางประเทศ มาประยุกตใชในการเรียนการสอน นนร. การวิจัยของ รร.จปร. การ
ปฏิบัติงาน และในชีวิตประจําวันได 

๑๐.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ กําลังพล สกศ.ฯ ไดพัฒนาทักษะดานวิชาการ งานวิจัยและสรางสรรค สงเสริมการ
สราง องคความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอ รร.จปร. และกองทัพ 
 ๑๐.๒ ไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณกับนักวิชาการ นักวิจัย และ
ผูปฏิบัติงาน โดยสามารถนําความรู ขอมูล และประสบการณท่ีไดรับจากการบริการทางวิชาการ มา
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ๑๐.๓ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรู แนวคิดใหมๆ มาถายทอดให นนร. ไดอยาง
ถูกตองและทันตอเหตุการณในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 
 

โครงการสงเสริมเพ่ือการวิจัย/งานสรางสรรคของอาจารย 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝก - ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสถาบนัการศึกษาจะตองไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. หนึ่งในตัวบงชี้เปนดาน
งานวิจัยและงานสรางสรรค ซ่ึงเก่ียวของกับงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
การนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน และผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
 สกศ.ฯ มีอาจารยท่ีมีความรู ความสามารถ จํานวนมาก จึงมีความสามารถทําผลงานวิจัย งาน
สรางสรรค หรือผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือเปนการเตรียมพรอมในการรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสํานักงานกํากับมาตรฐานการศึกษา จึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดทําโครงการ
เพ่ือการวิจัยอาจารยและ นนร. 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย 
 ๓.๒ เพ่ือสงเสริมการตีพิมพหรือเผยแพรเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัย ในระดับกองทัพ 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

๔. ตัวช้ีวัด จํานวนอาจารยท่ีทํางานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังหมด 

๕. เปาหมาย จํานวนอาจารยท่ีทํางานวิจัยและงานสรางสรรค ๒๐% จากจํานวนอาจารยท้ังหมด 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑ การดําเนินการในภาพรวม 
  จัดทําเว็บไซตเพ่ือเปนชองทางในการทําใหการปฏิบัติงานของนักวิจัยและผูเก่ียวของ 
เปนไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว เชน การขอใชผลงานวิจัย และการคนหาโครงการวิจัย แหลงทุน และ
แหลงตีพิมพผลงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 ๗.๒ การดําเนินการดานการสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย 
  ๑) ดําเนินการวิจัยเพ่ือใหไดมาซ่ึงหัวขอวิจัยท่ีเปนท่ีตองการของกองทัพ และอยูภายใต
ศักยภาพการดําเนินการของบุคลากรภายใน สกศ.ฯ 
  ๒) พัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ี
ตอบสนองความตองการในการดําเนินภารกิจของสํานักงานวิจัย สกศ.ฯ และการเฝาติดตาม
ประสิทธิภาพของการดําเนินการตามตัวบงชี้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวิจัย
และงานสรางสรรค ของ สกศ.ฯ 
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  ๓) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด/ดูงานดานการวิจัย กับหนวยงานท่ีมีประสบการณ
ดานการดําเนินการวิจัย 
  ๔) กําหนดระเบียบท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนคาใชจายและคาตอบแทนในการ
ดําเนินการวิจัยและการเผยแพร เชน คาพิจารณาผลงานสําหรับการเผยแพร คาลงทะเบียนในการนํา
ผลงาน  ไปเผยแพรในการประชุมวิชาการ คาตอบแทนนักวิจัยเม่ือผลงานไดรับการตีพิมพ 

๘. งบประมาณ ตามท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณจากหนวยเหนือ 

๙. การติดตามประเมินผล  
   สกศ.ฯ ดําเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลให รร.จปร. ทราบ ทุกสิ้นปการศึกษา 

๑๐.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ สกศ.ฯ มีการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู การวิจัย และการพัฒนา 
 ๑๐.๒ มีผลการวิจัยและพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอการนําไปตอยอดและใชงานในระดับ
กองทัพบก ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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โครงการสัมมนาทางวิชาการสภาอาจารย สกศ.ฯ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. หนวยเจาของโครงการ   สภาอาจารย   สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 
ภารกิจสําคัญของ รร.จปร. คือ การใหการฝกศึกษาและอบรม นนร. มีคุณสมบัติครบถวนท่ี

จะเปนนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามท่ีกองทัพบกตองการ อาจารยจึงตอง
พัฒนาความรูทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง  ท้ังทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  และดาน
สังคมศาสตร  เพ่ือสรางองคความรูใหม ๆ อันจะนําไปสูกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ
อยางเปนรูปธรรม  การสัมมนาและการนําเสนอผลงานทางวิชาการนับเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยให
อาจารยพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 

 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ กระตุนและผลักดันใหบุคลากรประเภทอาจารยสรางผลงานอยางตอเนื่อง 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาองคกรในการแกปญหาดวยกระบวนการวิจัย 
 ๓.๓ เปนเวทีขององคกรในการนําเสนอผลงานทางวิชาการสูสาธารณชน 
 ๓.๔ เพ่ือให รร.จปร. สามารถปฏิบัติตามหนาท่ีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาไดอยางสมบูรณ
ยิ่งข้ึน 
 
๔. ความเปนไปไดของโครงการ 
 สภาอาจารยฯ มีคณะกรรมการท่ีสามารถจัดการสัมมนาทางวิชาการไดอยางเหมาะสมตาม
มาตรฐานการจัดงานสัมมนาทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  อาจารย สกศ.ฯ มีความกระตือรือรน
ในการจัดทําผลงานทางวิชาการ  สกศ.ฯ สามารถใหการสนับสนุนสถานท่ีในการจัดการสัมมนาได 
 
๕. แผนงานในการดําเนินโครงการ 

๕.๑ รายละเอียดในการดําเนินงาน 
  วันเวลาสัมมนาทางวิชาการ วันท่ี ๑ พ.ย.๕๙  เวลา  ๐๘๓๐  - ๑๖๓๐  
  ผูเขารวมสัมมนา   อาจารย และ นนร. จํานวน ๒๐๐ นาย 
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๕.๒ ระยะเวลา และข้ันตอนการทํางาน 
 

 
การปฏิบัติ 

ระยะเวลา 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑. การเสนอโครงการตอ สกศ.ฯ       
๒. การประกาศรับผลงานทางวิชาการ       
๓. การคัดเลือกผลงานทางวิชาการ       
๔. การจัดพิมพเอกสารสัมมนา       
๕. การจัดสัมมนา       
๖. การแกไขผลงานและการจัดพิมพวารสารทาง

วิชาการสภาอาจารย ๒๕๕๙ 
-  คณะกรรมการคัดเลือกผลงานฯ ตรวจสอบ
ความถูกตองสุดทาย 
-  คณะกรรมการจัดพิมพฯ รับมอบตนฉบับ 
-  คณะกรรมการจัดพิมพฯ สงตนฉบับใหโรง
พิมพ 

      

 
๖. ความตองการงบประมาณ  

ลําดับ รายการ จํานวนเงิน 
๑. คาจัดพิมพวารสาร ๕๐๐ เลม ๑๐๐,๐๐๐ 
๒. คาจัดทําเอกสารแจก ๒๐๐ ชุด ๘,๐๐๐ 

๓. คาประเมินการจัดงานฯ ๑,๓๐๐ 

๔. คาของท่ีระลึก ๔,๐๐๐ 

๕. จัดเลี้ยงอาหารวาง ๒ ม้ือ ๘,๐๐๐ 

๖. คาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ๑๕,๐๐๐ 

๗.  คาจัดสถานท่ีพิธีเปด – ปด  ๔๐๐ 

รวมท้ังส้ิน (หนึ่งแสนสามหม่ืนหกพันเจ็ดรอยบาทถวน) ๑๓๖,๗๐๐ 
 
๗. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๗.๑  การเผยแพรองคความรูใหมเพ่ือการพัฒนาทางวิชาการ 
 ๗.๒ การสรางศูนยการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการของอาจารยและ นนร. 
 ๗.๓ การสงเสริมและกระตุนใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการมากข้ึน 
 ๗.๔ การสรางความสัมพันธอันดีตอกันในกลุมอาจารยของ รร.จปร 
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โครงการการจัดการความรู สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  
ประกอบแผนปฏิบตัิราชการ สกศ.ฯ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๑. หนวยเจาของโครงการ      : กวค.สกศ.ฯ  
 

๒. หลักการและเหตุผล  
สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา เปนสวนหนึ่งของโรงเรียนนายรอย              

พระจุลจอมเกลาซ่ึงเปนสถาบันท่ีสรางนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก  มีหนาท่ีใหการศึกษา 
อบรม และดําเนินการฝกนักเรียนนายรอยใหเปนผูนําท่ีมีความจงรักภักดีตอประเทศชาติ ราช
บัลลังก  มีความรูพ้ืนฐานระดับปริญญาตรี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีผูบัญชาการโรงเรียนนายรอย
พระจุลจอมเกลาเปนผูบังคับบัญชา รับผิดชอบในการใหการศึกษาแกนักเรียนนายรอย ใหมีความ
เหมาะสม กาวหนา ทันสมัย และไดมาตรฐาน รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของกองทัพบก 
สถานการณ และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีภารกิจสรุปไดดังนี ้

- เปนแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผูมีลักษณะผูนํา มีวินัย รูแบบธรรมเนียมของ
กองทัพ อุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 

- มีความรู ความสามารถ ข้ันพ้ืนฐานในการนําทหาร ระดับหมวดปฏิบัติการรบไดอยาง  
มีประสิทธิภาพ และมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอในการชวยพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ 

- มีความมุงม่ันในการพัฒนาวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพ 
- มีความเขมแข็ง ท้ังทางรางกายและจิตใจ เปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนา 

และดํารงความเขมแข็ง ของสมรรถภาพ รางกาย ท้ังในตนเองและเสริมสรางใหแกกําลัง
พลในหนวยของตน 

- มีพ้ืนฐานความรูวิทยาการระดับอุดมศึกษา เพียงพอสําหรับเสริมสรางคุณลักษณะขางตน 
และเปนผูท่ีทันโลกทันเหตุการณ 

- มีความสามารถในการฝกสอนอบรมและเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา 
 โลกและบานเมืองในยุคปจจุบันมีความเจริญกาวหนาไปมาก มีรายละเอียดสรรพวิชาท่ีเปน

ความรูท่ีลึกซ้ึงมากมายมหาศาล ประเทศไทยคือท่ีหนึ่งท่ีเปนศูนยรวมของผูมีความรูเปนศูนยรวม
นักวิจัยหรือมีองคความรูอยางมากมายเชนกัน ประเทศไทยมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมือง พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดให “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนา
ความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชใน การปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู 
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ...”  

ดังนั้น สกศ.ฯ จึงไดมีการจัดทําแผนการจัดการความรู  (KM Action Plan) เพ่ือใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการความรูของ สกศ.ฯ เพ่ือใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว และไดแตงต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู สกศ.ฯ เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรูมาอยางตอเนื่อง ซ่ึงใน
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ นี้ไดพิจารณากําหนดนโยบาย ขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Area) 
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เปาหมายและกระบวนการ รวมท้ังจัดทําแผนใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ของกองทัพบก 
ในหัวขอ การรักษาความม่ันคงของรัฐ และตรงกับประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ของ รร.จปร. ในหัวขอ 
การสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆและหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับ
ในเชิงวิชาการ อยางเปนรูปธรรม อันจะนําไปสูสัมฤทธิผล ในการดําเนินงานของหนวย ฯ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตามแผนการดําเนินงานการจัดการความรู 

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ สงเสริมและพัฒนาความรูในหนวยงานเพ่ือใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู  
๓.๒ สนับสนุนใหมีการประมวลความรูในหนวยงานในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือความถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงข้ึน 
๓.๓ สงเสริมใหขาราชการมีสวนรวมผลักดันการจัดการความรูในหนวยงานและเกิดการเรียนรู

รวมกัน 
๓.๔ ใชเทคโนโลยีเพ่ือการสรางและเชื่อมโยงความรู การจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานขอมูลความรู 

เพ่ือใหสามารถมีระบบสืบคนขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
๓.๕ พัฒนากาลังพลของ สกศ.ฯ ใหเปนผูรักการเรียนรู 
๓.๖ พัฒนา สกศ.ฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

 

๔. ตัวช้ีวัด 
สกศ.ฯ โดยกองวิชาฯ มีการจัดทําหัวขอการจัดการความรูใหมเพ่ิมเติม และมีการติดตาม 

ปรับปรุงการนําไปใชประโยชนหรือตอยอดหัวขอการจัดการความรูเดิม การดําเนินงานเปนไปตาม
กระบวนการการจัดการความรู มีการเผยแพรและการเขาถึงการจัดการความรูโดยประเมินจาก
แบบสอบถาม 
 

๕. เปาหมาย 
๕.๑ สกศ.ฯ จัดทําองคความรูใหมไมนอยกวา ๑๑ องคความรู และมีการปรับปรุงหรือตอยอด 

การนําไปใชประโยชนในองคความรูเดิม รวมไมนอยกวา ๑๑ องคความรู  
๕.๒ ความพึงพอใจในการเขาถึงองคความรู คะแนนไมนอยกวา ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม 

๕.๐๐ 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ต.ค. ๕๘ – ธ.ค. ๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๑๖ 
 

 
๗. วิธีการดําเนินการ  
 ๗.๑ แผนการดําเนินงาน 

หวงเวลา กิจกรรมการจัดการความรู หมายเหตุ 
ต.ค. – ม.ค.๕๙ จัดทําแผนงาน กําหนดหัวขอ และตั้งคณะทํางาน (KM Team) กองวิชา 
ม.ค. – มี.ค.๕๙ - กองวิชาฯ สงหัวขอ และคณะทํางาน ให สกศ.ฯ 

- ทําหนังสือแจงใหหนวยข้ึนตรงดําเนินการจัดตั้งทําเนียบ 
ผูเชี่ยวชาญ พรอมผลักดันใหแตละหนวยข้ึนตรงสรางเครือขาย
ชุมชนนักปฏิบัติอยางนอย ๑ ชุมชนนักปฏิบัติ 
- ขออนุมัติหลักการใหทุกหนวยข้ึนตรงจัดให “การจัดการความรู” 
เปนวาระการประชุมหลักในการประชุมหนวย เพ่ือใชแจงขาวสาร 
ติดตามผลการดําเนินงานการจัดการความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู 
และยกยองชมเชยผูท่ีมีผลปฏิบัติงานดานการจัดการความรูท่ีด ี

กองวิชา 

ม.ค. – มิ.ย.๕๙ - จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการดําเนินงานการ
จัดการความรู และตัวแทน KM team ของ นขต.รร.จปร. เพ่ือ
ติดตามผลการดําเนินงาน นําเสนอ แลกเปลี่ยนความรูในการจัดทํา
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) แบบฟอรมท่ี ๑ และ
แบบฟอรมท่ี ๒ พรอมรวบรวมปญหาขอขัดของ และขอเสนอแนะ
ในการดําเนินการ เพ่ือนํามาวางแผนปรับปรุงแกไขตอไป 
- ดําเนินการตามข้ันตอนของกิจกรรมการจัดการความรู                   
- การสรางและแสวงหาความรู 
- การจัดความรูใหเปนระบบ 
- การประมวลและกลั่นกรองความรู 

คณะทํางาน
กองวิชา 

มิ.ย.๕๙ - เขารวมการประกวดการจัดการความรูเพ่ือเปนแรงผลักดัน และ
เปนกําลังใจใหกับผูดําเนินการการจัดการความรู รวมถึงนําเสนอ
การจัดการความรูท่ีไดรับคัดเลือกจากการประกวด พรอมท้ังการ
มอบรางวัล เพ่ือเปนการยกยองชมเชย และสงเสริมการปฏิบัติงาน
ดานการจัดการความรู 

คณะทํางาน
กองวิชา 

 

 

 

 

 

 



๒๑๗ 
 

หวงเวลา กิจกรรมการจัดการความรู หมายเหตุ 
ก.ค. – ก.ย.๕๙ - จัดทําเปนรูปเลมตามรูปแบบท่ีกําหนด 

- ดําเนินการในข้ันการเขาถึงความรู โดยการนําองคความรู 
เผยแพรในwebsite เพ่ือใหขาราชการไดเขาถึงแหลงความรู 
- สํารวจขอมูลเก่ียวกับการจัดการความรู จํานวนบุคลากรท่ีผาน
หลักสูตรอบรมการจัดการความรูโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล
จากกําลังพลทุกนาย 

คณะทํางาน
กองวิชา 

ก.ย. – ต.ค.๕๙  - สํารวจขอมูลเก่ียวกับการจัดการความรู จํานวนบุคลากรท่ีผาน
หลักสูตรอบรมการจัดการความรูโดยใชแบบสอบถามเก็บขอมูล
จากกําลังพลทุกนาย 

สกศ.ฯ/
รร.จปร. 

ต.ค. – ธ.ค.๕๙  - นิทรรศการวันวิชาการ สกศ.ฯ/
รร.จปร. 

 
 ๗.๒ คณะกรรมการดําเนินงาน 
 คณะทํางานการจัดการความรู สกศ.ฯ ตามคําสั่ง สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา (เฉพาะ) ท่ี ๕/๕๙ 
 ๗.๓ คณะทํางาน  
  ผูแทนจากกองวิชาๆ กองวิชาฯ ละอยางนอย ๓ นาย  
 

๘. งบประมาณ งบประมาณการจัดการความรู โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
 คณะทํางานจากกองวิชาฯ มีการดําเนินงานตามกระบวนการการจัดการความรู อาทิ การ
สรางและแสวงหาความรู การจัดความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู จนถึงการ
จัดทําเปนเอกสารและเขาสูข้ันตอนการประกวดและเผยแพร โดยการติดตามประมวลผลจะกระทํา
โดยคณะทํางานการจัดการความรู สกศ.ฯ ดวยการสอบถาม การประชุมติดตามงาน และรายงาน
ความกาวหนาให สกศ.ฯ ทราบ 
 
 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
๑๐.๑ ผูบริหารใหความสําคัญของการจัดการความรูเพ่ือเปนแรงขับเคลื่อนในการจัดการ

ความรูขององคกร 
๑๐.๒ บุคลากรในองคกรตระหนักและเขาใจเก่ียวกับการจัดการความรู รวมถึงใหความ

รวมมือในการจัดการความรู 
๑๐.๓ รวบรวมองคความรูท่ีมีประโยชนชวยสงเสริมใหการปฏิบัติงานประจํามีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 
 
 



๒๑๘ 
 

๑๐.๔ สามารถเขาถึงองคความรูท่ีรวบรวมไวไดงายและสะดวก 
๑๐.๕ มีการนําองคความรู ท่ีรวบรวมมาใชในการปฏิบัติงานจริงเพ่ือพัฒนางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 
๑๐.๖ มีการแลกเปลี่ยนแบงปนองคความรูระหวางบุคลากรในและนอกองคกรเพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูสงผลให สกศ.ฯ กลายเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๙ 
 

โครงการสนับสนุนใหขาราชการบริการวิชาการแก ชุมชน สังคม และหนวยงานอ่ืน ท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝก-ศึกษา) 
๒. ตัวช้ีวัด  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรลุวัตถุประสงค 
๓. คาเปาหมาย รอยละ ๘๐ 
ประกอบดวย ๕ โครงการ ๑ กิจกรรม 

๑) โครงการอบรมการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตอยางสรางสรรคแก
ชุมชนรอบคาย 

๑.๑) หนวยเจาของโครงการ  :  กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๑.๒) หลักการและเหตุผล 

๑.๒.๑) ความเปนมา / ปญหาและสาเหตุ 
ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดเขามาเก่ียวของกับการเรียนและ

ชีวิตประจําวันของเด็ก และเยาวชนเปนอยางมาก ท้ังอุปกรณมือถือ ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
ระบบ Social Network รวมถึงโปรแกรมแชทบนมือถือ อาทิเชน Line, Whatsapp ระบบเหลานี้
ชวยใหผูใชสามารถเขาถึง หรือเผยแพรขอมูลตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและงายดาย แตบนขอดีดังกลาวก็
แฝงไปดวยภัยอันตราย ซ่ึงอาจมาในรูปของขอมูลท่ีไมเหมาะสม ขอมูลท่ีไมมีมูลความจริง รวมถึงการ
ลอลวงตาง ๆ ฯลฯ 

๑.๒.๒)  ความจําเปน/ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการ
พัฒนา 

ดวยสาเหตุดังกลาวเด็กและเยาวชนซ่ึงตอไปจะเปนอนาคตของชาติ จึง
ควรมีความรูเทาทัน มีวิจารณญาณในการรับขอมูล, ไมหลงเชื่อขอมูลซ่ึงไมมีมูลความจริง สามารถใช
เทคโนโลยีไปในทางสรางสรรค และสามารถปองกันตนเองจากภัยอันตรายท่ีมากับเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตได 

๑.๓) วัตถุประสงค 
๑.๓.๑) เพ่ือเสริมสรางทักษะใหเด็กและเยาวชนสามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และอินเตอรเน็ตไดอยางสรางสรรค 
๑.๓.๒) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูเทาทัน และสามารถปองกันตนเองจากภัยราย

ตาง ๆ ท่ีมากับอินเตอรเน็ตได 
๑.๓.๓) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนใชเวลาวางชวงปดภาคการศึกษาอยางมีประโยชน 
๑.๓.๔) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีวิจารณญาณในการรับขอมูลจากอินเตอรเน็ต 

 

 
 
 



๒๒๐ 
 

๑.๔) เปาหมาย 
๑.๔.๑) เด็กและเยาวชนสามารถใชอินเตอรเน็ตและคอมพิวเตอรเขามาชวยใน

ชีวิตประจําวันของตนได 
๑.๔.๒) เด็กและเยาวชนสามารถปองกันตนเองเบื้องตนจากภัยรายตาง ๆ ท่ีมากับ

อินเตอรเน็ตได 
๑.๔.๓) เด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจ และสามารถใชอินเตอรเน็ตและ

คอมพิวเตอรอยางถูกวิธี 
 

๑.๕) ระยะเวลาในการดําเนนิงาน 
ระยะเวลาการอบรมและฝกปฏิบัติ ๑ วัน ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ 

๑.๖) การดําเนินการ/วิธีการ 
ผูเขาอบรมในวันท่ี ๒ มี.ค. ๕๙ แบงออกเปน ๒ กลุม ตามอายุ ไดแก 
กลุม ๑   กลุมเด็กเล็ก อายุ ๗ - ๑๑ ป   
กลุม ๒   กลุมเยาวชน อายุ ๑๒ - ๒๐ ป   

  

หัวขอในการอบรมสําหรับกลุม ๑ 
๑. การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน และหลักการดูแลรักษาคอมพิวเตอรอยางถูกวิธี 
๒. ประโยชนของคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในดานตาง ๆ (ศึกษา อํานวยความ

สะดวก สื่อสาร บันเทิง) 
๓. แนะนําการใชงานโปรแกรมพ้ืนฐาน Word, Excel, Paint, Photoshop 
๔. คุณธรรมและจริยธรรมในการใชงานอินเตอรเน็ต (Internet Ethic) 
๕. ภัยรายและขอควรระวัง และคําแนะนําในการใชงานระบบอินเตอรเน็ต 

 
หัวขอในการอบรมสําหรับกลุม ๒ 
๑. ประโยชนของคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในดานตาง ๆ (ศึกษา อํานวยความ

สะดวก สื่อสาร บันเทิง)และหลักการดูแลรักษาคอมพิวเตอรอยางถูกวิธี 
๒. คุณธรรมและจริยธรรมในการใชงานอินเตอรเน็ต (Internet Ethic) – 

ยกตัวอยางกรณีศึกษา และวิเคราะห 
๓. รูจักกับระบบเครือขาย ADSL ท่ีใชตามบานท่ัวไป และการแกปญหาเบื้องตน 
๔. การใชเทคโนโลยีของ Google มาชวยในการศึกษาและชีวิตประจําวัน 
๕. ภัยรายท่ีมากับ Social Network และวิธีปองกัน – กรณีศึกษา 

๑.๗) งบประมาณ 
๑.๗.๑) งบประมาณ  รวม ๑๓,๓๐๐.-บาท (หนึ่งหม่ืนสามพันสามรอยบาทถวน) 

๑. คาอุปกรณ ๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่รอยบาทถวน) 
๒. คาตอบแทนผูบรรยาย   ๗,๒๐๐ บาท (เจ็ดพันสองรอยบาทถวน) 
๓.  คาพิมพใบประกาศ    ๖๐๐ บาท (หกรอยบาทถวน) 



๒๒๑ 
 

๔.  คาของรางวัลสําหรับผูตั้งใจเขารับการอบรม    ๖๐๐ บาท (หกรอย
บาทถวน) 

๕. คาจัดสถานท่ี      ๓๐๐ บาท (สามรอยบาทถวน) 
๖. คาอาหารกลางวันและอาหารวาง ๒ ม้ือ   ๓,๒๐๐ บาท (สามพันสอง

รอยบาทถวน) 
๑.๗.๒) รายละเอียด       

ลําดับ รายการ นับ จํานวน หนวยละ 
จํานวนเงิน 
บาท สต. 

๑. คาอุปกรณ 
- เอกสาร 
- Software CD พรอมซอง 
- เครื่องเขียน 

 
เลม 
แผน 
ชุด 

 
๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
๒๐ 

๕ 
๑๐ 

 
๘๐๐ 
๒๐๐ 
๔๐๐ 

 
- 
- 
- 

๒. คาตอบแทนผูบรรยาย*      
 - ผูบรรยายกลุม ๑ ชม. ๖ ๖๐๐ ๓,๖๐๐ - 
 - ผูบรรยายกลุม ๒ ชม. ๖ ๖๐๐ ๓,๖๐๐ - 

๓. คาพิมพใบประกาศ แผน ๔๐ ๑๕ ๖๐๐ - 
๔. 
๕. 
๖. 

คาของรางวัลสําหรับผูตั้งใจ
อบรม 
คาจัดสถานท่ี 
คาอาหารกลางวัน/อาหาร
วาง 

ช้ิน 
หอง 
หัว 

๓๐๐ 
๒ 

๔๐ 

๒ 
๑๕๐ 

๘๐ 

๖๐๐ 
๓๐๐ 

๓๒๐๐ 

- 
- 
- 

รวม ๕ รายการ เปนเงิน (หน่ึงหมื่นหน่ึงรอยบาทถวน) ๑๓,๓๐๐ - 

 
หมายเหตุ : *คาตอบแทนผูบรรยายอางอิงจากระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 

๑.๘)  การประเมินผลโครงการ 
๑.๘.๑) วิธีการประเมินทําแบบฟอรมการประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการ

อบรม และการจัดการทดสอบกอนและหลังการอบรม เพ่ือประเมินความรูความรูความเขาใจของผูเขา
รับการอบรม 

๑.๘.๒) เกณฑการประเมินผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการ
อบรมมีความพึงพอใจตั้งแต ๘๐% ข้ึนไปและผลการทดสอบ มีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต ๗๐% ข้ึนไป ถือวา
ผาน 

๑.๙) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.๙.๑) เด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจ และสามารถใชอินเตอรเน็ตและ

คอมพิวเตอรใหเปนประโยชนไดอยางสรางสรรค 
๑.๙.๒) เด็กและเยาวชนมีวิจารณญาณในการรับขอมูลท่ีมาจากอินเตอรเน็ต ไมตกเปน

เครื่องมือใหกับผูไมประสงคดีในการเผยแพรขอมูลอันไมมีมูลความจริง 



๒๒๒ 
 

๑.๙.๓) เด็กและเยาวชนสามารถปองกันตนเองเบื้องตนจากภัยท่ีมาจากอินเตอรเน็ตได 
รวมถึงสามารถแนะนําเพ่ือนท่ีใกลชิดใหปองกันตนเองได 

 
๒) โครงการ คณิตคิดสนุก (Math for Fun) 

๒.๑) หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 

๒.๒) หลักการและเหตุผล 
คณิตศาสตรเปนศาสตรพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการสรางกระบวนการคิดวิเคราะหโดย

ใชเหตุและผลรวมถึงกระบวนการคิดอยางเปนข้ันเปนตอน ซ่ึงเปนรากฐานท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะนําไป

ประยุกตใชในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน  และสําหรับการพัฒนาเยาวชนไทย

ใหมีคุณภาพในปจจุบัน การพัฒนาในดานความคิด ทักษะการคิดวิเคราะห และกระบวนการคิดท่ีเปน

ระบบ ถือวาเปนสิ่งสําคัญพ้ืนฐานท่ีจําเปนตองพัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาในดานอ่ืนๆ และเพ่ือ

พัฒนาใหพวกเขาเติบโตเปนผูใหญท่ีมีคุณภาพ คิดเปน คิดอยามีเหตุมีผล เพ่ือนําความรูไปประยุกตใช

ในการหาหนทางแกไขปญหาท่ีจะเผชิญในอนาคต ไมวาจะเปนปญหาสวนตัว ปญหาชุมชนหรือสังคม 

แมแตปญหาของประเทศชาติ ดังนั้นการเสริมสรางการเรียนรูทางดานคณิตศาสตรจึงเปนหนทางหนึ่ง

ในการเพ่ิมศักยภาพในดานการคิดของเยาวชนไทย และพัฒนาเยาวชนไทยใหเติบโตเปนบุคลากรชาติ

ท่ีมีคุณภาพตอไปในอนาคต 

๒.๓) วัตถุประสงค 
๒.๓.๑) เสริมสรางใหเยาชนในชุมชน สถานศึกษา รอบๆ รร.จปร. มีใจรัก

คณิตศาสตร 

๒.๓.๒) เสริมสรางใหเยาชนในชุมชน สถานศึกษา รอบๆ รร.จปร. มีทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล และมีกระบวนการคิดอยางเปนข้ันเปนตอน 

๒.๔) ตัวช้ีวัด 
๒.๔.๑) จํานวนกิจกรรมการจัดการอบรม 
๒.๔.๒) ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

 
๒.๕) เปาหมาย 

๒.๕.๑) มีการจัดกิจกรรมการอบรมอยางนอย ๑ ครั้ง 
๒.๕.๒) ระดับความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมไมต่ํากวา ๔.๐๐ จากคะแนน

เต็ม ๕.๐๐ 
 

๒.๖) ระยะเวลาในการดําเนินการ 
                  ปการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
 



๒๒๓ 
 

๒.๗) วิธีการดําเนินการ 
๒.๗.๑) รวบรวมขอมูลความตองการ พรอมกําหนดกลุมเปาหมายในการดําเนิน

กิจกรรม 
๒.๗.๒) วางแผนจัดทํากําหนดการในการดําเนินกิจกรรม พรอมเตรียมสถานท่ี 

และวิทยากร 
๒.๗.๓) ดําเนินการอบรม 
๒.๗.๔) ประเมินผล 

 

๒.๘) งบประมาณ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือ 
 

๒.๙) การติดตามประเมินผล 
สํารวจความคิดเห็นดานความพึงพอใจของผูเขารับการอบรม 

 

๒.๑๐) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๒.๑๐.๑  เยาวชนกลุมเปาหมายมีความรักในการเรียนรูคณิตศาสตรมากข้ึน 
๒.๑๐.๒  เยาวชนกลุมเปาหมาย มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนเหตุเปนผล 

และมีกระบวนการคิดอยางเปนข้ันเปนตอน 
 

๓) โครงการพัฒนาภาษาสูชุมชน 
๓.๑) หนวยเจาของโครงการ  :  กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๓.๒) หลักการและเหตุผล 

รร.จปร. มียุทธศาสตรคือมุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ี
พึงประสงคของกองทัพบก และสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ และหนวยงานภายนอก
เพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ ดังนั้น เพ่ือเปนการสนับสนุนให รร.จปร. บรรลุตาม
ยุทธศาสตรดังกลาว กอศ.สกศ.ฯ จึงดําเนินกลยุทธดานการสรางคานิยมและทัศนคติท่ีดีตอองคกร 
รวมท้ังการดําเนินกิจกรรมใหหนวยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนใหการยอมรับและเชื่อม่ันในเชิงวิชาการ โดย กอศ.ฯ จะลงพ้ืนท่ีพบปะประชาชนในชุมชน
รอบขาง รร.จปร. ในหวงปดภาคการศึกษา เดือน ม.ค. – เม.ย. ดวยกิจกรรมสงเสริมความรูดาน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษซ่ึงถือเปนการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนท้ังการสรางสัมพันธภาพท่ีดี
ระหวางองคกรกับชุมชนดวย 

๓.๓) วัตถุประสงค 

๓.๓.๑) เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานทหารและชุมชนรอบขาง 
๓.๓.๒) เพ่ือบุคลากร กอศ.ฯ ไดมีโอกาสใหบริการดานวิชาการแกชุมชนรอบขาง 

รร.จปร. โดยใชเวลาในชวงปดภาคการศึกษา 
๓.๓.๓) เพ่ือกระตุนใหเยาวชนหรือชุมชนรอบขาง รร.จปร. เกิดความอยากเรียนรู

หรือพัฒนาทักษะทางภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 



๒๒๔ 
 
 

๓.๔) ความเปนไปไดของโครงการ 

โครงการนี้จะจัดข้ึนในหวงปดภาคการศึกษาของ นนร. หรือเดือน ม.ค.-เม.ย. โดย

ใหบุคลากรท้ังองคกรชวยกันรวมทํากิจกรรม เชน คณาจารยท้ังแผนกวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รวมกันวางแผนและดําเนินกิจกรรม โดยมีบุคลากรฝายสนับสนุนชวยเหลืองานธุรการตางๆ ให

โครงการสําเร็จลุลวง 

กอศ.ฯ จะจัดโครงการในลักษณะการทํากิจกรรมทางภาษา เชน การเลานิทานใน

รูปแบบสองภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหนักเรียนระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา

ท่ีอยูในชุมชนรอบขางไดฟง และเลนเกมตอบคําถาม ปดทายดวยการฝกรองเพลงสองภาษาเพ่ือสราง

ความสัมพันธท่ีดีระหวางทหารและประชาชน 
 

๓.๕) กลุมเปาหมาย 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ โรงเรียนวัดวังปลาจีด จํานวน ๑๕๐ คน 

๓.๖) แผนงานในการดําเนินโครงการ 

การดําเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน     

๒. ศึกษาขอมูลและความตองการของชุมชนรอบขาง     

๓. วางแผนการดําเนินงาน 
-บุคลากร กอศ.ฯ ลงพ้ืนท่ีทํากิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียนท่ี
อยูรอบขาง รร.จปร. อยางนอยปละ ๑ แหง 
-กลุมเปาหมายคือ นักเรียนโรงเรียนวัดวังปลาจีดระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ ประมาณ ๑๕๐ คน 
-จัดกิจกรรมในชวงเชา ตั้งแต ๑๘๓๐-๑๑๓๐ 
-กําหนดการดังนี้ 
๐๘๓๐  ประธานกลาวเปดงาน 
๐๘๔๐  ละลายพฤติกรรม โดยการแนะนําตัวสองภาษา 
๐๙๐๐  สอนรองเพลงสรางเสริมความรักชาติและฝกภาษา 
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
๑๐๐๐  เลานิทานสรางเสริมคุณธรรมในรูปแบบสองภาษา 
๑๑๐๐  ตอบคําถามจากนิทานชิงรางวัล 
๑๑๑๕  กลาวขอบคุณ  มอบของท่ีระลึก และถายรูปรวมกัน 

    

๔. ชี้แจงแผนการดําเนินงานใหบุคลากรท่ีจะเขารวมกิจกรรม
ทราบ 

    

๕. ประสานงานกับ ผอ.โรงเรียนวัดวังปลาจีด หรือผูแทน     



๒๒๕ 
 

การดําเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 
๖. ประสานงานภายในหนวย รร.จปร. เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนในดานตาง ๆ ตามแผนท่ีไดวางไว 

    

๗. เตรียมอุปกรณสําหรับทํากิจกรรม     

๘. ซักซอมการทํากิจกรรม     

๙. ลงพ้ืนท่ี     

๑๐. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน     
 

๓.๗) ความตองการงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน) 

ลําดับ รายการ 
จํานวน

วัน 
จํานวน 

หนวย
นับ 

ราคาตอ
หนวย 
(บาท) 

จํานวน
เงินรวม 
(บาท) 

๑ คาใชจายเพ่ือการติดตอประสานงาน 
(โทรศัพท) 

    ๑๐๐ 

๒ คา สป.๓ ในการประสานงานและลง
พ้ืนท่ี 

๒ ๑๐ กม. ๓๐ ๖๐๐ 

๓ คาทําปายพ้ืนหลังบนเวทีการทํา
กิจกรรม 

 ๑ ปาย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

๔ คาของท่ีระลึก  ๒ ชิ้น ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
๕ คาอุปกรณกิจกรรม “ละลาย

พฤติกรรม”- ปายชื่อ 
 ๑๕๐ ปาย ๕ ๗๕๐ 

๖ คาอุปกรณกิจกรรม “เลานิทาน”     ๕๐๐ 
๗ คาของรางวัลกิจกรรมตอบคําถาม     ๕๐๐ 
๘ คาน้ําดื่มระหวางทํากิจกรรม     ๕๕๐ 

รวม ๕,๐๐๐ 
   

๓.๘) ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นนร. มีพ้ืนฐานในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง และมีทักษะทางภาษาเพ่ิมมาก

ข้ึน เม่ือสําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. สามารถนําไปใชปฏิบัติงานราชการของหนวยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 

 

 

 

 



๒๒๖ 
 

๔) โครงการส่ิงแวดลอมสูชุมชน 
๔.๑) หนวยเจาของโครงการ  :   กวล.สกศ.รร.จปร. 

๔.๒) หลักการและเหตุผล 
กองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มีบุคลากรและคณาจารยท่ีมีศักยภาพ มีความรู 

ประสบการณทางวิชาการท้ังทางดานวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม รวมถึงการจัดการทางดาน
สิ่งแวดลอม ซ่ึงพรอมท่ีจะใหการสนับสนุนแกชุมชนรอบคาย รวมถึงองคกร และหนวยงานภายนอก  

โรงเรียนวัดโคกลําดวน ตั้งอยูหมูท่ี ๙ บานโคกลําดวน ต.พรหมณี อ.เมือง จ.
นครนายก เปนโรงเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ปจจุบันมีนักเรียนศึกษาอยูระดับ ป.๑ – ป.
๖ จํานวนท้ังสิ้น ๒๐ คน นักเรียนสวนใหญมีฐานะยากจน และไดรับการศึกษาทางระบบออนไลนจาก
หนวนงานสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมีครูประจําท่ีโรงเรียนฯ ชวยสอนเสริม
หลังจากนักเรียนไดเรียนผานระบบออนไลน   

และเพ่ือใหชุมชนรอบคายเกิดความเขมแข็งทางการศึกษาและสังคม ทางกองวิชา 
จึงมีโครงการบริการชุมชนรอบคาย โดยแบงออกเปน ๒ กิจกรรมคือ  

๑. กิจกรรมการสอนเสริมดานวิชาการใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัด
โคกลําดวน คือ สอนวิชาวิทยาศาสตร วิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาอังกฤษ ใหกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา ๑-๖  

๒. สงเสริมและปลูกฝงจิตสํานึกการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนวัด
โคกลําดวน ใหถูกตองตามหลักสุขลักษณะ 

 
๔.๓) วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนการบริการชุนชนรอบคายใหเกิดความเขมแข็งทางดานการศึกษาและการ
สงเสริม ปลูกฝงจิตสํานึกการรักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนวัดโคกลําดวน  
 

๔.๔) วิธีการดําเนินการ 
๔.๔.๑) วางแผนกิจกรรม 
๔.๔.๒) สอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑-๓ ใหเตรียมพรอมสําหรับการ

ทดสอบระดับเอ็นทีและสอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๔-๖ ใหเตรียมพรอมสําหรับการ
ทดสอบระดับโอเน็ท 

๔.๔.๓) จัดกิจกรรมปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางความรูทางดานสิ่งแวดลอมการ
รักษาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนวัดโคกลําดวน  

๔.๔.๔) ทําแบบประเมินผลความพึงพอใจกลุมครูและนักเรียนเก่ียวกับโครงการ
บริการชุมชนรอบคาย และนําผลมาพิจารณาและปรับปรุงตอไป 

 
๔.๕) สถานท่ีดําเนินการ  

โรงเรียนวัดโคกลําดวน ตั้งอยูหมูท่ี ๙ บานโคกลําดวน ต.พรหมณี อ.เมือง จ.
นครนายก 



๒๒๗ 
 

๔.๖) ระยะเวลา  
 หวง ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
๔.๗) งบประมาณ   

๓,๐๐๐ บาท แบงออกเปนคาใชจายดังนี้ 
- คาหนังสือ เอกสารเตรียมสอน วัสดุและอุปกรณทางการศึกษา ๑,๐๐๐  บาท 
- วัสดุอุปกรณและสื่อ สําหรับการปลูกฝงจิตสํานึกการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

ภายในโรงเรียน ๒,๐๐๐   บาท 

๔.๘) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ - ๖ ไดรับความรูดานวิชาการและสามารถนําไป

สอบวัดระดับเอ็นทีและระดับโอเน็ทได   
- กลุมครูอาจารยไดเรียนรูและรับประสบการณการสอนเสริมจากโครงการบริการ

ชุมชนรอบคาย เพ่ือนําไปตอยอดการพัฒนาดานการเรียนการสอนตอไป 
- บุคลากรท้ังครูและนักเรียน ไดรับความรูและการปลูกฝงจิตสํานึกในการรักษา

สิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนฯ ใหถูกตองตามสุขลักษณะ 
 

บัญชีรายชื่อคณะนายทหารสัญญาบัตรท่ีออกไปใหบริการทางวิชาการแกชุมชน 
ตามโครงการ “บริการชมุชนรอบขาย รร.จปร.” 

ของ กวล.สกศ.ฯ 
 
ลําดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

๑. พ.อ.จิระ       เหลาจิรอังกูร ผอ.กวล.สกศ.ฯ ท่ีปรึกษา 
๒. พ.อ.นิธิโรจน  วรชาติธนะสาร รอง ผอ.กวล.ฯ ท่ีปรึกษา 
๓. พ.อ.หญิง สมพร คําเครื่อง รศ.สกศ.ฯ ท่ีปรึกษา 
๔. พ.อ.หญิง ภมร จินดามณี ผศ.สกศ.ฯ คณะทํางาน 
๕. พ.อ.หญิง เยาวภา ทองอราม ผศ.สกศ.ฯ คณะทํางาน 
๖. พ.ท.หญิง วาสนา รุจิเสนีย ผศ.สกศ.ฯ คณะทํางาน 
๗. พ.ต.ชินภัทร  เชี่ยวชิตบุญ อจ.สกศ.ฯ คณะทํางาน 
๘. พ.ต.กิตติภพ พรหมดี อจ.สกศ.ฯ คณะทํางาน 
๙. พ.ต.พงศกร แกวกรเมือง อจ.สกศ.ฯ คณะทํางาน 

๑๐. ร.ท.หญิง อรรัมภา สืบสาววงษ นายทหาร
หองปฏิบัติการ 

คณะทํางาน 

๑๑. ร.ต.สุทธบถ ซ่ือมาก รรก.อจ.สกศ.ฯ คณะทํางาน 
๑๒. ร.ต.หญิง ดวงพร เปรมอาษา ประจํากองวิชา คณะทํางาน 

 



๒๒๘ 
 

๕) กิจกรรม การบริการทางวิชาการผานส่ือวิทยุกระจายเสียง 
๖) โครงการเคมีรอบตัวสูชุมชน 

๖.๑)  หนวยเจาของโครงการ : เคมี.สกศ.ฯ 
๖.๒) หลักการและเหตุผล 

การบริการวิชาการและวิชาชีพของ เคมี สกศ.ฯ เปนงานท่ีสําคัญอยางยิ่งท่ี
ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และกองทัพ เพ่ือสนับสนุนใหขาราชการและนักเรียนนาย
รอยนําความรูและประสบการณไปบริการวิชาการแกชุมชนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 
เสริมสรางความม่ันคง เขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได นอกจากนี้ เคมี สกศ.ฯ ยังไดรับประโยชนใน
การเพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารย อันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนและตอยอดเปนผลงานวิชาการลักษณะตางๆ เชน งานวิจัย ตํารา รายวิชาและ/หรือหลักสูตร 
เพ่ือใหมีการเขาถึงหลักการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ เคมี สกศ.ฯ มีความยินดีเปนอยางยิ่งใน
การใหการสนับสนุนและสงเสริมขาราชการ ไปบริการวิชาการใหกับหนวยงานตางๆ ท้ังหนวยงาน
ภายในและภายนอกสถาบันเพ่ือใหชุมชน สังคม และกองทัพ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 
สามารถพ่ึงพาตนเองไดมากข้ึน 

 

๖.๓) วัตถุประสงค 
๖.๓.๑)  เพ่ือนําความรูและประสบการณความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแกชุมชนให

เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได 
๖.๓.๒)  เพ่ือนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการแกชุมชนมพัฒนาการ

เรียนการสอนเอกสารคําสอน/รายวิชา/ตํารา และ/หรือตอยอดเปนผลงานวิชาการลักษณะตางๆ  
 

๖.๔) ตัวช้ีวัด 
๖.๔.๑) ผลประเมินความพึงพอใจจากผูเขารวมโครงการ 
๖.๔.๒) ความรูความเขาใจของผูเขารวมโครงการ  
๖.๔.๓) การนําความรูไปใชใหเกิดประโยชนของผูเขารวมโครงการ 
๖.๔.๔) มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียน

การสอน/งานวิจยั 
 
๖.๕) เปาหมาย 

๖.๕.๑) มีการประเมินผลคะแนนความพึงพอใจจากผูเขารวมโครงการมากกวาหรือ
เทากับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

๖.๕.๒) ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจ มีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ ๔ 
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

๖.๕.๓) ผูเขารวมโครงการนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน  มีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรือ
เทากับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

๖.๕.๔) มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียน
การสอน/งานวิจยัอยางนอย ๑ วิชา/ผลงาน 

 



๒๒๙ 
 

๖.๖) ระยะเวลาในการดําเนินการ : ๑ พ.ค.๒๕๕๙ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๐ 
 

๖.๗) วิธีการดําเนินการ 
๖.๗.๑)  แตงตั้งคณะกรรมการโครงการเคมีรอบตัวสูชุมชน                                                                  
๖.๗.๒)  ประชุมแบงมอบหนาท่ีและวางแผนการดําเนินงาน   
๖.๗.๓)  ดําเนินงานอบรมเชิงปฎิบัติการในการทําสบูเหลว และน้ํายาอเนกประสงค

(เช็ดพ้ืน) ท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตอไมแดง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก และ
ประเมินผลการบริการวิชาการ                                                                                 

๖.๗.๔)  ติดตาม รายงานผลเพ่ือสรุปและนําผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในป
การศึกษาตอไป 

๖.๗.๕)  นําความรูและประสบการณจากการบริการมาใชในการพัฒนาการเรียนการ
สอน/งานวิจัยของกองวิชาเคมีฯ 

 

๖.๘) งบประมาณ  
 ๖.๘.๑) วัสดุอุปกรณทําสบูเหลว   ๗๑๐ บาท 
 ๖.๘.๒) วัสดุอุปกรณทําน้ํายาอเนกประสงค (เช็ดพ้ืน) ๒๕๐ บาท 
 

๖.๙) การติดตามประเมินผล 
๖.๙.๑)  แบบสอบถามความพึงพอใจ ความรูความเขาใจ และการนําความรูไปใชให

เกิดประโยชน 
๖.๙.๒)  เอกสารประกอบคําสอน/ตํารา/งานวิจัยท่ีไดมีการนําความรู/ประสบการณ

จากการบริการวิชาการมาพัฒนาหรือปรับปรุงใหดีข้ึน 
 

๖.๑๐) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๖.๑๐.๑)  เพ่ือตอบสนองความตองการการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ

กองทัพ ชุมชน และประเทศชาติ 
๖.๑๐.๒  เพ่ือใหไดขอมูลยอนกลับมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอน

หรือการวิจัยของสถาบันและเกิดองคความรูใหมท่ีเปนประโยชน กอใหเกิดความม่ันคง เขมแข็งและ
การทํางานท่ียั่งยืนของกองทัพและประเทศชาติ   

๖.๑๐.๓  ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน เสริมรายได
ของครอบครัวหรือนาํไปประกอบเปนอาชีพ 

๖.๑๐.๔  เกิดความสัมพันธอันดีระหวางกําลังพล รร.จปร. นักเรียนนายรอยและ
ชุมชน 

 
 
 
 



๒๓๐ 
 

โครงการดําเนนิการศูนยวิจัยและประสานงานเครือขายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตเฉลิมพระเกียรติฯ   
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๑. ผูรับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากงานวิจัยของเครือขายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดจัดตั้ง

ศูนยวิจัยฯ ท่ี กคศ.สกศ.ฯ ในการศึกษาดานประวัติศาสตร โบราณคดี มานุษยวิทยา การประยุกต ใช
เทคโนโลยีดานตางๆ เพ่ือการศึกษาทางดานวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค  เพ่ือสนับสนุนกระบวนการ
ศึกษาวิจัยอยางเปนระบบในลักษณะสหวิทยาการ 
  

๓. วัตถุประสงค 
๓.๑ เพ่ือการศึกษาทางดานวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค  เพ่ือสนับสนุนกระบวนการศึกษาวิจัย

อยางเปนระบบในลักษณะสหวิทยาการ 
๓.๒ เพ่ือสรางและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายของภาคีการวิจัยในระดับภูมิภาค 
๓.๓ เพ่ือพัฒนาเยาวชนระดับภูมิภาคโดยสวนหนึ่งของศูนยวิจัยจะทําหนาท่ีเปนศูนยกลาง

การดําเนินการสงเสริมการศึกษาของเยาวชนในประเด็นดานประวัติศาสตร โบราณคดีวัฒนธรรมและ
วิทยาศาสตรประยุกต 
 

๔. ตัวช้ีวัด  
จํานวนกิจกรรม  
 

๕. เปาหมาย 
กิจกรรมจํานวนอยางนอย ๑ กิจกรรม 

 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ระยะเวลาการดําเนินการ  ๒๔  เดือน  ในการลงพ้ืนท่ีประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

เริ่มตนจากไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว และเมียนมาร 
๖.๑ เริ่มตน  :  สิงหาคม ๒๕๕๘ 
๖.๒ สิ้นสุด  :  กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 

๗. วิธีดําเนินการ 
โครงการนี้เปนโครงการวิจัยและพัฒนา  โดยความรวมมือ ๙ ภาคี ประกอบดวย ๘ สถาบัน 

ดังนี้  โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, มหาวิทยาลัยศิลปากร, กรมศิลปากร, องคการ APSARA 
ประเทศกัมพูชา, สถาบันโบราณคดี ประเทศเวียดนาม, กระทรวงวัฒนธรรม สปป.ลาว, กระทรวง
วัฒนธรรม สหภาพเมียนมาร และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ซ่ึงมีแนวทางการ
ดําเนินการในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้   

๗.๑ Research  อาทิ การเชื่อมโยงวัฒนธรรมผานเสนทางการคมนาคมทางบก ทางน้ํา 
ประวัติศาสตร 



๒๓๑ 
 

๗.๒ การศึกษาดานศิลปะและเรื่องศาสนาบนฐานความรวมมือทางวิชาการ   
๗.๓ การพัฒนา Database -ขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรผลการวิจัย และ

พัฒนาศูนยขอมูลเชิงลึกเพ่ือตอบสนองตอนักวิจัยท่ีตองการขอมูลเพ่ือการวิจัย 
๗.๔ การผลิต Publication - การผลิตเอกสารทางวิชาการ การจัดประชุมทางวิชาการ เพ่ือ

ขยายฐานความรูทางวิชาการในระดับภูมิภาค 
๗.๕ การดําเนินการดาน Education  การประยุกตใชผลงานองคความรูจากโครงการเพ่ือ

ศึกษาแกเยาวชนในระดับภูมิภาค และการสรางความสัมพันธระหวางประเทศ  ท้ังนี้มีขอเสนอวางาน
สวนนี้นาจะโยงกับกองทุนอาเซียนในการสนับสนุนการทํางานโครงการ 

๗.๖ การพัฒนาใหเกิดกลไก research consortium การวิจัยดานวัฒนธรรมและโบราณคดี
ในเครือขายสุวรรณภูมิ 
 

๘. งบประมาณในการดําเนินการ 
จํานวนท้ังสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (สิบหาลานบาทถวน)  ท้ังนี้ ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจาก สกว. 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
ติดตามการดําเนินงานหรือกิจกรรมของงานวิจัยฯ  

 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
๑๐.๑ ทําใหเกิดศูนยกลางของการดําเนินการวิจัยทางดานวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค 
๑๐.๒ ทําใหเกิดศูนยกลางของการดําเนินการดานเยาวชนในระดับภูมิภาค 
๑๐.๓ ผลผลิตจากพัฒนาขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของมีการใชประโยชน 
๑๐.๔ สรางเครือขายนักวิชาการในระดับภูมิภาคและนานาชาติท่ีเขมแข็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๒ 
 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
 สกศ.ฯ เปนหนวยข้ึนตรงของ รร.จปร. มีหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักท่ีสําคัญ คือ  
จัดการศึกษาดานวิชาการในระดับปริญญาตรีใหแก นนร. ในสาขาตางๆ ใหไดมาตรฐานตามขอกําหนด
ของสถานศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา 
และสภาวิศวกรโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ใหผูท่ีสําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. มีความสามารถในการ
ประยุกตใชความรูดานวิชาการกับการทํางานราชการ ดวยหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญของ  
สกศ.ฯ ดังกลาวขางตน จึงทําให สกศ.ฯ เปนหนวยงานท่ีมีความพรอม และมีศักยภาพท้ังทางดาน
บุคลากร โดยเฉพาะอาจารยของ สกศ.ฯ เปนผูมีความรู ประสบการณ และความสามารถเปนอยางดี 
ท้ังทางดานการสอนและการทําวิจัย อีกท้ังเครื่องมือและหองปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศ ของ   
สกศ.ฯ ก็มีความสมบูรณและทันสมัย ดังนั้น สกศ.ฯ จึงมีขีดความสามารถท่ีจะนําศักยภาพทุกดานท่ีมี
อยู ท่ีจะเผยแพรความรูตาง ๆ ใหแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก รร.จปร. หรือ บุคคลตาง ๆ ท่ีมี
ความสนใจคนควาหาความรูเพ่ิมเติมทางระบบสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสังคมเปนการ
บริการทางวิชาการ ท้ังนี้นอกจากจะเปนประโยชนตอสังคมแลว ยังเปนการพัฒนาประสบการณใหแก
กําลังพล สกศ.ฯ อีกทางหนึ่งดวย  

๓. วัตถุประสงค  
 ๓.๑ เพ่ือเปนการใชศักยภาพดานตางๆ ท่ีมีอยูของ สกศ.ฯ บริการทางดานวิชาการใหแก
หนวยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอก รร.จปร. หรือ บุคคลตาง ๆ ท่ีมีความสนใจคนควาหาความรู
เพ่ิมเติมทางระบบสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสังคมเปนการบริการทางวิชาการ 
 ๓.๒ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสบการณ ประสิทธิภาพ และความรูของกําลังพล สกศ.ฯ  
 

๔. ตัวช้ีวัด 

 จํานวนครั้งในการเขาชม 

๕. เปาหมาย  
๕.๑ สกศ.ฯ มีนโยบายสงเสริมใหกําลังพลมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการกับ

หนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก รร.จปร. หรือ บุคคลตาง ๆ ท่ีมีความสนใจคนควาหาความรู
เพ่ิมเติมทางระบบสารสนเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกสังคมเปนการบริการทางวิชาการ 

๕.๒ มีจํานวนผูเขามาใชบริการวิชาการจาก สกศ. รร.จปร. จํานวน ๑๐๐ ครั้ง /ป 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๙  

 



๒๓๓ 
 

๗. วิธีการดําเนินการ  
 ๗.๑ จัดทํากําหนดการ/กิจกรรมบริการทางดานวิชาการในมิติ/รูปแบบตางๆ  
 ๗.๒ ขออนุมัติดําเนินการตามกําหนดการ/กิจกรรมท่ีจัดทําไว  
 ๗.๓ ดําเนินการตามหวงเวลาท่ีกําหนด  
 ๗.๔ ติดตามและประเมินผล  
 ๗.๕ รายงานผลการดําเนินงาน 

๘. งบประมาณ : -  

๙. การติดตามประเมินผล  
 ติดตามผลการดําเนินงานจากรายงานสรุปเสร็จสิ้นกิจกรรมบริการทางดานวิชาการ  

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 ๑๐.๑ เปนการพัฒนาและเปดโลกทัศนใหแกกําลังพล สกศ.ฯ เพ่ือเปนการใชศักยภาพดาน
ตางๆ ท่ีมีอยูของ สกศ.ฯ เปนประโยชนแกสังคม 
 ๑๐.๒ การพัฒนาขอมูลทางวิชาการ  
 ๑๐.๓ ประสบการณท่ีไดรับจากหนวยงานอ่ืนสามารถนํามาเปนขอมูลในการพัฒนา สกศ.ฯ 
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