


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ที่ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัตริาชการ 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
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บทสรุปผู้บริหาร  
 

การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ น้ี
ถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ที่สนองตอบต่อภารกิจของ สกศ.รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร .จปร. มีหน้าที่
ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษา และมุ่งมั่นต่อการสนองตอบต่อปณิธานที่ พล.อ.หญิ งสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี  

“ส่วนการศึกษามุ่งมั่นสร้างเสริมให้ นนร . สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้าง
คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙  น้ี
เป็นผลการด าเนินงานภายใต้ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน อันประกอบด้วย ๔๓ 
โครงการ ๘๕ กิจกรรม สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมได้ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประกอบด้วย ๓  แผนงาน  ๖ โครงการ ๖ กิจกรรม ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๑ แผนงาน       
๕ โครงการ ๓ กิจกรรม ไม่ได้ด าเนินการ ๑ กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก ประกอบด้วย ๑๖ แผนงาน ๓๐ โครงการ ๖๐ กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ ๑๓ แผนงาน ๒๓ โครงการ ๕๗ กิจกรรม ไม่ได้ด าเนินการ ๑ กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ  และหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ ประกอบด้วย ๗ แผนงาน ๗ โครงการ ๑๙
กิจกรรม ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๓ แผนงาน (ไม่ได้ด าเนินการ ๑ แผนงาน) ๖ โครงการ 
๑๑ กิจกรรม ไม่ได้ด าเนินการ ๑ กิจกรรม 

สรุป ผลการด าเนินงานทั้ง ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ บรรลุวัตถุประสงค์ ๑๗  แผนงาน ๓๔ 
โครงการ ๗๐ กิจกรรม  และไม่ได้ด าเนินการ ๑ แผนงาน ๓ กิจกรรม 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ส่วนการศึกษาฯ จะได้น ามาพิจารณาก าหนดเป็นแนว
ทางการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต่อไป 

 
  

 

 

 

 
 
 



 
 

สารบัญ 
 หน้า 

บทน า   ๑ 
 ปรัชญา  ๑ 

ปณิธาน  ๒ 
  วิสัยทัศน์  ๒ 
  วัตถุประสงค์  ๒ 
  วิธีการประเมินผล  ๒ 
  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ๒ 

ตารางแสดงสรุปผลการด าเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ๓ 
ส่วนประกอบของรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ๑๐ 
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๑๑ 
จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ๓๗ 
จ าแนกตามแผนงาน 

แนวทางการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๔๕
   

  
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ส่วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

บทน า 

สกศ.รร.จปร. ก ำหนดแผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๙ ภำยใต้แผน
แม่บทกำรพัฒนำ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำม
ค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
เพื่อให้ผู้บริหำรได้ใช้เป็นคู่มือในกำรติดตำมกำรปฏิบัติ และประเมินผลกำรปฏิบัติตำม แผนงำน 
โครงกำร/กิจกรรม ซึ่งได้มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยไว้อย่ำงชัดเจน อีกทั้งยังก ำหนด
แผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อให้เกิดควำม
มั่นใจในคุณภำพและประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำของ สกศ.รร.จปร.  

กำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ น้ี มีควำมมุ่งหวังจัด
กำรศึกษำเพื่อตอบสนองต่อ ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

ปรัชญา 
สกศ .รร .จปร . ใ ช้ป รัชญำของ รร .จปร . ซึ่ ง ไ ด้อัญเชิญมำจำกพระรำชด ำ รัสฯ  ใน

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำจุฬำลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว พระรำชทำนแก่นักเรียน
นำยร้อย  เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ควำมตอนหน่ึงว่ำ 

....กำรทหำรน้ัน ที่จะส ำเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชำควบคุมให้พอแก่กำร ถึงแม้ว่ำเรำจะมี
พลทหำรมำกมำยเท่ำใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหำรเหล่ำน้ันเข้ำสนำมรบ ทหำรเหล่ำน้ันก็ไม่
สำมำรถจะได้ไชยช ำนะแก่ข้ำศึกได้เลย ย่อมต้องอำไศรยนำยทหำรที่มีควำมรู้ แลมีสติปัญญำสำมำรถ 
ที่จะน ำไปสู่ไชยช ำนะได้ แลควบคุมบังคับบัญชำในเวลำปรกติ ก็นำยทหำรน้ันจะได้มำจำกไหนเล่ำ ก็
ต้องได้มำจำกโรงเรียนนำยร้อย คือจำกพวกเจ้ำน้ีเอง  เพรำะฉน้ันเจ้ำทั้งหลำยจงต้ังอุสำหะ  พยำยำม
ในกำรเล่ำเรียนวิชำของตนให้ดีเถิด เตรียมกำรที่จะท ำน่ำที่ซึ่งส ำคัญที่สุด  ซึ่งถ้ำพูดในทำงท ำกำรให้แก่
เจ้ำแผ่นดิน ก็เป็นกำรฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่ำอย่ำงอื่น คือน่ำที่ป้องกันควำม   อิศระภำพ 
ของบ้ำนเกิดเมืองนอนของเรำ… 

จำกแนวพระรำชด ำรัสฯ ได้น ำสู่กำรก ำหนดปรัชญำโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
กล่ำวคือ “เป็นสถำบันอุดมศึกษำที่สร้ำงผู้น ำ ให้มีควำม รู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
อุดมกำรณ์ควำมรักชำติ” 

ปณิธาน 
ได้รับพระรำชทำนจำก พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๔๗ ดังน้ี  

“ส่วนกำรศึกษำมุ่งมั่นสร้ำงเสริมให้ นนร . สำมำรถก้ำวสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นนำยทหำรสัญญำบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้ำง
คุณประโยชน์ต่อประเทศชำติ” 

 



๒ 

 

วิสัยทัศน์  
“รวมศักยภำพของส่วนกำรศึกษำฯ สู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร” 

วัตถุประสงค์ 
๑) ผลิตนำยทหำรสัญญำบัตรที่มีพื้นฐำนควำมรู้ด้ำนวิชำกำรระดับอุดมศึกษำที่เพียงพอต่อ

กำรปฏิบัติหน้ำที่นำยทหำรสัญญำบัตร 
๒) ส่งเสริมให้นักเรียนนำยร้อยมีคุณลักษณะควำมเป็นผู้น ำ มีระเบียบวินัย  รู้แบบธรรม

เนียมของกองทัพ 
๓) ส่งเสริมให้นักเรียนนำยร้อยเป็นสุภำพบุรุษและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อให้บรรลุถึง ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ สกศ.รร.จปร. จึงได้ด ำเนินกำร
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ซึ่งด้วยประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ 
๑๔ กลยุทธ์ และ ๒๖ แผนงำน ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ กำรพิทักษ์ รักษำ ปกป้อง และเทิดทูน
สถำบันพระมหำกษัตริย์ ประกอบด้วย ๓ แผนงำน ๖ โครงกำร ๖ กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่ง
ผลิตนำยทหำรสัญญำบัตรหลักให้เป็นผู้น ำทำงทหำรที่พึงประสงค์ของกองทัพบก ประกอบด้วย ๑๖ 
แผนงำน ๓๐ โครงกำร ๖๐ กิจกรรม และ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓   สร้ำงควำมร่วมมือกับ
สถำบันกำรศึกษำอื่นๆ และหน่วยงำนภำยนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชำกำร ประกอบด้วย 
๗  แผนงำน ๗  โครงกำร ๑๙ กิจกรรม ซึ่งกำรด ำเนินงำนได้ครบตำมระยะเวลำที่ก ำหนดตำมแผน ดังน้ัน 
คณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. จึงท ำกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อน ำผลกำรประเมินไปสู่กำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำร  สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๖๐ อัน
น ำไปสู่กำรพัฒนำ สกศ.รร.จปร. ต่อไป 

วิธีการประเมินผล 
คณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. ได้ประชุมเพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม

แผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เมื่อ ๒๑ มี.ค. ๖๐ โดยน ำรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ระดับกองวิชำ ประกอบกำรพิจำรณำถึงผล   
กำรด ำเนินงำนในภำพรวมของ สกศ.รร.จปร. เพื่อทรำบถึงผลส ำเร็จของแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม 
โดยใช้หลักฐำนอ้ำงอิงบนระบบฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพ พร้อมทบทวนควำมจ ำเป็นของ
โครงกำร/กิจกรรม ในกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมประกอบแผนกำรปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

คือ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพิทักษ์ รักษำ ปกป้อง และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

ประกอบด้วย ๓  แผนงำน  ๖ โครงกำร ๖ กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ ๑ แผนงำน       
๕ โครงกำร ๓ กิจกรรม ไม่ได้ด ำเนินกำร ๑ กิจกรรม 



๓ 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๒ มุ่งผลิตนำยทหำรสัญญำบัตรหลักให้เป็นผู้น ำทำงทหำรที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก ประกอบด้วย ๑๖ แผนงำน ๓๐ โครงกำร ๖๐ กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน
บรรลุวัตถุประสงค์ ๑๓ แผนงำน ๒๓ โครงกำร ๕๗ กิจกรรม ไม่ได้ด ำเนินกำร ๑ กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำอื่นๆ  และหน่วยงำน
ภำยนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชำกำร ประกอบด้วย ๗ แผนงำน ๗ โครงกำร ๑๙
กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ ๓ แผนงำน (ไม่ได้ด ำเนินกำร ๑ แผนงำน) ๖ โครงกำร 
๑๑ กิจกรรม  

สรุป ผลกำรด ำเ นินงำนทั้ง  ๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ซึ่งประกอบด้วย ๒๖ แผนงำน              
๔๓  โครงกำร ๘๕ กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ ๑๗  แผนงำน ๓๔ โครงกำร ๗๐ 
กิจกรรม  และไม่ได้ด ำเนินกำร ๑ แผนงำน ๓ กิจกรรม แสดงดังตำรำง 

ตารางแสดงสรุปผลการด าเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

แผนงำน/โครงงำน/กิจกรรม กำรบรรลุเป้ำหมำย หมำยเหตุ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๑. แผนงำนกำรพิทักษ์รักษำและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตรยิ ์ √   
 โครงกำรสำรคดีเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว √   
โครงกำรสำรคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ 

√   

 โครงกำร ขอตำมรอยพระยุคลบำทเศรษฐกิจพอเพียง √   
โครงกำรรวบรวมและจัดพิมพ์พระรำชนิพนธ์เน้ือร้องเพลงไทย ใน 
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เพ่ือ
เฉลิมพระเกยีรติในวโรกำสทรงเจริญพระชนมำยุ ๕ รอบ 

√ 
 

 

กำรให้บริกำรฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุพระรำชกรณียกิจใน พล.อ.
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เกี่ยวกับ 
รร.จปร. และ จว.นครนำยก 

√ 
 

 

 โครงกำรจัดพิมพ์พระรำชนิพนธ์ค ำสอน (lecture notes) ในพลเอก
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกมุำร ี

√ 
 

 

กำรทัศนศึกษำโครงกำรส่วนพระองค์ และพระบรมมหำรำชวัง √   
กำรบริกำรกำรเยี่ยมชมหอเฉลมิรัฐสมีำคุณำกร √   
กำรร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวำยพระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ๑ 

- -  

กำรบริจำคโลหิตถวำยเป็นพระรำชกุศล  √  
 

 

                                                           
๑ ไม่มีกำรด ำเนินกำรเน่ืองจำกกำรสวรรคตของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ ๑๓ ตุลำคม 
๒๕๙๙ 



๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
แผนงำน/โครงงำน/กิจกรรม กำรบรรลุเป้ำหมำย หมำยเหตุ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๒. แผนงำนกำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยหมิ่นพระบรมเดชำนุภำพ
และกำรกดดันทำงสังคม 

 √  

งำนตรวจสอบเฝ้ำระวั งและแ จ้งเตือนกำรล่วงละเมิดสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

 √ ขำดกำรบันทึก
หลักฐำนที่
ชัดเจน 

๓. แผนงำนกำรปลูกฝังและเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ  √  

โครงกำรกำรปลูกฝังและสร้ำงเสริมอุดมกำรณ์ทหำรของกองทัพบก 
ให้ก ำลังพลของ สกศ.ฯ 

 √ ไม่มีกำร
ด ำเนินกำร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของ
กองทัพบก  

แผนงำน/โครงงำน/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย หมำยเหตุ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๔. แผนงำนกำรพัฒนำหลักสูตร √   
กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรบรหิำรและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ √   
กำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ √   
 โครงกำรพัฒนำจัดท ำระบบกำรศึกษำและหลักสูตรกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท 

 √  

โครงกำรขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมจำกสภำวิศวกร  √  
โครงกำรส ำรวจควำมต้องกำรศึกษำต่อในระดับบัณฑิตศึกษำ 
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์ สำขำบริหำรงำนภำครัฐและกำร
ปกครองและสำขำยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง 

√   

กำรพิจำรณำร่ำงระเบียบ รร.จปร. เพ่ือรองรับข้อบังคับและกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ก ำหนดวิทยฐำนะผู้ส ำเร็จกำรศึกษำวิชำกำร
ทหำร 

√   

กำรประเมินผลหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำ วท. √   
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ นนร. ในระบบสองภำษำ √   
กำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ๒ √   
กำรจัดท ำ มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ √   
กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ √   
๕. แผนงำนกำรพัฒนำต ำรำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน และ
สื่อกำรเรียนกำรสอน 

 √  

กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรยีนรู้ - - กตก.ฯ (๔) 
รับผิดชอบ 

กำรพัฒนำต ำรำหรือเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน  √  

                                                           
๒ ปรับตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยให้ สอดคล้องกับกำรประเมินของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 



๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของ
กองทัพบก (ต่อ) 

แผนงำน/โครงงำน/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย หมำยเหตุ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน √   
๖. แผนงำนปรับปรุงและพัฒนำอุปกรณ์ประกอบกำรเรยีนกำรสอน √   
โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและโสตทัศนูปกรณ์  √   
โครงกำรพัฒนำห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ √   
กำรประเมินผลระดับควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรด้ำนอุปกรณ์กำร
เรียนกำรสอนและทรัพยำกรกำรเรียนรู้ สกศ.ฯ 

√   

๗. แผนงำนกำรสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนทหำรของ ทบ. √   
กำรพัฒนำกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นตท. (ทบ.) √   
๘. แผนงำนพัฒนำผู้เรียน √   

โครงกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้ระบบสำรสนเทศของ นนร. 
ชั้นปีที่ ๕ 

√   

โครงกำรค่ำยอำสำคอมพิวเตอร์ รร.จปร. – มข. เพ่ือกำรรู้เท่ำทันสื่อ
สังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน 

√   

โครงกำร ลด ละ เลิก กำรสูบบุหรี่ ของ นนร.  √  
โครงกำร กำรพัฒนำต้นแบบห้องปฏิบัติกำรศูนย์กำรเรียนรู้ เพ่ือกำร
วิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและวิธีกำรสมัยใหม่ด้ำนเกษตรกรรม และวิจัย
หำรูปแบบเทคนิควิธีกำรจัดกำรถ่ำยทอดควำมรู้ตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงของ นนร. จำกทฤษฎีสู่ภำคปฏบิัติ 

√   

โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ  √   
กำรทดสอบภำษำอังกฤษแบบอเมริกัน (ALCPT) นนร. ชั้นปีที่ ๕  √  โครงกำร

เพ่ิมเติม 
กำรจัดท ำป้ำยนิเทศภำษำไทยและภำษำอังกฤษ √   
กำรจัดหำสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมให้ นนร. รักกำรอ่ำน √   
โครงกำรฝึกปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำชุมชนของ นนร.  ชั้นปีที่ ๓ 
สำขำสังคมศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ  

√   

โครงกำรพัฒนำควำมรู้ดำรำศำสตร์และเทคโนโลยีอวกำศให้แก่ นนร. 
และบุคลำกรของ รร.จปร. ระยะที่ ๒ 

√   

กำรประกวดผลงำนวิจัยดีเด่นของ นนร.  ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ √   
กำรตีพิมพ์/เผยแพรห่รือน ำไปใชป้ระโยชน์ของโครงงำนวิจัย นนร.  √   
โครงกำรสนับสนุน นนร. ในกำรเข้ำแข่งขันชิงชนะเลิศ √   
กำรทัศนศึกษำของคณำจำรย์และ นนร. √   
กำรเชิญศิษย์เก่ำมำให้ควำมรู ้และพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพ สนับสนุน
ทรัพยำกรและ/หรือทุนกำรศึกษำ 

√   

กำรจัดระบบอำจำรย์ทีป่รึกษำ นนร. ประจ ำปี ๒๕๕๙ √   
 



๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของ
กองทัพบก (ต่อ) 

แผนงำน/โครงงำน/กิจกรรม กำรบรรลุเป้ำหมำย หมำยเหตุ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๙. แผนงำนกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ √   
โครงกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำแก่ นนร. สำขำสังคมศำสตร์เพ่ือกำร
พัฒนำ ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

 √  

กำรรับแถว นนร. √   
กำรปฐมนิเทศ  นนร. √   
กำรปัจฉิมนิเทศ นนร. √   
กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย นนร. √   
๑๐. แผนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ √   

กำรประชมุคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพ สกศ.ฯ พิจำรณำ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรบรรลุเป้ำหมำย ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

√   

กำรประชมุคณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำเพ่ือก ำหนดแผนปฏิบัติ
รำชกำร สกศ.ฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

√   

กำรจัดท ำคู่มือประกันคุณภำพ สกศ.ฯ √   
โครงกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้แก่
บุคลำกร สกศ.ฯ 

√   

พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ √   
กำรตรวจเยี่ยมกองวิชำในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ √   
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๙ พิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

√   

กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.ฯ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

√   

กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ √   
๑๑. แผนงำนกำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับปรนนิบัติบ ำรุงอุปกรณ์ √   
โครงกำรอบรมบุคลำกรในกำรปรนนิบัติบ ำรุงและแกไ้ขปัญหำ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

√ 
 

 

โครงกำรอบรมบุคลำกรในกำรปรนนิบัติบ ำรุง และใช้งำนเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ √   
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรซ่อมและปรนนิบัติบ ำรุงเครื่องตัด
หญ้ำขนำดเล็กแบบสำยสะพำย” 

√   

โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรล้ำงเครื่องปรับอำกำศ  √   
กำรอบรมเชิงปฏบิัติกำรกำรใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง √   
กำรอบรมเชิงปฏบิัติกำรกำรใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ √   
๑๒. แผนงำนกำรปรับปรุงอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
และระบบสำธำรณูปโภค 

√   

จัดซื้อเครื่องท ำน้ ำเย็นแบบกดแทนแบบเหยียบ ตำมอำคำรเรียนรวม √   
เปลี่ยนประตูอำคำรเรียน และกลอนประตูตึก ข √   

 



๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของ
กองทัพบก (ต่อ) 

แผนงำน/โครงงำน/กิจกรรม กำรบรรลุเป้ำหมำย หมำยเหตุ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

ซ่อมอำคำรเรียนรวม๓ √  เพ่ิมเติมจำก
แผน 

๑๓. แผนงำนส่งเสรมิและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของก ำลังพล  √  
กำรส่งเสริมให้ก ำลังพลมีควำมต้ังใจในกำรศึกษำหลักสูตรตำมแนวทำง
รับรำชกำร๔ 

√   

กำรสนับสนุนกำรจัดท ำและกำรรับรองผลงำนเพ่ือขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำร สภำอำจำรย์ สกศ.ฯ 

 √  

๑๔. แผนงำนพัฒนำควำมรู้และทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับก ำลังพล √   
กำรอบรมภำษำอังกฤษให้กับก ำลังพลที่สนใจและก ำลังพลสำย
สนับสนุน 

√   

กำรทดสอบภำษำอังกฤษอำจำรย์ส่วนกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระ
จุลจอมเกล้ำ๕ 

√  เพ่ิมเติมจำก
แผน 

๑๕. แผนงำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม √   
กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรจรรยำ บรรณอำจำรย์ สกศ.ฯ √   
กำรปรับปรุงคู่มือจรรยำบรรณอำจำรย ์ √   
กำรประเมินจรรยำบรรณ อำจำรย์ส่วนกำรศึกษำ √   
กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับก ำลังพล √   
โครงกำรทัศนศึกษำสถำนที่ส ำคัญทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม  
สกศ.ฯ 

√   

กำรท ำบุญเน่ืองในวันคล้ำยวันสถำปนำ สกศ.ฯ √   
กำรฝึกอบรมบุคคลท่ำมือเปล่ำ √   
กำรแสดงมุทิตำจิตแก่อดีตอำจำรย์ (วันครู) √   
กำรส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศำสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่ำง
กำรศึกษำดูงำนของ นนร.        

√   

กำรสำธิตนำฏศิลป์และดนตรีไทย √   
 กิจกรรม “พบพ่ีเก่ำเล่ำเรื่องใหม่” √   
กิจกรรมภูมิปัญญำไทย : วัฒนธรรมใต้รม่ธงไทย √   
๑๖. แผนงำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตก ำลังพล √   
โครงกำรสมรรถภำพหัวใจเพ่ือคุณภำพชีวิตก ำลังพล๖ - -  
กิจกรรมออกก ำลังกำยและพัฒนำบ้ำนพัก √   

                                                           
๓ กิจกรรมที่เพ่ิมเติมจำกแผนเดิมที่ก ำหนด 
๔ ไม่มีรำยงำนผู้ไม่จบกำรศึกษำ 
๕ ปรับตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติจริง  และแนวทำงกำรวัดผลของ ยศ.ทบ. 
๖ ปรับโครงกำรเป็น กิจกรรมออกก ำลังกำยและพัฒนำบ้ำนพักตำมโครงกำรสร้ำงเสริมสมรรถภำพร่ำงกำยของก ำลัง
พล ทบ.  



๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของ
กองทัพบก (ต่อ) 

แผนงำน/โครงงำน/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย หมำยเหตุ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๑๗. แผนงำนกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ √   
โครงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์เพ่ือกำรบริหำร กำรจัดกำร กำรเรียนกำร
สอน และกำรวิจัย 

   

๑. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลก ำลังพลข้ำรำชกำร สกศ.ฯ √   
๒. โครงกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ √   

๓.  โครงกำรพัฒนำระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร √   
๔. โครงกำรระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ √   

๕. โครงกำรอบรมกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ √   
๖. กำรพัฒนำโปรแกรมกำรจัดเก็บเอกสำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ  
√   

๗. กำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศด้ำนงำนวิจัย √   
โครงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุจำกหลักฐำนต่ำงประเทศ  √  
กำรเพ่ิมเติมและปรบัปรุงข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส ์

√   

กำรส่งเสริมกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ √   
๑๘. แผนงำนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ  √  
โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ √   
โครงกำรปรับปรุงเครื่องแม่ข่ำยเว็บไซต์ สกศ.ฯ  √  
โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์ สกศ.ฯ.  
(ไม่รวมฐำนข้อมูล) 

 √  

โครงกำรติดต้ังกล้องวงจรปิด สกศ.ฯ √   
๑๙. แผนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในหน่วย √   
กำรปรับภูมทิัศน์ สกศ.ฯ และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม √   
โครงกำร ๕ ส √   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอก
เพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ  

แผนงำน/โครงงำน/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย หมำยเหตุ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๒๐. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรนอก ทบ. ภำยใน 
กห. และแผนกำรใช้ประโยชน์ 

- - ไม่มีกำร 
ด ำเนินกำร 

กำรส่งก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., 
วสท., วทร., วทอ. 

- -  

 



๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอก
เพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

แผนงำน/โครงงำน/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย หมำยเหตุ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๒๑. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำในระดับสูงขึ้นของหลัก 
สูตรภำยในประเทศ นอก กห. และแผนกำรใช้ประโยชน์ 

 √  

กำรสนับสนุนก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำในระดับปริญญำโทและ
ปริญญำเอกในสถำบันกำรศึกษำภำยในประเทศ   

 √  

๒๒. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำของ หลักสูตรต่ำงประเทศ
และแผนกำรใช้ประโยชน์ 

√   

กำรส่งก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำในระดับปริญญำโทและปริญญำเอก
ในสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ 

√   

๒๓. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำร่วมกำรประชมุ/ สัมมนำกับ
หน่วยงำนทั้งของภำครัฐและภำคเอกชนทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

√   

กำรส่งผู้บริหำร/อำจำรย์เข้ำร่วมกำรประชมุ/สัมมนำกับหน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

√   

กำรส่งบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำอบรม/ทัศนศึกษำ/ดูงำน √   
โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง รร.จปร. กับสถำบัน 
อุดมศึกษำและหน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 

√   

กำรเตรียมกำรเป็นเจ้ำภำพร่วมระหว่ำง รร.จปร.และ มศว. ในกำร
จัดกำรประชุมวชิำกำรวิศวกรรมโยธำแห่งชำติ ครั้งที่ ๒๓ ปี ๒๕๕๙ 

√   

ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง กวส.รร.จปร. และ ม.พัน ๑๗ รอ. 
เรื่องกำรวิจัยและพัฒนำกำรสร้ำงเกรำะรถถังป้องกันกระสุน อำร์พีจี 

√   

๒๔. แผนงำนกำรวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์  √  
กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถำบันกำรศึกษำหรือสถำบันกำร
วิจัยภำยนอก 

√   

กำรท ำงำนประสำนกับสถำบันภำยนอกที่ท ำบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือ 

√   

โครงกำรส่งเสริมเพ่ือกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์   √  
กำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรภำยนอก ระดับชำติและ
นำนำชำติ เพ่ือกำรพัฒนำนักวิจัย รร.จปร.   

 √  

กำรท ำงำนประสำนเครือข่ำยกำรวิจัยระหว่ำง สวทช. และ รร.จปร.   √  
โครงกำรสัมมนำทำงวิชำกำรสภำอำจำรย์   สกศ.รร.จปร. √   
กำรประกวดผลงำนวิจัยดีเด่นของอำจำรย์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ √   
กำรจัดท ำวำรสำรทำงวิชำกำร รร.จปร. ให้เข้ำสู่ฐำนข้อมูล (Thai-
Journal Citation Index Centre: TCI) 

 √  

กำรด ำรงสภำพวำรสำรทำงวิชำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ให้คงอยู่ในฐำนข้อมูล (Thai-Journal Citation Index Centre: 
TCI) 

√   

 



๑๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอก
เพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

แผนงำน/โครงงำน/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย หมำยเหตุ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๒๕. แผนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) √   
โครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้   ส่วนกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระ
จุลจอมเกล้ำ ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

√   

๒๖. แผนงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ  √  
กำรสนับสนุนอำจำรย์สอนพิเศษเพ่ือสงเครำะห์กำรสอบเข้ำศึกษำต่อ
ของบุตรข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ทบ. 

√   

กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้อำจำรย์เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ / กรรมกำร
วิชำกำร / กรรมกำรวิชำชีพ / กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำบัน 

 √ ขำดกำร
รำยงำนผล
กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ 

กำรสนับสนุนและส่งเสรมิให้ข้ำรำชกำรเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ / 
ผู้เชี่ยวชำญ / ผู้ทรงคุณวุฒ ิสนับสนุนหน่วยงำนอื่น 

 √ ขำดกำร
รำยงำนผล
กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ 

โครงกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม และ
หน่วยงำนอื่น ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 

√   

โครงกำรด ำเนินกำรศูนย์วิจัยและประสำนงำนเครือข่ำยทำงวัฒนธรรม
ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เฉลิมพระเกียรติฯ 

√   

โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรทำงระบบสำรสนเทศ √   
กำรสอนภำษำอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระรำชำนุเครำะห์ √   
กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจัย 
 

 √ ขำดกำรบันทึก
หลักฐำนและ
รำยงำน 

 
ส่วนประกอบของรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
ประกอบไปด้วย ส่วนต่ำงๆ ที่ส ำคัญ ดังน้ี 

๑. บทน ำ แสดงให้ เห็นถึงภำพรวมของกำรด ำ เ นินงำนตำมแผนปฏิบั ติ รำชกำร             
สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำม แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

๒. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จ ำแนก
ตำมโครงกำร/กิจกรรม 

๓. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ จ ำแนก
ตำมแผนงำน 

๔. แนวทำงกำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  



 
 
 

 ๑๑ 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม    
กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภยัและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ  (กตก.ฯ แผนกก าลังพล รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๑. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ ์
 โครงการสารคดีเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คะแนนความพึงพอใจ ≥๔.๐๐ ๔.๖๔ √ 
 

 กอศ.ฯ ๗.๑-๙  
กอศ.ฯ 

โครงการสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

คะแนนความพึงพอใจ ≥๔.๐๐ ๔.๖๔ √ 
 

 กอศ.ฯ ๗.๑-๑๓ 
 กอศ.ฯ 

 โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาท
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนบทความที่
น าเสนอผ่านรายการวิทยุ
ต่อปี 

≥๔๐ 
บทความ 

๔๗ √ 
 

 กมส.ฯ ๙.๑-๑๗ 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราช
นิพนธ์เน้ือร้องเพลงไทย ใน พล.อ.หญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ 

เตรียมจัดพิมพ์และ
เผยแพร่สูส่าธารณะ 

เสร็จ
สมบูรณ์
ภายในปี 

พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

ต้นฉบับอยู่
ในกระบวน 
การตีพิมพ์ 

√ 

 

 กปศ.ฯ ๙.๑-๓ 

การให้บริการฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระ
ราชกรณีย กิจใน พล.อ .หญิ ง สม เ ด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เกี่ยวกับ รร.จปร. และ จว.นครนายก 

ความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บริการ 
 

≥๔.๐๐ ๔.๕๓ √ 

 

 กปศ.ฯ ๙.๑-๓ 

 

 

 



 
 
 

 ๑๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
 โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ค าสอน 
(lecture notes) ใน พล.เอก.หญิง สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ ใน
ปี ๕๙ 

๑๐๐% ต้นฉบับอยู่ใน
กระบวนการ

ตีพิมพ์ 

√ 

 

 กปศ.ฯ ๙.๑-๓ 

การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ และ
พระบรมมหาราชวัง 

คะแนนความพึงพอใจ 
ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

≥๔.๐๐ ๔.๕๖ √ 
  

กปศ.ฯ ๙.๑-๓ 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลมิรัฐสมีา
คุณากร 

ความพึงพอใจของผู้เข้า
ชม 

≥๔.๐๐ ๔.๗๓ √ 
  

กปศ.ฯ ๙.๑-๓ 

การร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพร
ชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา๑ 

จ านวน ก าลังพลที่เข้า
ร่วม 

≥๕๐% - - - ไม่มีการด าเนินการ กตก.ฯ (๑) - 

การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล จ านวนก าลังพลที่เข้า
ร่วม 

≥๑๕ คน  
(นับซ้ าได้) 

๔  √ ขาดการบันทึก
หลักฐานท าให้ไม่ทราบ
จ านวนที่แท้จริง 

กตก.ฯ (๑) ๙.๑-๓  
กฟส.ฯ 
๙.๑-๑  
กปศ.ฯ 

๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 
งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการ
ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย ์ 

จ านวนข้อความรวมใน
การตรวจสอบ 

≥๑๐,๐๐๐ 
ข้อความ/ปี 

-  √ ขาดการบันทึก
หลักฐานที่ชัดเจน 

กตก.ฯ (๓) - 

 

 

 

                                                   
๑ ไม่มีการด าเนินการเน่ืองจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 



 
 
 

 ๑๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ  (กตก.ฯ แผนกก าลังพล รับผิดชอบกลยทุธ์) 
๓. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
 โครงการการปลูกฝั งและสร้ างเสริ ม
อุดมการณ์ทหารของกองทัพบก ให้ก าลัง
พลของ สกศ.ฯ 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม  

๑๒๐ คน -  √ ไม่มีการด าเนินการ กตก.ฯ (๑) - 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

เป้าประสงค์  : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีทีไ่ด้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน (กตก.ฯ แผนกฝึก-ศึกษา รับผิดชอบกลยทุธ์) 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
การแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

การแต่งต้ังคณะกรรม 
การบริหารและพัฒนา
หลักสูตร 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

  
 กตก.ฯ (๓) ๓.๑-๙ 

 

การประชมุคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

จ านวนครั้งการประชุม ≥ ๒  ≥ ๒ ในทุก
หลักสุตร 

√   กตก.ฯ (๓) 

 

 



 
 
 

 ๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
 โครงการพัฒนาจัดท าระบบการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 

ร่างหลักสูตร ผ่านการ
รับรองของ

สภา 
รร.จปร. 

ยังไม่ผ่าน
การรับรอง
จากสภา 

 √ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ไม่มีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศกระทรวงศึกษา 
ธิการเรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ปี ๒๕๕๘ 

กตก.ฯ (๓) ๓.๑-๑๙ 

โครงการขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมจาก
สภาวิศวกร 

เอกสารรับรอง
หลักสูตรส่งสภาวิศวกร 

ทุก
หลักสูตร 

รับรอง 
เครื่องกล 
และอุตสา

หการ  

 √ สภาวิศวกรเป็นผู้ก าหนด
ห้วงเวลาในการขอรับ
รองหลักสูตร 

กตก. (๓) ๓.๑-๑๙ 

โครงการส ารวจความต้องการศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์ สาขาบริหารงานภาครัฐและการ
ปกครองและสาขายุทธศาสตร์ความมั่นคง 

ความต้องการศึกษาต่อ
ในสาขาฯ ที่ส ารวจ 

ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ 
๖๘.๒ 

√   กมส.ฯ ๙.๑-๑๗ 

การพิจารณาร่างระเบียบ รร.จปร. เพ่ือ
รองรับข้อบังคับและกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับ 
พ.ร.บ.ก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จการศึกษา
วิชาการทหาร 

ระเบียบผ่านการ
รับรองของ สภา 
รร.จปร. 

๑๐๐% ๑๐๐% √   คณะ 
กรรมการ 

ร่างระเบียบ 

๓.๑-๒๐ 

การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขา วท. 

ความพึงพอใจ ≥๓.๕๑ 
 

๓.๙๘ √   กวล.ฯ ๓.๑-๑๕ 
กวล.ฯ 

 

 



 
 
 

 ๑๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ในระบบ
สองภาษา 

คะแนนอักษรระดับ 
นนร. ในวิชาที่ศึกษา ไม่
ต่ ากว่า C 

≥๘๐% ≥๘๐% √   กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

๓.๑-๑๑ 

ระดับค่าเฉลี่ยคะแนน
สอบภาษาอังกฤษปี ๕๘ 
และ ปี ๕๙ ของผู้ศึกษา  

คะแนน
เฉลี่ยปี 
๕๙≥๕๘ 

๕๙=๒.๕๓ 
๕๘=๒.๕๕ 

 √ นนร. ส่วนหน่ึงยังขาด
ความต้ังใจในการศึกษา
ภาษาอังกฤษ 

การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา๒ ผลการประเมินมากกว่า 
๓.๕๑ 

๘๐% ๙๓.๔๘% √   สปค.ฯ  
(หน ม.๓) 

๓.๒-๓ 

การจัดท า มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ จ านวนกองวิชาที่จัดท า   ๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ 
 (สปค.ฯ) 

๓.๑-๑๖ 
๓.๒-๑ 
๓.๒-๒ 

การแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
การศึกษา 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ 
กองวิชา 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

๓.๓-๕ 

เป้าประสงค์  : มีต ารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมยั เท่าเทียมกบัสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรยีนการสอน (กตก.ฯ แผนกโครงการงบประมาณ และส่งก าลังบ ารุง รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๕. แผนงานการพัฒนาต าราเอกสารประกอบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน 
การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู ้

ค าสั่งแต่งต้ัง ๑๐๐% - -  ไม่มีคณะกรรมการแต่
มอบให้ กตก.ฯ (๔) 
รับผิดชอบด าเนินการ 

กตก.ฯ (๔) ๘.๒-๖ 

                                                   
๒ ปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้ สอดคล้องกับการประเมินของงานประกันคุณภาพการศึกษา 



 
 
 

 ๑๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การพัฒนาต าราหรือเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

จ านวนต าราหรือเอกสาร
ประกอบ 
การเรยีนการสอนทีไ่ด้รบั
การพัฒนา 

≥๕๐% 
ของ

รายวิชาที่
สอน 

-  √ การก าหนดเกณฑ์บรรลุ
เป้าหมายขาดความ
ชัดเจน ควรมีการปรับ
เกณฑ์ใหม่ในปี ๖๐ 

กตก.ฯ (๓) - 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอน 

๑๐๐% ๑๐๐% √   คณะกรรมการ  ๓.๔-๓ 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรยีนการสอน 
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ์  

ความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๔) 
 

๓.๔-๓ 

โครงการพัฒนาห้องเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ์ 

ความพร้อมของห้องเรียน
และโสตฯ 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๔) 
 

๓.๔-๓ 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
และทรัพยากรการเรยีนรู้ สกศ.ฯ 

คะแนนความพึงพอใจ ≥๔.๐๐ ๔.๓๖ √   สปค.ฯ 
(หน.ม ๓) 

๓.๔-๓ 

เป้าประสงค์  : ๑. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ ์ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
                   ๒. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบคัดเลือก
เข้าเป็น นตท.(ทบ.) เพ่ิมขึ้นทุกป ี
                  ๓. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพ่ือเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กตก.ฯ แผนกฝึก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ์) 

 

 

 



 
 
 

 ๑๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ. 
การพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้าเป็น นตท. (ทบ.) 
 

มีประสิทธิภาพ ๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๓) ๑.๒-๗ 
 ไมม่ีการทจุริตใน
กระบวนการสอบ 

๑๐๐% ๑๐๐% √  

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน   
โครงการประเมินความสามารถในการใช้
ระบบสารสนเทศของ นนร. ชั้นปีที่ ๕ 

จ านวน นนร. ที่ผ่านการ
ประเมิน ระดับ๑ ตาม
มาตรฐานของ  ICT  

≥๘๐ % ๘๙% √   กคศ.ฯ ๑.๒-๑ 

โครงการค่ายอาสาคอมพิวเตอร์ รร.จปร. – 
มข. เพ่ือการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ใน
ยุคปัจจุบัน 

จ านวนกิจกรรม ≥๑ 
กิจกรรม 

๒ √   กคศ.ฯ ๙.๑-๔ 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ของ 
นนร. 

จ านวน นนร. เข้ารับ
การอบรม 

≥๙๐% -  √ ยุติโครงการ กคศ.ฯ ๙.๑-๑๖ 

โครงการ การพัฒนาต้นแบบห้องปฏิบัติการ
ศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือการวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีและวิธีการสมยัใหม่ด้าน
เกษตรกรรม และวิจัยหารูปแบบเทคนิค
วิธีการจัดการถ่ายทอดความรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จากทฤษฎีสู่
ภาคปฏิบัติ 

ระดับความพึงพอใจ
ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
กองรายงานเป็น
จ านวนกิจกรรม ≥๑ 
ท าได้ ๓ 

≥๘๐% ๘๘.๒๐ √   กคศ.ฯ ๑๐.๒-๑ 

 

 



 
 
 

 ๑๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  จ านวนกิจกรรม ๑ กิจกรรม ๑ กิจกรรม √   กอศ.ฯ ๑๐.๑-๓ 

กอศ.ฯ 
การทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 
(ALCPT) นนร. ชั้นปีที่ ๕  

จ านวน นนร. ที่ผ่าน
การทดสอบ คะแนนไม่
ต่ ากว่า ๖๕ คะแนน 

≥๑๐% ๔๕% √   กอศ.ฯ ๑๐.๑-๑ 

การจัดท าป้ายนิเทศภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

จ านวนป้ายนิเทศที่
จัดท า 

๘ ป้าย ๘ ป้าย √   กอศ.ฯ ๑๐.๑-๖ 
กอศ.ฯ 

การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมให้ นนร. 
รักการอ่าน 

การน าเสนอสื่อสิ่งพิมพ์
ที่ นนร. จัดหาตามความ
สนใจ 

≥๒ ครั้ง/ป ี ด าเนินการ
ใน ๓ วิชา 
วิชาละ ๑ 

ครั้ง 

√   กปศ.ฯ ๙.๑-๓ 

โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนา
ชุมชนของ นนร.  ชั้นปีที่ ๓ สาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา  

ความพึงพอใจของ 
นนร. 

≥๔.๕ 
 

๔.๘๖ √   กมส.ฯ ๙.๑-๑๗ 

โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และ
เทคโนโลยีอวกาศให้แก่ นนร. และบุคลากร
ของ รร.จปร. ระยะที่ ๒ 

มีการสอน วิชา
ทางด้านดาราศาสตร์
ให้แก่ นนร. 

≥๑ วิชา ๓ วิฃา √   กฟส.ฯ ๒.๔-๕ 

จ านวนกิจกรรมทางด้าน
ดาราศาสตร์ 

≥๒ 
กิจกรรม 

๘ กิจกรรม √   

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร.  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลงานวิจัยดีเด่น ๘ ผลงาน ๘ ผลงาน √   สภาอาจารย์ ๒.๒-๕๐ 



 
 
 

 ๑๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การตีพิมพ์/เผยแพรห่รือน าไปใชป้ระโยชน์
ของโครงงานวิจัย นนร.  

จ านวนโครงงานที่
ตีพิมพ์/เผยแพรห่รือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

≥๕๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๓) 
และ 

สภาอาจารย์ 

๑.๓-๒ 
ถึง ๑.๓-

๒๖ 
โครงการสนับสนุน นนร. ในการเข้าแข่งขัน
ชิงชนะเลิศ 

จ านวน โครงการที่
ได้รับรางวัลฯ 

≥๑ ๔ √   กตก.ฯ (๓) ๓.๑-๑๙ 

๑. โครงการสนับสนุน นนร. ในการ
เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ : โครงการประกวด
สุนทรพจน์ 

จ านวน นนร. ที่ได้รับ
รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณ 

๑ นาย ได้เข้ารอบ
ชิงชนะเลิศ 

√   กอศ.ฯ ๗.๑-๑๑ 

๒. โครงการสนับสนุน นนร. ในการ
เข้าแข่งขัน Cyber security๓ 

การเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

≥๑ ครั้ง 
 

- - - - กคศ.ฯ - 

๓. การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐๔ 

ผลการแข่งขัน ติด ๑ ใน 
๑๐ ทีม 

- - - - กวย.ฯ - 

๔. โครงการแข่งขันสะพานเหล็ก
อุดมศึกษาประจ าปี ๒๕๕๙ ๕ 

ผลการแข่งขัน 
 

ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคุณ 

- - - - กวย.ฯ - 

 

 

 

                                                   
๓

 ห้วงการแข่งขันตรงกับการสอบประจ าภาคของ นนร. จึงไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
๔

 เน่ืองจากช่วงเวลาการแข่งขันตรงกับช่วงปิดภาคการศึกษาของ นนร. จึงไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 
๕

 ทางสถาบันจัดการแข่งขันงดจัดการแข่งขัน จึงไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ 



 
 
 

 ๒๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๕. โครงการแข่งขนัฮอนด้าประหยัด

เช ื้อเพลิง 
การเข้าร่วมแขง่ขัน 
และสถิติการ 
ประหยัดน้ ามัน 

สถิติการ 
ประหยัด 
น้ ามันดีกว่า 
สถิติที่ผ่านมา 

ได้ล าดับที่ 
๑๙ จาก 
๒๖๕ ทีม 

√   กวค.ฯ ๙.๒-๑๐ 

๖. โครงการแข่งขันอากาศยาน
อัตโนมัติประจ าปี ๒๕๕๙๖ 

จ านวน นนร. ที่
ได้รับ รางวัลหรือ
ประกาศ เกียรติคุณ 

๑ คน - - - - กวฟ.ฯ - 

๗. โครงการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ 
เวิลด์ โรบอท เกมส์ ไทยแลนด์ แชมเปียน
ชิฟ 

ผลการแข่งขัน 
 

ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคุณ 

ล าดับที่ ๓๕ 
และ ๔๒ 

จากทั้งหมด 
๖๒ ทีม 

√   กวฟ.ฯ ๑.๒-๒ 

๘. แข่งขันการตอบปัญหาทาง
กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ณ 
ประเทศอิตาลี  

ผลการแข่งขัน 
 

ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคุณ 

ได้รับรางวัลที่ 
๓ 

√   กมส.ฯ ๑.๒-๔ 

๙. การแข่งขันจ าลองสถานการณ์ ครั้ง
ที่ ๖ 

ผลการแข่งขัน 
 

ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคุณ 

ไม่ได้รับ
รางวัล 

 √  กวส.ฯ ๘.๒-๒๒ 

 

 

 

 

                                                   
๖ ไม่มีการจัดการแข่งขัน 



 
 
 

 ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การทัศนศึกษาของคณาจารย์และ นนร. ระดับความพึงพอใจ

ของ นนร.และอาจารย์ 
≥๔.๐๐ ๔.๒๙ √   กตก.ฯ (๓) ๕.๔-๕ 

การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู ้และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/
หรือทุนการศึกษา 

จ านวนกองวิชาที่มีการ
เชิญผู้มีประสบการณ์ฯ  

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๓) ๑.๔ 

การจัดระบบอาจารย์ทีป่รึกษา นนร. 
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

รายงานขอ้มลู นนร. ที่
อยู่ในความรับผิดชอบให้ 
ผบช. ทราบ 

≥๒ ครั้ง/
ภาค

การศึกษา 

 √   กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

๓.๒-๕ 

๙. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 
โครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ 
นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ระดับความพึงพอใจ
ของ อาจารย์ และ
นายทหารปกครอง 

≥๔.๐๐ ๓.๖๘  √ การด าเนินการซ้ าซ้อน
กับกิจกรรมของ กรม 
นนร.รอ. 

กมส.ฯ ๙.๑-๑๘ 

การรับแถว นนร. ร้อยละของการรับแถว 
นนร. โดยนาย ทหาร
เวร สกศ.ฯ 

๑๐๐ %  ๑๐๐% √ 
 

 กตก.ฯ (๓) ใม่มีรายงาน
ความผิด 

การปฐมนิเทศ  นนร. ร้อยละของการปฏิบัติ
จริง 

๑๐๐ % ๑๐๐ % √   กตก.ฯ (๓) ๗.๒-๑๒ 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. ร้อยละของการปฏิบัติ
จริง 

๑๐๐ % ๓๗.๕% √   กตก.ฯ (๓) ๗.๒-๑๓ 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัย นนร. 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑ ครั้ง/
เดือน 

๑ ครั้ง/
เดือน 

√   กตก.ฯ (๓) ๒.๕-๓ 



 
 
 

 ๒๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์  : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและน ามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบการประกันคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา (กตก.ฯ สปค.ฯ รับผิดชอบกลยุทธ์) 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

การประชมุคณะกรรมการอ านวยการประกัน
คุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การบรรลุเป้าหมาย ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์บรรลุ
เป้าหมาย สกศ.ฯ  

๑๐๐% ๑๐๐% √ 
 

 กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๘.๒-๓ 

การประชมุคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัติราชการ   
สกศ.ฯ และแผนปฏิบัติ 
ราชการ กองวิชา 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

 กตก.ฯ (๓) 
และ สปค.ฯ 

๘.๒-๔ ถึง 
๘.๒-๕ 

การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ สกศ.ฯ คู่มือฯ แล้วเสร็จ ๑๐๐% ๑๐๐% √   สปค.ฯ ๘.๒-๘ 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

≥๔.๐๐ ๔.๒๔ √   กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๘.๒-๓๑ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บหลักฐาน
อ้างอิงบนระบบ
ฐานข้อมูล 

๑๐๐ % ๑๐๐% √   กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๕.๑-๑๒ 

การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ 

มีการตรวจเยีย่มกอง  ๒ ครั้ง 
ตามแผนที่
ก าหนด 

๒ ครั้ง √   กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

๘.๒-๑๑ 
ถึง  

๘.๒-๑๒ 
 



 
 
 

 ๒๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา 
๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ได้รับการ
ประเมิน 

๑๐๐% ๑๐๐% √   คณะกรรม- 
การบริหาร
การศึกษา 

๕.๑-๘ 

การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

การประเมินแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

๑๐๐% ๑๐๐% √   สปค.ฯ ๕.๑-๘ 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ส่งรายงานการประเมิน
ตนเองตามก าหนด 

๑๐๐% ๑๐๐% √   สปค.ฯ ๕.๑-๑๓ 

เป้าประสงค์  : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบ ารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกครั้งที่ สกศ. รร.จปร. ได้รบัมอบสื่อการสอนใหม่ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ (กตก.ฯ แผนกโครงการและงบประมาณและส่งก าลังบ ารุง รับผิดชอบกลยุทธ์) 

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 

โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติ
บ ารุงและแกไ้ขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม 

≥๔.๐๐ ๔.๖๗ √   กคศ.ฯ ๕.๔-๖ 

โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติ
บ ารุง และใช้งานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการอบรม 

≥๔.๐๐ ๔.๖๗ √   กคศ.ฯ ๕.๔-๒ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อม
และปรนนิบัติบ ารุงเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็ก
แบบสายสะพาย” 

ความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรม 

≥๔.๐๐ ๔.๕๖ √   กวค.ฯ ๕.๔-๓ 

 



 
 
 

 ๒๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ล้างเครื่องปรับอากาศ  

ความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรม 

≥๔.๐๐ ๔.๕๖ √   กวค.ฯ ๕.๔-๘ 

การอบรมเชิงปฏบิัติการการใช้เครื่อง
ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

≥๑๒ ๒๙ √   กวส.ฯ ๕.๔-๑ 

การอบรมเชิงปฏบิัติการการใช้เครื่องเชื่อม
ไฟฟ้า 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

≥๑๒ ๑๓ √   กวส.ฯ ๕.๔-๔ 

เป้าประสงค์  : ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ อาคารส านักงาน อาคารเรียน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง (กตก.ฯ แผนกโครงการและงบประมาณและส่งก าลังบ ารุง รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค 

จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นแบบกดแทนแบบ
เหยียบ ตามอาคารเรียนรวม 

จ านวนเครื่อง ๑๐ เครื่อง ๑๕ เครื่อง √   กตก.ฯ (๔) ๗.๒-๑๗ 

เปลี่ยนประตูอาคารเรียน และกลอนประตู
ตึก ข 

จ านวนบาน ๕ บาน๗ ๕ บาน √   กตก.ฯ (๔) ๗.๒-๑๘ 

จ านวนกลอนประตู ๒๐ ตัว ๖๒ ตัว √  

ซ่อมอาคารเรียนรวม๘ จ านวนอาคารเรียนรวม ๕ อาคาร  ๕ อาคาร √    ๗.๒-๑๙ 

 
                                                   
๗ ปรับค่าเป้าหมาย จาก ๒๐  บาน เป็น ๕ บาน และ เพ่ิมจ านวนกลอนประตู 
๘ กิจกรรมที่เพ่ิมเติมจากแผนเดิมที่ก าหนด 



 
 
 

 ๒๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์  : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล  (กตก.ฯ แผนกก าลังพล รับผิดชอบกลยุทธ์) 

๑๓. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล 
การส่งเสริมให้ก าลังพลมีความต้ังใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับ
ราชการ๙ 

จ านวนก าลังพลที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตร 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๑) - 

การสนับสนุนการจัดท าและการรับรอง
ผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ สภา
อาจารย์ สกศ.ฯ 

จ านวนอาจารย์ที่เข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการ 

๑๐ นาย ๕  √  สภาอาจารย์ ๒.๑-๒ 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้กับก าลังพล 

การอบรมภาษาอังกฤษให้กับก าลังพลที่
สนใจและก าลังพลสายสนับสนุน 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับการอบรม 

≥๔.๐๐ ๔.๑๓ √   กอศ.ฯ ๕.๔-๗ 

การทดสอบภาษาอังกฤษอาจารย์ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า๑๐ 

ระดับคะแนนเฉลี่ยของ
ผลการสอบ 

๗๐% ๗๐.๑๙ √   กอศ.ฯ ๑๐.๑-๓ 

                                                   
๙ ไม่มีรายงานผู้ไม่จบการศึกษา 
๑๐ ปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง  และแนวทางการวัดผลของ ยศ.ทบ. 



 
 
 

 ๒๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์  : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากร อย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร (กตก.ฯ แผนกก าลังพล รับผิดชอบกลยุทธ์) 

๑๕. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์ สกศ.ฯ 

ค าสั่งแต่งต้ัง ๑๐๐% ๑๐๐% √   สภาอาจารย์ ๒.๕-๖ 

การปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณอาจารย ์ เล่มคู่มือ ๑๐๐% ๑๐๐% √   สภาอาจารย์ ๒.๕-๕ 

การประเมินจรรยาบรรณ อาจารย์ สกศ.ฯ ผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไป 

๘๐% ๙๐.๕๓% √   สภาอาจารย์ ๒.๕-๘ 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ก าลังพล 

 จ านวนกิจกรรมที่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

≥๘๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๑) ๗.๑-๑๘ 

โครงการทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวฒันธรรม สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

≥๔.๐๐ ๔.๒๔ √   กตก.ฯ (๑) ๗.๑-๕ 

การท าบุญเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา   
สกศ.ฯ 

จ านวนครั้งในการปฏิบัติ ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง √   กตก.ฯ (๑) ๗.๑-๑๗ 

 



 
 
 

 ๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า ก าลังพลปฏิบัติตนตาม

แบบธรรมเนียมทหาร
ได้ถูกต้อง 

๘๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๑) ๗.๒-๗ 

การแสดงมุทิตาจิตแก่อดีตอาจารย์ (วันครู) จ านวนครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง √   กตก. (๑) ๗.๑-๘ 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงาน
ของ นนร.        

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม  

≥๔.๐๐ ๔.๒๔ √   กตก.ฯ (๓) ๗.๑-๑๒  

การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

≥๑,๐๐๐ 
คน 

๑,๓๓๖ √   กปศ.ฯ ๙.๑-๓ 

 กิจกรรม “พบพ่ีเก่าเล่าเรื่องใหม่” ความพึงพอใจของ
นนร.๑๑ 

≥๓.๕๑ 
 

๔.๖๗ √   กมส.ฯ ๙.๑-๑๗ 

กิจกรรมภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้รม่ธง
ไทย 

- ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

ไม่น้อย
กว่า ๔.๐๐ 

๔.๓๘ 
 

√   กมส.ฯ ๗.๒--๙ 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตก าลังพล 

โครงการสมรรถภาพหัวใจเพ่ือคุณภาพชีวิต
ก าลังพล๑๒ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑๕ นาย - - - ไม่มีการด าเนินการ กตก.ฯ (๑) - 

 

                                                   
๑๑ ปรับตัวชี้วัดจาก จานวนกิจรรมที่บรรลุวัตถปุระสงค์ ค่าเป้าหมาย ๑๐๐% เป็น ความพึงพอใจของ นนร. ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
๑๒ ปรับโครงการเป็น กิจกรรมออกก าลังกายและพัฒนาบ้านพักตามโครงการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายของก าลังพล ทบ.  

file:///E:/ประกันคุณภาพการศึกษา%20ปี%2059/แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการกองวิชา/กมส.ฯ/กิจกรรม%20พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่.docx


 
 
 

 ๒๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กิจกรรมออกก าลังกายและพัฒนาบ้านพัก จ านวนครั้งที่ปฏิบัติ ๓ ครั้ง ๓ ครั้ง √   กตก.ฯ (๑) ๗.๒-๑๕ 

เป้าประสงค์  : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมยั เพ่ือใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้
งานได้ตลอดเวลา 
                  ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับทีส่ามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย (กตก.ฯ แผนกฝึก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ์) 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ์

โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือการบริหาร 
การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย 

  
    กคศ.ฯ  

๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลก าลังพล
ข้าราชการ สกศ.ฯ 

ฐานข้อมูลก าลังพล  ๑๐๐% 
  

๑๐๐% √   กตก.ฯ (๑) ๕.๑-๑๒ 

๒. โครงการประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน์ 

การน าไปใช้ประโยชน์ ≥๘๐% ๘๕% √   กคศ.ฯ ๕.๑-๑๓ 

๓.  โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
นักวิจัยของ รร.จปร. 

การน าไปใช้ประโยชน์   ≥๘๐% ๑๐๐ √   กคศ.ฯ ๕.๑-๑๓ 

๔. โครงการระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การน าไปใช้ประโยชน์   ๑๐๐% ๑๐๐ √   กคศ.ฯ ๕.๑-๑๓ 

๕. โครงการอบรมการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับการอบรม 

๔.๐๐ ๔.๑๔ √   กคศ.ฯ ๕.๑-๑๓ 



 
 
 

 ๒๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๖. การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บ

เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา  
ความก้าวหน้าของ
กิจกรรมตามเป้าหมาย 

๗๕% ๑๐๐% √   กวฟ.ฯ ๕.๑-๑๒ 

๗. การจัดท าระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศด้านงานวิจัย 

ข้อมูลงานวิจัยบน
ระบบฐาน ข้อมูล
งานวิจัย 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กวฟ.ฯ ๕.๑-๑๒ 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจาก
หลักฐานต่างประเทศ 

จ านวนส าเนาเอกสาร
ในฐานข้อมูล 

≥๘๐๐ 
เรื่อง/ป ี

๓๒๘  √ มีการเปลีย่นวิธีการ
กรอกหัวเรื่อง 

กปศ.ฯ ๙.๑-๓ 

การเพ่ิมเติมและปรบัปรุงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์

ปริมาณฐานข้อมูลที่
แล้วเสร็จจากหนังสือ/
เอกสารสิ่งพิมพ์/สื่อวีดิ
ทัศน์ ที่รับเข้าในปี 
๒๕๕๙ 

๘๐%  ๑๐๐% √   กปศ.ฯ ๙.๑-๓ 

การส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส ์

จ านวนวิชาที่พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

≥๕ วิชา ๕ วิชา √   กวส.ฯ 3.4-4 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความพึงพอใจ ≥๔.๐๐ ๔.๑๑ √   กคศ.ฯ ๕.๑-๑๓ 

โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์    
สกศ.ฯ 

จ านวนกองวิชาที่มี
เครื่องแม่ข่าย 

≥๓ กอง
วิชา 

๐  √ มีข้อจ ากัดเครื่องแม่
ข่ายระดับ รร.จปร. 

กตก.ฯ 
(ศกม.ฯ) 

- 

 



 
 
 

 ๓๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สกศ.ฯ.  
(ไม่รวมฐานข้อมูล) 

มีเว็บไซต์กอง ๑๒ กอง -  √ ไม่มขี้อมูล กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

- 

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด สกศ.ฯ จ านวนกล้องวงจรปิด ≥๑๖ กล้อง ๒๒ √   กตก.ฯ 
(ศกม.ฯ) 

๓.๑-๑๙ 

เป้าประสงค์  : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรบัปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๑๒  การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏบิัติงาน (กตก.ฯ แผนกโครงการและงบประมาณและส่งก าลังบ ารุง รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

การปรับภูมทิัศน์ สกศ.ฯ และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึงพอใจ ≥๔.๐๐ ๔.๕๖ √   กตก.ฯ  ๗.๒-๑๔ 

โครงการ ๕ ส. คะแนนความพึงพอใจ ≥๔.๐๐ ๔.๕๖ √   กตก.ฯ (๔) ๗.๒-๑๔ 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ๓๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์  : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารบัการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้าร่วมประชมุสมัมนากับหน่วยงานภายนอก (กตก.ฯ แผนก ฝึก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๒๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ.  

ก าลังพลสอบผ่าน
การศึกษาในหลักสูตรที่
เข้ารับการศึกษาหรือ
อบรม 

๑๐๐ % - -  - กตก.ฯ (๓) - 

๒๑. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสูตรภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

การสนับสนุนก าลังพลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ   

จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การ ศึกษาสูงขึ้น 

๕ นาย 3 นาย 
เอก 2 นาย 
โท 1 นาย 

 √ มีจ านวนผู้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
จ านวนน้อย อจ.ส่วน
ใหญ่จบ ป.โท แล้ว 

กตก.ฯ (๓) ๒.๔-๑๙ 

๒๒. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาของ หลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน์ 

การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การศึกษาสูงขึ้น 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

เอก ๒ นาย 
โท ๒ นาย 

√   กตก.ฯ (๓) ๒.๔-๒ 
ถึง 

 ๒.๔-๔ 

 

 
 



 
 
 

 ๓๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๒๓. แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการประชมุ/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชมุ/สมัมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วมการ
ประชมุ/สมัมนาฯ 

๓๐ นาย ๑๒๕ √   กตก.ฯ (๓) ๒.๔-๒ ถึง 
๒.๔-๑๓ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

๓๐ นาย ๓๙ √   กตก.ฯ (๑)(๓) ๕.๔-๕ 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับสถาบัน อุดมศึกษาและ
หน่วยงานอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ 

จ านวนผลงาน/
กิจกรรมทางวิชาการ 

๑๑  งาน  ๑๕ งาน √   กตก.ฯ (๓) ๓.๑-๑๙ 

การเตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่าง 
รร.จปร.และ มศว. ในการจัดการประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ 
ปี ๒๕๕๙ 

จ านวนการประชมุ ≥ ๒ ครั้ง ประชมุหลัก 
๓ คร้ง และ
ประชมุย่อย 

๖ ครั้ง 

√   กวย.ฯ ๒.๔-๑๔ 

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

จ านวนผลงาน/ 
กิจกรรมความร่วมมือ 

๑ งาน ๒ งาน √   กวส.ฯ ๘.๒-๕ 
กวส.ฯ 

 
 



 
 
 

 ๓๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

เป้าประสงค์  : ให้การสนับสนุนแก ่รร.จปร. ในการจัดต้ังศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัย เพ่ือสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 
                 : ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่นๆ 

กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรบัในเชิงวิชาการ (กตก.ฯ แผนก ฝึก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ์) 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  
 
การจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย
ภายนอก 

MOU ร่วมกบัสถาบัน
ภายนอก (ม.เกษม
บัณฑิต) 

๑ สถาบัน ๑ สถาบัน √   กตก.ฯ (๓) ๒.๔-๑๘ 

การท างานประสานกับสถาบันภายนอกที่
ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

คณะท างาน ครอบคลุม
ทุกสถาบัน
ที่มี MOU 

ครอบคลุม
ทุกสถาบัน
ที่มี MOU 

√   กตก.ฯ (๓) ๒.๔-๑๗ 

โครงการส่งเสริมเพ่ือการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์  
 

จ านวนอาจารย์ ๒๐% ๑๔%  √ ความสนใจในการ
ท างานวิจัยของ อจ.
สกศ.ฯ ยังไม่มากพอ  

กตก.ฯ (๓) ๒.๒-๑ ถึง 
๒.๒-๑๕ 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือการ
พัฒนานักวิจัย รร.จปร.   

จ านวนผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 

๕๐ ผลงาน 
 

๔๗ ผลงาน  √ ผลงาน จ านวนน้อย
กว่าเป้าหมายสืบ
เน่ืองจากมีผลงานวิจัย
ไม่บรรลเุป้าหมาย 

กตก.ฯ (๓) ๒.๒-๑ ถึง 
๒.๒-๔๗ 

การท างานประสานเครือข่ายการวิจัย
ระหว่าง สวทช. และ รร.จปร.  

การจัดประชุมร่วม ≥ ๒ ครั้ง/ปี ๑ ครั้ง  √  กวฟ.ฯ ๒.๔-๑๖ 



 
 
 

 ๓๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
โครงการสัมมนาทางวิชาการสภาอาจารย์   
สกศ.รร.จปร. 

จ านวนครั้งในการจัด ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง √   สภาอาจารย์ ๒.๔-๑๕ 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลงานวิจัยดีเด่น  ๓ ผลงาน  √   สภาอาจารย์ ๒.๒-๕๐ 

การจัดท าวารสารทางวิชาการ รร.จปร. ให้
เข้าสู่ฐานข้อมูล (Thai-Journal Citation 
Index Centre: TCI) 

จ านวนวารสารทาง
วิชาการ ที่อยู่ใน TCI 

๑ วารสาร ๐  √ อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

สภาอาจารย์ ๒.๒-๔๙ 

การด ารงสภาพวารสารทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้คงอยู่ใน
ฐานข้อมูล (Thai-Journal Citation Index 
Centre: TCI) 

การอยู่ในฐานข้อมูล ระดับ Q๑ ระดับ Q๑ √   สภาอาจารย์ ๒.๒-๔๘ 

๒๕. แผนงานการจัดการความรู้ (KM) 

โครงการการจัดการความรู้   ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ประจ าปี ๒๕๕๙ 

จ านวนเรื่องในการ
จัดการความรู้ สกศ.ฯ 

๑๒ เรื่อง ๑๒ เรื่อง √    ๙.๒-๒ 

ความพึงพอใจในการ
เข้าถึงองค์ความรู้ 

≥๔.๐๐   √ ไม่มีการประเมินความ
พึงพอใจ 

 - 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 ≥๔.๐๐ ≥๔.๐๐ √   กตก.ฯ (๓) กคศ.ฯ
๖.๑-๔ 
เคมี 

 ๖.๒-๗ 
 



 
 
 

 ๓๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

≥๔.๐๐   √ ขาดการรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของการให้บริการ
วิชาการ 

กตก.ฯ (๓) ๖.๑-๑๒ 

การสนับสนุนและส่งเสรมิให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

≥๔.๐๐   √ ขาดการรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของการให้บริการ
วิชาการ 

กตก.ฯ (๓) ๖.๑-๑๓ 

โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานอื่น 
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๘๐% √   กตก.ฯ (๓) ๓.๑-๑๙ 

๑.  โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
แก่ชุมชนรอบค่าย๑๓ 

ความพึงพอใจของผู้รับ
การอบรมอยู่ในเกณฑ์ดี 

๘๐% ๘๘.๖๓%  
 

√   กคศ.ฯ ๖.๒-๓ 
 

๒.  โครงการอบรมคณิตคิดสนุก 

๓.  โครงการ พัฒนาภาษาสู่ชุมชน  จ านวนนักเรียนที่เข้า
ร่วม 

๑๕๐ คน ๑๕๐ คน √   กอศ.ฯ ๖.๒-๖ 

                                                   
๑๓ โครงการโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์แกชุ่มชนรอบค่าย และโครงการอบรมคณิตคิดสนุก รวมเป็น โครงการค่ายคณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี เปลี่ยนค่าเป้าหมายเป็นระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ๘๐% อยู่ในเกณฑ์ ดี 



 
 
 

 ๓๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไมบ่รรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๔. โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน  จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 
≥ ๒๐ คน ๒๑ √   กวล.ฯ ๖.๒-๗ 

๕. การบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทย ุ
กระจายเสียง 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥๔.๐๐ ๔.๑๐ √   กอศ.ฯ ๖.๑-๑๔ 

๖. โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥๔.๐๐ ๔.๗๒ √   เคมีฯ ๖.๒-๕ 

โ คร งก า ร ด า เ นิ น การ ศู นย์ วิ จั ย แ ล ะ
ประสานงานเครือข่ ายทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เฉลิมพระ
เกียรติฯ 

จ านวนกิจกรรม ≥ ๑ 
กิจกรรม 

๑ √   กคศ.ฯ ๙.๑-๔ 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ
สารสนเทศ 

จ านวนครั้งในการเข้า
ชม 

≥๑๐๐ ครั้ง ๒๒๖ √   กคศ.ฯ ๖.๑-๙ 

การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห ์

ความพึงพอใจของ
ผู้เรยีน 

≥๔.๐๐ ๔.๕ √   กอศ.ฯ ๖.๑-๑๖ 

การน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวชิาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 
 

จ านวนการบริการ
วิชาการฯ ที่น ามาใช้ใน
การพัฒนา 
การสอนและ/หรือการ
วิจัย 

๘๐% จาก
จ านวน
ทั้งหมด 

 

๒๕%  √ ขาดการบันทึก
หลักฐานและรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้  

กตก.(๓) ๘.๒-๑ 
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๓๗ 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ าแนกตามแผนงาน 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ ์รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค์ : บคุลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม    
กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ  (กตก.ฯ แผนกก าลังพล รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๑. แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค ์

๘๐% ๙ 
(๑๐)๑ 

๘ ๑ ๘๘.๘๙% √   

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรม เดชานุ
ภาพและการกดดันทาง
สังคม 

จ านวนข้อความรวมใน
การตรวจสอบ 

≥ ๑๐,๐๐๐
ข้อความ/ป ี

๑ ๐ ๑ -    √ ขาดการบันทึกหลักฐาน
ที่ชัดเจน- 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ  (กตก.ฯ แผนกก าลังพล รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๓. แผนงานการปลูกฝัง
และเสริมสร้างอุดมการณ์
ความรกัชาต ิ

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  ๑๒๐ คน ๑ ๐ ๑ -  √ ไม่มีการด าเนินการ 

 

 

 

                                                           
๑ การร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ไม่มีการด าเนินการ 



 
๓๘ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก  
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ
เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค์  : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน (กตก.ฯ แผนกฝึก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร 

การรับรองหลักสูตรจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐% ๑๑ ๙ ๒ ๑๐๐% √  - 

เป้าประสงค์  : มีต ารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน (กตก.ฯ แผนกโครงการงบประมาณ และส่งก าลังบ ารุง รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๕. แผนงานการพัฒนา
ต าราเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน และสื่อการเรียน
การสอน 

จ านวนต าราที่จดัท าเพื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอน 

๑๐ เล่ม ๒ 
(๓)๒ 

๑ ๑ ไม่มีข้อมูล  √ การก าหนดเกณฑ์บรรลุ
เป้าหมายของ การพัฒนา
ต าราหรือเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน ขาดความชัดเจน 
ควรมีการปรบัเกณฑ์ใหม่
ในปี ๖๐ 

๖. แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน  

คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

≥ ๔.๐๐ ๓ ๓ ๐ ๔.๓๖ √   

 

 

 

 

                                                           
๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่มีการแต่งตั้งแต่มอบหมายให้ กตก.ฯ (๔) รับผิดชอบด าเนินการ  



 
๓๙ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ตอ่) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค์  : ๑. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
                   ๒. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบคัดเลือก
เข้าเป็น นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกปี 
                   ๓. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (กตก.ฯ แผนกฝึก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๗. แผนงานการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ทหารของ ทบ. 

มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ
ทุจริตในกระบวนการสอบ 

๑๐๐% ๑ ๑ ๐ ๑๐๐% √   

๘. แผนงานพัฒนา
ผู้เรียน   

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค ์

๘๐% ๑๖ ๑๕ ๑ ๙๓.๗๕ √    

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค ์

๘๐% ๕ ๔ ๑ ๘๐% √   

เป้าประสงค์  : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและน ามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบการประกันคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา (กตก.ฯ สปค.ฯ รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คะแนนประเมินตนเอง  
สกศ.ฯ 

๔.๕๑ ๙ ๙ ๐ ๔.๗๐ √   

 

 

 



 
๔๐ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ตอ่) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค์  : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบ ารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝา่ยสนับสนุนทุกครั้งที่ สกศ. รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ (กตก.ฯ แผนกโครงการและงบประมาณและส่งก าลังบ ารุง รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 

จ านวนบุคลากร สกศ.ฯ 
ที่ได้รับการอบรม 

๘๐% ๖ ๖ ๐ ๑๐๐% √   

เป้าประสงค ์ : ปรนนิบัติบ ารงุสิง่อุปกรณ ์อาคารส านักงาน อาคารเรยีน และบา้นพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง (กตก.ฯ แผนกโครงการและงบประมาณและส่งก าลังบ ารุง รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๑๒. แผนงานการปรับปรุง
อาคารสิ่งปลูกสรา้ง สิ่ง
อ านวยความสะดวก และ
ระบบสาธารณูปโภค 

ความพึงพอใจของ 
นนร.  
และบุคลากร 

≥ ๔.๐๐ ๓ ๓ ๐ ๔.๓๖ √   

เป้าประสงค์  : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล  (กตก.ฯ แผนกก าลังพล รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๑๓. แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถ
ของก าลังพล 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๒ ๑ ๑ ๕๐%  √ การสนับสนุนการจัดท า
และการรับรองผลงาน
เพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ สภาอาจารย์.ฯ 
มีผลการด าเนินงานต่ า
กว่าเป้าหมาย 

 



 
๔๑ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ตอ่) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
๑๔. แผนงานพัฒนา
ความรู้และทักษะภาษา 
ต่างประเทศให้กับก าลังพล 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับการอบรม ๓ 

≥๔.๐๐ ๒ ๒ ๐ ๔.๑๓๔ √   

เป้าประสงค์  : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากร อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร (กตก.ฯ แผนกก าลังพล รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๑๕. แผนงานการท านุ
บ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๑๒ ๑๒ ๐ ๑๐๐% √  - 

๑๖. แผนงานการพัฒนา
และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตก าลังพล๕ 

จ านวนครั้งที่ปฏบิัติ ๓ ครั้ง ๑ ๑ ๐ ๓ ครั้ง √  - 

 

 

 

 

                                                           
๓ ควรมีการทบทวนตัวชี้วัด เปลี่ยนเป็นจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่า ๘๐% 
๔ คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษให้กับก าลังพลที่สนใจและก าลังพลสายสนับสนุน 
๕ ปรับโครงการเป็น กิจกรรมออกก าลังกายและพัฒนาบ้านพักตามโครงการสร้างเสรมิสมรรถภาพร่างกายของก าลังพล ทบ. 



 
๔๒ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ตอ่) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค์  : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่สามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา 
                  ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย (กตก.ฯ แผนกฝึก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๑๗. แผนงานการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๑๐ ๙ ๑ ๙๐% √   

๑๘. แผนงานพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จ านวนโครงการ/กจิกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค ์

๘๐% ๔ ๒ ๒ ๕๐%  √ โครงการปรับปรงุเครื่อง
แม่ข่ายเว็บไซต ์สกศ.ฯ 
และโครงการพัฒนา
เว็บไซต์ สกศ.ฯ.  ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

เป้าประสงค์  : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยท่ีสามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
กลยุทธ์ที่ ๑๒  การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน (กตก.ฯ แผนกโครงการและงบประมาณและส่งก าลงับ ารุง รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๑๙. แผนการพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมภายในหน่วย 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและ นนร. 

≥๔.๐๐ ๒ ๒ ๐ ๔.๕๖ √   

 

 

 

 



 
๔๓ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอืน่ๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค์  : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ สง่เสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้ารว่มประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก (กตก.ฯ แผนก ฝึก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๒๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน 
กห. และแผนการใช้ประโยชน์๖ 

ก าลังพลสอบผ่าน
การศึกษาใน
หลักสูตรที่เข้ารับ
การศึกษาหรืออบรม 

๑๐๐ % - - - - - - - 

๒๑. แผนงานการส่งก าลังพลเข้า
รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของ
หลักสูตรภายในประเทศ นอก กห. 
และแผนการใช้ประโยชน์ 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการศึกษา
สูงขึ้น 

๕ นาย ๑ ๐ ๑ ๓ นาย  √ มีจ านวนผู้ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
จ านวนน้อย อจ.ส่วน
ใหญ่จบ ป.โท แล้ว 

๒๒. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาของ หลักสูตรต่างประเทศ
และแผนการใช้ประโยชน์ 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการ 
ศึกษาสูงขึ้น 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

๑ ๑ ๐ เอก ๒ นาย 
โท ๒ นาย 

√   

๒๓. แผนงานการส่งก าลังพลเข้า
ร่วมการประชุม/ สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๕ ๕ ๐ ๑๐๐% √   

 

                                                           
๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ไม่มีการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. 



 
๔๔ 

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

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค์  : ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย ์และ ทบ. ภายใน พ.ศ.
๒๕๕๙ 
                 : ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่นๆ 
กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครฐั เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรับในเชิงวิชาการ (กตก.ฯ แผนก ฝึก-ศึกษา รับผิดชอบกลยุทธ์) 
๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  
  

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๙ ๕ ๔ ๕๕.๕๖%  √ การขับเคลื่อนงานวิจัย
ยังไม่บรรลุเป้าหมาย 

๒๕. แผนงานการจัดการ
ความรู้ (KM) 

จ านวนเรื่องในการ
จัดการความรู้    
สกศ.ฯ 

๑๒ เรื่อง ๑ ๑ ๐ ๑๒ เรื่อง √   

๒๖. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๘ ๕ ๓ ๖๒.๕  √ ขาดการรายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของการให้บริการ
วิชาการรวมทั้งหลักฐาน
ในการน าผลการบริการ
วิชาการมาพัฒนาการ
เรียนการสอนหรือการ
วิจัย 

 



                                  
 

 ๔๕ 

แนวทางการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภยัและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ ์
 โครงการสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

√   ปิดโครงการ 

โครงการสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

√   ปิดโครงการ 

 โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจ
พอเพียง 

√   ท าต่อเน่ือง ปรับเป้าหมายเป็น ๓๐ บทความ 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เน้ือ
ร้องเพลงไทย ใน พลเอก.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ 

√   ปิดโครงการ 

การให้บริการฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระราช
กรณีย กิจใน  พล.อ .หญิ ง สม เ ด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับ 
รร.จปร. และ จว.นครนายก 

√   ท าต่อเน่ือง 

 



                                  
 

 ๔๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
 โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์ค าสอน (lecture 
notes) ในพล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

√   ปิดโครงการ 

การทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ และ
พระบรมมหาราชวัง 

√   ท าต่อเน่ือง 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลมิรัฐสมีาคุณากร √   ท าต่อเน่ือง 

การร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพรชัยมงคล
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

- - ไม่มีการด าเนินการ - 

การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  √  ท าต่อเน่ือง เพ่ิมการประชาสมัพันธ์ให้ก าลังพลบริจาคเพ่ิมขึ้น 

๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 

งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย ์

- √ ขาดการบันทึกหลักฐานที่ชัดเจน ท าต่อเน่ือง (เป็นนโยบายระดับ ทบ.) 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
โครงการการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร
ของกองทัพบก ให้ก าลังพลของ สกศ.ฯ 

 √ ไม่มีการด าเนินการ ท าต่อเน่ือง 

 
 



                                  
 

 ๔๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก  
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีทีไ่ด้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมยั และได้มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
การแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา 

√ 
  

ท าต่อเน่ือง 

การประชมุคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา 

√   ท าต่อเน่ือง 

 โครงการพัฒนาจัดท าระบบการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 

 √ อาจารย์ประจ าหลักสูตรไมม่ีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปี 
๒๕๕๘ 

ท าต่อเน่ือง 
- ด าเนินการต่อในส่วนที่สามารถด าเนินการได้ 

ผนวกกับสาขาการจัดการหรือแขนงย่อย 
- ผลักดันให้อาจารย์มี คุณสมบั ติตาม เกณฑ์ที่

ก าหนด 
- ค าสั่งจาก กตก.ฯ แต่งต้ังกรรมการฯ 

โครงการขอรับรองหลักสูตรวิศวกรรมจากสภา
วิศวกร 

 √ สภาวิศวกรเป็นผู้ก าหนดห้วงเวลาในการขอรับ
รองหลักสูตร 

ท าต่อเน่ือง 
 พิจารณาเพ่ิมเติมสาขาวิศวกรรมแผนที ่

 โครงการส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
สาขาบริหารงานภาครัฐและการปกครองและ
สาขายุทธศาสตร์ความมั่นคง 

√   ทราบข้อมูลความต้องการฯ 
ปิดโครงการ 

 



                                  
 

 ๔๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก  
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การพิจารณาร่างระเบียบ รร.จปร.เพ่ือรองรับ
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.
ก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาการ
ทหาร 

√   ปิดโครงการ 

การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขา วท. 

√   ท าต่อเน่ือง 
- ขยายผลการประเมินหลักสูตร ประชุมและบันทึก
การประชมุทุกสาขา 
- แนะน าประยุกต์ใช้ Google form ในการเก็บข้อมูล 
 การจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ในระบบสอง

ภาษา 
√   ท าต่อเน่ือง 

 

การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา √   ท าต่อเน่ือง 
 การจัดท า มคอ.๓ ถึง มคอ.๗ √   ท าต่อเน่ือง  

 
 
 

การแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
การศึกษา 

√   ท าต่อเน่ือง ควรมีบันทึกประชุมและน าขึ้นฐานข้อมูล 

เป้าประสงค์ : มีต ารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทยีมกบัสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรยีนการสอน 

การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู ้

- - ไม่มีคณะกรรมการแต่มอบให้ กตก.ฯ (๔) 
รับผิดชอบด าเนินการ 

ท าต่อเน่ือง 



                                  
 

 ๔๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก  
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การพัฒนาต าราหรือเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 

- √ การก าหนดเกณฑ์บรรลุเป้าหมายขาดความ
ชัดเจน ควรมีการปรับเกณฑ์ใหม่ในปี ๖๐ 

ท าต่อเน่ือง  
-ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายใหม ่

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน √   ท าต่อเน่ือง 
 ๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรยีนการสอน 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ์  

√   ท าต่อเน่ือง  
นิยามตัวชี้วัดให้ชัดเจน เช่น ความพร้อม ฯลฯ 

โครงการพัฒนาห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ √   ท าต่อเน่ือง  
-นิยามตัวชี้วัดให้ชัดเจน เช่น ความพร้อม ฯลฯ 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ สกศ.ฯ 

√   ท าต่อเน่ือง 
 

เป้าประสงค์ : ๑. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
                  ๒. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบ
คัดเลือก เข้าเป็น นตท.(ทบ.) เพ่ิมขึ้นทุกปี 

๓. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพ่ือเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 

กลยุทธ์ที่ ๕  นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ. 

โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคล 
พลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) 

√   ท าต่อเน่ือง  
-ปรับเปลีย่นการประเมินเป็นเฉพาะภาควิชาการ  

 



                                  
 

 ๕๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก  
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 

โครงการประเมินความสามารถในการใช้ระบบ
สารสนเทศของ นนร. ชั้นปีที่ ๕ 

√   ท าต่อเน่ือง 

โครงการค่ายอาสาคอมพิวเตอร์ รร.จปร. – มข. 
เพ่ือการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน 

√   ปิดโครงการ 
-จัดการประชุมสมัมนา โดยเปลี่ยนไปใช้สถานที่ ที่
อยู่ระหว่างสถาบัน (รร.จปร. และ มข,) เพ่ือไม่ให้
เกิดความยากล าบากของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 
ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ และควรต้ัง
งบประมาณให้เพียงพอกับการจัดหาที่พักที่มี
คุณภาพที่ดีและท าเลที่ดี 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ของ นนร.  √ ยุติโครงการ ยุติโครงการ 

โครงการ การพัฒนาต้นแบบห้องปฏิบัติการ
ศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และวิธีการสมยัใหม่ด้านเกษตรกรรม และวิจัย
หารูปแบบเทคนิควิธีการจัดการถ่ายทอดความรู้
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ นนร. จาก
ทฤษฎสีูภ่าคปฏิบัติ 

√   ท าต่อเน่ือง 
 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  √   ท าต่อเน่ือง 

การทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน 
(ALCPT) นนร.ชั้นปีที่ ๕ 

√   ท าต่อเน่ือง 
-ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงให้ นนร.ต้ังใจท า
การทดสอบ 



                                  
 

 ๕๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก  
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การจัดท าป้ายนิเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ √   ท าต่อเน่ือง 

การจัดหาสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมให้ นนร.รัก
การอ่าน 

√   ท าต่อเน่ือง 

โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน
ของ นนร.  ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนา  

√   ท าต่อเน่ือง 
- เน่ืองจากการฝึกปฏิบัติงานในลักษณะน้ีมีความ
ละเอียดอ่อน หน่วยงานและชุมชนในโครงการมีการ
คาดหวังต่อ รร.จปร.ในระดับสูง หลังเสร็จสิ้น
ระยะเวลาการฝึกของ นนร.แล้ว คณะอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการจะต้องลงไปติดตามดูแลผลการ
ปฏิบัติงานแทน นนร. โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และ

เทคโนโลยีอวกาศให้แก่ นนร. และบุคลากรของ 
รร.จปร. ระยะที่ ๒ 

√   ท าต่อเน่ือง ระยะที่ ๓ 
ควรปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมทีมุ่่งเน้นการศึกษา
วัตถุท้องฟ้าในเวลากลางคืน ณ สถานที่ภายใน 
รร.จปร. และใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่เพ่ือให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่จ ากัด 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร.  ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

การตีพิมพ์/เผยแพรห่รือน าไปใชป้ระโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร.  

√   ท าต่อเน่ือง  
 

 

 



                                  
 

 ๕๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก  
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
โครงการสนับสนุน นนร. ในการเข้าแข่งขันชิง
ชนะเลิศ 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

๑. โครงการสนับสนุน นนร  .ในการเข้า
แข่งขันชิงชนะเลิศ : โครงการประกวดสุนทรพจน์ 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

๒. โครงการสนับสนุน นนร  .ในการเข้า
แข่งขัน Cyber security 

 -  ท าต่อเน่ือง  
 

๓. การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา 
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๐ 

 -  ท าต่อเน่ือง  
 

๔. โครงการแข่งขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา
ประจ าปี ๒๕๕๙  

 -  ท าต่อเน่ือง  
 

๕. โครงการแข่งขนัฮอนด้าประหยัด
เช ื้อเพลิง 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

๖. โครงการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 -  ท าต่อเน่ือง  
 

๗. โครงการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ เวิลด์ 
โรบอท เกมส์ ไทยแลนด์ แชมเปียนชิฟ 

√   ท าต่อเน่ือง  

๘. แข่งขันการตอบปัญหาทางกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ ณ ประเทศอิตาลี 

√   ท าต่อเน่ือง 

 

 

 



                                  
 

 ๕๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก  
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๙. การแข่งขันจ าลองสถานการณ์ ครั้งที่ ๖  √  ท าต่อเน่ือง 

การทัศนศึกษาของคณาจารย์และ นนร. √   ท าต่อเน่ือง  

การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู ้และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือ
ทุนการศึกษา 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

การจัดระบบอาจารย์ทีป่รึกษา นนร. ประจ าปี 
๒๕๕๙ 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

 ๙. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 

โครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ นนร. 
สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 √ โครงการมีความซ้ าซ้อนกับกิจกรรมของ กรม 
นนร.รอ.การประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องระหว่าง
หน่วยงานมีผลต่อโครงการ 

 

ท าต่อเน่ืองแต่เปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการ 

การรับแถว นนร. √   ท าต่อเน่ือง 
การปฐมนิเทศ  นนร. √   ท าต่อเน่ือง 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. √   ท าต่อเน่ือง 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย นนร. 

√   ทบทวนกิจกรรมว่าจะด าเนินงานต่อหรือไม ่

 
 



                                  
 

 ๕๔ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๕๙ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและน ามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากร  สกศ.รร.จปร. มีความรู้   
ความเข้าใจ 
ระบบการประกันคุณภาพ กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

การประชมุคณะกรรมการอ านวยการประกัน
คุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
บรรลุเป้าหมาย ประจ าปี ๒๕๕๙ 

√   ท าต่อเน่ือง 

การประชมุคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ือ
ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

√   ท าต่อเน่ือง 

การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพ สกศ.ฯ √   ท าต่อเน่ือง 
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร สกศ.ฯ 

√   ท าต่อเน่ือง 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

√   ท าต่อเน่ือง 

การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพ 

√   ท าต่อเน่ือง 

การประชมุคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

√   ท าต่อเน่ือง 

 



                                  
 

 ๕๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๕๙ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 
๒๕๕๙  

√   ท าต่อเน่ือง 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

√   ท าต่อเน่ือง 

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

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรบัปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 

 ๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 
โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบ ารุงและ
แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

√   ท าต่อเน่ือง 
-จัดอบรมทบทวนและเพ่ิมเติมในปี 2560 ในช่วงปิดเทอม 

โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบ ารุงและ
ใช้งานเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 

√   ปิดโครงการ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมและ
ปรนนิบัติบ ารุงเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กแบบ
สายสะพาย” 

√   ปิดโครงการ 
-เปลี่ยนเป็นโครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ “การเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเครื่องรถยนต์ส่วนบุคคล” 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การล้าง
เครื่องปรับอากาศ  

√   ปิดโครงการ 
-น าโครงการไปบริการชุมชน 

การอบรมเชิงปฏบิัติการการใช้เครื่องดับเพลิงชนิด
เคมีแห้ง 

√   ท าต่อเน่ือง 

การอบรมเชิงปฏบิัติการการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า √   ท าต่อเน่ือง 



                                  
 

 ๕๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๕๙ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์ อาคารส านักงาน อาคารเรียน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร.  ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่
เสมอ กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค 

จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นแบบกดแทนแบบเหยียบ 
ตามอาคารเรียนรวม 

√   ปี 60 เปลี่ยนเป็นปรับปรุงอาคารเรียนงบประมาณ 60  
 

เปลี่ยนประตูอาคารเรียนและกลอนประตูตึก ข √   

ซ๋อมอาคารเรียนรวม √    

เปลี่ยนผ้าเพดาน (เพ่ิม) -  - ปรับสองโครงการเป็น ซ่อมอาคารเรียนรวม 

สาธารณูปโภค (เพ่ิม) -  - 

เป้าประสงค์ : ในแต่ละปี  อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วม
สัมมนา 
ทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 

๑๓. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล 

การส่งเสริมให้ก าลังพลมีความต้ังใจใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 

√   ท าต่อเน่ือง  

การสนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงาน
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ สภาอาจารย์ สกศ .ฯ  

 √  ท าต่อเน่ือง 

 



                                  
 

 ๕๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๕๙ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๑๔. แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับก าลังพล 

การอบรมภาษาอังกฤษให้กับก าลังพลที่สนใจ
และก าลังพลสายสนับสนุน 

√   ท าต่อเน่ือง 

การทดสอบภาษาอังกฤษอาจารย์ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

√   ท าต่อเน่ือง 

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

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕.  แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

การแต่งต้ังคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ 
สกศ.ฯ 

√   ท าต่อเน่ือง 

การปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณอาจารย ์ √   ท าต่อเน่ือง 

การประเมินจรรยาบรรณ อาจารย์ส่วน
การศึกษา 

√   ท าต่อเน่ือง 
 

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับก าลัง
พล 
 

√   ท าต่อเน่ือง 

โครงการทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวฒันธรรม  สกศ.ฯ 

√   ท าต่อเน่ือง 

การท าบุญเน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา สกศ.ฯ √   ท าต่อเน่ือง 



                                  
 

 ๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๕๙ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า √   ท าต่อเน่ือง 

การแสดงมุทิตาจิตแก่อดีตอาจารย์ )วันครู(  √   ท าต่อเน่ือง 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงาน
ของ นนร.        

√   ท าต่อเน่ือง 

 การสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย √   ท าต่อเน่ือง 

กิจกรรม “พบพ่ีเก่าเล่าเรื่องใหม่” √   ท าต่อเน่ือง 
๑. รร.จปร. ควรสนับสนุนให้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในระดับ
ลึกระหว่างรุ่นพ่ี ซึ่งต้องคัดเลือกจากการท างานและต าแหน่ง
ต่างๆ ตามสายงาน มาพูดคุยในลักษณะการอภิปรายถามตอบ
กับรุ่นน้อง นนร. เพ่ือให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ และสร้าง
ให้เกิดแนวทางการรับราชการที่ดีมีประโยชน์ในอนาคต 
๒. ผู้บังคับบัญชาควรสนับสนุนงบประมาณหรือของที่ระลึก
เป็นกรณีพิเศษให้แก่บุคลากรที่มสี่วนในการเสริมสร้างความคิด
และแนวทางการรับราชการในอนาคตของ นนร. จากการจัด
กิจกรรมในลักษณะข้างต้น  

  

 

 

 

file:///E:/ประกันคุณภาพการศึกษา%20ปี%2059/แผนปฏิบัติราชการ/แผนปฏิบัติราชการกองวิชา/กมส.ฯ/กิจกรรม%20พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่.docx


                                  
 

 ๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

 
สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๕๙ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กิจกรรมภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้รม่ธงไทย 
 

√   ท าต่อเน่ือง 
๑. รร.จปร. ควรสนับสนุนให้อาจารย์แต่ละรายวิชาเห็น
ความส าคัญในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเน้ือหาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งเน้ือหาที่เกี่ยวข้องภูมิปัญญาไทย ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ของชาติไปบูรณาการเข้ากับการเรียนการ
สอนให้มากขึ้นและท าให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
๒. ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาการปรับตารางการเรียนการ
สอนในการสั่งงดการเรียนการสอนในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้ง
การประสานงานล่วงหน้าในการงดการเรียนการสอน เพ่ือให้
มี เ ว ลา ในการ ป รับ แ ผนแ ละแ ก้ ไ ขก าร จัดกิ จก ร ร ม
ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตก าลังพล 

โครงการสมรรถภาพหัวใจเพ่ือคุณภาพชีวิตก าลังพล - - - ไม่มีการด าเนินการ 
 กิจกรรมออกก าลังกายและพัฒนาบ้านพัก √   ปรับโครงการเป็น กิจกรรมออกก าลังกายและพัฒนาบ้านพัก
ตามโครงการสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายของก าลังพล ทบ. 

เป้าประสงค์ : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมยั เพ่ือใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่สามารถ
ใช้งานได้ตลอดเวลา 

๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 

 



                                  
 

 ๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๕๙ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ์

โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพ่ือการบริหาร การ
จัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย 

   -รอประสานข้อมูล กคศ.ฯ 

๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลก าลังพล
ข้าราชการ สกศ .ฯ  

√   ท าต่อเน่ือง 
-เปลี่ยนเป็น MIS 

๒. โครงการประเมินการเรียนการสอน
ออนไลน์ 

√   ปัจจุบันได้ทดลองใช้กับกองวิชาเคมีฯ 
ท าต่อเน่ือง ขยายผลไปยังแต่ละกองวิชา 

๓. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัย
ของ รร .จปร  

√    

๔.  โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ √    

๕.  โครงการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

√    

๖. การพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บเอกสาร
ประกันคุณภาพการศึกษา  

√   ท าต่อเน่ือง 

๗. การจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านงานวิจัย 

√   ท าต่อเน่ือง 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลจดหมายเหตุจาก
หลักฐานต่างประเทศ 

 √ มีการเปลีย่นวิธีการกรอกหัวเรื่อง ท าต่อเน่ือง 

 



                                  
 

 ๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๕๙ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การเพ่ิมเติมและปรบัปรุงข้อมูลในระบบ
ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์

√  - ท าต่อเน่ือง 

การส่งเสริมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส ์

√   ท าต่อเน่ือง 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

√   ท าต่อเน่ือง 

โครงการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ สกศ.ฯ  √ มีข้อจ ากัดเครื่องแม่ข่ายระดับ รร.จปร. ท าต่อเน่ือง 
รอปรบัเปลีย่นการด าเนินงานเมื่อประชมุกับ กทท.ฯ 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ สกศ.ฯ  
)ไม่รวมฐานข้อมูล(  

 √ ไม่มขี้อมูล ท าต่อเน่ือง ปรับเปลีย่นการด าเนินงาน 
 

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด สกศ.ฯ √   ท าต่อเน่ือง ปรับเปลีย่นการด าเนินงาน 
 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรบัปรมิาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

การปรับภูมทิัศน์ สกศ.ฯ และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

√   ท าต่อเน่ือง 

โครงการ ๕ ส. √   ท าต่อเน่ือง ควรมีกิจกรรม 5 ส ทุกป ี



                                  
 

 ๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๕๙ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมสมัมนาหรือเข้ารบัการฝึกอบรมทางวชิาการและวชิาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสมัมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่  ๑๓  ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้ารวมประชมุสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน  กห.  และแผนการใช้ประโยชน์ 

การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. 

- -  ท าต่อเน่ือง  
 

๒๑. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสูตรภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

การสนับสนุนก าลังพลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ   

 √ มีจ านวนผู้ลาศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอกจ านวนน้อย อจ.ส่วน
ใหญ่จบ ป.โท แล้ว 

ท าต่อเน่ือง  
 

๒๒. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาของ หลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน์ 

การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

๒๓.    แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการประชุม/    สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชมุ/สมัมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

√   รอข้อมูล 
ท าต่อเน่ือง  
 



                                  
 

 ๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๕๙ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับสถาบัน อุดมศึกษาและหน่วยงาน
อื่นทั้งภายในและต่างประเทศ 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

การเตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่าง 
รร.จปร.และ มศว. ในการจัดการประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ ปี 
๒๕๕๙ 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

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

√   ท าต่อเน่ือง  
 

เป้าประสงค์ : ให้การสนับสนุนแก่  รร.จปร. ในการจัดต้ังศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัย เพ่ือสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ภายใน พ.ศ. 
๒๕๕๙ 

ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษาภายนอก    และกลุ่มบุคคลอื่นๆ กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ  เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

การจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัยภายนอก 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

การท างานประสานกับสถาบันภายนอกที่ท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

√   ท าต่อเน่ือง  
 



                                  
 

 ๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๕๙ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
โครงการส่งเสริมเพ่ือการวิจัย/งานสร้างสรรค์
ของอาจารย์  

 √ ความสนใจในการท างานวิจัยของ 
อจ.สกศ.ฯ ยังไม่มากพอ 

ท าต่อเน่ือง  
 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือการ
พัฒนานักวิจัย รร.จปร.   

 √ ผลการตีพิมพ์ผลงาน มี ๔๗ ผลงาน 
จ านวนน้อยกว่าเป้าหมายสืบ
เน่ืองจากมีผลงานวิจัยไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ท าต่อเน่ือง  
 

การท างานประสานเครือข่ายการวิจัยระหว่าง 
สวทช. และ รร.จปร.  

 √  ท าต่อเน่ือง  
 

โครงการสัมมนาทางวิชาการสภาอาจารย์     
สกศ.รร.จปร. 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

การจัดท าวารสารทางวิชาการ รร.จปร. ให้เข้าสู่
ฐานข้อมูล (Thai-Journal Citation Index 
Centre: TCI) 

 √ อยู่ระหว่างด าเนินการ ท าต่อเน่ือง  
 

การด ารงสภาพวารสารทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้คงอยู่ใน
ฐานข้อมูล (Thai-Journal Citation Index 
Centre: TCI) 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

 

 



                                  
 

 ๖๕ 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๕๙ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๒๕. แผนงานการจัดการความรู้ (KM) 

โครงการการจัดการความรู้ ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี 
๒๕๕๙ 

√    ท าต่อเน่ือง  
 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์
การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและ
ลูกจ้าง ทบ. 

√   ท าต่อเน่ือง  
-ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
-ฝอ.ที่รับผิดชอบท าแบบประเมินน าไปแจกจ่ายเพ่ือ
ด าเนินการ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / กรรมการวิชาชีพ / 
กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 √ ขาดการรายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของการให้บริการวิชาการ 

ท าต่อเน่ือง  
 

การสนับสนุนและส่งเสรมิให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

 √ ขาดการรายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของการให้บริการวิชาการ 

ท าต่อเน่ือง  
สาย ๓ ก ากับเวลาอนุมัติให้ข้าราชการด าเนินการ 
-การเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจ 

โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน สังคม และหน่วยงานอื่น ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

√    

๑.  โครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์แก่
ชุมชนรอบค่าย 

√   -รวมโครงการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์แก่ชุมชนรอบค่าย กับโครงการ 
คณิตคิดสนุก 



                                  
 

 ๖๖ 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย  

สาเหตุของการไมบ่รรลุเป้าหมาย 
 

ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๕๙ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
 ๒. โครงการอบรมคณิตคิดสนุก -  - - 

๓.  โครงการ พัฒนาภาษาสู่ชุมชน  √   ท าต่อเน่ือง  
๔. โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน  √   ท าต่อเน่ือง  

๕. การบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทย ุ
กระจายเสียง 

√   ท าต่อเน่ือง  
-ปรับเปลีย่นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

๖. โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน √   ท าต่อเน่ือง  

โครงการด าเนินการศูนย์วิจัยและประสานงาน
เครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เฉลิมพระเกียรติฯ 

√   ท าต่อเน่ือง  
 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ
สารสนเทศ 

√   ท าต่อเน่ือง  
ควรมีการน าเสนอบทความและความรู้เพ่ือการเผยแพร่ให้
มากขึ้น และหลากหลายขึ้น โดยเพ่ิมการประชาสมัพันธ์
ให้มากขึ้น 

การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห ์

√   ท าต่อเน่ือง  
 

การน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวชิาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
 

 √ ขาดการบันทึกหลักฐานและรายงานผล
การด าเนินงานตามแบบที่ก าหนดไว้ 

รอข้อมูล 
ท าต่อเน่ือง  
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