
 
 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ค าน า 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานของกองวิชาวิศวกรรม
โยธา สกศ.รร.จปร. และเพ่ือศึกษาวิเคราะห์หน่วยงานตามแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ กองวิชาวิศวกรรมโยธา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และเป็น
แนวทางก าหนดแผนปฏิบัติราชการกองวิชาวิศวกรรมโยธา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 กองวิชาวิศวกรรมโยธา สกศ.รร.จปร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงาน  ฉบับนี้
จะเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนการศึกษาและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่สามารถน ามาใช้เป็น
ข้อมูล  ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และแนวทางเสริมการปฏิบัติงานของกองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สกศ.รร.จปร. และหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป 
 
 
                                                                          พ.อ. 
                                                                                   ( ชวน  จันทวาลย์ ) 
                                                                                  ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร. 
                                                                                        ๕  พ.ค.๖๐ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙   ๗ 
    จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ๒๘ 
    จ าแนกตามแผนงาน 
แนวทางการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐      ๔๐ 
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บทน า 
กล่าวท่ัวไป 

 
๑.๑  ชื่อ   กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

  (กวย.สกศ.รร.จปร.) 
 

๑.๒ ที่ตั้ง  เลขที่ ๙๙   หมู่  ๑  ต.พรหมณี  อ.เมือง  จ.นครนายก  ๒๖๐๐๑  โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๙-
๓๔๘๑ หรือ  โทรศัพท์ (ทบ.)  ๖๒๓๐๔ 
 
๑.๓  ประวัติของกองวิชาฯ  โดยสังเขป 

๑.๓.๑ ประวัติ กองวิชาวิศวกรรมโยธาฯ  
     เมื่อจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาทหาร (คะเด็ตสกูล) หรือโรงเรียนทหารสราญรมย์  ซึ่ง

ขึ้นตรงต่อกรมยุทธนาธิการแล้ว  ในด้านวิชาสามัญมีมิสเตอร์เฮนรีนิโคล  เป็นอาจารย์ใหญ่  จัดชั้น
เรียนเป็น ๔ ชั้น คือ ชั้น เอ  บี  ซี  และ ดี  โดยชั้น เอ เป็นชั้นสูงสุด  การเรียนกระท าโดยจดลงสมุด
แล้วท่องจ า  เพราะต ารามีน้อย 

พฤศจิกายน  ๒๔๗๕ ออกข้อบังคับให้กรมยุทธศึกษาทหารบกจัดแผนกและกอง 
เช่น  แผนกวิสามัญ  แผนกวิชาทหาร  กองโรงเรียนนายร้อย เป็นต้น   

พ.ศ. ๒๔๗๖ กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้แก้ไขระบบการศึกษา  โดยให้เรียนวิชา
สามัญในชั้นปีที่ ๑ เช่น ศีลธรรม  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝรั่งเศส  คณิตศาสตร์  (พีชคณิต   
เรขาคณิต  ตรีโกณมิติ)  วิทยาศาสตร์  (ฟิสิกส์   เคมี  เมแคนิคส์)  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  และ
สุขวิทยา 

๙  ตุลาคม  ๒๔๘๖  กรมยุทธศึกษาทหารบกได้จัดหน่วยขึ้นตรงต่อเจ้ากรมยุทธ
ศึกษาทหารบก โดยมี การสอนวิชาวิศวกรรมโยธา ใน แผนกที่ ๓ กรมยุทธศึกษาทหารบก  เรียกว่า 
ยศ. ๓  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมโยธา  และวิศวกรรมเครื่องกล  (แผนกที่ ๑  
สอนวิชาสามัญ แผนกที่ ๒ สอนวิชาทหาร และ แผนกที่ ๔ สอนวิชากฏหมายทั่วไป) 

๑ มกราคม  ๒๔๘๙  วิชาวิศวกรรมโยธา รวมสอนในแผนกวิชาสามัญ (เปลี่ยนนาม
กรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นโรงเรียนนายร้อยทหารบก มี ผู้บัญชาการโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้น
ตรงต่อกองทัพบก  ได้รวมแผนกท่ี ๓  และที ่๓ เรียกใหม่ว่า  “แผนกวิชาสามัญ”) 
       พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นหมวดวิชาวิศวกรรมโยธา ขึ้นกับแผนกศึกษา (แก้ไขอัตรากองทัพบก  
๘๙ (ครั้งที่ ๘) ที่ ๗/๑๐๖๙  ลง  ๒๒  มกราคม  ๒๔๙๐  จัดหน่วยใหม่  โดยโรงเรียนนายร้อย
ทหารบกประกอบด้วย  กองบังคับการ  แผนกศึกษา  แผนกปกครอง  และกองเสนารักษ์ )  
       ๑ มกราคม ๒๔๙๑  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม โรงเรียนนายร้อยทหารบก เป็น “โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า” 
มีการปรับปรุงหลักสูตรเป็นแบบโรงเรียนนายร้อยทหารบกสหรัฐอเมริกา (West Point) ก าหนดเวลา
ศึกษา ๕  ปี  และเรียนรวมเหมือนกันทุกเหล่า 
 



๒ 
 

 

 

       พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็นแผนกวิชาวิศวกรรมโยธา  ขึ้นกับ กองการศึกษา (แก้ไขอัตรา
กองทัพบก  ๘๑  (ครั้งที่ ๑๓)  โดยให้เปลี่ยนแผนกศึกษาเป็น กองการศึกษา) 
       พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็นกองวิชาวิศวกรรมโยธา ขึ้นกับกองการศึกษา  
       พ.ศ. ๒๕๒๑  กองวิชาวิศวกรรมโยธา ขึ้นกับ ส่วนการศึกษา (เปลี่ยนชื่อกองการศึกษา
เป็นส่วนการศึกษา) 

๑.๓.๒ ความเป็นมาของหลักสูตร 
  หลักสูตรในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโดยต่อเนื่องโดย

สอดคล้องกับเทคโนโลยีและนโยบายทางด้านการศึกษาของกองทัพบก ในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้น าระบบหน่วยกิตมาใช้เป็นครั้งแรก และได้ก าหนดสาขาวิชาเฉพาะ
ออกเป็น ๖ สาขา คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรม
สรรพาวุธและสาขาวิชาสังคมศาสตร์ โดยที่นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑-๓ จะศึกษาในวิชาพ้ืนฐานบังคับ
เหมือนกันทุกวิชา ส่วนชั้นปีที่ ๔-๕ จะศึกษาวิชาเฉพาะสาขาและวิชาเลือก โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะ
ได้รับปริญญา วท.บ.(ทบ.) 

     ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ กองวิชาวิศวกรรมโยธาฯ ได้จัดท าหลักสูตรใหม่ ตามนโยบาย
กองทัพบก เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และวิชาการทหาร โดยผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะได้รับปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)  

     ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กองวิชาวิศวกรรมโยธา ได้ปรับปรุงหลักสูตร รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และได้อนุมัติให้ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา  

     ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ กองทัพบกมีนโยบาย ให้จัดท าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ส าหรับนักเรียนนายร้อยระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ให้ด าเนินการให้การศึกษาเพ่ือพราง ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ (หลักสูตร
นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๔) เป็นต้นมา 

     ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้ท าการปรับปรุงหลักสูตร นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อย              
พระจุลจอมเกล้า พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นหลักสูตรนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า               
พ.ศ. ๒๕๔๔ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๙) โดยท าการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษา ให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการในมาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และความต้องการของ
กองทัพบก เพ่ือความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน  

  หลังจากปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หลักสูตรนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า พ.ศ.๒๕๔๔ ได้ปรับปรุงเรื่อยมาเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของสภา
วิศวกร มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการ
ของกองทัพบก ซึ่งปรับปรุง เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔ 

  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ปรับปรุงอีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘)  
 
 
 



๓ 
 

 

 

๑.๔   ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ภารกิจ/พันธกิจ 
 ๑.๔.๑ ปรัชญา 
        พระบรมรา โชว าทในพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาจุ ฬาล งกรณ์                      
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่นักเรียนนายร้อย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.  2452 
ความตอนหนึ่งว่า 
        “....การทหารนั้น ที่จะส าเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การถึงแม้  
ว่าเราจะมีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี  แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่านั้นเข้าสนามรบ  ทหาร
เหล่านั้นก็ไม่สามารถจะได้ไชยช านะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาไศรยนายทหารที่มีความรู้ แลมี
สติปัญญาสามารถ  ที่จะน าไปสู่ไชยช านะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ  ก็นายทหารนั้นจะ
ได้มาจากไหนเล่า  ก็ต้องได้จากโรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้านี้เอง  เพราะฉนั้นเจ้าทั้งหลายจงอุสา
หะ  พยายามในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะท าน่าที่ซึ่งส าคัญที่สุด  ซึ่งถ้าพูด
ในทางท าการให้แก่เจ้าแผ่นดิน ก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกว่าอย่างอ่ืน คือน่าที่
ป้องกันอิศระภาพ ของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา...” 
         กวย.สกศ.รร.จปร. ใช้ปรัชญาของ รร.จปร. ในการผลิตนายทหารหลักให้กับ
กองทัพบกท่ีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ ดังนี้ 

๑. เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้น าดี มีวินัย รู้แบบธรรม
เนียมของกองทัพ อุทิศตนเพื่อชาติและประชาชน 

๒. มีความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวด
ของหน่วยรบ รู้บทบาทของเหล่าต่าง ๆ และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วย
พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

๓. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ 
๔. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถ

พัฒนาและด ารงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายทั้งในตนเอง และ
เสริมสร้างให้แก่ก าลังพลในหน่วยของตน 

๕. มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา เพียงพอส าหรับเสริมคุณลักษณะ
ข้างต้น และเป็นผู้ที่ทันโลกทันเหตุการณ์ 

๖. มีความสามารถในการฝึกสอน อบรม ผู้ใต้บังคับบัญชา 
           
          ๑.๔.๒ ปณิธาน  
         กองวิชาวิศวกรรมโยธา  มุ่งผลิตนักเรียนนายร้อย  ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ให้
สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพบก  ที่ให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้จริง  ทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ให้มีความคิดสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  
สังคม  สิ่งแวดล้อม  เพื่อน าไปสู่การพัฒนากองทัพบกและประเทศชาติแบบยั่งยืน 
   ๑.๔.๓ วิสัยทัศน์ 
    มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในวิชาชีพวิศวกรรมโยธาและการทหาร ของกองทัพ  
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๑.๕ ภารกิจและนโยบาย 
 ฝ่ายบริหาร 
  มีหน้าที่บริหาร ก ากับดูแลการท างานของฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายธุรการ  ฝ่าย
ห้องปฏิบัติการและผู้ใต้บังคับบัญชา  ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากส่วนการศึกษาและโรงเรียน
นายร้อย  ดูแลสวัสดิการของก าลังพลในกองและก ากับการท างานที่ได้รับมอบหมายพิเศษและงาน           
อ่ืน ๆ ตาม อฉก. 
 ฝ่ายธุรการ 
  มีหน้าที่ด าเนินงานในเรื่องธุรการ  งานด้านก าลังพล  การข่าว  การฝึกศึกษา  
สวัสดิการ  งานเอกสารทั้งหมดภายในกองวิชา  เพ่ือให้การท างานไม่ติดขัด  อ านวยความสะดวกในทุก
เรื่องให้กับก าลังพลในกองวิชา  ก ากับดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  ตลอดจนงานอ่ืน  ๆ ที่
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 

ฝ่ายวิชาการ 
  มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร พัฒนาปรับปรุงการสอน  
ค้นคว้าวิจัย  ให้ค าปรึกษาแก่ นนร. และหน่วยงานอ่ืน ๆ สรรหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่มาใช้เป็น
สื่อการสอน  ตลอดจนท างานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและงานอ่ืน ๆ ตาม อฉก. 
       ฝ่ายห้องปฏิบัติการ   

มีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมือ  ดูแลความสะอาดของห้องทดลอง  ปรนนิบัติซ่อม             
บ ารุงเครื่องมือ  รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ที่ท าการสอนในวิชาที่มีปฏิบัติการ รวมทั้ง
งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
 

๑.๕.๑ โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ 
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๑.๕.๒ โครงสร้างการปฏิบัติการ (Activity Chart)  

 
พ.อ.ผศ.ชวนฯ           พ.ต.หญิง สุทธิวรรณฯ     พ.อ.ผศ.พิษณุฯ           ร.ท.ชลิตฯ                     
พ.อ.รศ.ปรีชาฯ               ร.ต. สมยงค์ฯ                 พ.อ.ณัฐภูมิฯ                      ส.อ.รชตฯ 
                                 จ.ส.ท.ภานุพงศ์ฯ              พ.อ.ผศ.วสันต์ฯ                                                                        

ส.อ.หญิง กาญจนาฯ            พ.อ.ผศ.ณัฐพรฯ           
                         ส.อ.เอกนรินทร์ฯ                ร.อ.ต้องการ 
                                   นายทรงยศฯ                    ร.อ.ธนกรฯ 
                                                                    ร.อ.ธนิตเชษฐ์ 
            ร.อ.พีรศักดิ์ฯ 
                   ร.ท.จิรวัฒน์ฯ 
                                                                    ร.ท.ธนินทร์ฯ 
                                                                   ร.ท.สมิทธิภัทรฯ 
 
๑.๖ รายช่ือผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร 

พ.อ.บุศรินทร์ ภักดีกุล  เหล่า ป.      พ.ศ. - 
พ.อ.ขุนมงคลต านวนเขต (ซุ้ย ธรรมขันธ์)  เหล่า ผท. พ.ศ. - 
พ.อ.ขุนชัยภูมิพินิจ (แจ้  ชะยานนท์) เหล่า ผท.    พ.ศ. - 
พ.อ.เกียรติ      ทรงสุนทร เหล่า ผท.     พ.ศ. - 
พ.อ.นร        สุวรรณะบุณย์ เหล่า ช.       พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๒๑ 
พ.อ.พัฑฒพงศ์   สุทัศน์ ณ อยุธยา เหล่า ช.       พ.ศ. ๒๕๒๑-๒๕๒๖ 
พ.อ.กวี        เพ็ญศิร ิ  เหล่า ผท.     พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๘ 
พ.อ.ประจวบ    วงศ์อาจ  เหล่า ช.       พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๘ 
พ.อ.ณัติ        พิทักษ์ชาติ เหล่า ช.       พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๔๓ 
พ.อ.ทด       พินัยนิติศาสตร์ เหล่า สพ.     พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗ 
พ.อ.วรศักดิ์   ศิลานนท์ เหล่า ป.       พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙ 
พ.อ.ธีระชัย   เกตุตรีกรณ ์ เหล่า ผท.     พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ 
พ.อ.ธีระศักดิ์  วรเจริญ (พ.ค.-ต.ค.) เหล่า ม.       พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๑  
พ.อ.เธียรทรรศน์ เกตุตรีกรณ ์ เหล่า ผท.     พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔ 
พ.อ.ชวน     จันทวาลย์ เหล่า  ช.       พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๕ 
พ.อ.ปราโมทย์ ว่านเครือ เหล่า ช.       พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

   พ.อ.ชวน     จันทวาลย์ เหล่า  ช.       พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๑  
นนร.มีเวลาในการศึกษาเล่าเรียนน้อย 

๑. มีการจัดการสอนเสริมให้ นนร. 
๒. มีงานมอบให้  นนร.ศึกษาเพ่ิมเติมในช่วง
วันหยุด  
๓. นนร.สามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผ่าน
ทางเครื่องมือสื่อสารได ้

มาตรฐานที่ ๒ 
ควรมี กา ร พัฒนาการน า ผล งานวิ จั ยมา ใช้
ประโยชน์  

ส่งบทความทางวิชาการน าเสนอในงานประชุม
วิชาการของ สปท. ที่ภูเก็ต ม.ค.๖๐ และน า
ผลงานวิจัยไปจัดแสดงในงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
๒๕๖๐ ณ ไบเทค บางนา 

มาตรฐานที ่๓ 
ควรพัฒนาการด าเนินงานตามแผนงาน การ
บริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ น าความรู้จาก
การบริการวิชาการมาใช่ในการเรียนการสอนและ
การวิจัย เพิ่มการจัดสรร และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพ่ือการบริการวิชาการเพ่ือสังคม       

๑. อจ.กวย.ฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับ 
วสท. 
๒. อจ.กวย.ฯ เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับ 
นศ.ป.โท โครงการความร่วมมือ จุฬา – รร.จปร. 
๓. อจ.กวย.ฯ เป็นที่ปรึกษา การทดสอบเหล็กรีด
เย็น 

มาตรฐานที ่๔ 
ควรพัฒนาในโครงการต่าง ๆ ควรระบุชื่อกิจกรรม
แต่ละอย่างให้ชัดเจน รายงานสรุปและการ
ประเมินผล ควรจะมีการแยกผลสรุปและเก็บภาพ
กิจกรรมด้วย 

นนร.ทัศนศึกษาดูงานภาคตะวันออก เมื่อ ต.ค.
๕๙ 
 

มาตรฐานที ่๕ 
พัฒนาความสอดคล้องงานประกันคุณภาพฯ กับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติ งานตาม
แผนปฏิบัติราชการให้มีความสอคล้องกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของกองวิชา 

มาตรฐานที ่๖ 
- 

- 

มาตรฐานที ่๘ 
ควรมีการอบรมและชี้แจงก าลังพลให้มีความรู้
ทางด้านประกันฯ ให้มากขึ้น ควรมีการจัดเก็บ
เอกสาร หลักฐานอ้างอิงของการประชุมกองฯ 
อย่างเป็นระบบ 

๑. ส่งบุคลากรเข้าอบรม/ประชุม/สัมมนา การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. อบรม มคอ.๓ และ มคอ.๕ เมื่อ ๕ เม.ย.๖๐ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กองวิศวกรรมโยธา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์: บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเตม็ขีดความสามารถ 
๑. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ ์
กิจกรรมร่วมพิธีจุดเทียนชัยและ
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
๕๐% 

ส่งก าลังพลเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวาย
พระพรเนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษา 
มากกว่า ๕๐% (จ านวน ๕ นาย) 

/  

 พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 

ร.อ.ต้องการฯ 

๙.๑-๒ 

กิจกรรมบริจาคโลหติถวายเป็น
พระราชกุศล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า ๑ 
นาย 

มีก าลังพลบริจาคโลหิตจ านวน ๒ นาย 

/  

 พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 

ร.อ.ต้องการฯ 

๙.๑-๒ 

๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 
งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จ านวน
ข้อความ 

ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ 

ข้อความต่อป ี

ได้สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
การล่วงละเมดิสถาบันพระมหากษัตริย ์
ส่งข้อความมากกว่า ๑,๐๐๐ ข้อความต่อ
ปี 

 / 

 พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 

ร.อ.ต้องการฯ 

๙.๑-๓ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
๓. แผนงานการปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
โครงการปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์ความรักชาติส าหรับ
ก าลังพล กวย.ฯ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า 
๕๐% 

มีการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์
ความรักชาตสิ าหรับก าลังพล กวย.ฯ มี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๕๐% (๑๑ 
นาย) 

/  

 ร.อ.ธนิตเชษฐ์
ฯ 

ร.ต.ธนินทรฯ์ 

๙.๑-๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีทีไ่ด้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่

บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที ่๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาหลักสตูร
การศึกษา 

การรับรอง
หลักสตูร 

ผ่านการ
รับรอง 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารและพัฒนา
หลักสตูรการศึกษา 

/   พ.อ.ปรีชาฯ 
ร.อ.ธนกรฯ 

๓.๑-๔ 

การประชุมคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาหลักสตูร
การศึกษา 

มีการ
ด าเนินการ 

≥๒ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา มากกว่า ๒ 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

/   พ.อ.ปรีชาฯ 
ร.อ.ธนกรฯ 

๓.๑-๕ 
๓.๑-๖ 

โครงการรับรองหลักสูตร
วิศวกรรมโยธาจากสภาวิศวกร 

เอกสาร
รับรอง
หลักสตูรส่ง
สภาวิศวกร 

ผ่านการ
รับรอง 

หลักสตูรวิศวกรรมโยธา ๒๕๕๙ ได้น าส่งสภา
วิศวกร เพื่อขอรับรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

/   พ.อ.ปรีชาฯ 
ร.อ.ธนกรฯ 

๓.๑-๔ 

การประเมินผลการเรยีนการ
สอนรายวิชา 

ผลการ
ประเมิน 

≥๓.๕๑ การประเมินผลการเรยีนการสอนรายวิชาโดย
การจัดท า มคอ.๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น ๆ  

/   พ.อ.ปรีชาฯ 
ร.อ.ธนกรฯ 

๓.๒-๓ 

การจัดท า มคอ.๓ ถึง มคอ.๗ มีการ
ด าเนินงาน 

๑๐๐% ด าเนินการจัดท า มคอ.๓ มคอ.๕ และ มคอ.๗ 
ของทุกภาคการศึกษา และ มคอ.๔ และ 
มคอ.๖ ส าหรับวิชาฝึกภาคสนามส ารวจ 

   พ.อ.ปรีชาฯ 
ร.ต.สมิทธิ
ภัทรฯ 

๓.๒-๑ 
๓.๒-๒ 
๓.๒-๕ 

 



๑๐ 
 

 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่

บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที ่๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร (ต่อ) 
การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานการศึกษา กวย.ฯ 

มีการ
ด าเนินงาน 

มีค าสั่งแต่งตั้ง แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
การศึกษาของกองวิชาเพื่อด าเนินการด้านการ
เรียนการสอน แผนการสอน ข้อสอบ ผลการ
สอบ 

/   พ.อ.ปรีชาฯ 
ร.อ.ธนกรฯ 

๓.๓-๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : มีต าราอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องปฏิบตัิการโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเท่าเทยีมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู ้

มีการ
ด าเนินงาน 

มีค าสั่งแต่งตั้ง กวย.ฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู ้
 /  

 พ.อ.ปรีชาฯ 
ร.อ.ธนกรฯ 

๓.๓-๒ 

การพัฒนาต าราหรือเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จ านวนต ารา
หรือเอกสาร
ประกอบการ
เรียนการสอน 

≥๕๐% ของ
รายวิชาที่สอน 

อจ.กวย.ฯ มีการจัดท าเอกสารเพื่อการเรยีน
การสอนให้กับ นนร. เป็นประจ าทุกภาค
การศึกษา /  

 พ.อ.ปรีชาฯ 
ร.อ.ต้องการฯ 

๓.๔-๓ 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อม
ของสื่อการ
เรียนการสอน 

๑๐๐% อจ.กวย.ฯ มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้
มีความทันสมัยอยู่เสมอ /  

 พ.อ.ปรีชาฯ 
ร.อ.ต้องการฯ 

๓.๔-๔ 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการ
และโสตทัศนูปกรณ ์

ความพร้อม
ห้องปฏิบัต ิ
การ 

๑๐๐ % กองวิชาได้มีการแต่งตั้งคณะท างานส ารวจ
อุปกรณ์ที่ช ารุดและไดด้ าเนินการติดต่อช่างมา
ท าการปรนนิบัติบ ารุงและรายงานให้ ผอ.กอง
ทราบ ซึ่งท าให้ห้องปฏิบัติการพร้อม ๑๐๐% 

/  

 พ.อ.พิษณุฯ 
ร.อ.ธนิตเชษฐ์

ฯ 

๓.๔-๔ 

การประเมินผลระดับความพึง
พอใจการให้บริการด้านการ
เรียนการสอนและทรัพยากร
การเรยีนรู ้

คะแนนความ
พึงพอใจ 

≥๓.๕๑ มีการประเมินผลความพึงพอใจเพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป โดยในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ผลการประเมินได้ ๔.๐๙ 

/  

 พ.อ.พิษณุฯ 
ร.อ.ธนิตเชษฐ์

ฯ 

๓.๔-@ 



๑๒ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : รักษามาตรฐานระบบการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บรสิุทธ์ิ ยุติธรรม  
และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร.ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ. 
กิจกรรมการ รปภ. การสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) 

มี
ประสิทธิภาพ
ไม่มีการทุจรติ
ใน
กระบวนการ
สอบ 

ไม่มีการทุจรติ  

 / 

ไม่มีการสอบ
คัดเลือกบุคคลพล
เรือนเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) ในปี 
๒๕๕๙ 

พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 

เป้าประสงค์: จัดให้มีกิจกรรมดา้นวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิง่โรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผูส้มัคสอบคดัเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.) 
เพิ่มขึ้นทุกป ี

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการ 
ไม่บรรลเุป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ    
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร.ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ต่อ) 
๘. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน 
โครงการประเมินความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของ นนร. 
ช้ันปีท่ี ๕ 

≥ ระดับ ๑ ๘๐% กวย.ฯ ช้ันปีท่ี ๕ ได้เข้ารับการ
ทดสอบ และผ่านการประเมินผล
ความสามารถดา้นเทคโนโลยี  /  

 พ.อ.วสันต์ฯ 
ร.อ.ธนกรฯ 

๑.๒(๑) 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี ่
ของ นนร. 

จ านวน นนร.เข้ารับ
การอบรม 

≥ ๙๐% กวย.ฯ มี นนร.ที่สูบบุหรี่ และ ได้
เข้าร่วมโครงการ ลด ละ เลิก 
การสูบบุหรี่  

/  
 ร.อ.ธนกรฯ 

ร.ต.ชลติฯ 
๙.๑-๕ 

การประกวดผลงานวิจัยดเีด่นของ 
นนร.  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลงานวิจัย  ๑ ผลงาน โครงงานวิจัยของ นนร. กวย.ฯ 
ได้เข้าร่วมประกวดในงาน
นิทรรศการของ รร.จปร. จ านวน 
๑ ผลงาน 

/   พ.อ.วสันต์ฯ 
ร.อ.ธนกรฯ 

๑.๓-๑ 
๑.๓-๒ 
๑.๓-๓ 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. 

จ านวนโครงงานท่ี
ตีพิมพ์/เผยแพร่ หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

๑ ผลงาน โครงงานวิจัยของ นนร. กวย.ฯ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ ๓ ผลงานในงาน
วิชาการ รร.จปร.สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ในดา้นวิศวกรรม
โยธา 

/  

 พ.อ.วสันต์ฯ 
ร.อ.ธนกรฯ 

๑.๓-๑ 
๑.๓-๒ 
๑.๓-๓ 

 
 
 
 



๑๔ 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการ 
ไม่บรรลเุป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ    
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร.ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ต่อ) 
๘. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน 
โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา
ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๐ 

ผลการแข่งขัน ติด ๑ ใน ๑๐ 
ทีม 

 

 / 

เนื่องจากช่วงเวลา
การแข่งขันตรงกับ
ช่วงปิดภาค
การศึกษาของ 
นนร. จึงไม่
สามารถเข้าร่วม
การแข่งขันได ้

ร.อ.ธนกรฯ 
ร.ต.ชลติฯ 

- 

โครงการแข่งขันสะพานเหล็ก
อุดมศึกษาประจ าปี ๒๕๕๙ 

ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

 

 / 

ทางสถาบัน
จัดการแข่งขันได้
งดจัดการแข่งขัน 

พ.อ.ณัฐพรฯ 
ร.อ.ธนกรฯ 

- 

การทัศนศึกษาของคณาจารย์และ 
นนร. 

ระดับความพึงพอใจ
ของ นนร.และอาจารย ์

≥ ๓.๕๑ มีการจัดการทัศนศึกษาดูงานของ 
นนร. ภาคตะวันออก ในช่วง
ปลายเดือน ต.ค.๕๙ 

/  

 พ.อ.พิษณุฯ 
ร.ต.สมิทธิ
ภัทรฯ 
ร.ต.จริวัฒน์ฯ 

๒.๔-@ 
๓.๒(๑) 
๙.๑-๖ 

การเชิญศิษยเ์ก่ามาให้ความรู ้และ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุน
ทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา 

จ านวนผู้มีประสบการณ์
ที่ได้รับเชิญ  

๒ ท่าน กวย.ฯ มีการเชิญศิษย์ เก่ามา
บร รย าย ให้ ค วามรู้ ท า งด้ า น
วิศวกรรมโยธา จ านวน ๒ ท่าน 

/  

 พ.อ.ณัฐพรฯ 
ร.ต.สมิทธิ
ภัทรฯ 
 

๑.๔-๑ 
๑.๔-๒ 

 

การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
นนร. ประจ าปี ๒๕๕๙ 

รายงานข้อมลู นนร. ที่
อยู่ในความรับผิดชอบให้ 
ผบช. ทราบ 

≥ ๒ ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

อาจารย์ กวย.ฯ มีการพบ นนร. 
เพื่อให้ค าปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ 
มากกว่า ๒ ครั้งต่อภาคการศึกษา 

/  
 พ.อ.ปรีชาฯ 

ร.ต.จริวัฒน์ฯ 
 

 



๑๕ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ท้ังในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเปน็นายทหารที่ดีของกองทัพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่

บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร.ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ต่อ) 
๙. แผนงานการเสริมสร้างคณุลักษณะที่พึงประสงค์ (ต่อ) 
การรับแถว นนร. ร้อยละของ

การรับแถว 
นนร. โดยนาย 
น.เวร กวย.ฯ 

๑๐๐ % มีการรับแถว  นนร. ของ น.เวร และ น.เวร 
ผู้ใหญ่ ในส่วนของ อจ.กวย.ฯ ทุกครั้ง 

/  

 พ.อ.ชวนฯ
พ.อ.ปรีชาฯ 

๙.๑ 

การปฐมนิเทศ นนร. มีการ
ด าเนินการ 

๑๐๐ % จัดปฐมนิเทศให้แก่ นนร.ช้ันปีท่ี ๒  

/  

 พ.อ.ชวนฯ
พ.อ.ปรีชาฯ 

๗.๒(๑)   

๙.๑    

การปัจฉิมนิเทศ นนร. มีการ
ด าเนินการ 

๑๐๐ % จัดปัจฉิมนิเทศให้แก่ นนร.ช้ันปีท่ี ๕ ที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานี ้

/  
 พ.อ.ชวนฯ

พ.อ.ปรีชาฯ 
๙.๑ 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวินัย นนร. 

รายงานผลการ
ด าเนนิงาน 

มีการ
ด าเนินการ 

มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม ในช่ัวโมง
ที่มีการเรยีนการสอน ไม่ว่าจะเป็นต้นชั่วโมง 
หรือท้ายชั่วโมงขึ้นกับ อจ.ผูส้อน 

/  
 พ.อ.ชวนฯ

พ.อ.ปรีชาฯ 
๙.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : บุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
๑๐. แผนงานการประกันคณุภาพการศึกษา 
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารการศึกษาเพื่อก าหนด
แผนปฏิบัตริาชการ กวย.ฯ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัติ
ราชการ กวย. 

๑๐๐% กวย.ฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๕๙ 

/  

 พ.อ.ณัฐภูมฯิ 
ร.ต.สมิทธิ
ภัทรฯ 

๘.๒-๒ 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บ
หลักฐาน
อ้างอิงบน
ระบบ
ฐานข้อมูล 

มีการ
ด าเนินการ 

กวย.ฯ จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในด้าน
ระบบเทคโนโลยีการประกันคุณภาพการศึกษา  

/  

 พ.อ.ณัฐภูมฯิ 
ร.อ.ธนกรฯ 

๕.๑(๑) 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 
ได้รับการ
ประเมิน 

๑๐๐% มีการจัดการประชุมเพื่อเตรียมพิจารณาแนวทาง
ในการด าเนินงานทางการพัฒนาในปี ๒๕๖๐ 

/  

 พ.อ.ณัฐภูมฯิ 
ร.ต.สมิทธ-ิ
ภัทรฯ 

๘.๒-๒ 

๘.๒-๑๓ 

การจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กวย.ฯ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

การประเมิน
แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 

๑๐๐ % กวย.ฯ มีการจดัท า รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กวย.ฯ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ /  

 พ.อ.ณัฐภูมฯิ 
พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 
 

๕.๑(๑) 

การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง
ตามก าหนด 

๑๐๐ % มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙  

/   พ.อ.ณัฐภูมฯิ 
พ.ต.หญิง  
สุทธิวรรณฯ 

๕.๑(๒)
๘.๒(๑) 

 



๑๗ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบ ารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ แก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกครั้งที่ สกศ. รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ ๆ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนบิัติบ ารุงอุปกรณ ์
๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

- - - - - - - - - 

 
เป้าประสงค์ : ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอปุกรณ์ อาคารส านักงาน อาคารเรยีน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของสกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยูเ่สมอ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง 
๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณปูโภค 

- - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคนต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวชิาการและวิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวขอ้งอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งและเข้ารว่มสัมมนาทางวิชาการที่
สภาอาจารย์ฯจัดร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 
๑๓. แผนงานการน าผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการมาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ความดคีวามชอบในการรับราชการ  
การส่งเสริมให้ก าลังพลมคีวาม
ตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการ 

ก าลังพลที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสตูร 

๑๐๐% ร.อ.ธนิตเชษฐ์ฯ และ ร.อ.ต้องการฯ ก าลัง
ศึกษาหลักสตูรช้ันนายพันเหล่าช่าง  

/   พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๒.๔-๑ 
๕.๔-๖ 

การสนับสนุนการจดัท าและการ
รับรองผลงานเพื่อขอต าแหน่ง
วิชาการ 

จ านวน ๑   / ในปี ๒๕๕๙ ไม่มี
อาจารย์ กวย.ฯ 
เสนอผลงานเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๒.๑ 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรู้และทกัษะภาษาต่างประเทศให้กับก าลังพล  
- - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณีทางทหารแก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านยิมและทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์ กวย.ฯ 

ค าสั่งแต่งตั้ง 
 
 

มีค าสั่งแต่งตั้ง 
 

กวย.ฯ มีตัวแทนที่เป็นกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์ คือ รอง ผอ.กวย.สกศ.ฯ  

/   พ.อ.ปรีชาฯ 
ร.ต.ชลติฯ 

๒.๕ 

การประเมินจรรยาบรรณ 
อาจารย์ กวย. 

ผลการ
ประเมินระดับ
ดีขึ้นไป 
 

≥ ๓.๕๑ 
 

มีการจัดประชุมของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย ์
 

/   พ.อ.ปรีชาฯ 
ร.ต.ชลติฯ 

๒.๕ 

โครงการทัศนศึกษาสถานท่ี
ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม  กวย.ฯ 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม 

≥ ๓.๕๑ การศึกษาดูงานของ นนร. ณ สถานที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ในช่วงปลายเดือน ต.ค.๕๙ 

/   พ.อ.ปรีชาฯ 
ร.ต.สมิทธิ

ภัทรฯ 

๗.๒ (๑) 
๗.๒-๔ 

การส่งเสริมและอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่าง
การศึกษาดูงานของ นนร.        
 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม  

≥ ๓.๕๑ การศึกษาดูงานของ นนร. นั้น อาจารย์ได้น า 
นนร. ไปทัศนศึกษา ณ สถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

/   พ.อ.ปรีชาฯ 
ร.ต.สมิทธิ

ภัทรฯ 

๗.๒ (๑) 
๗.๒-๔ 
๗.๒-๗ 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคณุภาพชีวิตก าลังพล (แผนของ สกศ.ฯ) 

- - - - - - - - - 

 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยัเพื่อใช้ในการศึกษาการวิจัยการบรหิารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ์(แผนของ สกศ.ฯ) 

- - - - - - - - - 

 
เป้าประสงค์ : บุคลากรทุกระดับมคีวามรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในระดับท่ีสามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริงภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย (ต่อ) 
๑๘. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ กวย.ฯ มีเว็บไซต์

กอง 
มีการ

ด าเนินการ 
ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
เว็บไซต์กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

/   ร.อ.ต้องการ
ฯ 

ร.อ.ธนกรฯ 

๕.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยท่ีสามารถรองรับปริมาณงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย 
การปรับภูมิทัศน์ สกศ.ฯ และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนนความ
พึงพอใจ 

≥ ๓.๕๑ ผลการส ารวจแบบสอบถามในด้านการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดย นนร.กวย.ฯ ไดม้ากกว่า 
๓.๕๑ คะแนน 

/   พ.ต.หญิง 
สุทธิวรรณฯ 
ร.ต.ชลติฯ 

๗.๑-๒ 
ถึง 

๗.๑-๑๑ 
โครงการ ๕ ส. คะแนนความ

พึงพอใจ 
≥ ๓.๕๑ กวย.ฯ มีการดูแลและปรับปรุงภมูทิัศน์ของกอง

วิชาอย่างสม่ าเสมอและได้รับผลการประเมินโดย 
นนร.กวย.ฯ มากกว่า ๓.๕๑ คะแนน 

/   พ.ต.หญิง 
สุทธิวรรณฯ 
ร.ต.ชลติฯ 

๗.๑-๓ 
๗.๑-๖ 
๗.๑-๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค์ : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสมัมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ๒ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จดัร้อยละ ๕๐ 
ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด  

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสรมิการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเขา้ร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก  
๒๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารบัการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห.และแผนการใช้ประโยชน ์(แผนของ สกศ.ฯ) 
๒๑. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารบัการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลกัสูตรภายในประเทศ นอก กห.และแผนการใช้ประโยชน์ (แผนของ สกศ.ฯ) 
โครงการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับปรญิญาโท
และปรญิญาเอกใน
สถาบันการศึกษาในประเทศ 

จ านวนก าลัง
พลที่ศึกษาต่อ
ในประเทศ 

๒ ณ ปัจจุบันมีก าลังพล กวย.ฯ ที่ศึกษา ป.โท 
สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่
จุฬาฯ ๑ นายคือ ร.ต.ชลิตฯ และศึกษา ป.เอก 
สาขาวิศวกรรมโครงสร้างที่ SIIT ๑ นายคือ พ.อ.
ผศ.วสันต์ฯ  

/   พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๒.๔-๑ 
 

๒๒. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารบัการศึกษาของหลักสตูรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน ์
โครงการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับปรญิญาโท
และปรญิญาเอกใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

จ านวนก าลัง
พลที่ศึกษาต่อ
ในต่างประเทศ 

๒ ส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท 
๒ นายคือ ร.ต.ธนินทร์ฯ และ ร.ต.สมิทธิภัทรฯ 
และระดับปริญญาเอก ๑ นายคือ พ.อ.พงศ์พันธุ์
ฯ และได้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมา ๒ 
นาย คือ ร.ท.ธัชชายฯ และ ร.ท.ฐาวัฒต์ฯ 

/   พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๒.๔-๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสรมิการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเขา้ร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก  
๒๓. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารว่มการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในและตา่งประเทศ 
การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วม
การประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๔  กวย.ฯ ได้ส่งผู้บริหารและอาจารย์ เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งภายในและต่างประเทศมากกว่า ๑๐ ครั้ง ใน
รอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

/   พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๒.๔-๑ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุน
เข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

๓ กวย.ฯ มีก าลังพลสายสนับสนุน เข้ารับการ
อบรมอย่างน้อยคนละ ๒๐ ชม.ต่อปีการศึกษา 

/   พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๕.๔-๑ 
ถึง 

๕.๔-๗ 
โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง กวย.ฯ กับ
สถาบัน อุดมศึกษาและ
หน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

จ านวน
โครงการ 

๑ -ด า เนิน โครงการการบริการวิชาการ โดย            
พ.อ.ณัฐพรฯ เป็นวิทยากรให้ วสท.  
-มีการร่วมจัดท าหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก 
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์กับ มศว.  
-ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อจ.
ผู้สอน และนิสิต ป.โท ในหลักสูตรวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศร่วมกับ จุฬาฯ  

/   พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๒.๔-๑ 

การเตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วม
ระหว่าง รร.จปร.และ มศว. ใน
การจัดการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 
๒๓  
 
 
 

จ านวนครั้งท่ี
จัดการประชุม 

๓ รร.จปร. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมทางวิชการวิศวกรรมโยธา ครั้งที่ ๒๓ ใน
ปี ๒๕๖๑ ร่วมกับ มศว. ในการด าเนินงาน
ระหว่างนี้จะมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัด
งาน โดยมีการจัดประชุมใหญ่จ านวน ๓ ครั้งและ
ประชุมย่อย จ านวน ๖ ครั้ง 

/   พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๒.๔-๑ 
และ  

๖.๑-๑, 
๖.๑-๒, 
๖.๑-๓ 

 
 

 



๒๔ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : ให้การสนับสนุนแก ่รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจยัและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวจิัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเช่ือมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  
โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/
งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  

จ านวนอาจารย ์ ๒๐% กวย.ฯ แต่งตั้งคณะท างานวิจัยและ ได้ขอทุน 
กทพ.ฯ ส าหรับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการออกแบบและผลิตช้ินส่วนข้าม
ล าน้ าของทหารช่างเพื่อทดแทนการ สั่งซื้อจาก
ต่างประเทศในอนาคต และการท าผนังส าเร็จรูป
ป้องกันกระสุน M16 

/   พ.อ.วสันต์ฯ 
พ.อ.ณัฐพรฯ 

๒.๒-๑ 
ถึง 

๒.๒-๕ 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการภายนอก ระดบัชาติ
และนานาชาต ิเพื่อการพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร.   

จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการตีพิมพ ์

๒ ผลงาน กวย.ฯ มีบุคลากรที่ท างานวิจัย ณ ปัจจุบันคือ 
พ.อ.ชวนฯ พ.อ.วสันต์ฯ พ.อ.ณัฐพรฯ ร.อ.ธนกรฯ 
และ ร.ต.ชลิตฯ ซึ่งตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
มากกว่า ๒ ผลงาน 

/   พ.อ.วสันต์ฯ 
พ.อ.ณัฐพรฯ 

๒.๒-๑ 
ถึง 

๒.๒-๕ 

การประกวดผลงานวิจัยดเีด่น
ของอาจารย์ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

ผลงานวิจัยดีเด่น ๑ กวย.ฯ มีการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ  ๑  ผลงาน และมีการน า เสนอ
บทความเข้าร่วมการประชุมโยธาแห่ชาติครั้งที่ 
๒๑ จ านวน ๔ บทความ และได้รับการตีพิมพ์ใน
Proceeding ประกอบการประชุม และได้รับ
รางวัลบทความดีเด่นในการประชุมวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเมื่อ  ม.ค.๖๐ 

/   พ.อ.วสันต์ฯ 
พ.อ.ณัฐพรฯ 

๒.๒-๑ 
ถึง 

๒.๒-๕ 

 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเช่ือมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๕. แผนงานการจดัการความรู้ (แผนของ สกศ.ฯ) 
โครงการการจัดการความรู้   
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนาย
ร้อยพระจลุจอมเกล้า ประจ าปี 
๒๕๕๙ 

จ านวนเรื่องใน
การจัดการความรู ้

๑ กวย.ฯ ไดด้ าเนินการจัดท าหัวข้อการจัดการ
ความรู้จ านวน ๑ เรื่องคือ การใช้งานอุปกรณ์
เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ กวย.สกศ.รร.จปร. 

/   พ.อ.วสันต์ฯ 
ร.อ.ต้องการฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : ให้บริการทางการศกึษาแก่สถานศึกษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเช่ือมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษ
เพื่อสงเคราะห์การสอบเข้า
ศึกษาต่อของบุตรข้าราชการ
และลูกจ้าง ทบ. 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥๔.๐๐ กวย.ฯ มีข้าราชการ ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอน 
บุตรข้าราชการเพื่อสมัครสอบเข้าเรียนต่อใน
สถาบันต่าง ๆ 

/   พ.อ.พิษณุฯ 
ร.ต.จริวัฒน์ฯ 

๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / 
กรรมการวิชาการ / กรรมการ
วิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥๔.๐๐ การบริการวิชาการโดย พ.อ.ณัฐพรฯ เป็น
วิทยากร ณ วสท. และ ร.อ.ต้องการฯ ณ                
ม.ธรรมศาสตร/์ม.บรูพา ซึ่งหลังการบริการ
วิชาการได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ และแจ้งให้ผูร้บับริการ
วิชาการทราบทุกครั้ง ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้มากกว่า ๔.๐๐ ทุกครั้ง 

/   พ.อ.พิษณุฯ 
ร.อ.ต้องการฯ 

๖.๑-๑ 
๖.๑-๒ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุน
หน่วยงานอ่ืน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥๔.๐๐ การบริการวิชาการโดย พ.อ.ณัฐพรฯ เป็น
วิทยากร ณ วสท. และ ร.อ.ต้องการฯ ณ  
ม.ธรรมศาสตร/์ม.บรูพา ซึ่งหลังการบริการ
วิชาการได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ และแจ้งให้ผูร้บับริการ
วิชาการทราบทุกครั้ง ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้มากกว่า ๔.๐๐ ทุกครั้ง 

/   พ.อ.พิษณุฯ 
ร.อ.ต้องการฯ 

๖.๑-๑ 
๖.๑-๒ 

 
 

 
 



๒๗ 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเช่ือมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม 
และหน่วยงานอ่ืน ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% อาจารย์ กวย.ฯ ไดร้ับอนุมัติใหไ้ปบริการแก่
ชุมชนสังคมภายนอก เช่น วสท. มหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ในประเทศ 

   ร.อ.ต้องการฯ 
ร.ต.ธนินทรฯ์ 

๖.๑-๑ 
๖.๒-๑ 
๖.๒-๒ 

การน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/
หรือการวิจัย 

จ านวนการ
บริการ
วิชาการฯ ท่ี
น ามาใช้ใน
การ
พัฒนาการ
สอนและ/หรือ
การวิจัย 

๘๐% จาก
จ านวน
ทั้งหมด 

 

อาจารย์ที่ได้รับการอนุมัติใหไ้ปบรกิารทาง
วิชาการจากสถาบันภายนอกสามารถน าความรู้
ต่าง ๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ของ นนร. 

   ร.อ.ต้องการฯ 
ร.ต.ธนินทรฯ์ 

๖.๒.๑ 
๖.๒-๒ 
๖.๒-๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กองวิชาวิศวกรรมโยธา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ าแนกตามแผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์: บุคลากรของสกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเตม็ขีดความสามารถ 
๑. แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
๕๐% 

๒ ๒  มีก าลังพลเข้าร่วมพิธี
แสดงออกถึงความรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

/   

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
และการกดดันทางสังคม 

จ านวนข้อความ ไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ 

ข้อความต่อ
เดือน 

๑  ๑ มีจ านวนข้อความการ
แสดงออกท่ีลดลง 

 /  

เป้าประสงค์ : การปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์รักชาต ิ

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 

ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ  
กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาต ิ
๓. แผนงานการปลูกฝัง
และเสรมิสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาต ิ

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 
๕๐% 

๑ ๑  ท า ให้ ก า ลั งพลยึ ดมั่ น  มี
ส านึกอุดมการณ์และความ
รั กช าติ อ ย่ า งมั่ นค งและ
เหนียวแน่น 

/   

 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีทีไ่ด้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานตาม

แผน 

การบรรลุ
เป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 

ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที ่๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสตูร 

การรับรองหลักสตูร ผ่านการรับรอง ๖ ๖  หลักสตูรวิศวกรรม
โยธา ไดร้ับการรับรอง
จากสภาวิศวกร สกอ. 
สมศ. 

/   

เป้าประสงค์ : มีต าราอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องปฏิบตัิการโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเท่าเทยีมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการพัฒนา
ต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน 

จ านวนต ารา จ านวน ๑ วิชา ๑ ๑  กองวิชามีต าราที่ตรง
กับความต้องการของ
ผู้สอน 

/   

๖. แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑๐๐% ๒ ๒  มีการปรนนิบตัิบ ารุง
อุปกรณ์ตามวงรอบการ
ตรวจเช็คท่ีก าหนดไว้
ในคู่มือประกอบการใช้
เครื่องมือทดลองของ
แต่ละห้องปฏบิัติการ 

/   

 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : รักษามาตรฐานระบบการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๕ นนร.ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๗. แผนงานการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน
ทหารของ ทบ. (แผน
ของสกศ.ฯ) 

มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ
ทุจริตในการสอบ 

ไม่มีการทุจรติ ๑  ๑   / เนื่องจากในปี ๒๕๕๙ ไม่มีการเปดิ
สอบ นตท.(ทบ.) 

 
เป้าประสงค์ : จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มผีู้สมคัสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.) 
เพิ่มขึ้นทุกป ี

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๕ นนร.ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์(ต่อ) 
๘. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน 

จ านวนโครงการกจิกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์

รางวัลชมเชย  
ติด ๑ ใน ๑๐ 

๙ ๗ ๒ นนร.ไดร้ับการ
เพิ่มพูนศักยภาพ
และแลกเปลีย่น
ความรู้
ประสบการณ์จาก
โครงการกิจกรรม 

๗ ๒ -โครงการคอนกรีตมวลเบาในปี 
๒๕๕๙ ทางสถาบันเลื่อนการแข่งขัน
ไปตรงกับช่วงปิดภาคการศึกษาของ 
นนร. 
-โครงการแข่งขันสะพานเหล็กทาง
สถาบันได้ยกเลิกการแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๕ นนร.ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์(ต่อ) 
๙. แผนงานการ
เสรมิสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า  

มีการปฏิบตัิ และผลการ
ประเมินจาก สกศ.ฯ 

๑๐๐% ๔ ๔  นนร.มี
คุณลักษณะผู้น า
ตามที่พึงประสงค์ 

/   

 
เป้าประสงค์ : บุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคณุภาพ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
๑๐. แผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมินจาก  
สกศ.ฯ 

มีการด าเนินการ ๕ ๕  อาจารย์และก าลัง
พลในทุกระดับมี
ความรู้ในระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาอย่าง
ถูกต้องสามารถ
พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาให้ดี
ยิ่งข้ึน 

/   

 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบ ารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกครั้งท่ี สกศ. รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ ๆ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 

การบรรลุ
เป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 

ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที ่๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนบิัติบ ารุงอุปกรณ์ 
๑๑. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

- - - - - - - - - 

 
เป้าประสงค์ : ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอปุกรณ ์อาคารส านักงาน อาคารเรยีน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของสกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยูเ่สมอ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๘  พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง 
๑๒. แผนงานการ
ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก
สร้าง สิ่งอ านวยความ
สะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค  

(แผนของสกศ.ฯ) 

- - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคนต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวชิาการและวิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวขอ้งอย่างน้อยปีละ๒ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯจัดร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 
๑๓. แผนงานการน าผล
การศึกษาตามแนวทาง
รับราชการมาเป็น
ส่วนประกอบการ
พิจารณาให้ความดี
ความชอบในการรับ
ราชการ  

ผลการศึกษา 
ก าลังพลที่เข้าสูต่ าแหน่ง
ทางวิชาการ 

๑๐๐% 
 

๒ ๒  ก าลังพลของ 
กวย. ท่ีเข้ารับ
การศึกษา
หลักสตูรตาม
แนวทางรับ
ราชการมีขวัญ 
ก าลังใจและมี
ความตั้งใจมุ่งมั่น
ในการศึกษาอย่าง
จริงจัง 

/   

๑๔. แผนงานพัฒนา
ภาษาอังกฤษให้ก าลังพล  

- - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณีทางทหารแก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๑๐ การสร้างค่านยิมและทัศนคติที่ดีต่อองค์การ 
๑๕. แผนงานการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

ผู้ร่วมโครงการ ๙๐% ๔ ๔  ก าลังพลและ นนร. ของ กวย.ฯ 
ได้ตระหนักและให้ความส าคญั
ในการอนุรักษ์สืบสานและ
ส่งเสริม เอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ไทย 

/   

๑๖. แผนงานการพัฒนา
และเสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตก าลังพล  
 

- - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยัเพื่อใช้ในการศึกษาการวิจัยการบรหิารงานของ สกศ.รร.จปร.ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส์  

- - - - - - - - - 

 
เป้าประสงค์ : บุคลากรทุกระดับมคีวามรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในระดับท่ีสามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริงภายใน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย (ต่อ) 
๑๘. แผนงานพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

คะแนนประเมิน ๓.๕๑ ๑ ๑  มีคณะกรรมการพัฒนา
ระบบฐานข้อมลู กวย.ฯ 

/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 
 

 
เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยท่ีสามารถรองรับปริมาณงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๑๒  การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

คะแนนประเมิน ๓.๕๑ ๒ ๒  มกกว่า ๓.๕๑ /   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค์ : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสมัมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ๒ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จดัร้อยละ ๕๐ 
ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๑๓  ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้ารว่มประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๐. แผนงานการส่งก าลัง
พลเข้ารับการศึกษา
หลักสตูรนอก ทบ. ภาย
ในกห.และแผนการใช้
ประโยชน์ (แผนของ               
สกศ.ฯ) 

- - - - - - - - - 

๒๑. แผนงานการส่งก าลัง
พลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับสูงขึ้นของหลักสูตร
ภายในประเทศ นอก กห.
และแผนการใช้ประโยชน์ 
(แผนของ สกศ.ฯ) 

- - - - - - - - - 

๒๒. แผนงานการส่งก าลัง
พลเข้ารับการศึกษาของ
หลักสตูรตา่งประเทศและ
แผนการใช้ประโยชน์  
(แผนกวย.๑๑) 

จ านวนก าลังพลที่
ศึกษาต่อใน
ต่างประเทศ 

๑ ๑ ๑ - ๑ /   

 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๑๓  ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้ารว่มประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก (ต่อ) 
๒๓. แผนงานการส่งก าลัง
พลเข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานท้ัง
ของภาครัฐและภาคเอกชน 
ทั้งภายในและตา่งประเทศ  

ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

๔ ๔ ๔  ๔ /   

 
เป้าประสงค์: ให้การสนับสนุนแก ่รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจยัและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบตอ่การด าเนินงานดา้นการวิจัยของ นนร. อาจารย ์และ ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงานตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 

ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ  
กลยุทธ์ที ่๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเช่ือมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์  

จ านวนก าลังพลที่
ท างานวิจัย/จ านวน

ผลงาน 

ม ี ๓ ๓  ก าลังพล กวย.ฯ มผีลงานการวิจัย 
และงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องทุก
ปี 

/   

๒๕. แผนงานการจดัการ
ความรู้ (แผนของ สกศ.ฯ) 

จ านวนบทความ/ผู้ร่วม
กิจกรรม 

๑ ๑ ๑  กวย.ฯ มีการจดัท าหัวข้อการจดัการ
ความรู้จ านวน ๑ เรื่อง 

/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : ให้บริการทางการศกึษาแก่สถานศึกษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานตาม

แผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเช่ือมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
๒๖. แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ  

จ านวนผู้ร่วมโครงการ ๕ ๕ ๕  กวย.ฯ มีก าลังพลทีไ่ป
ให้บริการวิชาการแก่
สถาบันภายนอกอย่าง 
ต่อเนื่อง 

/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๐ 
 

 
 

แนวทางการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ กองวิชาวิศวกรรมโยธา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์: บุคลากรของสกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเตม็ขีดความสามารถ 
๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ ์
กิจกรรมร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวาย
พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

/  

 ธ ารงและเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด 

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราช
กุศล /  

 มีการประชาสัมพันธล์่วงหน้า เพ่ือการเตรียมตัวของผู้บริจาค 

๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม    
กิจกรรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

/  
 ประชาสมัพันธ์เชิญชวนให้ก าลังพลทุกระดับมีการเฝ้าระวัง  

และร่วมแจ้งเตือนหน่วยหากมีกรณีดังกล่าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : การปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์รักชาต ิ

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
๓. แผนงานการปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ  

โครงการปลูกฝังและเสรมิสรา้ง
อุดมการณ์ความรักชาติส าหรับ
ก าลังพล กวย.ฯ 

/  

 กระตุ้นและปลูกฝังจิตส านึกในอุดมการณ์ความรักชาติ 
กับก าลังพลทุกระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีทีไ่ด้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาให้เหมาะสมทนัสมัยและได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร (แผน กวย.๑) 

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตร /  

 จัดให้มีการปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตรใหม้ีความเหมาะสม 
ตามระเบียบของ สมศ. สกอ. 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา /  

 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสตูร
การศึกษา 

โครงการรับรองหลักสูตรวิศวกรรม
โยธาจากสภาวิศวกร /  

 ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. 

การประเมินผลการเรยีนการสอน
รายวิชา /  

 มีการรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอย่าง
สม่ าเสมอ 

การจัดท า มคอ.๓ ถึง มคอ.๗ /   การจัดท า มคอ.๓ ถึง มคอ.๗ ทุกปีการศึกษา 

การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานการศึกษา กวย.ฯ /  

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา กวย.ฯ 
เพื่อตรวจสอบ แผนการสอน ข้อสอบ ผลการสอบ เป็นต้น 

 
 
 
 



๔๓ 
 

 
 

 
เป้าประสงค์ : มีต าราอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องปฏิบตัิการโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเท่าเทยีมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน  

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู ้ /  

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพฒันาทรัพยากรสนบัสนุนการ
เรียนรู้ของกองวิชา 

การพัฒนาต าราหรือเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน /  

 มีการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียน การสอนให้มี
ความทันสมัย 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
/  

 สื่อการเรียนการสอนต้องมีความทันสมัยและเพียงพอกับความ
ต้องการของ นนร. 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  

โครงการพัฒนาห้องปฏิบตัิการและ
โสตทัศนูปกรณ ์ /  

 พัฒนาและปรนนิบตัิบ ารุงห้องปฏบิัติการและโสตทัศนูปกรณ์ให้
มีความพร้อมใช้งานได ้

การประเมินผลระดับความพึงพอใจ
การให้บริการด้านการเรยีนการสอน
และทรัพยากรการเรียนรู ้

/  

 น าการประเมินผลระดับความพึงพอใจมาปรับปรุงเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ นนร. 

 
 
 



๔๔ 
 

 
 

 
เป้าประสงค์ : รักษามาตรฐานระบบการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร.ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะทึ่งประสงค ์
๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ. (แผนของสกศ.ฯ) 

กิจกรรมการรปภ.การสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) /  

 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มผีู้สมคัสอบคัดเลือกเข้าเป็น  
นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกป ี

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร.ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะทึ่งประสงค์ (ต่อ) 
๘. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน 
โครงการประเมินความสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของ นนร.ชั้น
ปีท่ี ๕ 

/   นนร.ช้ันปีท่ี ๕ ไดร้ับการประเมินความสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างต่อเนื่อง 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่
ของ นนร. 

/   ด าเนินโครงการ ลด ละ เลิก การสบูบุหรี่ของ นนร. เป็นประจ าทุก
ปี มีการตรวจสอบ นนร.ทีสู่บบุหรี ่และหามาตรการป้องกัน 

การประกวดผลงานวิจัยดเีด่นของ 
นนร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

/   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าโครงการวิจัย นนร.อยา่งเต็มที่ให้
ค าปรึกษาแก่ นนร.ในทุกมิต ิ

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. 

/    

โครงการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา
ระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๐ 

 /  สนับสนุนส่งเสริมการส่ง นนร.เข้าร่วมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา 

โครงการแข่งขันสะพานเหล็ก
อุดมศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ 

 /  สนับสนุนส่งเสริมการส่ง นนร.เข้าร่วมการแข่งขันสะพานเหล็ก 

การทัศนศึกษาของคณาจารย์และ 
นนร. 

/   จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของ นนร. เป็นประจ าทุกป ี

การเชิญศิษยเ์ก่ามาให้ความรู้และ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุน
ทรัพยากรและหรือ/ทุนการศึกษา 

/   เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงายภายนอกมาบรรยาย
ให้แก่ นนร. อย่างสม่ าเสมอ 

การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
นนร.ประจ าปี ๒๕๕๙ 

/   มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเปน็ประจ าทุกป ี



๔๖ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร.ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะทึ่งประสงค์ (ต่อ) 
๙. แผนงานการเสริมสร้างคณุลักษณะผู้น า (แผนของ สกศ.ฯ) 

กิจกรรมรับแถว นนร. 
/  

 - 

การปฐมนิเทศ นนร. /   ด ารงกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. /   ด ารงกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวินัย นนร. /  

 มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในช่ัวโมงการเรยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : บุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
๑๐. แผนงานประกันคณุภาพการศึกษา (แผนกวย.๕) 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษา เพื่อก าหนดแผนปฏิบตัิ
ราชการ กวย.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

/  
 จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการในการประชุมกอง

ประจ าเดือน 

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

  
 ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาสูร่ะบบงาน

ประจ า มีความทันสมัยและสามารถตรวจสอบได ้

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

  

 จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการในการประชุมกอง
ประจ าเดือน 

การจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
กวย.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  
 จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบตัิราชการตามแผนท่ีก าหนดไว้

เป็นประจ าทุกปี 

การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  
 ให้มีการรายงานการประเมินตนเองของ กวย.ฯ ทุกปี 

 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนบิัติบ ารุงอุปกรณ ์
๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ (แผนกวย.๖) 

- - - - - 

 
 
 
เป้าประสงค์ : ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอปุกรณ ์อาคารส านักงาน อาคารเรยีน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของสกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยูเ่สมอ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง 
๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณปูโภค (แผนของสกศ.ฯ) 

- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคนต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวชิาการและวิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวขอ้งอย่างน้อยปีละ๒ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา
อาจารย์ฯจัดร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 
๑๓. แผนงานการน าผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการมาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ความดคีวามชอบในการรับราชการ (แผนกวย.๗) 

การส่งเสริมให้ก าลังพลมคีวามตั้งใจ
ในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง
รับราชการ 

/   น าผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการมาเป็นส่วนประกอบ
การพิจารณาให้ความดีความชอบในการรับราชการอย่างจริงจัง 

การสนับสนุนการจดัท าและการ
รับรองผลงานเพื่อขอต าแหน่ง
วิชาการ 

/   ส่งเสริมก าลังพลให้เข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น 

๑๔. แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษให้ก าลังพล (แผนของ สกศ.ฯ) 

- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณีทางทหารแก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านยิมและทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  

การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์ กวย.ฯ 

/   กวย.ฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ ของ 
กวย.ฯ 

การประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ 
กวย.ฯ 

/   มีการจัดท าแบบฟอร์มเพื่อท าการประเมินอาจารย์ในด้าน
จรรยาบรรณ 

โครงการทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กวย.ฯ 

/   จัดก าลังพลเข้าร่วมโครงการ 

การส่งเสริมและอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ไทยในระหว่างการศึกษาของ นนร. 

/   นนร.ได้ทัศนศึกษาสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ ในระหว่าง
การศึกษา 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคณุภาพชีวิตก าลังพล (แผนของ สกศ.ฯ) 

- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยัเพื่อใช้ในการศึกษาการวิจัยการบรหิารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (แผนของ สกศ.ฯ) 

- - - - - 

 
เป้าประสงค์ : บุคลากรทุกระดับมคีวามรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในระดับท่ีสามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริงภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย (ต่อ) 
๑๘. แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนกวย.๙) 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ กวย.ฯ /   พัฒนาระบบฐานข้อมลูและเว็บไซต์กองวิชาวิศวกรรมโยธาใหม้ี
ความทันสมัยอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยท่ีสามารถรองรับปริมาณงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย (แผนกวย.๑๐) 

การปรับภูมิทัศน์ สกศ.ฯ และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

/   ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมต่อไป 

โครงการ ๕ ส. /   พัฒนา กวย.ฯ ให้มีความน่าอยู่ อย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค์ : อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมสมัมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ๒ครั้งและเข้าร่วมสมัมนาทางวิชาการทีส่ภาอาจารย์ฯ จัดร้อยละ 
๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสรมิการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเขา้ร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารบัการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายในกห.และแผนการใช้ประโยชน์ (แผนของสกศ.ฯ) 
๒๑. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารบัการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลกัสูตรภายในประเทศ นอก กห.และแผนการใช้ประโยชน์ (แผนของ สกศ.ฯ) 
โครงการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับปรญิญาโทและ
ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาใน
ประเทศ 

/   ส่งเสริมและสนับสนุนก าลังพลของ กวย.ฯ ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปรญิญาเอก 

๒๒. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารบัการศึกษาของหลักสตูรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน์   
โครงการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับปรญิญาโทและ
ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 

/   ส่งเสริมและสนับสนุนก าลังพลของ กวย.ฯ ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปรญิญาเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสรมิการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเขา้ร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๓. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารว่มการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในและตา่งประเทศ (แผนกวย.๑๒) 
การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

/   ส่งเสริมและสนับสนุนผูบ้ริหารและอาจารย์ใหเ้ข้าร่วมประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
อบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

/   หมุนเวียนก าลังพลสายงานสนับสนุนให้ได้เข้ารับการอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงานอย่างท่ัวถึง 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง กวย.ฯ กับสถาบัน 
อุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 

/   ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กวย.ฯ กับ
สถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ 

การเตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วม
ระหว่าง รร.จปร. และ มศว. ในการ
จัดประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ 

/   ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กวย.ฯ กับ
สถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : ให้การสนับสนุนแก ่รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจยัและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวจิัยของ นนร. อาจารย ์และ ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเช่ือมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์   
โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย ์

/   ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์กองวิชาวิศวกรรม
โยธา 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอก ระดับชาติและ
นานาชาติ เพื่อการพัฒนานักวิจัย 
รร.จปร. 

/   ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพฒันานักวิจัย รร.จปร. 

การประกวดผลงานวิจัยดเีด่นของ
อาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

/   ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพฒันานักวิจัย รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเช่ือมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
๒๕. แผนงานการจดัการความรู้ (แผนของ สกศ.ฯ) 
โครงการการจัดการความรู้ส่วน
การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ประจ าปี ๒๕๕๙ 

/   ส่งเสริมให้อาจารย์เสนอหัวข้อการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิศวกรรมโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

 
 

เป้าประสงค์ : ให้บริการทางการศกึษาแก่สถานศึกษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเช่ือมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  
การสนับสนุนให้อาจารย์สอนพิเศษ
เพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาตอ่
ของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

/   ส่งเสริมให้อาจารย์ กวย.ฯ ให้บริการทางวิชาการและช่วยเหลือ
ครอบครัวของก าลังพลในด้านการให้ความรู้แก่บุตรข้าราชการ 

การสนบัสนุนและส่งเสรมิใหอ้าจารย์
เป็นอาจารย์ที่ปรกึษา / กรรมการ
วิทยากร / กรรมการวิชาชีพ / 
กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

/   ส่งเสริมให้อาจารย์ กวย.ฯ เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการ
วิทยากร / กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

การสนบัสนุนและส่งเสรมิให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 
/ ผู้เช่ียวชาญ / ผู้ทรงคณุวุฒิ 
สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

/   ส่งเสริมให้อาจารย์ กวย.ฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / 
ผู้เช่ียวชาญ / ผู้ทรงคณุวุฒิ สนับสนนุหน่วยงานอืน่ 

โครงการสนบัสนุนและส่งเสรมิให้
ข้าราชการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สังคมและหน่วยงานอื่น ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

   ส่งเสริมให้อาจารย์ กวย.ฯ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่าง
สม่ าเสมอ 

โครงการการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการ
วิชาการ / วิชาชีพทหาร มาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

/   มีการน าความรู้จากการไปให้บริการสภาบันภายนอก มาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนของ นนร. 



๕๘ 
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