
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 1 

ค าน า 

 รร.จปร. เป็นสถาบันการศึกษาตามโครงสร้างการจัดของ ทบ. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการ
ฝึกศึกษา อบรมแก่ นนร. โดยมีเป้าหมายในการคัดสรร  ผลิต และเตรียมก าลังพลรวมทั้งให้การศึกษา
เพ่ือหวังผล สัมฤทธิ์ของการหล่อหลอม นนร. ให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณค่า มีคุณสมบัติ
ตามที่ ทบ. ต้องการโดย สกศ. รร.จปร. เป็น นขต.รร.จปร. มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
แก่ นนร. ให้เป็นไปอย่างดีมี คุณภาพ ตามมาตราฐานสากล  สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
และตรงตามความต้องการ ของหน่วยงาน ที่รองรับ 

 กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สกศ.รร.จปร.  ได้ประเมินแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙  เพ่ือเป็นเครื่องมือการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

  
       พันเอก 
        ( สิทธา  สาริบุตรานนท์ ) 
             ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 2 

สารบัญ 
 หน้า 

บทน า    
   กล่าวทั่วไป  3 
   ปณิธาน   
   วิสัยทัศน์   
   เอกลักษณ ์   
   อัตลักษณ์   
   วัตถุประสงค์   
   โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน   
สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาฯ 8 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ าแนกตาม 
โครงการ/กิจกรรม  9 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ าแนกตาม
แผนงาน 16 
แนวทางการก าหนดแผนปฏิบัติราชการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐    

  23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 3 

กล่าวท่ัวไป 
 

1.1 ชื่อ  กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

1.2 ที่ตั้ง   กลุ่มอาคารวิศวกรรมส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เลขที่ 99 หมู่ 1  
ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001   ตามแผนที่สังเขปที่ตั้ง  ดังต่อไปนี้ 

 

 
 
1.3 ประวัติของกองวิชาฯ โดยสังเขป 

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีประวัติความเป็นมาพอสรุปได้ดังนี้ 
ก่อน พ.ศ. 2492 วิชาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าถูกบรรจุไว้ในวิชาสามัญ ใช้สอนในเหล่าสื่อสาร   

ปืนใหญ่  ทหารอากาศ และเหล่าพาหนะ 
พ.ศ. 2492 แยกจากวิชาสามัญ เป็นหมวดวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยขึ้นอยู่กับแผนก

ศึกษา รร.จปร. 
พ.ศ. 2496 ขยายขึ้น เป็นแผนกวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าโดยขึ้นอยู่กับกองการศึกษา 

รร.จปร. 
พ.ศ. 2498 ขยายขึ้นเป็นกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี พ.อ.กัลย์  กุญชร ณ 

อยุธยา   เป็นหัวหน้ากองท่านแรก 

N 
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พ.ศ. 2529 ย้ายเข้าที่ตั้งใหม่ ที่ จ. นครนายก 
 
รายนามหัวหน้ากองและผู้อ านวยการกอง 
 กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   ส่วนการศึกษา    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
  ชื่อ – ยศ นามสกุล          ปีที่ด ารงต าแหน่ง  
 1. พ.อ.กัลย์      กุญชร ณ อยุธยา  2498 
 2. พ.อ.ประยูร ปัจฉิมกุล   2500    
 3. พ.อ.ดร.ม.ร.ว.สุตพันธ์ ทวีวงศ ์   2518 
 4. พ.อ.ประดิษฐ์ ผดุงรัตน์   2521 
 5. พ.อ.เกษม นภาสวัสดิ์   2527  
 6. พ.อ.ดร.กมล สวัสดิโกศล   2528 
 7. พ.อ.บุญสม สิงหกาญจน์   2530 
 8. พ.อ.ชูชาติ ศรีรัตน์    2532 
 9. พ.อ.ดร.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์   2537 
 10. พ.อ.รศ.วินัย ค าทวี    2541 
 11. พ.อ.ดร.สิทธิพร ภัทรเสน   2542 
 12. พ.อ.รศ.นันทวงศ์ โชคถาวร   2545 
 13. พ.อ.ปราโมทย์ ว่านเครือ   2552 
 14. พ.อ.ศุภชัย ศรีหอม   2553 
 15. พ.อ.ปราโมทย์ ว่านเครือ   2554 
 16. พ.อ.สิทธา สาริบุตรานนท์   2555 -  ปัจจุบัน 
 
 หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับการพัฒนาและปรับปรุงมาโดย
สม่ าเสมอใน พ.ศ. 2518 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้น าระบบหน่วยกิตมาใช้เป็นครั้งแรกโดย
นักเรียน    นายร้อยชั้นปีที่ 1 - 3 จะศึกษาวิชาบังคับเหมือนกัน ส่วนชั้นปีที่ 4-5 จะศึกษาวิชาบังคับ
และศึกษาวิชาเลือกโดยนักเรียนนายร้อยจะต้องเรียนให้ครบ 7 กระบวนวิชาในสาขาที่เลือก โดยมี  6 
สาขาวิชา ให้ นนร.เลือกศึกษา คือ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ  และสาขาวิชาสังคมศาสตร์  ซึ่งผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. (ทบ.) 
  ใน  พ.ศ. 2534 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2534   จนถึงปัจจุบันโดยแบ่งเป็นสาขาต่าง ๆ  ซึ่งนักเรียนนายร้อยที่
ศึกษาจะได้รับปริญญาตามสาขาที่ศึกษา โดยกองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รับผิดชอบในการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและวิชาการทหาร  สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้าก าลังและวิชาการทหาร และสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิชาการทหาร   จนถึงปี 
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พ.ศ. 2544     หลังจากนั้นโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ปรับหลักสูตรการศึกษาจาก
ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี เป็น 4 ปี โดยกองวิชาฯ ยั งคงรับผิดชอบในการจัดการการศึกษาใน
สาขาวิชาเดิมดังกล่าวข้างต้น 
     ใน พ.ศ. 2547  กองวิชาฯ  ได้ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ. 2544  อีกครั้ง  โดยเพ่ิมสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศอีก 1 สาขา  ซึ่งนักเรียนนายร้อยที่เลือกศึกษาในสาขานี้จะได้รับปริญญาวิทยา-
ศาสตรบัณฑิต 
 ใน พ.ศ. 2556 กองวิชาฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า พ.ศ.2544 (ปรับปรุง พ.ศ.2554) โดยเริ่มที่ นนร.ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และวิชาการทหาร 
 ใน พ.ศ. 2558 กองวิชาฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า ปรับปรุง พ.ศ.2558 (5 ปี)  โดยเริ่มใช้กับ นนร.ทุกชั้นปี ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สื่อสาร  
 
1.4 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ภารกิจ/พันธกิจ 
 1.4.1 ปรัชญา นักเรียนนายร้อย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จะต้องมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล  
 1.4.2 ปณิธาน กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการในสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ประกอบด้วยคณาจารย์ที่มีความเสียสละเพ่ือองค์กร มีความรู้ความช านาญทั้ง
ในด้านการสอน การท าวิจัย  สามารถให้การศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีมาตรฐานและคุณภาพ 
นักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาจะต้องมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนพร้อมปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรม พร้อมสรรค์สร้าง
ประโยชน์ให้แก่กองทัพบกและสังคมไทย 
 1.4.3 วิสัยทัศน์   อาจารย์และนักเรียนนายร้อย จะต้องเข้าถึงวิทยาการท่ีทันสมัยและสามารถน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  เพื่อพัฒนากองทัพบกและสังคมไทย 
 1.4.4 ภารกิจ   ให้การศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยในส่วนของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ตลอดจนท าหน้าที่เป็นหน่วยงานด้านการด าเนินการงานวิจัยให้แก่ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพบก 
 1.4.5 วัตถุประสงค์ 
 1.4.5.1 ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
 1.4.5.2 ผลิตนายทหารสัญญาบัตร เหล่าสื่อสาร เหล่าการข่าว และเหล่าแผนที่ให้แก่
กองทัพบกและกองบัญชาการทหารสูงสุด 
 1.4.5.3 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลให้กับนักเรียนนายร้อย  โดย 
อาศัยการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เป็นเครื่องมือ  ให้นักเรียนนายร้อยสามารถน า
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ความรู้และกระบวนการคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ในอนาคต 
 1.4.5.4 พัฒนาส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและกองทัพบกโดย
ด าเนินการวิจัยทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาส าคัญทางทหารด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
1.5 โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ 

 1.5.1 โครงสร้างองค์กร  (Organization  Chart) 

            1.5.2 โครงสร้างการปฏิบัติงาน    (Activity  Chart) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

13 
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  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๑  ไม่มี 

 
- 

มาตรฐานที่ ๒  ควรส่งเสริมให้กองวิชาน า
ผลงานวิจัย เผยแพร่และใช้ประโยชน์ 

มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จ านวน 5 
บทความ 

มาตรฐานที ่๓  ไม่มี 

 
- 

มาตรฐานที ่๔  ไม่มี 
 

- 

มาตรฐานที ่๕  

๑. วางระบบการจัดท า + จัดเก็บเอกสารให้เป็น
ระบบ 
๒. จัดระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
๓. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรม 5 ส. กวฟ.ฯ 
 

มาตรฐานที ่๖ ควรมีการส่งเสริมให้บุคลากร มี
ความรู้ ความเข้าใจ ระหว่างแผนปฏิบัติราชการ
กับงานประกันคุณภาพของกองวิชา 

ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. 

มาตรฐานที ่๘ 

๑. ควรมีการจัดตั้งส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ กองวิชาฯ 
๒. ควรมีการอบรมให้ก าลังพลมีความรู้ ความ
เข้าใจ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติราชการอย่างเป็นรูปธรรม 

 
๑. ได้จัดตั้งส านักงานประกันคุณภาพฯ ที่ห้อง
ธุรการ 
๒. มีแผนการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้าน
การประกันคุณภาพแก่ข้าราชการ กวฟ.ฯ 

 

 
 



หนา้ 8 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ าแนกตามแผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์ : บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม    

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเตม็ขีดความสามารถ 
๑. แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

จ านวนก าลังพลที่เข้าร่วม ๘๐% ๒  ๒ 0%  / 
ช่วงไว้ทุกข์ ๑ ปี และ ก าลังพลไม่ได้
เข้าร่วมกิจกรรม 
 

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
และการกดดันทางสังคม 

จ านวนข้อความในการ
ตรวจสอบ 

๑๐๐ 
ข้อความ/ป ี

๑  ๑ ๑๐ ข้อความ/ป ี  / ข้อความหมิ่นลดลง 

เป้าประสงค์ :การปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์รักชาต ิ

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาต ิ
๓. แผนงานการปลูกฝัง
และเสรมิสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาต ิ

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ๑๐ คน ๑ ๑  ๑๐ คน / 
  

 
 



หนา้ 9 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนา
หลักสตูร 

การรับรองหลักสตูรจาก 
หน่วยง่ายที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐% ๖ ๖  ๑๐๐% / 
  

เป้าประสงค์ : มีต าราอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยเท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนา
ต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน 

ความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอน 

๑๐๐% ๒ ๒  ๑๐๐% / 

  

๖. แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน 

ความพร้อม 
ห้องปฏิบัติ การ 

๑๐๐% ๒ ๒  ๑๐๐% / 

  

 
 
 
 
 



หนา้ 10 

เป้าประสงค์ : 1. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่าง   
                     กว้างขวาง  
                  2. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบ  
                      คัดเลือก เข้าเป็น นตท.(ทบ.) เพ่ิมข้ึนทุกปี 
                  3. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพ่ือเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร.ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๗.แผนงานการสอบคดั 

เลือกเข้าเป็นนักเรียน 

ทหารของ ทบ. 

มีประสิทธิภาพและไม่มี 
การทุจริต 

๑๐๐% ๑ ๑  ๑๐๐% / 

  

๘.แผนงานพัฒนาผู้เรยีน จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์

๘๐% ๕ ๔ ๑ ๘๐% /   

๙.แผนงานการเสริม 

สร้างคณุลักษณะผู้น า 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม

ที่บรรลุวตัถุประสงค ์
๑๐๐% ๓ ๓  ๑๐๐% / 

  

 

 

 

 

 
 



หนา้ 11 

เป้าประสงค์ : มีต ารา อุปกรณก์ารเรยีนการสอน ห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยเท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
๑๐.แผนงานประกันคุณ 

ภาพการศึกษา 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์ ๑๐๐% ๓ ๓  ๑๐๐% /   

 
เป้าประสงค์ :  ในแต่ละป ีอจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งและเข้าร่วม สัมมนาทาง

วิชาการที่สภาอาจารยฯ์ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 
๑๓.แผนงานการน าผล

การศึกษาตามแนวทาง 

รับราชการทุกระดับช้ัน 

ยศมาเป็นส่วนประกอบ 

การพิจารณาให้ความดี 

ความชอบและความก้าว 

หน้าในการรับราชการ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์ ๑๐๐% ๒ ๑ ๑ ๕๐% / / 

 
 
อาจารย์เข้าเรียนหลักสูตรตามแนว
ทางการรับราชการ 

 
 



หนา้ 12 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านยิมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๑๕.แผนงานการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์

๑๐๐% ๒ ๒  ๑๐๐% /   

 

เป้าประสงค์ : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา 
                    ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในระดับท่ีสามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จรงิ ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนา 

สื่อการเรียนการสอน 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุ วัตถุประสงค ์

๑๐๐% ๒ ๒  ๑๐๐% /   

 

 

 

 

 
 



หนา้ 13 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยท่ีสามารถรองรับปริมาณงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนงานการพัฒนา 

สภาพแวดล้อมภายใน 

หน่วย 

ระดับความพึงพอใจของ 
บุคลากรและ นนร. 

๕.๐๐ ๒ ๒  ๕.๐๐ /   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค์  : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสมัมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ 

๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสรมิการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเขา้ร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๒. แผนงานการส่งก าลัง 

พลเข้ารับการศึกษาของ 

หลักสูตรต่างประเทศและ

แผนการ ใช้ประโยชน์ 

จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับ 
การศึกษาสูงข้ึน 

โท ๒ นาย ๑ ๑  โท ๒ นาย / 

  

๒๓. แผนงานการส่งก า ลัง

พลเข้าร่วมการประ ชุม/ 

สัมมนากับหนว่ย งานทั้งของ

ภาครัฐและ ภาคเอกชนทั้ง

จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
การประชุม/สมัมนาฯ 

๑๕ นาย ๒ ๒  ๑๕ นาย / 
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ภายใน และต่างประเทศ 

เป้าประสงค์  : ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวจิัยและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย ์และ ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 
                  ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่นๆ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/ 

ผลงานทางวิชาการ/งาน

สร้างสรรค ์

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์ ๘๐% ๔ ๓ ๑ ๗๕%  / 

อาจารยไ์ม่ได้ส่งผลงานเข้ารับการ
ประกวด 

๒๕. แผนงานการจัดการ 
ความรู้(KM) 

จ านวนเรื่องในการจัดการ
ความรู้ สกศ.ฯ 

๑ เรื่อง ๑ ๑  ๑ เรื่อง /   

๒๖. แผนงานการบริการ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์

๑๐๐% ๓ ๓  ๑๐๐% /   
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ผลการด าเนินการตามแผนปฎิบัติราชการ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์ : บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่

บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเตม็ขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถา บันพระมหากษัตริย์ 

กิจกรรมการร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวาย พระ
พรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลมิพระ ชนมพรรษา 

จ านวนก าลังพลที่เข้า
ร่วม 

๘๐% 0%  / ช่วงไว้ทุกข์ ๑ ปี พ.อ.ศรราม ๙.๑ 

กิจกรรมการบรจิาคโลหิตถวายเปน็ พระราช
กุศล 

จ านวนก าลังพลที่เข้า
ร่วม 

๘๐% ๐%  / 
ก าลังพลไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม 

พ.อ.ศรราม ๙.๑ 

กิจกรรมงานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้ง เตือน
การล่วงละเมดิสถาบันพระมหากษัตรย ์

จ านวนข้อความใน
การตรวจสอบ 

๑๐๐ 
 ข้อความ/ป ี

๑๐ ข้อความ/ป ี  / ข้อความหมิ่นลดลง พ.อ.ศรราม ๙.๑ 

กลยุทธ์ที ่๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาต ิ

๓. แผนงานการปลูกฝัง และเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

กิจกรรมปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์
ทหารของกองทัพบกให้ก าลังพล สกศ.ฯ 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

๑๐ คน ๑๐ คน /   พ.อ.ศรราม ๙.๑ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก  
เป้าประสงค์  : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่

บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนา หลักสตูร 

กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาหลักสตูร 

การแต่งตั้งคณะบรหิาร
และพัฒนาหลักสูตร 

๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.อ.ววิัต ๓.๑(๒) 

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและพัฒนาหลักสตูร  

จ านวนครั้งการประชุม 
๒ ครั้ง ๒ ครั้ง /   พ.อ.ววิัต ๓.๑(๒) 

กิจกรรมรับรองหลักสูตรวิศวกรรม
จากสภาวิศวกร 

เอกสารรับรองหลักสูตร
ส่งสภาวิศวกร 

๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.อ.วิวัต ๓.๑(๑) 

กิจกรรมประเมินผลการเรียนการสอน
รายวิชา 

ผลการประเมิน 
๓.๕๑ ๔.๐๒ /   พ.อ.วิวัต ๓.๒(๓,๔) 

กิจกรรมจดัท า มคอ. ๓ ถึง มคอ. ๗ มีการจัดท า ๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.อ.วิวัต ๓.๒, ๓.๓ 

กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับมาตรฐานการศึกษา 

คณะกรรมการกองวิชาฯ 
๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.อ.วิวัต 

๓.๓  (๔, 
๖) 

กลยุทธ์ที ่๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนา ต าราและเอกสารประ กอบการเรียนการสอน 

กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

ค าสั่งแต่งตั้ง ๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.อ.วิวัต ๓.๔ 
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กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอน 

ความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอน 

๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.อ.วิวัต ๓.๔ 

๖. แผนงานปรับปรุง และพัฒนาอุปกรณ์ประ กอบการเรียนการสอน 

กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบตัิการและ
โสต ทัศนูปกรณ ์ 

ความพร้อมห้องปฏิบตัิ 
การ 

๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.อ.วิวัต ๓.๔(๑) 

กิจกรรมประเมินผลระดับความพึงพอใจ
การ ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรยีน
การสอนและทรัพยากรการเรียนรู ้สก
ศ.ฯ 

คะแนนความพึงพอใจ ๓.๕๑ ๔.๕๓ /   พ.อ.วิวัต ๓.๔ 

กลยุทธ์ที ่๕ นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๗. แผนงานการสอบ คัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนทหารของ ทบ. 

กิจกรรมพัฒนาการสอบคดัเลือก
บุคคลพลเรือน เข้าเป็น นตท. (ทบ.) 

มีประสิทธิภาพและไม่มี 
การทุจริต 

๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.ต.พงษก์ฤษณ์ ๑.๒ 

๘. แผนงานพัฒนา ผู้เรียน 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรีข่อง 
นนร. 

จ านวน นนร.เข้ารับการ
อบรม 

๙๐% ๑๐๐% /   พ.อ.ศรราม ๙.๑ 

กิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยดเีด่น
ของ นนร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลงานวิจัยดีเด่น 
๑ ผลงาน ๑ ผลงาน /   พ.ต.กิตติมศักดิ ์ ๑.๓ 

โครงการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

จ านวน นนร.ที่ไดร้ับ
รางวัลหรือประกาศ
เกียรติคณุ 

๑ คน ๐ คน  x ไม่มีการแข่งขัน พ.ต.กิตติมศักดิ ์ ๑.๒ 
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กิจกรรมการทัศนศึกษาของคณาจารย์
และ นนร. 

ระดับความพึงพอใจของ 
นนร.และอาจารย ์

๓.๕๑ ๕.๐๐ /   พ.ต.กิตติมศักดิ ์ ๒.๔, ๓.๒ 

กิจกรรมจดัระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
นนร.ประจ าปี ๒๕๕๙ 

รายงานข้อมูล นนร.ที่อยู่
ในความรับผดิชอบ 

๒ ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

๒ ครั้ง/ภาคการศึกษา /   พ.ท.ญ.รุ่งรัศม ี - 

๙. แผนงานการเสริม สร้างคุณลักษณะผู้น า 

กิจกรรมการปฐมนเิทศ นนร. ร้อยละของการปฏิบัติ
จริง 

๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.ต.พงษก์ฤษณ์ ๗.๒, ๙.๑ 

กิจกรรมการปัจฉิมนเิทศ นนร. ร้อยละของการปฏิบัติ
จริง 

๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.ต.พงษก์ฤษณ์ ๙.๑ 

กิจกรรมการส่งเสรมิคุณธรรม
จริยธรรมและระเบียบวินัย นนร. 

รายงานผลการด าเนิน 
งาน 

๑ ครั้ง/เดือน ๑ ครั้ง/เดือน /   พ.ต.พงษก์ฤษณ์ ๙.๑ 

กลยุทธ์ที ่๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกัน คณุภาพการศึกษา 

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารการศึกษาเพื่อก าหนด
แผนปฏิบัตริาชการ สกศ.ฯปีการศกึษา 
๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัตริาชการ 
กวฟ.ฯ 

๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.ท.ญ.รุ่งรัศมี ๘.๒(๒) 

กิจกรรมการจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
กวฟ.สกศ.ฯประจ าปี ๒๕๕๙ 

การประเมินแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.อ.ศรราม ๕.๑(๑) 

กิจกรรมการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 

ส่งรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน 

๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.ต.กิตติมศักดิ์ 
๕.๑, 
๘.๒ 
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๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที ่๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 

๑๓. แผนงานการน าผล การศึกษาตามแนวทาง รับราชการทุกระดับช้ันยศมาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ความดี ความชอบและความก้าว หน้าในการรับราชการ 

กิจกรรมการส่งเสรมิให้ก าลังพลมี
ความตั้งใจในการศึกษาหลักสตูรตาม
แนวทางรับราชการ 
 

จ านวนก าลังพลที่จบ 
การศึกษาตามหลักสูตร 

๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.อ.เผดิม 
๒.๔, 
๕.๔ 

กิจกรรมการสนับสนุนการจัดท าและ
การรับรองผลงานเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ สภาอาจารย์ สกศ.ฯ 

จ านวนอาจารย์ที่เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

๑ นาย ๐ นาย  x 
อจ.ติดเรียน
หลักสตูรตาม
แนวทางฯ 

พ.อ.เผดิม ๒.๑ 

กลยุทธ์ที ่๑๐ การสร้างค่านยิมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการท านุ บ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

กิจกรรมการประเมินจรรยาบรรณ
อาจารย์  
กวฟ.สกศ.ฯ 

ค าสั่งแต่งตั้ง ๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.อ.ศรราม ๒.๕ 

กิจกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย
ในระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร.        

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

๓.๕๑ ๕.๐๐ /   พ.อ.แดนชัย ๗.๒(๑) 

กลยุทธ์ที ่๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒ นาสื่อการเรยีนการสอนแบบอิเล็กทรอ นิกส ์
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โครงการการพัฒนาโปรแกรมการ
จัดเก็บเอกสารประกันคณุภาพ
การศึกษา 

ความก้าวหน้าของ    
กิจกรรมตามเป้าหมาย ๗๕% ๑๐๐% /   พ.อ.เผดิม ๕.๑(๕) 

โครงการการจัดท าระบบฐานข้อมลู
และสารสนเทศด้านงานวิจยั 

ข้อมูลงานวิจัยบนระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย 

๑๐๐% ๑๐๐% /   พ.อ.เผดิม ๒.๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนา สภาพแวดลอ้มภายใน หน่วย 

กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ กวฟ.สกศ.ฯ 
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึงพอใจ ๓.๕๑ ๕.๐๐ /   ร.อ.ธนรัตน ๗.๒ 

โครงการ ๕ ส. คะแนนความพึงพอใจ ๓.๕๑ ๕.๐๐ /   ร.อ.ธนรัตน ๗.๒ 

กลยุทธ์ที ่๑๓ ส่งเสรมิการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเขา้ร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๒. แผนงานการส่ง ก าลังพลเข้ารับการ ศึกษาของหลักสูตรต่าง ประเทศและแผนการ ใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับปรญิญาโทและ
ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 

จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับ
การศึกษาสูงข้ึน 

โท ๑ นาย โท ๒ นาย /   
พ.ต. 

พงศ์กฤษณ์ 

๒.๔, 
๕.๔ 

๒๓. แผนงานการส่ง ก าลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในและตา่งประเทศ 

กิจกรรมการส่งผู้บริหาร/อาจารยเ์ข้า
ร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงาน
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง

จ านวนผู้บริหาร/อาจารย์
ที่เข้าร่วมการประชุม/

สัมมนา 
๓ นาย ๑๕ นาย /   พ.อ.เผดิม ๒.๔ 
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ภายในและต่างประเทศ 

กิจกรรมการส่งบุคลากรสายสนับสนุน
เข้าอบรม/ ทัศนศึกษา / ดูงาน 

จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีอบรม/ทัศน

ศึกษา/ดูงาน 
๓ นาย ๓ นาย /   พ.อ.เผดิม ๒.๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค์  : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการท่ี
สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ การบรรลุเปา้หมาย 
สาเหตุของการไม่
บรรลเุป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

กลยุทธ์ที ่๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรบัในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

กิจกรรมส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย ์

จ านวนอาจารย์ที่ท างาน
วิจัย 

๕% 
๑๒.๑๒% 

(๒นายจาก ๑๖.๕นาย) 
/   พ.อ.เผดิม ๒.๒(๑) 

กิจกรรมการสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการภายนอกระดับชาติ
และนานาชาตเิพื่อการพัฒนานักวจิัย 
รร.จปร. 

จ านวนผลงานท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ 

๑ ผลงาน ๔ ผลงาน /   พ.อ.เผดิม ๒.๒ 

กิจกรรมการท างานประสานเครือข่าย
การวิจัยระหว่าง สวทช.และรร.จปร. 

การจัดประชุมร่วม ๒ ครั้ง/ป ี ๒ ครั้ง/ป ี /   พ.อ.เผดิม ๒.๔ 

กิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยดเีด่น
ของอาจารย์ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ผลงานวิจัยดีเด่น ๑ ผลงาน ๐ ผลงาน  x 
ไม่ได้ส่งผลงานเข้า
รับการประกวด 

พ.อ.เผดิม ๒.๒ 
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๒๕. แผนงานการจดั การความรู ้(KM) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ กวฟ.สก
ศ.ฯประจ าปี ๒๕๕๙ 

จ านวนเรื่องในการจัด 
การความรู้ สกศ.ฯ 

๑ เรื่อง ๑ เรื่อง /   พ.ต.พงศ์ กฤษณ์ ๙.๒ 

๒๖. แผนงานการ บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ 

กิจกรรมการสนับสนุนและส่งเสรมิให้
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/
กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/
กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๔.๐๐ ๕.๐๐ /   

พ.อ.วิชิต ๖.๑ 

กิจกรรมการสนับสนุนและส่งเสรมิให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ/ผูเ้ชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

๔.๐๐ ๕.๐๐ /   

พ.อ.วิชิตฯ ๖.๑ 

โครงการการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการและ
วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนา การเรียน
การสอนและ/หรือการวิจยั 

จ านวนการบริการ
วิชาการฯ 

๑๐% 
๒๐% 

(๒ กิจกรรมใน ๑๐ 
กิจกรรม) 

/   

พ.อ.วิชิตฯ ๖.๒ 
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แนวทางการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์ : บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม    

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรล ุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเตม็ขีดความสามารถ 
๑. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
กิจกรรมการร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวาย พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระ 
ชนมพรรษา 

 / อยู่ในช่วงไว้ทุกข์ ๑ ปี  

กิจกรรมการบรจิาคโลหิตถวายเปน็ พระราชกุศล  / ผู้บริจาคโลหิตยังไม่พร้อม ขึ้นอยู่กับความสมคัรใจ 

๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 
กิจกรรมงานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้ง เตือนการล่วงละเมิดสถาบัน 
พระมหากษัตรีย์ 

 / ข้อความหมิ่นลดลง  

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
๓. แผนงานการปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์ความรัก 

กิจกรรมปลูกฝังและเสรมิสร้างอุดมการณ์ทหารของกองทัพบกให้ก าลังพล สกศ.ฯ /    
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 

กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสตูร /    
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร  /    

กิจกรรมรับรองหลักสูตรวิศวกรรมจากสภาวิศวกร /    

กิจกรรมประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา /    
กิจกรรมจดัท า มคอ. ๓ ถึง มคอ. ๗ /    

กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา /    

เป้าประสงค์ : มีต ารา อุปกรณก์ารเรยีนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ /    

กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน /    

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบตัิการและโสต ทัศนูปกรณ ์ /    
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กิจกรรมประเมินผลระดับความพึงพอใจการ ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรยีนการ
สอนและทรัพยากรการเรยีนรู้ สกศ.ฯ 

/ 
  

  

 
เป้าประสงค์  : 1. รักษามาตรฐานระบบการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวชิาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
                     2. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดบัมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผูส้มัคสอบคัดเลือก เข้าเป็น 

นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกป ี

                    3. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร.ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ. 

กิจกรรมพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็น นตท. (ทบ.) /    
๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 
โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรีข่อง นนร. /    
กิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยดเีด่นของ นนร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ /    

โครงการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติประจ าปี ๒๕๕๙  / ไม่มีการแข่งขัน  
กิจกรรมการทัศนศึกษาของคณาจารย์และ นนร. /    

กิจกรรมจดัระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.ประจ าปี ๒๕๕๙ /    
  



หนา้ 26 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๙. แผนงานการเสริมสร้างคณุลักษณะผู้น า 
กิจกรรมการปฐมนเิทศ นนร. /    
กิจกรรมการปัจฉิมนเิทศ นนร. /    
กิจกรรมการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัย นนร. /    

 
เป้าประสงค์ : มีต ารา อุปกรณก์ารเรยีนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
๑๐. แผนงานประกันคณุภาพการศึกษา 
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ บริหารการศึกษาเพื่อก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการ สกศ.ฯปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

/    

กิจกรรมการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ กวฟ.สก
ศ.ฯประจ าปี ๒๕๕๙ 

/    

กิจกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ /    
  



หนา้ 27 

เป้าประสงค์ :  ในแต่ละป ีอจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งและเข้าร่วม สัมมนาทาง

วิชาการที่สภาอาจารยฯ์ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๙  พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 
๑๓. แผนงานการน าผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับช้ันยศมาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ความดี ความชอบและความก้าวหน้าในการรับราชการ 
กิจกรรมการส่งเสรมิให้ก าลังพลมคีวามตั้งใจในการศึกษาหลักสตูรตามแนวทางรับ
ราชการ 

/    

กิจกรรมการสนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 
สภาอาจารย์ สกศ.ฯ 

 / อจ.ติดเรียนหลักสตูรตามแนวทางฯ  

 
เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๐  การสร้างค่านิยมและทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์  
กวฟ.สกศ.ฯ 

/    

กิจกรรมการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่าง
การศึกษาดูงานของ นนร.        

/    

 
  



หนา้ 28 

เป้าประสงค์ : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา 
                    ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศในระดับท่ีสามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จรงิ ภายใน พ.ศ.๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บเอกสารประกันคณุภาพการศึกษา /    
โครงการการจัดท าระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศด้านงานวิจัย /    

  



หนา้ 29 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยท่ีสามารถรองรับปริมาณงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๒  การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย 
กิจกรรมการปรับภูมิทัศน์ กวฟ.สกศ.ฯ และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม /    

โครงการ ๕ ส. /    
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค์  : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสมัมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ 

๕๐ ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๓  ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้ารว่มประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๒. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการ ศึกษาของหลักสูตรต่าง ประเทศและแผนการ ใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกใน
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

/    

๒๓. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารว่มการ ประชุม/ สัมมนากับ หน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในและตา่งประเทศ 
กิจกรรมการส่งผู้บริหาร/อาจารยเ์ข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ังของ
ภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในและต่างประเทศ 

/    

กิจกรรมการส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ ทัศนศึกษา / ดูงาน /    
  



หนา้ 30 

เป้าประสงค์  : ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวจิัยและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย ์และ ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๖๐ 
                  ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่นๆ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๐ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์
กิจกรรมส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย ์ /    

กิจกรรมการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอกระดับชาติและ
นานาชาติเพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

/    

กิจกรรมการท างานประสานเครือข่ายการวิจัยระหว่าง สวทช.และรร.จปร. /    

กิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยดเีด่นของอาจารย์ปีการศึกษา ๒๕๕๙  / ไม่ได้ส่งผลงานเข้ารับการประกวด  
๒๕. แผนงานการจดัการความรู้(KM) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ กวฟ.สกศ.ฯประจ าปี ๒๕๕๙ /    
๒๖. แผนงานการ บริการทางวิชาการ และวิชาชีพ 
กิจกรรมการสนับสนุนและส่งเสรมิให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการ
วิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

/    

กิจกรรมการสนับสนุนและส่งเสรมิให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒิสนับสนนุหน่วยงานอื่น 

/    

โครงการการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนา การเรียนการสอนและ/หรอืการวิจัย 

/    

 

 


