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สารบัญ 

 

 หนา 

ขอมูลพื้นฐานกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๑ 

กลาวทั่วไป ๑ 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค ภารกิจ นโยบาย ๑ 

โครงสรางองคกรและการปฏิบัติงาน ๕ 

หลักสูตรสาขาวิชา ๗ 

จํานวนนักเรียนนายรอย ๗ 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ๘ 

สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาฯ  ๙ 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 

๒๕๕๙ จําแนกตาม โครงการ/กิจกรรม 

๑๑ 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 

๒๕๕๙ จําแนกตามแผนงาน 

๒๔ 

แนวทางการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปการศึกษา 

๒๕๖๐ 

๒๘ 

ผนวกโครงการ ๓๙ 

    - โครงการแข่งขนัฮอนดา้ประหยดัเชื�อเพลิง ประจาํปี ๒๕๕๙ ๔๐ 

    - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ การซ่อมและปรนนิบติับาํรุงเครื�องตดัหญา้ขนาดเล็ก 

       แบบสะพาย 

๔๒ 

    - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื�อง การลา้งเครื�องปรับอากาศ ๔๔ 

    - โครงการส่งเสริมและอนุรักษป์ระวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรมไทยในระหวา่ง 

       การศึกษาดูงานของ นนร.กวค.สกศ.รร.จปร. 

๔๖ 

    - โครงการเขา้ร่วมประชุม/สัมมนาทางวชิาการกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั�ง 

       ภายในและภายนอกประเทศ กองวชิาวศิวกรรมเครื�องกล สกศ.รร.จปร. 

๔๘ 

    - โครงการจดัการความรู้กองวชิาวศิวกรรมเครื�องกล สกศ.รร.จปร. ๕๐ 

    - โครงการสนบัสนุนและส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ป็นอาจารยที์�ปรึกษา/กรรมการวชิาชีพ/ 

       กรรมการวทิยานิพนธ์ให้กบัสถาบนัภายนอก กวค.สกศ.รร.จปร. 

๕๓ 

 



๑ 
 

ขอมูลพื้นฐานของกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

๑. กลาวทั่วไป 

กวค.สกศ.รร.จปร. มีหนาที่ใหการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก นนร.สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อ.

การพัฒนา โดยมีเปาหมายในการผลิต นนร.ที่เปนเลิศทางวิชาการและการพัฒนา ซึ่งในการทําภารกิจ 

ดังกลาว จําเปนตองมีการจัดทําแผนงานการพัฒนาในดานตางๆ ขึ้นมา กลาวคือ การพัฒนาบุคลากร 

ทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจนงานบริการ 

ทางวิชาการแกหนวยงานหรือสังคมภายนอก ทาง กวค.สกศ.รร.จปร. จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ 

ประจําป ๒๕๕๙ ขึ้น ทั้งนี้เพือ่การพัฒนาใหบรรลุภารกิจดังกลาวและเพื่อใหเปนแนวทางที่มีประโยชน  

ตอการปฏิบัติราชการในปตอๆ ไป 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไดพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

มาตามลําดับอยางตอเนื่อง จนกระทั่งในปจจุบันไดรับการรับรองมาตรฐาน และวิทยฐานะจากสภา

การศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหมซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของคณะกรรมการควบคุมการ

ประกอบอาชีพวิศวกรรม (กว.) และสํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

๒. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทศัน วัตถุประสงค ภารกิจ นโยบาย 

๒.๑ ปรัชญา 

กวค.สกศ.รร.จปร. ใชปรัชญาของ รร.จปร. ซึ่งไดอัญเชิญมาจากพระราชดํารัสฯ ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทานแกนักเรียน

นายรอย เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ความตอนหนึ่งวา 

 

“....การทหารนั้น ที่จะสําเร็จไปไดก็โดยที่มีผูบังคับบัญชาควบคุมใหพอแกการ ถึงแม  

วาเราจะมีพลทหารมากมายเทาใดก็ดี แตไมมีผูที่จะควบคุมทหารเหลานั้นเขาสนามรบ ทหารเหลานั้น

ก็ไมสามารถจะไดไชยชํานะแกขาศึกไดเลย ยอมตองอาไศรยนายทหารที่มีความรู แลมีสติปญญา

สามารถ ที่จะนําไปสูไชยชํานะได แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะไดมาจาก

ไหนเลา ก็ตองไดมาจากโรงเรียนนายรอย คือจากพวกเจานี้เอง เพราะฉนั้นเจาทั้งหลายจงตั้งอุสาหะ 

พยายามในการเลาเรียนวิชาของตนใหดีเถิด เตรียมการที่จะทํานาที่ซึ่งสําคัญที่สุด ซึ่งถาพูดในทางทํา

การใหแกเจาแผนดิน ก็เปนการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดยิ่งกวาอยางอื่น คือนาที่ปองกันความอิศ

ระภาพ ของบานเกิดเมืองนอนของเรา…” 



๒ 
 

จากแนวพระราชดํารัสฯ ไดนําสูการกําหนดปรัชญาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

กลาวคือ “เปนสถาบันอุดมศึกษาที่สรางผูนํา ใหมีความรู  มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ 

อุดมการณความรักชาติ” 

 

๒.๒ ปณิธาน 

ไดรับพระราชทานจาก พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้  

“...สวนการศึกษามุงมั่นสรางเสริมให นนร. สามารถกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ

เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผูอุทิศตนสราง

คุณประโยชนตอประเทศชาต…ิ” 

 

๒.๓ วิสัยทัศน 

สราง นนร. ใหเขาสูสังคมแหงการเรียนรู ใหมีความรูความสามารถในระดับสากล มีความเปน

ผูนําที่โดดเดน มีความรับผิดชอบที่สูงสง กอรปดวยคุณธรรม โดยสรางสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู

ดวยองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยสรุปสั้น ๆ คือ 

“สังคมเรียนรู มุงสูโลกกวาง สรรคสรางผูนํา คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และ

ประเทศชาติ” 

 

๒.๔ วัตถุประสงค 

๒.๔.๑ ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพื้นฐานความรูดานวิชาการระดับอุดมศึกษาที่เพียงพอ

ตอการปฏิบัติหนาที่นายทหารสัญญาบัตร 

๒.๔.๒ สงเสริมให นนร. มีคุณลักษณะความเปนผูนํา มีระเบียบวินัย รูแบบธรรมเนียมของ

กองทัพ 

๒.๔.๓ สงเสริมให นนร. เปนสุภาพบุรุษ และเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม 

 

๒.๕ ภารกิจ  

กวค.สกศ.รร.จปร. เปนหนวยขึ้นตรงของ สกศ.รร.จปร. มีหนาที่ใหการศึกษาวิทยาการขั้น

อุดมศึกษาในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลแก นนร. และภารกิจตามที่ไดรับ

มอบหมายจาก สกศ.รร.จปร. 

 

 



๓ 
 

๒.๖ นโยบาย 

๒.๖.๑ ดานการผลิต นนร. เปนนายทหารสัญญาบัตร ใหการศึกษาแก นนร. ตามหลักสูตร

ของ รร.จปร. เพื่อให นนร. เปนบัณฑิตที่รอบรู มีสติปญญา สามารถคิดวิเคราะหและตัดสินใจไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ใหความรูในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของเหลาทหารทุกเหลา 

ปลูกฝงอุดมการณรักชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะผูนําที่มีระเบียบวินัย ซึ่ง กวค.ฯ 

จะตองดํารงรักษาความพรั่งพรอมขององคประกอบในการผลิตทุก ๆ ดาน เชน บุคลากร สิ่งอุปกรณ 

งบประมาณ สิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากรทางการศึกษาทั้งปวง เปนตน 

๒.๖.๒ ดานการวิจัยและงานสรางสรรค สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยและ นนร. 

สามารถนําความรูไปประยุกตใชโดยกระบวนการวิจัย ในการแกปญหาตาง ๆ หรือสรางสรรคผลงานที่

เปนประโยชนตอกองทัพบกและประเทศชาติอยางเปนรูปธรรม โดยจัดใหมีความพรอมทั้งดานทุนวิจัย 

บุคลากรและสิ่งอุปกรณตางๆ พัฒนากฏระเบียบที่สงเสริมการดําเนินงานวิจัย กําหนดระบบและกลไก

ในการกํากับดูแลกระบวนการจัดทํางานวิจัย เพื่อใหเกิดการยอมรับ รวมทั้งเผยแพรผลงานใหเปนที่

ประจักษแกสังคม 

๒.๖.๓ ดานการบริการวิชาการ สนับสนุนใหบุคลากรไดบริการวิชาการ โดยยึดหลักของความ

เปนประโยชน สามารถเปนที่พึ่งและแหลงอางอิงทางวิชาการและวิชาชีพทหารได โดยสามารถเสนอ

แนวทางที่ เหมาะสมเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและความเข็มแข็งของกองทัพ ชุมชน สังคม 

ประเทศชาติ และนานาชาติ นอกจากนั้นสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการชวยเหลือและพัฒนา

สังคมเรียนรู และสังคมความรูตอสาธารณะ 

๒.๖.๔ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนใหบุคลากรและ นนร. มีสวนรวมใน

กิจกรรม เพื่ออนุรักษ สืบสาน สงเสริม พัฒนา และเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทย ศาสนาและ

ภาษาอันเปนเอกลักษณของชาติ ธํารงรักษาแบบธรรมเนียมประเพณีทางทหารที่ดีงามโดยสามารถ

ประยุกตใชและบูรณาการ เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความภูมิใจในอาชีพทหาร และความเปนไทย 

นอกจากนั้นยังสนับสนุนให นนร. ไดมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ เพื่อเปนรากฐาน

ในการพัฒนาใหเกิดความรอบรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมสากลสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

ในการปฏิบัติงานและดํารงชีวิตอยูในสังคมโลกปจจุบัน 

๒.๖.๔ ดานการพัฒนาบุคลากร สงเสริมใหคณาจารยมีการพัฒนาองคความรูในสาขาวิชา 

โดยการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เขารวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ รวมทั้งมีการจัด  การ

ประชุมวิชาการ เพื่อใหคณาจารยของ กวค.ฯ มีโอกาสนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให

บุคลากรมีความกาวหนาในตําแหนงวิชาการและคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงขึ้น มีการจัดอบรมความรู 

และทักษะตางๆ ใหแกกําลังพลทุกระดับชั้น เพื่อใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานที่



๔ 
 

รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ เปดโอกาสใหบุคลากรศึกษาตอในแนวทางการรับราชการเพื่อ

ความกาวหนาในวิชาชีพ 

๒.๖.๔ ดานกิจกรรมพัฒนา นนร. มีการจัดกิจกรรมพัฒนา นนร. ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนา 

นนร. ใหเปนนายทหารที่พึงประสงคของกองทัพและสังคม โดยการดําเนินกิจกรรมทั้งภายใน สกศ.ฯ  

และการดําเนินกิจกรรมรวมกับสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานภายนอก 

๒.๖.๔ ดานบริหารจัดการ พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

โดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรใน กวค.ฯ และพัฒนาระบบฐานขอมูลของ กวค.ฯ ใหมีความ

สมบูรณ จัดระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล การเงิน งบประมาณ วัสดุเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ปจจัยเกื้อหนุนตางๆ ใหสามารถเอื้อตอการดําเนินงานตามภารกิจของ กวค.ฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.๖.๔ ดานการจัดการเรียนการสอน ใหการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ปลูกฝงใหผูเรียน

สามารถแสวงหาความรูไดดวยตนเอง โดยมีการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดศึกษาคนควาทั้งใน

รูปแบบของการจัดสัมมนา การทําโครงการหรืองานวิจัย การฝกปฏิบัติทดลองใหไดประสบการณจริง 

การศึกษาดูงาน การเรียนรูเปนรายวิชาดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสในระบบเปด รวมทั้งสงเสริมให กวค.ฯ 

เปนองคกรแหงการเรียนรู 

๒.๖.๔ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา กวค.ฯ ใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพ

การศึกษาและใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือความเปนเลิศในการผลิตนักเรียน  นายรอยให

เปนนายทหารสัญญาบัตรที่ดีของกองทัพ จึงไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไว ดังนี้ 

๒.๖.๔.๑ ใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดถือคูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. เปนหลัก ในการรักษามาตรฐานการศึกษาของ กวค.ฯ 

ภายใตปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถปุระสงคของสถาบัน 

๒.๖.๔.๒ ใหมีการจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและดําเนินการประกัน

คุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 

๒.๖.๔.๓ ใหมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่อง ใหมี

การจัดทํารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกป เพื่อรองรับการประเมินภายใน

จากหนวยงานตนสังกัดและ/หรือการประเมินภายนอกจากหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ 

๒.๖.๔.๔ ใหมีการนําผลการตรวจสอบและประเมินผลมาใชในการพัฒนาการทํางาน 

และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

๒.๖.๔.๕ ใหมีการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร และกิจกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน 

๒.๖.๔.๖ สนับสนุนและสงเสริมใหมีความรวมมือกับหนวยงานและสถาบันทาง        

การศึกษาตางๆ ในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 



๕ 
 

๒.๖.๔.๗ พัฒนาบุคลากรทุกระดับไหมีความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

๒.๖.๔.๘ การจัดทําฐานขอมูลของเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหเปนระบบและทันสมัย   

เพื่อรับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งเปนขอมูลสําหรับผูบริหารในการตัดสินใจ 

๒.๖.๔.๙ ใหมีการเตรียมพรอมในทุกๆ ดานเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ในเวลาที่กําหนด 

 

๓. โครงสรางและการปฏิบัติงาน 

๓.๑ โครงสรางองคกร  ( Organization Chart ) 

 

 

 

 

 

 

๓.๒ โครงสรางการปฏิบัติงาน ( Activity  Chart ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ธุรการ หองปฏิบัติการ อาจารย 
 

ผอ.กวค. ฯ 
 

รอง ผอ.กวค. 

คณะกรรมการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ธุรการ หองปฏิบัติการ อาจารย 

คณะกรรมการ 

กองวิชา 
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๓.๓ รายช่ือผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร 

พ.อ.อโณทัย  สุขแสงพนมรุง  ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. 

พ.อ.พิษณุ  พวงสุนทร  รอง ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. 

 

๓.๔ รายช่ือคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาของกองวิชา 

พ.อ.ยิ่งโรจน    สันติวุฒน                               ประธานกรรมการ 

พ.ท.อาศิส บุณยะประภัศร                       รองประธาน 

พ.ท.บุญอนันต   อนนัตเสาวภาคย                       กรรมการ 

พ.ท.หญิง สุวิมล  เสนีวงศ ณ อยุธยา                     กรรมการ 

พ.ต.วนชาติ  บริสุทธิ์      กรรมการ 

ร.ต.ธีรภัทร พันธกลา              กรรมการ 

ร.อ.สัญญา เลาอรุณ               กรรมการและเลขานุการ 

ร.ท.อุกฤษณ   อันทพิษ               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

๓.๕ จํานวนคณาจารย (จําแนกตามคุณวุฒิ/ตําแหนงทางวิชาการ) 

๓.๕.๑ จําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

กองวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๕ ๘ ๑ ๑๔ 

๓.๕.๒ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2559 

กองวิชา ศ. รศ. ผศ. อจ. รวม 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ๐ ๐ ๒ ๑๒ ๑๔ 

 

๓.๖ ขอมูลกําลังพลฝายสนับสนุนการศึกษา  

จํานวนกําลังพลฝายสนับสนุนการศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๘ 

ประเภทกําลังพล จํานวน (นาย) 

นายทหารสัญญาบัตร ๑ 

นายทหารชั้นประทวน ๔ 

ลูกจาง/พนักงานราชการ ๒ 

รวม ๗ 
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๔. หลักสูตรสาขาวิชา  

การจัดหลักสูตรการศึกษาของ กวค.สกศ.รร.จปร. ในปการศึกษา ๒๕๕๐ ม ี๒ หลักสูตร ดังนี้ 

๔.๑ หลักสูตรนักเรียนนายรอย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา สาขาวิชาวิศวกรรม 

เครื่องกล และวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๕๔๔ (๔ ป) ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ สําหรับ นนร. ชัน้ปที่ ๔ และ

ชั้นปที่ ๕ มโีครงสรางหลักสูตรดังนี้  
  จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ๑๕๙  หนวยกิต 
  - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     ๓๘ หนวยกิต 
  - หมวดวิชาเฉพาะ   ๑๐๕ หนวยกิต 
  - หมวดวิชาเลือกเสร ี           ๖ หนวยกิต 
  - หมวดวิชาทหาร     ๑๐ หนวยกิต 

๔.๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) สําหรับ นนร. ชั้นปที่ ๑,๒ และ ๓ มโีครงสรางหลักสูตรดังนี้ 
จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร                     ๒๐๓     หนวยกิต 
  - หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               ๔๗     หนวยกิต 
  - หมวดวิชาเฉพาะ            ๑๕๐     หนวยกิต 
  - หมวดวิชาเลือกเสร ี          ๖     หนวยกิต 
  - หมวดวิชาทหาร    ๔๕     หนวยกิต 

๕. จํานวนนักเรียนนายรอย (แยกตามชั้นป) 

จํานวนนักเรียนนายรอย แยกตามชั้นป และสาขา ประจําปการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ 
 

ชั้นปที ่ ตอน.วก. 

๒ ๓๐ 

๓ ๑๔ 

๔ ๒๓ 

๕ ๓๐ 

รวม ๙๗ 

 

 

 



๘ 
 

จํานวนนักเรียนนายรอย แยกตามชั้นป และสาขา  ประจําปการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 
 

ชั้นปที ่ ตอน.วก. 

๒ ๓๐ 

๓ ๑๔ 

๔ ๒๓ 

รวม ๖๘ 

 

๖. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 

๖.๑ เปนแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร มีลักษณะผูนําดี มีวินัย รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ  

อุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน โดยการปลูกฝงวิชาผูนําและครูทหารเปนหลัก 

๖.๒ มีความรูความสามารถขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติทางทหารในระดับหมวดของหนวยกําลังรบ รู

บทบาทของเหลาตางๆ และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการชวยพัฒนาทองถิ่นและประเทศชาติ 

๖.๓ มีความมุงมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและชวยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อเปน

ทหารอาชีพ 

๖.๔ มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ เปนสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดํารงความ

เขมแข็งของสมรรถภาพรางกายทั้งในตนเองและเสริมสรางใหแกกําลังพลในหนวยของตน 

๖.๕ มีพื้นฐานความรูวิทยาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอ สําหรับเสริมสรางคุณลักษณะขางตน  

และเปนผูที่ทันโลกทันเหตุการณ 

๖.๖ มีความสามารถในการฝกสอนอบรมผูใตบังคับบัญชา  

 

 

 

 

  

 

  



๙ 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๑   

ผูบังคับบัญชาควรมีแผนปฏิบัตดิานการสงนักเรยีน 

นายรอยเขารวมการแขงขันในโครงการตางๆ อยางเปน

รูปธรรมเพื่อสามารถเตรียมการไดทั้งงบประมาณ-เวลาในการ

เขารวมการแขงขัน 

 

กลยุทธท่ี ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึง 

ประสงค 

๘. แผนงานพัฒนาผูเรียน 

    ๑. โครงการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง 

    ๒. การตีพิมพ/เผยแพรหรือนําไปใชประโยชนของ 

โครงงานวิจัย นนร. 

มาตรฐานที่ ๒ 

กองวิชาควรสงเสรมิใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจัย 

เพื่อนําไปใชประโยชน 

 

กลยุทธท่ี ๑๔ หนวยงานภายในและภายนอกกองทัพบก 

ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเชือ่มั่นและใหการ 

ยอมรับในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งาน 

สรางสรรค 

   ๑. กิจกรรมการสงเสรมิงานวิจัยและงานสรางสรรค 

   ๒. กิจกรรมการสงเสรมิการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานทาง

วิชาการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคระดับ 

มาตรฐานที ่๓ 

๑. ควรทําการสํารวจชุมชนเพื่อทราบความตองการที่

ตรงกับความสามารถของการใหบริการทางวิชาการของ กวค

ฯ 

๒. โครงการบริการวิชาการควรเนนการใหบริการแก

ชุมชนใหมากข้ึน 

 

กวค.ฯ ไดพิจารณา เลือกโครงการปรนนิบัติบํารุง 

เครื่องปรับอากาศฯ แกชุมชน ในป ๖๐ เนื่องจากมคีวาม

เหมาะสมกับความตองการในการประหยดัไฟฟา และ

ประหยดัเวลาในการดําเนินการ ซึง่ กวค.ฯ มีบุคคลากรที่มี

ความชํานาญเพียงพอ 

มาตรฐานที ่๔ 

โครงการและกิจกรรมไมจาํเปนตองมีจํานวนมาก 

แตขอใหเปนกิจกรรมที่กองวิชาไดดําเนินการเองไมเกีย่วกับ

สวนกลางซึ่งเปนภาพรวม 

 

กลยุทธท่ี ๑๐ การสรางคานยิมและทัศนคติที่ดีตอองคกร 

แผนงานท่ี ๑๕ แผนงานการทํานบุํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

  ๑. โครงการสงเสริมและอนุรักษประวัติศาสตรและ 

ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหวางการศึกษาดูงานของ นนร. 

   ๒. กิจกรรมการทําบุญเนื่องในวันคลายวันสถาปนา กอง

วิชาฯ 

   ๓. กิจกรรมการเขารวมทัศนศึกษาสถานที่สาคญัทาง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
 

 



๑๐ 

 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

มาตรฐานที ่๕  

   ๑. แบบประเมินผลความพึงพอใจของระบบสารสนเทศของ 

กวค.ฯ มีความลาชามาก ทําใหการประเมินไมมีประสิทธิภาพ 

   ๒. ฐานขอมูลบางฐานลาสมัยและฐานขอมลูไมคอยเชื่อม 

ตอกัน 

 

กลยุทธท่ี ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   ๑. การพัฒนา/ปรับปรุง ระบบฐานขอมูล และwebsite 

ของกองวิชา ให ทันสมัย 

มาตรฐานที ่๖ 

   ๑. ควรมีการพัฒนารายวิชาใหมีการเรียนการสอนที่ผูเรียน

เปนสําคญัใหมากขึ้น 

   ๒. สงเสรมิใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการใหมากขึ้น 

   ๓. สงเสรมิให นนร. นําความรูในเรื่องการประกันคุณภาพ

ไปใชในกิจกรรมตางๆใหมากขึ้น 

 

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาขีดความสามารถดานอุปกรณ 

ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนาตาราเอกสารประกอบการเรียน 

การสอน และสื่อการเรยีนการสอน 

   ๑. การพัฒนาตารา หรือ เอกสารประกอบการ 

เรียนการสอน 

   ๒. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 

กลยุทธท่ี ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึง 

ประสงค 

๘. แผนงานพัฒนาผูเรียน 

 

กลยุทธท่ี ๙ พัฒนาขีดความสามารถดานกําลังพล 

๑๓. แผนงานการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ 

ของกําลังพล 

   ๑. การสงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการ 

 

มาตรฐานท่ี ๘ 

   - 

 

 

กลยุทธท่ี ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 

แผนงานท่ี ๑๘ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๑. การพัฒนา/ปรับปรุง ระบบฐานขอมูล และ website 

ของกองวิชา ให ทันสมัย 

 



๑๑ 

 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามโครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

เปาประสงค : บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม    

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย สาเหตุของการไมบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

กลยุทธท่ี ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาสอันควรอยางเตม็ขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ 

การรวมพิธีจดุเทียนชัย และถวาย

พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 

จํานวนกําลัง

พลที่เขารวม 

ไมนอยกวา 

๒๕% 

๗ นาย √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๙.๑-๑๐ 

การบริจาคโลหิตถวายเปนพระราช

กุศล 

จํานวนกําลัง

พลที่เขารวม 

≥๑ นาย 

 

๑ นาย √   พ.อ.อโณทัยฯ ร.อ.อดิ

ศักดิ์ 

เพ็ชรชะ 

๒. แผนงานการใชมาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 

งานตรวจสอบเฝาระวังและแจง

เตือนการลวงละเมิดสถาบัน

พระมหากษตัริย 

จํานวน

ขอความรวม

ในการ

ตรวจสอบ 

 > ๑๐๐ 

ขอความ 

-  √ - - - 

กลยุทธท่ี ๒ การปลูกฝงและเสรมิสรางอุดมการณความรักชาต ิ

๓. แผนงานการปลูกฝงและเสรมิสรางอุดมการณความรักชาต ิ

การปลูกฝงและเสริมสราง

อุดมการณความรักชาติสาํหรับ

กําลังพล สกศ.ฯ    

จํานวนผูเขา

รับการอบรม  

ไมนอยกวา 

๒๕% 

๖ นาย √ 
 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๙.๑-๑๑ 

 



๑๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารที่พึงประสงคของกองทัพบก 

เปาประสงค : มีหลักสูตรการศึกษาดานวิชาการระดับปริญญาตรีที่ไดมาตรฐานตามขอกําหนดของทางทหารและพลเรือน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย สาเหตุของการไมบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

กลยุทธท่ี ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสมทันสมัยและไดมาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริหารและพัฒนาหลักสตูร

การศึกษา สวนการศึกษา รร.จปร. 

จํานวนครั้ง

การประชุม 

ไมนอยกวา 

๒ ครั้ง 

๒ ครั้ง √ 
 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๓.๑-๑๓ 

การจัดทํา มคอ.๓ มคอ. ๕ และ 

มคอ. ๗ 

 

จํานวนรายวิชา

ที่จัดทํา 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

 พ.อ.พิษณุฯ ๓.๑-๑๒, 

๓.๒-๑, ๓.๒-

๒ 

การประชุมการปรับปรุงหลักสูตร 

โดยคณะกรรมการบริหารและ

พัฒนาหลักสตูรกองวิชา ฯ 

จํานวนครั้ง

การประชุม 

ไมนอยกวา 

๑ ครั้ง/ป

การศึกษา 

๓ ครั้ง √ 

 

 พ.อ.พิษณุฯ ๓.๑-๑๐, ๓.๑-

๑๑ 

การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ

มาตรฐานการศึกษา 

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการ

ฯ และ

หลักฐานการ

ปฏิบัติงาน 

คําสั่งแตงตั้ง

และ

พิจารณาทุก

รายวิชา 

คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการฯ 

กวค.ฯ 

√ 

 

 พ.อ.พิษณุฯ ๓.๓-๓ 

 

 

 



๑๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย สาเหตุของการไมบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

การรับรองหลักสตูร

วิศวกรรมเครื่องกล 

จากสภาวิศวกร 

เอกสารรับรอง

หลักสตูร 

เอกสารสง

ถึงสภา

วิศวกร 

สงเอกสารถึง

สภาวิศวกรและ

รับการประเมิน

จากสภาวิศวกร

ในวันที่ ๑๐ ก.พ.

๖๐ 

√ 

 

 พ.อ.พิษณุฯ ๓.๑-๗ 

การประเมินผลการเรยีนการสอน

รายวิชา 

ผลการ

ประเมิน 
๔.๐๐ ๔.๒๓ √ 

 
 พ.อ.อโณทัยฯ ๓.๓-๕ 

กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาขีดความสามารถดานอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน 

การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู 

คําสั่งแตงตั้ง ๑๐๐% คําสั่งแตงตั้งฯ √ 
 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๓.๔-๒ 

 

การพัฒนาตํารา หรือ เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน 

จํานวนตํารา

หรือเอกสาร

ประกอบการ

เรียนการสอน 

๑ เลม ปรับปรุงเอกสาร 

๑ เลม วิชา

ปฏิบัติการณ 

ME3803 

√ 

 

 พ.อ.พิษณุฯ ๓.๔-๓ 

 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพรอม

ของสื่อการ

เรียนการสอน 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๓.๔-๔ 

 

 

 



๑๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย สาเหตุของการไมบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 

การพัฒนาหองปฏิบัติการและ

โสตทัศนูปกรณ 

ความพรอม

ของหอง และ

โสตทัศนูปกร

ณ 

๑๐๐% รายงานขอ

อนุมัติจัดซื้อ

โปรเจคเตอร

สําหรับการเรียน

การสอน 

√ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๓.๔-๕ 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจ

การใหบริการดานอุปกรณการ

เรียนการสอนและทรัพยากรการ

เรียนรู  

 

คะแนนความ

พึงพอใจ 
๔.๐๐ ๓.๙๗  √ กวค.ฯ ไมไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณใน

การซอมปรับปรุงสิ่ง

อุปกรณที่จําเปนไดอยาง

เพียงพอ 

พ.อ.อโณทัยฯ ๓.๔-๑ 

กลยุทธท่ี ๕ นนร. ที่สําเรจ็การศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทหารของ ทบ. 

กิจกรรมการดําเนินการในสวน

อนุกรรมการผลิตขอสอบคดัเลือก

บุคคลพลเรือนเปน นตท. ในสวน 

ทบ. 

ความถูกตอง 

และการ

ดําเนินการ

ตามขั้นตอน

และเวลา 

๑๐๐% ไมมีการสอบ ใน

ป ๕๙ 

 √  พ.อ.อโณทัยฯ - 

 

 

 

 



๑๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย สาเหตุของการไมบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

๘. แผนงานพัฒนาผูเรียน 

โครงการแขงขันฮอนดาประหยัด

เชื้อเพลิง 

การเขารวม

แขงขันและ

สถิติการ

ประหยดั

น้ํามัน 

สถิติการ

ประหยดั

น้ํามันดีกวา

สถิติที่ผาน

มา 

ไดลาํดับที่ 5 ใน

จํานวน 25 ทีม 

ระดับอุดมศึกษา 

และลาํดับที่ 19 

จากจํานวน 265 

ทีมทั่วประเทศ 

√ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๑.๒-๒ 

การตีพิมพ/เผยแพรหรือนําไปใช

ประโยชนของ โครงงานวิจัย นนร. 

จํานวน

โครงงาน 
๑ ๑ งานวิจัย √ 

 
 พ.อ.พิษณุฯ ๑.๓-๑ 

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย 

และนนร. 

ระดับความพึง

พอใจของ 

นนร.และ

อาจารย 

๔.๐๐ ๔.๔๐ √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๒.๔-๓ 

การเชิญ ผูมีประสบการณความรู/

ผูบรรยายพิเศษภายนอกหรือศิษย

เกา มาใหความรู นนร. 

จํานวน

ผูบรรยายที่

เชิญ 

อยางนอย ๑ 

ทานตอ

เทอม

การศึกษา 

๑ ทาน √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๑.๔-๑ 

การเขารวมประกวดผลงานวิจัย

ดีเดน ของ นนร. ปการศึกษา 

๒๕๕๙ 

จํานวน

โครงงาน 

นนร. 

อยางนอย ๑ 

โครงงาน 

๑ โครงงาน √ 
 

 พ.อ.พิษณุฯ ๑.๓-๑ 

 

 



๑๖ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย สาเหตุของการไมบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

ระบบอาจารยที่ปรึกษา  การปฏิบัติ

และการ

รายงานผล 

คําสั่งแตงตั้ง

,ตารางการ

เขาพบ  

คําสั่งแตงตั้ง,

ตารางการเขา

พบ 

√ 

 

 พ.อ.พิษณุฯ ๓.๓-๖ 

๙. แผนงานการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 

การอบรมคณุธรรมจริยธรรม นนร. จํานวนครั้ง

การปฎิบัต ิ

อยางนอย ๑ 

ครั้ง 

๑ ครั้ง √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๙.๑-๑๒ 

การปฐมนิเทศน นนร.  จํานวนครั้ง

การปฎิบัต ิ

อยางนอย ๑ 

ครั้ง 

 

๑ ครั้ง √ 
 

 พ.อ.พิษณุฯ ๙.๑-๑๓ 

การปจฉิมนิเทศน นนร.  จํานวนครั้ง

การปฎิบัต ิ

อยางนอย ๑ 

ครั้ง 

 

๑ ครั้ง  √  พ.อ.อโณทัยฯ - 

  



๑๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย สาเหตุของการไมบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

กลยุทธท่ี ๖ พัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคณุภาพการศึกษา 

การทําแผนการดาํเนินงานการ

ประกันคณุภาพการศึกษา  กวค.

สกศ.ฯ พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

แผนงานการ

ประกัน

คุณภาพ 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 
 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๘.๒-๑, ๘.๒-

๒, ๘.๒-๓ 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริหารการศึกษาเพื่อกําหนด

แผนปฏิบัตริาชการ สกศ.ฯ ป

การศึกษา ๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัติ

ราชการ สกศ. 

และ

แผนปฏิบัติ

ราชการ กอง

วิชาฯ 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๘.๒-๒ 

การจัดทําแผนปฏิบตัิราชการ กวค.

สกศ. รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

แผนปฏิบตัิ

ราชการ กอง

วิชา 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

 พ.อ.พิษณุฯ ๘.๒-๒ 

การจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง ของ กวค.สกศ.รร.จปร. ป

การศึกษา ๒๕๕๙ 

เลมรายงาน

เสร็จสมบรูณ 

สงรายงาน

ตรงตาม

เวลา 

สงรายงาน

เรียบรอย 

√ 

 

 พ.อ.พิษณุฯ ๘.๒-๑ 

การจัดทํารายการสรุปผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

กวค.สกศ. รร.จปร. ปการศึกษา 

๒๕๕๙ 

การประเมิน

เสร็จสมบรูณ 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๘.๒-๒ 

 

 



๑๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย สาเหตุของการไมบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

กลยุทธท่ี ๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนบิัติบํารุงอุปกรณ 

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การซอมและปรนนิบตัิบํารุง

เครื่องตัดหญาขนาดเล็กแบบ

สายสะพาย” 

ความพึงพอใจ

ของผูเขา

อบรม 

๔.๐๐ ๔.๒๒ √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๕.๔-๓ 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการลางเครื่องปรับอากาศ 

ความพึงพอใจ

ของผูเขา

อบรม 

๔.๐๐ ๔.๕๖ √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๕.๔-๗ 

กลยุทธท่ี ๘ พัฒนาขีดความสามารถดานสงกําลังบํารุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณปูโภค 

- - - - - - - - - 

กลยุทธท่ี ๙ พัฒนาขีดความสามารถดานกําลังพล 

๑๓. แผนงานการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล 

การสงเสริมการเขาสูตําแหนง

วิชาการ 

จํานวน อจ.ที่

เขาสูตําแหนง

วิชาการ  

๑ นาย ๑ นาย √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๒.๑ 

การสงเสริมใหกําลังพลมคีวามตั้งใจ

ในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง

ราชการ 

จํานวนกําลัง

พลที่จบ

การศึกษาตาม

หลักสตูร 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๕.๔-๘ 

 

 



๑๙ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย สาเหตุของการไมบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

๑๔. แผนงานพัฒนาความรูและทกัษะภาษาตางประเทศใหกับกําลังพล 

- - - - - - - - - 

กลยุทธท่ี ๑๐ การสรางคานยิมและทัศนคติที่ดีตอองคกร 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

กิจกรรมการเขารวมทัศนศึกษา

สถานที่สําคญัทางประวัตศิาสตร

และวัฒนธรรม  

กําลังพลที่เขา

รวม 

ไมนอยกวา 

๔ นาย 

๔ นาย √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๗.๒-๑ 

โครงการสงเสริมและอนุรักษ

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม

ไทยในระหวางการศึกษาดูงานของ 

นนร.        

ความพึงพอใจ

ของผูเขารวม 
๔.๐๐ ๔.๔๐ √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๗.๒-๑ 

กิจกรรมการทําบุญเนื่องในวัน

คลายวันสถาปนา กองวิชาฯ 

จํานวนครั้ง

การปฎิบัติ  

อยางนอย  ๑ 

ครั้งตอป

การศึกษา 

๑ ครั้ง √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๗.๒-๘ 

กิจกรรมการมสีวนรวมในเรื่อง 

จรรยาบรรณอาจารย สวน

การศึกษา 

จํานวนครั้ง

การปฎิบัติ  

อยางนอย  ๒ 

ครั้ง 

๒ ครั้ง √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๗.๑-๖,  

๙.๑-๑๑ 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสรางคณุภาพชีวิตกําลังพล 

- - - - - - - - - 

 

 



๒๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย สาเหตุของการไมบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

กลยุทธท่ี ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรยีนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส 

- - - - - - - - - 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การพัฒนา/ปรับปรุง ระบบ

ฐานขอมูล และ website ของกอง

วิชา ให ทันสมัย 

การปฏิบัติ  หลักฐานการ

ปฏิบัต ิ

website ของ

กองวิชาไดรับ

การปรับปรุง 

√ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๕.๑ 

กลยุทธท่ี ๑๒ การพัฒนาสภาพ แวดลอมภายในหนวยใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวย 

การปรับภูมิทัศนและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมภายในเขต

สุขาภิบาล ของกองวิชา

วิศวกรรมเครื่องกล 

คะแนนความ

พึงพอใจ 
๔.๐๐ ๔.๒๓ √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๗.๒-๖ 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหนวยงานภายนอกเพื่อให รร.จปร. เปนที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

เปาประสงค : อจ.สกศ.รร.จปร. เขารวมสัมมนาหรือเขารับการฝกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวของ อยางนอยปละ ๒ ครั้งและเขารวมสัมมนาทาง

วิชาการที่สภาอาจารยฯ จัด รอยละ ๕๐ ของ จํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย สาเหตุของการไมบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

กลยุทธท่ี ๑๓ สงเสรมิการศึกษาของกําลังพลและสงกําลังพลเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการสงกําลังพลเขารบัการศึกษาหลักสูตรนอกทบ. ภายใน กห. และแผนการใชประโยชน 

- - - - - - - - - 

๒๑. แผนงานการสงกําลังพลเขารบัการศึกษาในระดับสูงข้ึนของหลกัสูตรภายในประเทศนอก กห. และแผนการใชประโยชน 

- - - - - - - - - 

๒๒. แผนงานการสงกําลังพลเขารบัการศึกษาของหลักสตูรตางประเทศและแผนการใชประโยชน 

- - - - - - - - - 

๒๓. แผนงานการสงกําลังพลเขารวมการประชุม/ สัมมนากับหนวยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและตางประเทศ 

โครงการเขารวมประชุม/สัมมนา

ทางวิชาการ กับหนวยงานภาครัฐ

และเอกชนทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 

กําลังพล/

จํานวนครั้ง

การประชุม 

กําลังพล 

กวค.ฯ ไม

นอยกวา ๒ 

นาย/ป หรือ 

๒ รายการ/

ป  

๔ นาย √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๒.๔-๑ 

กิจกรรมนําบคุลากรสายสนับสนุน

เขาอบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษา/ดู

งาน 

จํานวนกําลัง

พลสาย

สนับสนุน 

ไมนอยกวา 

๕๐% 

๑๐๐% √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๕.๔-๑ 

 

 



๒๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย สาเหตุของการไมบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ 

สําหรับโครงการความรวมมือทาง

วิชาการระหวาง รร.จปร.กบั

สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน

อื่น ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 

จํานวน

กิจกรรม 

ไมนอยกวา 

๒ กิจกรรม

ตอป

การศึกษา 

๕ ครั้ง √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๒.๓-๑, ๒.๔-

๑, ๖.๑-๓, 

๖.๑-๖ 

กลยุทธท่ี ๑๔ หนวยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเชื่อมั่นและใหการยอมรับในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค 

กิจกรรมการสงเสรมิงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

จํานวนกําลัง

พลที่ทําวิจัย  

ไมนอยกวา ๑ 

นาย 

๔ นาย √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๒.๒.๑-๒.๒-๗ 

กิจกรรมการสงเสรมิการตีพิมพหรือ

เผยแพรผลงานทางวิชาการงานวิจัย

หรืองานสรางสรรคระดับกองทัพ

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

เพื่อการพัฒนานักวิจยั สาขา 

วิศวกรรมเครื่องกล รร.จปร. 

จํานวนผลงาน

ที่ไดรับการ

ตีพิมพ  

ไมนอยกวา ๒ 

งานตีพิมพ 

 ๕ งานตีพิมพ √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๒.๒.๓-๒.๒-๗ 

กิจกรรมสงเสริมการประกวด

ผลงานวิจัยดีเดนของอาจารย 

การสงผล

งานวิจัยเขา

ประกวด 

๑ ผลงาน ๑ ผลงาน √ 

 

 พ.อ.พิษณุฯ ๒.๒-๗ 

 

 



๒๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย สาเหตุของการไมบรรลุ

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไมบรรล ุ

๒๕. แผนงานการจดัการความรู (KM) 

โครงการจดัการความรู กวค. 

สกศ.รร.จปร. 

 

จํานวนเรื่อง 

KM 

๒ เรื่อง ๑ เรื่อง  √  พ.อ.อโณทัยฯ ๙.๒-๕ 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

โครงการสนับสนุนและสงเสริมให

อาจารยเปนอาจารยที่ปรึกษา / 

กรรมการวิชาการ / กรรมการ

วิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธท้ัง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผูรับบริการ 

๔.๐๐ ๔.๖๘ √ 

 

 พ.อ.อโณทัยฯ ๖.๑-๗, 

๖.๒-๑๑ 

โครงการสนับสนุนและสงเสริมให

ขาราชการขาเปนวิทยากรบรรยาย

พิเศษ / ผูเชี่ยวชาญ / 

ผูทรงคุณวุฒสินับสนุนหนวยงาน

อื่น 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผูรับบริการ 

๔.๐๐ ๔.๒๑ √   พ.อ.อโณทัยฯ ๖.๑-๙ 

 

การนําความรูและประสบการณ

จากการใหบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนและ/หรือการวิจยั 

 

จํานวนการ

บริการ

วิชาการ 

อยางนอย ๑ 

งานบริการ

วิชาการ 

๑ งาน  √  พ.อ.อโณทัยฯ - 

 

 



๒๔ 
 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ จําแนกตามแผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

เปาประสงค : บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม    

แผนงาน 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

หมายเหตุ 
ทั้งหมด บรรล ุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาสอันควรอยางเต็มขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ๒ ๒ -  

๒. แผนงานการใชมาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม ๑ - ๑  

กลยุทธที่ ๒ การปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาต ิ ๑ ๑ -  

สรุป ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ ๔ ๓ ๑  

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารที่พึงประสงคของกองทัพบก 

เปาประสงค : มีหลักสูตรการศึกษาดานวิชาการระดับปริญญาตรีที่ไดมาตรฐานตามขอกําหนดของทางทหารและพลเรือน 

แผนงาน 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

หมายเหตุ 
ทั้งหมด บรรล ุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสมทันสมัยและไดมาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร ๖ ๖ -  

กลยุทธที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถดานอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน ๓ ๓ -  

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ๒ ๑ ๑  

กลยุทธที่ ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทหารของ ทบ. ๑ - ๑  

๘. แผนงานพัฒนาผูเรียน ๖ ๖ -  

๙. แผนงานการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา ๓ ๒ ๑  

กลยุทธที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ๕ ๕ -  

กลยุทธที่ ๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ๒ ๒ -  
 

 



๒๖ 
 

แผนงาน 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

หมายเหตุ 
ทั้งหมด บรรล ุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถดานสงกําลังบํารุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค - - -  

กลยุทธที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถดานกําลังพล 

๑๓. แผนงานการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล ๒ ๒ -  
๑๔. แผนงานพัฒนาความรูและทกัษะภาษาตางประเทศใหกับกําลังพล - - -  

กลยุทธที่ ๑๐ การสรางคานิยมและทัศนคติที่ดีตอองคกร 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม ๔ ๔ -  

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตกําลังพล - - -  
กลยุทธท่ี ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส - - -  

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ ๑ -  

กลยุทธที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพ แวดลอมภายในหนวยใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวย ๑ ๑ -  

สรุป ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ๓๖ ๓๓ ๓  

 

 



๒๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหนวยงานภายนอกเพื่อให รร.จปร. เปนที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

เปาประสงค : อจ.สกศ.รร.จปร. เขารวมสัมมนาหรือเขารับการฝกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวของ อยางนอยปละ ๒ ครัง้และเขารวมสัมมนาทางวิชาการ 

วิชาการที่สภาอาจารยฯ จัด รอยละ ๕๐ ของ จํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

แผนงาน 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม 

หมายเหตุ 
ทั้งหมด บรรล ุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ ๑๓ สงเสริมการศึกษาของกําลังพลและสงกําลังพลเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาหลักสูตรนอกทบ. ภายใน กห. และแผนการใช

ประโยชน 

- - -  

๒๑. แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสูตรภายในประเทศนอก 

กห. และแผนการใชประโยชน 

- - -  

๒๒. แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาของหลักสูตรตางประเทศและแผนการใชประโยชน - - -  

๒๓. แผนงานการสงกําลังพลเขารวมการประชุม/ สัมมนากับหนวยงานทัง้ของภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั้งภายในและตางประเทศ 

๓ ๓ -  

กลยุทธที่ ๑๔ หนวยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเชื่อมั่นและใหการยอมรับในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค ๓ ๓ -  

๒๕. แผนงานการจัดการความรู (KM) ๑ - ๑  

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๓ ๒ ๑  

สรุป ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ ๑๐ ๘ ๒  

สรุป ๓ ประเด็นยุทธศาสตร ๕๐ ๔๔ ๖  
 



๒๘ 

 

แนวทางการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

เปาประสงค : บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกสังคม    

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปาหมาย 

สาเหตุของการไมบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะในการดําเนินงานป ๖๐ 
บรรล ุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาสอันควรอยางเต็มขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

การรวมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพรชัย

มงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
√  

- - 

การบริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศล √  - - 

๒. แผนงานการใชมาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 

งานตรวจสอบเฝาระวังและแจงเตือนการ

ลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย 

 √ - เห็นควรให กําลังพลทุมเทการทํางานใน

ภารกิจหลักซึ่งเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

นนร. การกําหนดใหกําลังพลทํางานในสิ่งที่

ไมมีความชํานาญ หรือความเขาใจอันดี

อาจจะสงผลเสียมากกวาผลดี 

กลยุทธที่ ๒ การปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ 

การปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความ

รักชาติสําหรับกําลังพล สกศ.ฯ    
√  

- - 



๒๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารที่พึงประสงคของกองทัพบก 

เปาประสงค : มีหลักสูตรการศึกษาดานวิชาการระดับปริญญาตรีที่ไดมาตรฐานตามขอกําหนดของทางทหารและพลเรือน 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปาหมาย 

สาเหตุของการไมบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะในการดําเนินงานป ๖๐ 
บรรล ุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสมทันสมัยและไดมาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร

และพัฒนาหลักสูตรการศึกษา สวน

การศึกษา รร.จปร. 

√ 
 

- - 

การจัดทํา มคอ.๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ 

 
√ 

 
- - 

การประชุมการปรับปรุงหลักสูตร โดย

คณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตร

กองวิชา ฯ 

√ 
 

- - 

การแตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน

การศึกษา 
√  

- - 

การรับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 

จากสภาวิศวกร 
√  

- - 

การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา √  - - 
 

 

 



๓๐ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปาหมาย 

สาเหตุของการไมบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะในการดําเนินงานป ๖๐ 
บรรล ุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ ๔ พัฒนาขีดความสามารถดานอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน 

การแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากร

สนับสนุนการเรียนรู 
√  

- - 

การพัฒนาตํารา หรือ เอกสารประกอบการ

เรียนการสอน 
√  

- - 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน √  - - 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 

การพัฒนาหองปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ √  - - 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ

ใหบริการดานอุปกรณการเรียนการสอน

และทรัพยากรการเรียนรู  

 √ กวค.ฯ ไมไดรับการสนับสนุน

งบประมาณในการซอมปรับปรุงสิ่ง

อุปกรณที่จําเปนไดอยางเพียงพอ 

การปลูกจิตสํานึกและอบรมให นนร. ชวย

ดูแลและบํารุงสิ่งอุปกรณ ให 

กลยุทธที่ ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทหารของ ทบ. 

กิจกรรมการดําเนินการในสวนอนุกรรมการ

ผลิตขอสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเปน 

นตท. ในสวน ทบ. 

 √ ไมมีการจัดสอบ ในป ๕๙ กําหนดใหหวงเวลาในการทําแผนปฏิบัติ

ราชการ ใชหวงเวลาเดียวกับงานประกัน

คุณภาพ คือ ๑ พ.ค.๖๐ ถึง ๓๐ เม.ย.๖๑ 

 

 



๓๑ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปาหมาย 

สาเหตุของการไมบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะในการดําเนินงานป ๖๐ 
บรรล ุ ไมบรรลุ 

๘. แผนงานพัฒนาผูเรียน 

โครงการแขงขันฮอนดาประหยัดเชื้อเพลิง √  - - 

การตีพิมพ/เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

ของ โครงงานวิจัย นนร. 
√  

- - 

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย และ

นนร. 
√  

- - 

การเชิญ ผูมีประสบการณความรู/ผูบรรยาย

พิเศษภายนอกหรือศิษยเกา มาใหความรู 

นนร. 

√ 
 

- - 

การเขารวมประกวดผลงานวิจัยดีเดน ของ 

นนร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
√  

- - 

ระบบอาจารยที่ปรึกษา  √  - - 

๙. แผนงานการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม นนร. √  - - 

การปฐมนิเทศน นนร.  √  - - 

การปจฉิมนิเทศน นนร.   √ - กวค.ฯ จะดําเนินการในป ๖๐ 

  



๓๒ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปาหมาย 

สาเหตุของการไมบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะในการดําเนินงานป ๖๐ 
บรรล ุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ ๖ พัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

การทําแผนการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา  กวค.สกศ.ฯ พ.ศ.  

๒๕๕๙ 

√ 
 

- - 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร

การศึกษาเพื่อกําหนดแผนปฏิบัติราชการ 

สกศ.ฯ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

√ 
 

- - 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ. 

รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

√ 
 

- - 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ของ 

กวค.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
√  

- - 

การจัดทํารายการสรุปผลการดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ. รร.จปร. 

ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

√ 
 

- - 

 

 

 



๓๓ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปาหมาย 

สาเหตุของการไมบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะในการดําเนินงานป ๖๐ 
บรรล ุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ ๗ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซอมและ

ปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญาขนาดเล็กแบบ

สายสะพาย” 

√ 
 

- - 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ

ลางเครื่องปรับอากาศ 
√  

- - 

กลยุทธที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถดานสงกําลังบํารุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค 

- - - - - 

กลยุทธที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถดานกําลังพล 

๑๓. แผนงานการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพล 

การสงเสริมการเขาสูตําแหนงวิชาการ √  - - 

การสงเสริมใหกําลังพลมีความตั้งใจใน

การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางราชการ 
√  

- - 

๑๔. แผนงานพัฒนาความรูและทักษะภาษาตางประเทศใหกับกําลังพล 

- - - - - 
 

 

 



๓๔ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปาหมาย 

สาเหตุของการไมบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะในการดําเนินงานป ๖๐ 
บรรล ุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ ๑๐ การสรางคานิยมและทัศนคติที่ดีตอองคกร 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม 

กิจกรรมการเขารวมทัศนศึกษาสถานที่

สําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  
√  

- - 

โครงการสงเสริมและอนุรักษประวัติศาสตร

และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหวางการศึกษา

ดูงานของ นนร.        

√ 
 

- - 

กิจกรรมการทําบุญเนื่องในวันคลายวัน

สถาปนา กองวิชาฯ 
√  

- - 

กิจกรรมการมีสวนรวมในเรื่อง จรรยาบรรณ

อาจารย สวนการศึกษา 
√  

- - 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตกําลังพล 

- - - - - 

กลยุทธที่ ๑๑ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส 

- - - - - 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนา/ปรับปรุง ระบบฐานขอมูล และ 

website ของกองวิชา ให ทันสมัย 
√  

- - 

 



๓๕ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปาหมาย 

สาเหตุของการไมบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะในการดําเนินงานป ๖๐ 
บรรล ุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ ๑๒ การพัฒนาสภาพ แวดลอมภายในหนวยใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวย 

การปรับภูมิทัศนและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมภายในเขตสุขาภิบาล ของกอง

วิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

√ 
 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหนวยงานภายนอกเพื่อให รร.จปร. เปนที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

เปาประสงค : อจ.สกศ.รร.จปร. เขารวมสัมมนาหรือเขารับการฝกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวของ อยางนอยปละ ๒ ครั้งและเขารวมสัมมนาทาง

วิชาการที่สภาอาจารยฯ จัด รอยละ ๕๐ ของ จํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปาหมาย 

สาเหตุของการไมบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะในการดําเนินงานป ๖๐ 
บรรล ุ ไมบรรลุ 

กลยุทธที่ ๑๓ สงเสริมการศึกษาของกําลังพลและสงกําลังพลเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาหลักสูตรนอกทบ. ภายใน กห. และแผนการใชประโยชน 

- - - - - 

๒๑. แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสูตรภายในประเทศนอก กห. และแผนการใชประโยชน 

- - - - - 

๒๒. แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาของหลักสูตรตางประเทศและแผนการใชประโยชน 

- - - - - 

๒๓. แผนงานการสงกําลังพลเขารวมการประชุม/ สัมมนากับหนวยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและตางประเทศ 

โครงการเขารวมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 

กับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ 

√ 
 

- - 

กิจกรรมนําบุคลากรสายสนับสนุนเขา

อบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษา/ดูงาน 
√  

- - 

 

 

 



๓๗ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปาหมาย 

สาเหตุของการไมบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะในการดําเนินงานป ๖๐ 
บรรล ุ ไมบรรลุ 

กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ สําหรับ

โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

รร.จปร.กับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน

อื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

√ 

 

- - 

กลยุทธที่ ๑๔ หนวยงานภายในและภายนอกกองทัพบกท้ังภาครัฐเอกชนและประชาชนเชื่อมั่นและใหการยอมรับในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค 

กิจกรรมการสงเสริมงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
√ 

 
- - 

กิจกรรมการสงเสริมการตีพิมพหรือเผยแพร

ผลงานทางวชิาการงานวิจัยหรอืงาน

สรางสรรคระดับกองทัพระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติเพื่อการพัฒนานักวิจัย สาขา 

วิศวกรรมเครื่องกล รร.จปร. 

√ 

 

- - 

กิจกรรมสงเสริมการประกวดผลงานวิจัย

ดีเดนของอาจารย 
√  

- - 

๒๕. แผนงานการจัดการความรู (KM) 

โครงการจัดการความรู กวค. 

สกศ.รร.จปร. 

 √ - ปรับแผนปฏิบัติราชการให เปน 

 ๑ โครงงาน / ป 
 

 



๓๘ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปาหมาย 

สาเหตุของการไมบรรลุเปาหมาย ขอเสนอแนะในการดําเนินงานป ๖๐ 
บรรล ุ ไมบรรลุ 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเปน

อาจารยที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 

กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

√ 

 

- - 

โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการ

ขาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ / ผูเชี่ยวชาญ 

/ ผูทรงคุณวุฒิสนับสนุนหนวยงานอื่น 

√  - - 

การนําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใชใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ

วิจัย 

 √ - กวค.ฯ จะผลักดันใหการการนําความรูและ

ประสบการณจากการใหบริการทางวิชาการ

และวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอนและ/หรือการวิจัยมากยิ่งขึ้นโดยการชึ้

แจงและทําความความเขาใจของอาจารยใน

ที่ประชุมกองวิชา 

 



๓๙
 

 

 

 

 
ผนวกรายละเอียดโครงการ
กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเก ล้า
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 



๔๐
 

ช่ือโครงการ      โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจําปี ๒๕๕๙ 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กวค.สกศ.รร.จปร.  
๒. หลักการและเหตุผล  
      ปัจจุบันพลังงานเชื้อเพลิงเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับชีวิตประจําวันของมนุษย์และนับวันจะหมดไป การ
ประดิษฐ์ยานยนต์ท่ีสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากเท่าไรก็จะทําให้ยืดระยะเวลาการหมดไปของพลังงาน
เชื้อเพลิงของโลกมากข้ึนเท่านั้น  รวมท้ังสามารถช่วยลดมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการเผาไหม้ได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงจึงถือกําเนิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังและกระตุ้น
จิตสํานึกด้านการประหยัดพลังงานให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังเป็นโอกาสให้นักประดิษฐ์ไทย
ได้ท้าทายแนวความคิดใหม่ๆ ในการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางเทคโนโลยี จากทฤษฎีสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือยกระดับความสามารถนักประดิษฐ์ไทย ส่งเสริมการทํางานเป็นหมู่คณะและสนับสนุนการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงซ่ึงจัดข้ึนในประเทศไทย โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จํากัด 
ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
ข้ึนอย่างต่อเนื่อง ได้มีการปรับเปลี่ยนกติกา โดยกําหนดให้ทุกประเภทแข่งขันใช้เครื่องยนต์ฮอนด้าเวฟ ๑๑๐ ไอ 
ระบบหัวฉีดท้ังหมด เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ในการคัดเลือกทีมแข่งขัน
เข้าสู่ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ในส่วนท่ีเก่ียวกับ รร.จปร.นั้น ตามหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีการเรียนการสอนทางด้าน
เทคโนโลยียานยนต์ให้กับ นนร. ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ  การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงยังเป็นความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกับกลุ่มโครงงานของ นนร.อีกด้วย 
 เพ่ือให้ นนร. สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล มีทักษะและขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะเป็นวิศวกรของ
กองทัพต่อไปในอนาคต และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของ นนร. ให้ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมภายนอกใน
ระดับประเทศร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึงส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงในครั้งนี้ ในนามชื่อทีม “นายร้อย จปร.” เข้าร่วมหนึ่งทีม ซ่ึงในการเข้าร่วม
แข่งขันระยะแรก สถิติท่ีทําได้ไม่ถึง ๒๐๐ กม./ลิตร  
 สถิติระดับประเทศในการเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ ปีหลัง ดังนี้ 

หมายได้ลําดับท่ี/จํานวนทีมสถิติท่ีทําได้ปีท่ีเข้าร่วมแข่งขันครั้งท่ี เหตุ 
๒๕/๓๘๒ ทีม๖๓๑.๕๐๒๕๕๕๑๕
๔๓/๓๘๕ ทีม๕๔๒.๕๕๒๕๕๖๑๖

ว่ิงไม่ครบรอบเน่ืองจากยาง--๒๕๕๗๑๗
แตก 
เครื่องยนต์ขัดข้องสตาร์ทไม่--๒๕๕๘๑๘
ติด 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
             ๓.๑ เพ่ือการส่งเสริมทักษะด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้แก่ นนร. 
             ๓.๒ เพ่ือการปลูกฝังจิตสํานึกการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ นนร. 
             ๓.๓ เพ่ือการส่งเสริมการทํากิจกรรมเป็นหมู่คณะในการจัดทีมงานเพ่ือให้พร้อมในการแข่งขัน 
 
 



๔๑
 

๔. ตัวช้ีวัด 
 การเข้าร่วมแข่งขันวิ่งได้ครบรอบตามท่ีกติกาการแข่งขันกําหนด และสถิติความสิ้นเปลืองของน้ํามัน
เชื้อเพลิงท่ีใช้ 
 

๕. เป้าหมาย 
          ทําสถิติการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงให้ดีกว่าสถิติท่ีผ่านมา 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ส.ค. – พ.ย.๕๙ 
 

๗. วิธีการดําเนินการ  
        ๗.๑ แผนการดําเนินการ 

กิจกรรม 
เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

สถานท่ี 
พ.ย.ต.ค.ก.ย.ส.ค.

กวค.สกศ.รร.จปร.วางแผนการดําเนินการ
รร.จปร.ซักซ้อมและเตรียมการแข่งขัน

สนามแข่งขันกําหนดโดยผู้จัดการแข่งขันแข่งขันระดับประเทศ
รายงานผล      
 ๗.๒ เจ้าหน้าท่ีดําเนินงาน 

อจ.สกศ.รร.จปร.๗.๒.๑ พ.อ.โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.๗.๒.๒ ร.ท.อุกฤษณ์  อันทพิษ

 ๗.๓ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน 
นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จ๗.๓.๑ จ.ส.อ.กิตติชัย  ทุยดอย ปร. 

 ๗.๓.๒ ส.อ.ณรงค์  บุตรแสง    นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๔ นักเรียนนายร้อยสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจํานวน ๘ นาย  โดยใช้สถานท่ี ณ กวค.สกศ.รร.จปร.  
 

๘. งบประมาณ จากกองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจําปี ๒๕๕๙ จํานวนเงิน ๓๒,๐๒๐.- 
(สามหม่ืนสองพันยี่สิบบาทถ้วน) 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
กองวิชาฯ ดําเนินการติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน การขออนุมัติการเดินทางการเข้าร่วมแข่งขัน 

การร่วมการแข่งขัน และการรายงานผลการแช่งขัน ให้ สกศ.ฯทราบ 
 

๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
๑๐.๑ เป็นการส่งเสริมให้ นนร. ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการได้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน

เทคโนโลยียานยนต์ ร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ัวประเทศ   
๑๐.๒ เป็นการเผยแพร่สถาบัน รร.จปร. ในด้านวิศวกรรมให้สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศและสังคม

ภายนอกได้รู้จัก ว่ามีการเรียนการสอน   
 

     ขอรับรองว่าถูกต้อง 

               พ.อ. โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โ นายทหารโครงการ 
                                                                   ( โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ) 
                                                                          อจ.สกศ.รร.จปร.  



๔๒
 

ช่ือโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การซ่อมและปรนนิบัติบํารุงเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กแบบสะพาย” 
ประกอบ แผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวค.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
      ๒.๑ เครื่องตัดหญ้าแบบเครื่องยนต์ขนาดเล็กใช้สายสะพายหลังมีใช้กันจํานวนมากและมีอยู่ในหน่วยงาน
เกือบทุกหน่วย 
 ๒.๒ การใช้งานเครื่องตัดหญ้า ท่ีไม่ถูกวิธีและทําการปรนนิบัติบํารุงไม่ถูกต้องอาจทําให้การใช้งานได้ไม่
เต็มประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองพลังงานและอายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลง 
 ๒.๓ การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในการปรนนิบัติบํารุงและซ่อมแซมเครื่องยนต์ขนาดเล็ก สามารถ
เรียนรู้ได้โดยง่ายและสามารถนําไปใช้งานได้อย่างจริงจัง จะช่วยให้หน่วยประหยัดงบประมาณได้มาก 
๓. วัตถุประสงค์   
    ๓.๑ เป็นการส่งเสริมให้กําลังพลมีความรู้ในการปรนนิบัติบํารุงและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า 
   ๓.๒ เพ่ือประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาอุปกรณ์ของหน่วย 
 ๓.๓ เพ่ือเรียนรู้และใช้งานของเครื่องยนต์ตัดหญ้าตามขนาดกําลังเครื่องยนต์ ๒ – ๔ จังหวะ พร้อมท้ัง
คุณภาพของเครื่องตัดหญ้าและส่วนประกอบท่ีมีจําหน่ายในท้องตลาดต้ังแต่ราคาตํ่าสุดจนถึงสูงสุดให้ใช้งานได้ดี
และยาวนาน 
๔. ตัวช้ีวัด 
        ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม 
๕. เป้าหมาย 
        มีระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ จาก ๕.๐๐ 
๖ ระยะเวลาดําเนินงาน 
       เดือน ก.พ. ๖๐ จํานวน ๑ วัน ต้ังแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ รวม ๕ ชั่วโมง 
๗. วิธีการดําเนินงาน 
 ๗.๑ แผนงานในการดําเนินการ  

กองวิชาดําเนินการส่งหนังสือเชิญชวนผู้สนใจ- ๑ ก.พ.๖๐
กองวิชารวบรวมรายชื่อ- ๑๗ ก.พ.๖๐
จัดทําเอกสาร/คู่มือ/แบบประเมิน- ๒๐ ก.พ.๖๐
ดําเนินการฝึกอบรม ตามกําหนดการ- ๒๓ ก.พ.๖๐

หมายเหตุการปฏิบัติวัน เวลา
๒๓ ก.พ.๖๐   

พิธีเปิดการฝึกอบรม๐๙๐๐
การบรรยายโดยวิทยากร (๑)๐๙๑๕
พักรับประทานอาหารว่าง๑๐๓๐
การบรรยายโดยวิทยากร (๒)๑๐๔๕

๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ การสาธิตการถอดประกอบและการปรนนิบัติบํารุง  
การมอบใบประกาศนียบัตร/พิธีปิด๑๕๐๐ – ๑๕๑๕



๔๓
 

 ๗.๒ วิทยากร 
อจ.สกศ.รร.จปร.๗.๒.๑ พ.อ.โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.๗.๒.๒ ร.ท.อุกฤษณ์  อันทพิษ

 ๗.๓ เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน 
นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จ๗.๓.๑ จ.ส.อ.กิตติชัย  ทุยดอย ปร. 
นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร๗.๓.๒ ส.อ.ณรงค์  บุตรแสง . 

 ๗.๓.๓ นายฉัตรชัย  เขียวชอุ่ม   พนักงานราชการ 
 ๗.๔ ผู้เข้ารับการอบ กําลังพลท่ีสนใจและเจ้าหน้าท่ีท่ีใช้เครื่องตัดหญ้าในการปฏิบัติงานกองวิชาละ ๑ นาย 
โดยใช้สถานท่ี ณ กวค.สกศ.รร.จปร.  
 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ 
ความต้องการงบประมาณ จํานวน ๔,๒๕๐.- บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

     ๘.๑ หมวดค่าตอบแทน 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมสําหรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม  

๑๖ นาย × ๒๕ บาท เป็นเงิน ๔๐๐.- บาท
เป็นเงิน  ๒๐๐.- บาท- ค่าตอบแทนวิทยากร ๒ นาย × ๑๐๐ บาท
เป็นเงิน  ๓๐๐.- บ- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี ๓ นาย × ๑๐๐ บาท าท 

 ๘.๒ ค่าวัสดุ 
  - น้ํามันล้างเครื่องและอุปกรณ์ ๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท  เป็นเงิน    ๑๕๐.- บาท 
  - น้ํามันเบนซินสําหรับติดเครื่องยนต์ ๕ ลิตรๆ ละ ๓๐ บาท  เป็นเงิน    ๑๕๐.- บาท 
  - แปรงทําความสะอาดเครื่องยนต์ ๑๐ อันๆ ละ ๒๐ บาท  เป็นเงิน    ๒๐๐.- บาท 
  - อะไหล่สิ้นเปลืองสําหรับเครื่องตัดหญ้า   เป็นเงิน ๒,๐๐๐.- บาท 
 ๘.๓ หมวดค่าใช้สอย 

- ค่าจัดทําเอกสาร/คู่มือ/แบบประเมิน/ใบประกาศนียบัตร ๑๑ ชุด เป็นเงิน    ๒๒๐.- บาท 
เป็นเงิน ๓,๖๒๐.- บาทรวม

๙. การติดตามประเมินผล 
กองวิชาฯ โดยวิทยากร ดําเนินการติดตามการดําเนินการโครงการตามแผนงาน โดยการปรึกษาหารือ 

หรือการประชุม การขออนุมัติจัดการอบรม การอบรมและการประเมินผลการอบรม การรายงานผลการอบรม
ให้ สกศ.ฯทราบ 

 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ผู้เข้ารับการอบสามารถนําความรู้ไปใช้บํารุงรักษาและซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กในหน่วยของตน
ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน 
 ๑๐.๒ ช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมบํารุงและการจัดหาเครื่องใหม่มาใช้งาน 

  
     ขอรับรองว่าถูกต้อง 

               พ.อ. โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  นายทหารโครงการ 
                                                                   ( โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ) 
 



๔๔
 

ช่ือโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การล้างเครื่องปรับอากาศ 
ประกอบ แผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวค.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
 ๒.๑ เครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์ประจําสํานักงานท่ีมีความจําเป็น และมีอยู่ในหน่วยงานเกือบทุก
หน่วยภายใน สกศ.รร.จปร. ซ่ึงเครื่องปรับอากาศเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง 

 ๒.๒ การใช้งานเครื่องปรับอากาศในปัจจุบันขาดการปรนนิบัติบํารุงและดูแลรักษา ดังนั้นการใช้งาน
แบบไม่ถูกต้องและการขาดการปรนนิบัติบํารุงอย่างต่อเนื่องจะทําให้เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานท่ีสั้นลง 
ทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า 

 ๒.๓ สบร.รร.จปร.ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง มีกําลังพลไม่เพียงพอท่ีจะทําการปรนนิบัติ
บํารุงได้อย่างท่ัวถึง นอกจากนั้นค่าจ้างในการปรนนิบัติบํารุงและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยช่างภายนอกมี
ราคาสูง อีกท้ังการดูแลรักษาเบ้ืองต้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นจะต้องเป็นผู้ท่ีใช้งานเครื่องปรับอากาศนั้น ๆ  

 ๒.๔ การปรนนิบัติบํารุงเครื่องปรับอากาศ สามารถเรียนรู้ได้โดยง่าย  และสามารถนําไปใช้ได้อย่าง
จริงจัง ถ้าได้รับการอบรมอย่างถูกวิธี ซ่ึงจะช่วยให้หน่วยประหยัดงบประมาณการปรนนิบัติบํารุงได้มาก 

 ๒.๕ เป็นการสนับสนุนนโยบายเรื่องการประหยัดพลังงานของ  รร.จปร. และของ ทบ. 

๓. วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมซ่ึงเป็นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยใช้ มีความรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 

 ๓.๑ การใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง 

 ๓.๒ การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบ้ืองต้นระดับผู้ใช้งาน 

 ๓.๓ การล้างทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง 

๔. ตัวช้ีวัด 
          ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม 
๕. เป้าหมาย 
          มีระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ จาก ๕.๐๐ 
๖ ระยะเวลาดําเนินงาน 
        เดือน ม.ค. ๖๐ จํานวน ๑ วัน ต้ังแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ รวม ๖ ชั่วโมง 
๗. วิธีการดําเนินงาน 
 ๗.๑ แผนงานในการดําเนินการ  

กองวิชาฯ ดําเนินการส่งหนังสือเชิญชวนผู้สนใจ และข- ๑ ธ.ค. ๕๙ ออนุมัติดําเนินโครงการ 
กองวิชาฯ รวบรวมรายชื่อ- ๑๕ ธ.ค. ๕๙
จัดทําเอกสาร/คู่มือ/แบบประเมิน- ๒๐ ธ.ค. ๕๙
ดําเนินการฝึกอบรม ตามกําหนดการ- ม.ค.๖๐



๔๕
 

๗.๒ ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การปฏิบัติวัน  เดือน  ปี เวลา

พิธีเปิดการอบรมโดย  ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร.๐๙๐๐ – ๐๙๓๐
ระบบปรับอากาศเบ้ืองต้น และการดูแลรักษา การใช้ง๐๙๓๐ – ๑๐๐๐ านอย่างถูกต้อง 
พัก๑๐๐๐ – ๑๐๑๕
ฝึกปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศ๑๐๑๕ - ๑๒๐๐
พักรับประทานอาหารกลางวัน๑๒๐๐ - ๑๓๐๐
ฝึกปฏิบัติการล้างเครื่องปรับอากาศ (ต่อ)๑๓๐๐ - ๑๕๐๐
พิธีปิดการอบรมโดย  ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร.๑๕๑๕ – ๑๖๐๐

 
 ๗.๓ วิทยากรบรรยาย/วิทยากรสาธิต 

 ๗.๓.๑ พ.อ.โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา    อจ.สกศ.รร.จปร. 

 ๗.๓.๒ ร.ต.ธีรภัทร์  พันธ์กล้า    รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. 

๗.๓.๓ จ.ส.อ.กิตติชัย  ทุยดอย นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 

 ๗.๔ สถานท่ี 

 ๗.๔.๑ บรรยาย/สาธิต  ณ  อาคารประลอง กวค.สกศ.รร.จปร.  

 ๗.๔.๒ สถานท่ีปฏิบัติจริง  หน่วยงานต่าง ๆ ของ สกศ.รร.จปร. ท่ีมีความพร้อมในการปฏิบัติ 

 ๗.๕ ผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรงในการใช้เครื่องปรับอากาศของกองวิชา โดยไม่จํากัด
ชั้นยศและคุณวุฒิ จํานวนกองวิชาละอย่างน้อย ๒ นาย รวมประมาณ ๒๒ นาย 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ 
  ความต้องการงบประมาณ จํานวนเงิน ๒,๘๑๕ บาท เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 ๘.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม (๓๕ บาท × ๒๕ นาย)  เป็นเงิน ๘๗๕ บาท 

 ๘.๒ ค่าอาหารกลางวัน ๑ ม้ือ (๖๐ บาท × ๒๕ นาย)  เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 

 ๘.๓ ค่าเอกสาร จํานวน ๒๒ ชุด ๆ ละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๔๔๐ บาท 

๙. การติดตามประเมินผล 
  กองวิชาฯ ดําเนินการติดตามการดําเนินการโครงการตามแผนเวลา มีการประชุม การขออนุมัติ

จัดการอบรม การอบรมและการประเมินผลการอบรม การรายงานผลการอบรมให้ สกศ.ฯทราบ 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนําความรู้ไปใช้บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศเบ้ืองต้นในหน่วยงาน
ของตนเองให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน และยืดอายุการใช้งาน 
  ๑๐.๒ ชว่ยประหยัดงบประมาณท้ังในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าและการซ่อมบํารุง  

               พ.อ. โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  นายทหารโครงการ 
                                                                   ( โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ) 
                                                                            อจ.สกศ.รร.จปร.  
                 นายทหารโครงการ 
 



๔๖
 

โครงการ  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ 
นนร. กวค.สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ: กวค.สกศ.รร.จปร.   
 
๒. หลักการและเหตุผล 

สกศ.ฯ ได้ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม (กิจกรรมผู้เรียนหมายถึง กิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีดําเนินการโดยกองวิชาฯ เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม 
อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม ให้สอดคล้องกับผู้สําเร็จการศึกษาซ่ึงเป็นท่ีพึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก) ดังนั้น สกศ.ฯ จึงได้
นํา นนร. และกําลังพลทัศนศึกษาสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ในระหว่างการศึกษาดูงาน
นนร.ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ เพ่ือให้ นนร. และกําลังพล เกิดความรู้ความเข้าใจและพัฒนาความรู้ทางวิชาการ 
รวมถึงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยอีกท้ังเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารท่ีสืบทอดต่อเนื่องมา 

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ตรงในการทํางานให้กับผู้เรียน 
๓.๒ เพ่ือให้ นนร. และกําลังพล ตระหนักและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย

ช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ 
๓.๓ เพ่ือให้ นนร. และกําลังพล สกศ.ฯ มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมทางทหารท่ีสืบทอดกันมาจาก

หน่วยงานท่ีไปทัศนศึกษา 
 

๔. ตัวช้ีวัด 
       ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  
๕. เป้าหมาย 
       ระดับความพึงพอใจ ๔.๐๐ 
 
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๗. วิธีการดําเนินงาน 

๗.๑ วางแผนดูงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๗.๒ ติดต่อประสานหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนท่ีจะไปดูงาน 
๗.๓ นําคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยดูงานตามวันเวลาท่ีกําหนดในแผน 
๗.๔ รายงานสรุปผลการดูงาน 
๗.๕ ประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมเพ่ือนําไปปรับปรุงในปีถัดไป 
 

 



๔๗
 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ      - 
 

๙. การประเมินผล 
สํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 
๑๐. ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ นนร. และกําลังพล นําความรู้ท่ีได้จากการดูงานเป็นความรู้พ้ืนฐานเพ่ือประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
กองทัพได้ 

๑๐.๒ นนร. และกําลังพล ตระหนักและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยช่วยกัน
ส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ให้ดํารงอยู่ตลอดไป 

๑๐.๓ ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารท่ีดีงามได้รับการถ่ายทอดจากอดีตและนําไปสู่การพัฒนาในส่ง
ท่ีดีงามได้ในอนาคต 
 
 
       ลงชื่อ พ.ต.  วนชาติ   บริสุทธิ์  
                      ( วนชาติ   บรสิุทธิ์ )             
           นายทหารโครงการ 
 
 



๔๘
 

โครงการ  โครงการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.  
ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กวค.สกศ.รร.จปร.  
 
๒. หลักการและเหตุผล 

จากแผนพัฒนา ทบ. ว่าด้วยการพัฒนากําลังพล มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกําลังพล ให้สามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เทคโนโลยีการทหาร และด้านอ่ืนๆ สอดคล้องกับการท่ี สกศ.รร.จปร. 
ได้พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการ
จัดทํารายงานประเมินตนเองประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และสามารถแสดงถึงผลการปฏิบัติงานของ สก
ศ.รร.จปร. อย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ปัจจุบันยังมีปัญหาและอุปสรรคบางประการ เช่น ความเข้าใจในการเทียบเคียงมาตรฐานและตัวบ่งชี้เพ่ือแสดง
ถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง หรือการจัดเก็บ
หลักฐานเพ่ือแสดงถึงคุณภาพงานและพร้อมได้รับการตรวจสอบท้ังจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงาน
ภายนอก รวมท้ังสาธารณชน จากสภาพดังกล่าวจึงควรมีการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพให้สู่ระบบ
การปฏิบัติงานประจํา สามารถใช้เป็นกลไกทางการบริหารและสร้างวัฒนธรรมการทํางานเชิงคุณภาพให้แก่   
สกศ.รร.จปร. ต่อไป ดังนั้น กวค.สกศ.รร.จปร. จึงดําเนินการจัดทําโครงการเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
ฯ เพ่ือกําหนดภาระงานของกําลังพลใน กวค.สกศ.รร.จปร. และให้กําลังพลได้เล็งเห็นความสําคัญของการเข้า
ร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการฯ เนื่องจากการส่งกําลังพลของ รร.จปร. เข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการฯ  
เป็นการส่งเสริมให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนางานวิจัย ได้รับความรู้เพ่ิมเติม สามารถนําความรู้ท่ีได้มา
ประยุกต์ใช้กับการสอน นนร. และได้พบปะบุคคลท่ีอยู่ในวงวิชาการเดียวกัน ซ่ึงจะส่งผลดีในการประสานงาน
ต่อไป จึงเป็นการดําเนินการท่ีสามารถตอบสนองนโยบายของ ทบ. และระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนากําลังพลท้ังทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  
 
๓.วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้กําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. ได้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการฯ ท้ังของภาครัฐ
และภาคเอกชน  

๓.๒ เพ่ือให้กําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ
ประกอบ การเรียนการสอน นนร. ได้  
        ๓.๓ เพ่ือให้ รร.จปร. สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและเอกชน  
 
 
๔. ตัวช้ีวัด 
 เม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา ๒๕๕๙ กวค.สกศ.รร.จปร. จะต้องมีกําลังพลท่ีเข้าผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาทาง
วิชาการฯ อย่างน้อย ๒ การประชุม/สัมมนาทางวิชาการฯ 



๔๙
 

๕. เป้าหมาย 
 กําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. ไม่น้อยกว่า ๒ นาย/ปี หรือ ๒ รายการ/ปี  
 
๖. ระยะเวลาดําเนินงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๗. วิธีการดําเนินงาน 
 ๗.๑ กวค.สกศ.รร.จปร. ส่งโครงการการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานท้ังของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ประจําปีให้ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๒ กวค.สกศ.รร.จปร. ส่งเอกสารขออนุมัติให้กําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาให้  
สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๓ กวค.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน 
ประจําปีให้ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๔ กวค.สกศ.รร.จปร. รายงานผลการเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาให้ สกศ.รร.จปร. 

 
๘. ทรัพยากรและงบประมาณ  
 จากงบประมาณประจําปี / กทพ.รร.จปร.  
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ ประเมินผลจากจํานวนกําลังพลท่ีเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและ
ภาคเอกชน  
 ๙.๒ กําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้ท่ีได้จากการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานท้ังของ
ภาครัฐและภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และในชีวิตประจําวันได้  
 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ กําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ กับ
นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงานท้ังภาครัฐและเอกชน โดยสามารถนําความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ท่ี
ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา มาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  

๑๐.๒ กําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา กับ
หน่วยงาน ของภาครัฐและภาคเอกชน มาสร้างองค์ความรู้แก่หน่วยงานได้  

 
 
      ลงชื่อ   พ.ท.หญิง สุวิมล  เสนีวงค์ ณ อยุธยา 
                                    (สุวิมล  เสนีวงค์ ณ อยุธยา) 
                      นายทหารโครงการ 

        



๕๐
 

ช่ือโครงการ โครงการจัดการความรู้กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.  
ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กวค.สกศ.รร.จปร.  
 
๒. หลักการและเหตุผล 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าท่ีให้การศึกษาอบรมทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความรู้พ้ืนฐานในระดับ
ปริญญาตรี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีผู้อํานวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ
ในการให้การศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมท้ัง
สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก สถานการณ์ และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีภารกิจสรุปได้
ดังนี้ 

- เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นํา มีวินัย รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ 
อุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 

- มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอในการช่วยพัฒนา
ท้องถ่ินและประเทศชาติ 

- มีความเข้มแข็งท้ังทางร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดํารง
ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายท้ังในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กําลังพลในหน่วยของตน 

- มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอสําหรับเสริมสร้างคุณลักษณะข้างต้น และเป็น
ผู้ท่ีทันโลกทันเหตุการณ์ 

- มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 โลกและบ้านเมืองในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปมากมีรายละเอียดสรรพวิชาท่ีเป็นความรู้

ท่ีลึกซ้ึงมากมายมหาศาล ประเทศไทยเป็นท่ีแห่งหนึ่งท่ีเป็นศูนย์รวมของผู้มีความรู้เป็นศูนย์รวมนักวิจัยหรือมี
องค์ความรู้อย่างมากมายเช่นกัน ประเทศไทยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้านต่างๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ...”  

ดังนั้น กวค.สกศ.รร.จปร. จึงได้มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการความรู้ของ กวค.สกศ.รร.จปร. เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรู้มาอย่างต่อเนื่อง ซ่ึง
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ได้พิจารณากําหนดนโยบาย ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) 
เป้าหมายและกระบวนการ รวมท้ังจัดทําแผนให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ของกองทัพบก ในหัวข้อ 
การรักษาความม่ันคงของรัฐและตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ของ รร.จปร. ในหัวข้อการสร้างความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการอย่างเป็น
รูปธรรม อันจะนําไปสู่สัมฤทธิผลในการดําเนินงานของหน่วยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนการดําเนินงาน
การจัดการความรู้ 
 



๕๑
 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในหน่วยงานเพ่ือให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
๓.๒ สนับสนุนให้มีการประมวลความรู้ในหน่วยงานในด้านต่างๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงข้ึน 
๓.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการมีส่วนร่วมผลักดันการจัดการความรู้ในหน่วยงานและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างและเชื่อมโยงความรู้ การจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลความรู้เพ่ือให้

สามารถมีระบบสืบค้นข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๔. ตัวช้ีวัด 
       จํานวนหัวข้อการจัดการความรู้ภายใน กวค.สกศ.รร.จปร. 
 
๕. เป้าหมาย 

การจัดการความรู้ของ กวค.สกศ.รร.จปร. เป็นโครงการท่ีส่งเสริมให้ข้าราชการใน กวค.สกศ.รร.จปร. ซ่ึง
เป็นกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความรู้ในองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมี
การเผยแพร่ การเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเป็นจํานวนหัวข้อการจัดการ
ความรู้ของ กวค.สกศ.รร.จปร. ต้องไม่น้อยกว่า ๒ หัวข้อ 

 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 
 
๗. วิธีการดําเนินงาน 

หมายเหตุกิจกรรมการจัดการความรู้ห้วงเวลา
จัดทําแผนงาน กําหนดหัวข้อ และต้ังคณะทํางาน (KM Teamม.ค. ๕๙ กองวิชา)

กองวิชากองวิชาฯ ส่งหัวข้อ และคณะทํางาน ให้ สกศ.ฯก.พ. ๕๙
ดําเนินการตามข้ันตอนของกิจกรรมการจัดการความรู้ม.ค. – ส.ค. ๕๙

- การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

คณะทํางานกอง
วิชา 

คณะทํางานกองจัดทําเป็นรูปเล่มตามรูปแบบท่ีกําหนดส.ค. ๕๙
วิชา 

ดําเนินการในข้ันการเข้าถึงความรู้ โดยการนําองค์ความก.ค. – ก.ย. ๕๙ รู้ 
เผยแพร่ใน website เพ่ือให้ข้าราชการได้เข้าถึงแหล่งความรู้ 

คณะทํางานกอง
วิชา 

ก.ย. – ต.ค. ๕๙ สกศ.ฯ/รร.จปร.จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
ต.ค. – ธ.ค. ๕๙ สกศ.ฯ/รร.จปร.การประเมินและมอบรางวัล

 
๘.  ทรัพยากรและงบประมาณ  
 จากงบประมาณประจําปี / กทพ.รร.จปร.  
 
 



๕๒
 

๙. การติดตามประเมินผล 
      กองวิชาโดยคณะกรรมการ KM ของกองวิชา ดําเนินการติดตามการดําเนินการของคณะทํางาน KM โดย
การสอบถาม การประชุม และการตรวจสอบ 
 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ได้การจัดการความรู้ใน กวค.สกศ.รร.จปร. และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงาน 
 ๑๐.๒ เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ข้ึนภายใน กวค.สกศ.รร.จปร.  
 ๑๐.๓ เกิดการจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลความรู้ ทําให้สามารถมีระบบสืบค้นข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
             ลงชื่อ พ.ท. บุญอนันต์  อนันต์เสาวภาคย์  
                 (บุญอนันต์  อนันต์เสาวภาคย์)             
                นายทหารโครงการ 
 



๕๓
 

โครงการ   โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการ
วิทยานิพนธ์ ให้กับสถาบันภายนอก กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร.  
ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กวค..สกศ.รร.จปร.  
 
๒. หลักการและเหตุผล 

 กวค.สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยข้ึนตรงของ รร.จปร. มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบหลักท่ีสําคัญ คือ จัด
การศึกษาด้านวิชาการในระดับปริญญาตรีให้แก่ นนร. ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลให้ได้มาตรฐานตาม
ข้อกําหนดของสถานศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา 
และสภาวิศวกรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านวิชาการกับการทํางานราชการ ด้วยหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญของ กวค.สกศ.รร.จปร. 
ดังกล่าว กอปรกับปัจจุบันการบริการวิชาการนับว่าเป็นภารกิจท่ีทวีความสําคัญยิ่งข้ึน เพราะคณาจารย์ในแต่ละ
สาขาวิชาย่อมมีความเชี่ยวชาญท่ีแตกต่างกัน การท่ีสถาบันอุดมศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ทางวิชาการต่อกัน ย่อมส่งผลดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะจะได้ทําให้ผู้เรียนสามารถเติม
เต็มประสบการณ์และได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆ นอกจากในด้านการเรียนการสอนแล้ว คณาจารย์ผู้ท่ี
มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขายังสามารถเป็นท่ีปรึกษาในเรื่องท่ีตนมีความถนัดหรือเชี่ยวชาญในการพัฒนา
และสรรค์สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ  

ด้วยเหตุนี้ กวค.สกศ.รร.จปร. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาจึงตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าว และ
ได้จัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา /กรรมการวิทยากร /กรรมการวิชาชีพ/
กรรมการวิทยานิพนธ์ให้กับสถาบันภายนอกข้ึนเพ่ือแลกเปลี่ยนบริการและสนับสนุนความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาภายนอกรวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง    ในขณะเดียวกันก็เพ่ือช่วยทําให้บุคคลกรของ กวค.
สกศ.รร.จปร. ได้ใช้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ท้ังสามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการวิชาการตามโครงการนี้ กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยของ กวค.สกศ.รร.จปร. ต่อไป 

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการใช้ศักยภาพด้านต่างๆ ท่ีมีอยู่ของ กวค.สกศ.รร.จปร. บริการทางด้านวิชาการให้แก่
หน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอก รร.จปร.  

๓.๒ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ ประสิทธิภาพ และความรู้ของกําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. 
๓.๓ เพ่ือให้การสนับสนุนการบริการทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ท่ีขอรับการสนับสนุน  
๓.๔ เป็นการทําเครือข่ายอันดีระหว่าง กวค.สกศ.รร.จปร. กับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอก 

รร.จปร.  
 

๔. ตัวช้ีวัด 
       ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 
๕. เป้าหมาย 
 หน่วยงานท่ีได้รับบริการทางวิชาการ และอาจารย์ กวค.สกศ.รร.จปร. โดยเป้าหมายของโครงการไม่น้อย
กว่า ๔.๐๐ จาก ๕ คะแนน 



๕๔
 

๖. ระยะเวลาดําเนินงาน : ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
๗. วิธีการดําเนินงาน 
 ๗.๑ หน่วยงานภายนอกมีหนังสือเชิญให้ไปบริการทางวิชาการ 
 ๗.๒ เม่ือได้รับพิจารณาอนุมัติจากรร.จปร.แล้วจึงออกไปบริการทางวิชาการ 
 ๗.๓ ประเมินผลความพึงพอใจในการบริการทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก และการนํา 
ความรู้กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

 
๘. งบประมาณ : -  
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ การใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ๙.๒ การพัฒนาเนื้อหาวิชาและการเรียนการสอน และการวิจัย 

 
๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ เป็นการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ให้แก่กําลังพล กวค.สกศ.รร.จปร. ท่ีมีส่วนร่วมในการบริการกับ
หน่วยงานต่างๆ  
 ๑๐.๒ การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการ  
 ๑๐.๓ ประสบการณ์ท่ีได้รับจากหน่วยงานอ่ืนสามารถนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา กวค.สกศ.รร.จปร. 
 ๑๐.๔  หนว่ยงานท่ีได้รับบริการทางวิชาการเกิดความพึงพอใจและสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
โครงการและกองวิชาได้ 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
       ลงชื่อ พ.ท.บุญอนันต์  อนันต์เสาวภาคย์ 
                  (บุญอนันต์  อนันต์เสาวภาคย์)             
            นายทหารโครงการ 
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