
 
 
 

 
 
 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการ 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

ปีการศึกษา 2559 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



ค าน า 

 การจัดท าเอกสารประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์   
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี 2559 ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของ กมส.สกศ.รร.จปร. ในรอบหนึ่งปีท่ีผ่านมา 
เพื่อให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องทราบถึง ความส าเร็จของการจัดท าโครงการ/กิจกรรม รวมถึงข้อบกพร่อง 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลให้บางโครงการไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จท่ีต้ังไว้ได้ ท้ังนี้เพื่อให้ทุกส่วน     
ท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันหาหนทางในการส่งเสริม สนับสนุน แก้ไข ปรับปรุง การด าเนินการดังกล่าวนี้ให้
บรรลุผลในรอบปีต่อไป 
 
 
      

        พ.อ.     
         (ภาณุวัตร อาด า) 

                      ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
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บทน า 
 

กล่าวทั่วไป 
 กมส.สกศ.รร.จปร.  มีหน้าท่ีให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ นนร.สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ
พัฒนา โดยมีเป้าหมายในการผลิต นนร.ท่ีเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนา ซึ่งในการท าภารกิจ
ดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนงานการพัฒนาในด้านต่างๆ ขึ้นมา กล่าวคือ การพัฒนาบุคลากร
ทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนาอาคารสถานท่ี ตลอดจนงานบริการ
ทางวิชาการแก่หน่วยงานหรือสังคมภายนอก  ทางกมส.สกศ.รร.จปร.จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ 
ประจ าปี 2559 ขึ้น ท้ังนี้เพื่อการพัฒนาให้บรรลุภารกิจดังกล่าวและเพื่อให้เป็นแนวทางท่ีมีประโยชน์
ต่อการปฏิบัติราชการในปีต่อๆ ไป  
 
ปรัชญา 
 สร้างผู้น าให้มีความรู้  มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติ 
 
ปณิธาน 
 วิสัยทัศน์กว้างไกล  วินัยยอดเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม  วิชาการเลิศล้ า  พร้อมน าสังคม 
 
วิสัยทัศน์ 
 ยึดวินัย  ใช้ภาษา  สามัคคี  มีวิจัย  ใฝ่คุณธรรม 
 
เอกลักษณ์ 
 ผลิต นนร.ท่ีเป็นเลิศทางด้านการพัฒนา 
 
อัตลักษณ์ 
 เป็นสุภาพบุรุษ  นักรบ ท่ีมีหัวใจของนักพัฒนา มีความเป็นผู้น า ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
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ฝ่ายบริหาร 

ธุรการ สาขาวิชา 
 
 
 
 

สาขาวิชากฎหมาย 

สาขาวิชาสังคมวิทยา 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

โครงสร้างองค์การและการบริหาร 
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การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา 2558 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ 1  
 

หาเวทีให้ นนร. ร่วมแข่งขันทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

-นนร. ตอน สศ. 3 นาย เข้าร่วมแข่ง
ตอบปัญหากฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ ท่ีประเทศอิตาลี ผล
การแข่งขันได้รับรางวัลที่ 3 
-นนร. ตอน สศ. เข้าร่วมแข่งขันสุนทร
พจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 
17 ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง 

มาตรฐานที่ 2 1.ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย ปี 59 อจ. กมส. ของบ กทพ.ฯ ท างาน
วิจัย 2 นาย  

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัย ปี 59 กมส.ผลักดันให้มีอาจารย์ส่งผล
งานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ รร.จปร. จ านวน 3 
นาย 

3. ส่งเสริมให้น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ คณาจารย์ที่ท าวิจัย ได้มีการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทั้งในและ
นอกสถาบัน โดยเฉพาะในการบริการ
วิชาการและการบริการชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง โดยพ.อ.หญิง วิลาสินี น า
ผลงานวิจัยไปใช้กับกองทุนหมู่บ้าน 
โคกล าดวน 

มาตรฐานที่ 3 
 

1.ขอทุนระดับ ป.เอก จาก รร.จปร. - กมส. ส่งเสริมให้อาจารย์ กมส. ศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก จ านวน 3 นาย 

2.กระตุ้นให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมาก
ข้ึน 

-กมส. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ โดยอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาในระดับต่างๆ จ านวน 4 นาย 

มาตรฐานที่ 5 จัดก าลังพลที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี เพ่ือดูแลเรื่อง 
website และ update ระบบฐานข้อมูล 

ผอ. กมส. สั่งการให้นายทหารจ านวน 2 
นาย ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ของ 
กมส. คือ พ.ท.แดง และร.ท.ชัชชนก 
โดยให้มีการเช่าการบริการเว็บไซต์จาก
บริษัทเอกชน และให้นายทหารของ 
กมส. เป็น webmaster 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ 6 
 

สนับสนุนอาจารย์น าผลการบริการวิชาการมาใช้กบั
งานวิจัย 

-มี ร.อ.หญิง เพ็ญพรรณ เป็นนายทหาร
ประชาสัมพันธ์ / พิธีกร / เป็นวิทยากร
โครงการ “รู้รักสามคัคีเพราะเราคือพ่ี
น้องกัน” โดยได้น าความรู้จากการ
บริการวิชาการดังกล่าวมาท างานวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็น 
สมาร์ทแมน ตามนโยบายของผู้
บัญชาการทหารบก 
-กมส. สนับสนุนอาจารย์และนักเรียน
นายร้อยออกบริการวิชาการแก่ชุมชน
รอบรร.จปร.  

มาตรฐานที่ 7 สนับสนุนแผนการบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให้กอง
วิชามีกิจกรรมท าอย่างต่อเน่ือง 

- กิจกรรมปฐมนิเทศ  
- กิจกรรม พบพ่ีเก่าเล่าเรื่องใหม ่
- กิจกรรมภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมใต้
ร่มธงไทย 
- กิจกรรมภูมิปัญญาไทย วิถีชีวิตอย่าง
พอเพียง 
- กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์และ
นนร. 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

มาตรฐานที่ 8 
 

1.ควรมีการควบคุมติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังป ี

หัวหน้ามาตรฐาน 8 เข้าประชุมกับสปค.
และแจ้งในที่ประชุมกอง& เก็บบันทึก
ประชุม 

2.ให้ความส าคัญต่อการน าหลักฐานข้ึนระบบ
ฐานข้อมูล 

หัวหน้ามาตรฐานรับหลักฐานพร้อม
แขวนเอกสารหลักฐาน 

3.น าผลประเมินมาก าหนดแผนปฏิบัติราชการปี 60 ก าลังด าเนินการ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
จ านวน  5 โครงการ/กิจกรรม  บรรลุเป้าหมาย 3  โครงการ/กิจกรรม  ไม่บรรลุเป้าหมาย  2 
โครงการ/กิจกรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 2  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึง
ประสงค์ของกองทัพบก  จ านวน  39  โครงการ/กิจกรรม  บรรลุเป้าหมาย 35 โครงการ/กิจกรรม   
ไม่บรรลุเป้าหมาย 4  โครงการ/กิจกรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อให้ สกศ.ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็นท่ียอมรับในทุกด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับวิชาการอย่างต่อเนื่อง จ านวน  12 โครงการ/กิจกรรม  บรรลุเป้าหมาย 9 โครงการ/
กิจกรรม  ไม่บรรลุเป้าหมาย 3 โครงการ/กิจกรรม 
 สรุปผลการด าเนินงานท้ัง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวนท้ังส้ิน 56  โครงการ/กิจกรรม     
ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย 47  โครงการ/กิจกรรม  ไม่บรรลุเป้าหมาย 9 โครงการ/กิจกรรม  
รายละเอียดตามตารางและแบบรายงานฯ 
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ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม กมส.สกศ.รร.จปร.  
ปีการศึกษา 2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง     

   การจัดก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัยมงคล 
เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

    

   การจัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล      

2. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 
   การตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

    

3. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
   การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติฯ     

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

4. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
   การบริหารและพัฒนาหลักสูตร กมส.ฯ     

   โครงการ พัฒนาจัดระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

    

   การส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาชา
บริหารงานภาครัฐและการปกครอง และสาขาการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

    

   การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา     

   การจัดท า มคอ.3 ถึง มคอ. 7     

   การแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานศึกษา     

5. แผนงานการพัฒนาต ารา เอกสารประกอบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน 
   การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้     

   โครงการ พัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
กมส. 

    

   การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน     
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
6. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
   การประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียน
การสอนและทรัพยากรการเรียนรู้ 

    

7. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารของทบ. 
   การจัดหาจัดเตรียมสถานที่สอบ     

8. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 
   โครงการ ประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
นนร.ชั้นปีที่ 5 

    

   โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่     

   โครงการ ฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 สาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

    

   การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของนนร. ปีการศึกษา 2559     

   การตีพิมพ์ เผยแพร่หรือการน าไปใช้ประโยชน์ของโครงงานวิจัย 
นนร. 

    

   การจัดทัศนศึกษาของคณาจารย์และนนร.     

   การเชิญผู้มีประสบการณ์และความรู้จากหน่วยงานภายนอกมาให้
ความรู้ นนร. 

    

   การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร. กมส.      

9. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 
   โครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ นนร.ฯ     

   การจัดพิธีปฐมนิเทศ : วันทาบูชาครู     

   การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ     

   การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย นนร. : การจัด
กิจกรรม ห้านาที มีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และความ
รับผิดชอบ 

    

10. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

   การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการ กมส.ฯ 

    

   การแต่งต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

    

   การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้แก่บุคลากร กมส. 
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 

บรรล ุ ไมบ่รรล ุ
   การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปี
การศึกษา 2560 

    

   การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ปีการศึกษา 2559 

    

   การจัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษา (จัดท า SAR)     

11. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 
   การส่งบุคลากรเข้าอบรมการปรนนิบัติบ ารุง และแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

    

12. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค 
   โครงการ ส ารวจและประมาณการเพ่ือการซ่อมแซมอาคาร กมส.
เพ่ือรองรับบัณฑิตศึกษา 

    

13. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล 
   การส่งเสริมให้ก าลังพลมีความต้ังใจในการศึกษาหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการ 

    

   โครงการ สนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงานเพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

    

14. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้กับก าลังพล 
15. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างการศึกษาดูงานของนนร. 

    

   การจัดกิจกรรม พบพ่ีเก่าเล่าเรื่องใหม่     

   การจัดกิจกรรม ภูมิปัญญาไทย: วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย     

16. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตก าลังพล 
17. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   การท า E-learning     

18. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การพัฒนาเว็บไซต์     

19. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย 
   โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ กมส. และ 5 ส. : Big Cleaning Day     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานภายนอก 
เพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรล ุ ไมบ่รรล ุ

20. แผนการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอกทบ. ภายใน กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 
21. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงข้ึนของหลักสูตรภายในประเทศนอกกห. และแผนการใช้ประโยชน์ 
   โครงการ ส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก
ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

    

22. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาของหลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน์ 
23. แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
   การส่งผู้บริหาร/อาจารย์ เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา     

   การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน     

24. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
   โครงการ ส่ งเสริมเพ่ือการ วิจัยและงานสร้างสรรค์ กมส.          
สกศ.รร.จปร.  

    

   การส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์     

25. แผนงานการจัดการความรู้ (KM) 
   การจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร.     

26. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
   การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษา
ต่อบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

    

   โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/
กรรมการวืชาการ/ กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

    

   โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ ข้าราชการเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

    

   การสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และ
หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

    

   โครงการ บริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง     

   โครงการ น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559  
จ าแนกตามโครงการ/ กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : บุคลากรของสกศ.ฯมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 
1.  แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โครงการขอตามรอยพระยุคลบาท
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวนบทความที่
น าเสนอผ่านรายการ
วิทยุต่อปี  

ไม่น้อยกว่า 40  
บทความ 

47 บทความ    - พ.อ.  
ขัตติยพงศ์ 

9.1-6 
10.2-1 

การจัดก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย
และถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

จ านวนก าลังพลที่ร่วม
พิธี 

ร้อยละ 50 ของจ านวน
ก าลังพล 
 

ร้อยละ 50    - ร.อ.สุรินทร์ 9.1-7 
9.1-8 

การจัดก าลังพลร่วมบรจิาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล 

จ านวนก าลังพล  
ที่ร่วมบริจาคโลหิต 

2 คน 0    ไมม่ีผู้ประสงค์
บริจาค 

ร.อ.สุรินทร์ 9.1-9 
9.1-10 

2. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 
การตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จ านวนข้อความหรือ
คลิป หรือ URL ที่
ตรวจสอบพบ 

ไม่น้อยกว่า 600 
ข้อความ 

มากกว่า ๖๐๐ ข้อความ    - พ.ท.แดง 9.1-11 
9.1-12 

กลยุทธ์ที ่2 การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
3. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณค์วามรักชาติ 
การปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติฯ 

จ านวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า 10 คน     ไม่มีการจัดอบรม พ . อ .  ห ญิ ง 
สาธนี 

9.1-13 
9.1-14 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้มาตรฐาน 
4. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
กมส.ฯ 

-การแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ 
-การประชุม
คณะกรรมการฯ 

-1 ชุด 
 
-ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

1 ชุด 
 
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

   - พ.อ.หญิง 
นภางค ์

3.1-1 – 
3.1-4 
3.3-2 

โครงการ พัฒนาจัดท าระบบ
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรผ่านการ
รับรองจากสภา 
รร.จปร. 

ร้อยละ 100 ไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้    -อาจารย์ไม่มี
คุณสมบัติตาม
เกณฑ์ 
-นโยบายมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

พ.อ.เสรี ไม่อยู่ใน 
SAR 

การส ารวจความต้องการศึกษาต่อ
ในระดับบัณฑิตศึกษาสาขา
บริหารงานภาครัฐและการ
ปกครองและสาขาการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

ความต้องการศึกษา
ต่อในสาขาท่ีส ารวจ 

ร้อยละ 20 ร้อยละ 68.2    - พ.อ.หญิง 
พิมลพรรณ 

ไม่อยู่ใน 
SAR 

การประเมินผลการเรียนการสอน
รายวิชา 

ผลการประเมิน ไมน้อยกว่า 3.51 มากกว่า 3.51 ท้ังสองภาค
การศึกษา 

   - พ.ต.หญิง  
ดลยา 

3.2-3 
3.2-4 

การจัดท า มคอ. 3 ถึง  
มคอ.7 

มคอ. 3-7 ร้อยละ 100 ของวิชาท่ี
สอน 

ร้อยละ 100    - พ.ต.หญิง  
ดลยา 

3.1-6 
9.1-1 
9.1-18 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานการศึกษา 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

1 ค าสั่ง 1 ค าสั่งแต่งต้ังฯ     - พ.อ.หญิง  
อาภัสรา 

3.3-5 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
5. แผนงานการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

1 ค าสั่ง 
ประชุม 2 ครัง้ 

1 ค าสั่ง/ประชุม 2 ครั้ง    - พ.อ.หญิง 
ดรรชนวรรณ 

3.4-1 

โครงการพัฒนาต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน กมส.ฯ 

จ านวนวิชาท่ีมีการใช้
เอกสารที่เป็นระบบ 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
ของรายวิชา 

ร้อยละ 100 
ปรับปรุงร้อยละ 32.5 
 

   - พ.อ.หญิง 
ฉัตรแก้ว 

ไม่อ ยู่ใน 
SAR  

6. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
การปรับปรงุและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน 

จ านวนวิชาท่ีมีการใช้
สื่อการสอนที่มีการ
ปรับปรุงอย่าง
เหมาะสม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของรายงวิชา 

ร้อยละ 97.5 
ปรับปรุงร้อยละ 70 

   - พ.อ.หญิง 
ฉัตรแก้ว 

ไม่อ ยู่ใน 
SAR  

กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการด้านอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและทรัพยากรการ
เรียนรู้ฯ 

คะแนนความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 3.51 4.28    - พ.อ.หญิง
ดรรชนวรรณ 

3.4 -1 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนตท. (ทบ.) ด้านวิชาการให้มีความโปร่งใสบริสุทธ์ิยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
กลยุทธ์ที่ 5 นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของทบ. 
การจัดหาจัดเตรียมสถานที่สอบ มีความเหมาะสม

เพียงพอ 
ร้อยละ 100 ร้อยละ 100    - พ.อ. 

ภาณุวัตร  
ไม่อยู่ใน 
SAR 

เป้าประสงค์ : จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของนนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบคัดเลือกเข้าเป็นนตท.(ทบ.) 
เพ่ิมข้ึนทุกป ี
8. แผนงานการพัฒนาผู้เรียน 
โครงการ ประเมินความสามารถ
ด้านเทคโนโลยึสารสนเทศของ 
นนร.ชั้นปีที่ 5 

ระดับความเชื่อมั่นใน
ขีดความสามารถของ 
นนร. 

ร้อยละ 70 -    ไม่มีการ
ด าเนินการ 

พ.อ.พลพัต 1.2-1 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ 
ของ นนร. 

จ านวนนนร.ที่เลิกได้
โดยเด็ดขาด/ที่สูบ
น้อยลง/ที่เป็นผู้สูบ
หน้าใหม่ 

ร้อยละ 10 /50/0 
ตามล าดับ 

0 /7 /0    โครงการของรร.
ถูกยกเลิก 
ก า ร ร ณ ร ง ค์ มี
เฉพาะใน สกศ.ฯ 

พ.อ.เสรี 9.1-3 
 

โครงการ ฝึกปฏิบัติงานด้านการ
พัฒนาชุมชนชั้นปีที่3 สาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

ความพึงพอใจของ
นนร. 
ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการชุมชน 

ไม่น้อยกว่า 4.5 
 
ไม่น้อยกว่า 4.5 

-4.86 
 
-4.95 
 

   - พ.อ. 
ขัตติยพงศ์ 

6.1-2 – 
6.1-5 
6.2-2 – 
6.2-7 

การประกวดงานวิจัยดีเด่นของ
นนร.ปีการศึกษา 2559 

จ านวนผลงานที่ได้รับ
รางวัล 

1 ผลงาน 1 ผลงาน    - พ.อ.หญิง
พิมลพรรณ 

1.3-1 – 
3.1-3 



 

 

14 

 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การตีพิมพ์ เผยแพร่หรือการ
น าไปใช้ประโยชน์ของ
โครงการวิจัยนนร. 

-จ านวนผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ 
-จ านวนผลงานที่
น าไปใช้ประโยชน์ 

2 กลุ่ม และ 2 ผลงาน 3 กลุ่ม และ 3 ผลงาน     ร.ท.หญิง  
ชัชชนก 

1.3-1 –  
1.3-3 

การจัดทัศนศึกษาของคณาจารย์
และนนร. 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.51 3.67    - พ.อ.หญิง  
วิลาสีนี 

2.4-1 –  
2.4-3, 
2.4-5 

การเชิญผู้มีประสบการณ์และ
ความรู้จากหน่วยงานภายนอกมา
ให้ความรู้นนร. 

จ านวนการเชิญผู้มา
ให้ความรู ้

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ภาค
การศึกษา  

7 ครั้ง    - ร.อ.หญิง  
ณริตศา 

1.4-1 
 

เป้าประสงค์ : รักษามาตรฐานทางด้านคุณ ภาพของนนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรมเพ่ือเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
9. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 
การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
นนร.กมส. 

จ านวนครั้งที่ นนร.
เข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา 

3 ครั้ง 3 ครั้ง    - ร.อ.หญิง 
เพ็ญพรรณ 

ไม่อยู่ใน 
SAR 

โครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น าแก่นนร. สาขาสังคมศาสตร์
เพ่ือการพัฒนา 

ระดับความพึงพอใจ
ของอาจารย์และ
นายทหารปกครอง 

3.51  ชั้นปีที่ 2  ได้ 4.05 

ชั้นปีที่ 3 ได้ 3.5 

ชั้นปีที่ 4 ได้ 3.7 

ชั้นปีที่ 5 ได้ 4.14 

   - พ.อ. 
ยุทธพงศ์ 

9.2-10  

การจัดพิธีปฐมนิเทศ : วันทาบูชา
คร ู

การจัดกิจกรรม 1 ครั้ง 1 ครั้ง    - พ.ท. ฐนัส 7.1-2 
7.1-8 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ การจัดกิจกรรม 

 
1 ครั้ง 1 ครั้ง    - พ.ท.ฐนัส 7.1-7 

7.1-8 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวินัยนนร.: กิจกรรม
ห้านาทีมีคุณธรรม จริยธรรม 
อุดมการณ์และความรับผิดชอบ 

จ านวนครั้งการอบรม
และการตรวจ
ระเบียบนนร.ของกอง
วิชา 

ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/
สัปดาห์ 

มากกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์    - พ.อ.      
ยุทธพงศ์ 

9.2-10 

เป้าประสงค์ : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและน ามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและบุคลากรสกศ .ฯมีความรู้ความเข้าใจระบบการประกัน
คุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
10. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษา เพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการ กมส.ฯ 

แผนปฏิบัติราชการ 
กมส. 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100    - พ . ท . ห ญิ ง  
สิริกาญจน์ 

7.1-1 
7.2-1 

การแต่งต้ังคณะกรรมการที่
เก่ียวข้องกับงานประกันคุณภาพฯ 

ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ 

1 ค าสั่ง ค าสั่งแต่งต้ังประจ าปี 59    - พ.อ.หญิง  
วิลาสีณี  

8.2-7 
8.2-8 

โครงการ สง่เสริมความรู้ความ
เข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้แก่บุคลากรกมส.ฯ 

การจัดการอบรมโดย
กองวิชาและ
หน่วยงานต่างๆ  

2 ครั้ง/ปีการศึกษา 2 ครั้ง    - พ.อ.หญิง  
วิลาสีณี  

8.2-7 
8.2-8 
8.2-10 
8.2-11 
8.2-15 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การประชุมคณะกรรมการบรหิาร
การศึกษา เพ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงาน ปีการศึกษา 2559 
พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปี
การศึกษา 2560 

การเข้าร่วมของก าลัง
พลและ
คณะกรรมการ 

1 ครั้ง มีการประชุมเก่ียวกับ
แผนปฏิบัติราชการทุกครัง้ที่
มีการประชุมกองวิชา
ประจ าเดือน 

   - พ.ท.หญิง  
สิริกาญจน์ 

8.2-8 

การจัดท ารายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
2559 

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 100 ประเมินแผนปฏิบัติราชการ 
กมส. 2559 

   - พ.ท.หญิง  
สิริกาญจน์ 

 

การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองประจ าปี (จัดท า SAR) 

ความถูกต้องและ
ทันเวลาในการจัดท า
รายงานประกัน
คุณภาพ 

ร้อยละ 100 มีการจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองประจ าปี
ครบถ้วน 

   - พ.อ. 
ขัตติยพงศ์ / 
ร.ต.หญิง  
นัฐพร /  
ร.ต.หญิง  
ธิริญญา  

8.1-1 
8.2-1 

เป้าประสงค์ : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบ ารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆแก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกครั้งที่สกศ.ฯได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 
11. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 
การส่งบุ คลากรเ ข้าอบรมการ
ปรนนิบัติบ ารุงและแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

จ านวนชั่วโมงในการ
เข้ารับการอบรม 

20 ชม./ปี/คน 3.5 ชม.    กมส. ไม่มีขีด
ความสามารถใน
การจัดอบรมได้
เอง จึงต้องพ่ึงพา
หน่วยงานอื่น 

พ.อ.พลพัต 
 

5.4-3 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์อาคารส านักงานอาคารเรียนและบ้านพักของทางราชการในความรับผิดชอบของสกศ.ฯให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง 
12. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอ านวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภค 
โครงการส ารวจและประมาณการ
เพ่ือซ่อมแซมอาคาร กมส. เพ่ือ
รองรับบัณฑิตศึกษา 

ปร ะ ม า ณก า ร ง า น
ซ่อมแซมอาคารของ
กมส. 

กมส.ส่งประมาณการให้
สกศ. รร.จปร. 

-    หลักสูตร ป.โท 
ถูกระงับไว้
ชั่วคราวจึงไม่มี
การด าเนินการ 

พ.อ.พลพัต 
 

ไม่อยู่ใน 
SAR 

เป้าประสงค์ : ในแต่ละปี อจ.สกศ.ฯ แต่ละคนต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ที่สภา
อาจารย์จัดร้อยละ 50 ของจ านวน อจ.สกศ.ฯ ท้ังหมด 
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 
13. แผนงานส่งเสริมพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล 
การส่งเสริมให้ก าลังพลมคีวาม
ต้ังใจในการศึกษาหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการ 

จ านวนก าลังพลที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตร 

ร้อยละ 100 3 นาย (ร้อยละ 100)    - ร.อ.หญิง  
เพ็ญพรรณ 

2.4-4 
 

โครงการ สนับสนุนการจัดท าและ
การรับรองผลงานเพ่ือขอต าแหน่ง
ทางวิชาการสภาอาจารย์ สก
ศ.รร.จปร. 

จ านวนอาจารย์ที่เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ไม่น้อยกว่า 2 คน 4 คน    - พ.อ.หญิง
พิมลพรรณ 

8.2-4 

14. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศฯ 
-         
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : สกศ.ฯ จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ 10 การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
15. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การส่งเสริมและอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างการศึกษาดูงานของนนร. 

ความพึงพอใจของ 
นนร. 

ไม่น้อยกว่า 3.51 
 

4.56    - พ.ต.ฐนัส 7.1-6 
7.1-8 

การจัดกิจกรรม พบพ่ีเก่าเล่าเรื่อง
ใหม่ 

ความพึงพอใจของ
นนร. 

ไม่น้อยกว่า 3.51 
 

4.67    - พ.ต.ฐนัส 7.1-3 
7.1-8 

การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทย:วัฒ
ธรรมใต้ร่มธงไทย(ทัศนศึกษาฯ/ดู
งาน) 

ความพึงพอใจของ
นนร. 

ไม่น้อยกว่า 3.51 
 

4.38 
 

   - พ.ต.ฐนัส 7.1-4 
7.1-8 

16. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตก าลังพล 
-         

เป้าประสงค์ : สกศ.ฯ มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการศึกษาการวิจัยการบริหาร งานของสกศ.ฯ ท่ีสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
กลยุทธ์ที่ 11 การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 
17. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การท า E – learning  
 

จ า น ว น วิ ช า ที่ น า
เน้ือหาเข้าสู่ระบบ  
e-learning 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80    - พ.ท. แดง 8.2-12 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คา่เป้าหมาย ผลการด าเนินการ การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่
บรรลุเป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

หลักฐาน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

18. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาเว็บไซต์ ความพึงพอใจของ

ผู้ใช ้
 

3.51 3.51    - ร.ท.ภริลพัจ, 
ร.ท.หญิง  
ชัชนก 

8.2-12 

เป้าประสงค์ : สกศ.ฯ มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 12 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
19. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย 
โครงการ ปรบัปรุงภูมิทัศน์ และ 5 
ส. กมส.ฯ : big cleaning 

ระดับความพึงพอใจ
ของบุคลากรและ
นนร. 

3.51 
 

3.60    - ร.อ.สุรินทร์ ไม่อยู่ใน 
SAR 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : อจ.สกศ.ฯ เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัดร้อยละ 50 ของ
จ านวนอจ.สกศ.ฯทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่13 ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
20. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอกทบ. ภายในกห.ฯ 
21. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาฯนอกกห.ฯ 
โครงการ สง่ก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการศึกษา
สูงข้ึน 

ไมน้่อยกว่า 1 
นาย 

3 นาย    - พ.ท.ถนัดกิจ 8.2-3 
 

22. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาของหลักสูตรต่างประเทศฯ 
23. แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ทั้งภายในและต่างประเทศ 

จ านวนผู้เข้าร่วม
การประชุมสัมมนา 

ไมน้่อยกว่า 4 
นาย/ปี
การศึกษา 

8 นาย    - พ.ท.หญิง 
ออมณ ี

ไม่อยู่ใน 
SAR 

การส่งบคุลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

จ านวนผู้เข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

ไม่น้อยกว่า 5 
คน 

5 คน    - พ.ต.ฐนัส, 
ร.อ.หญิง
เพ็ญพรรณ 

5.4-1 
5.4-2 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : ให้การสนับสนุนแก่รร.จปร. ในการจัดต้ังศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัยเพ่ือสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวิจัยของนนร. อาจารย์และทบ. ภายในพ.ศ.2559 
กลยุทธ์ที่ 14 หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
24. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
โครงการสง่เสริมเพ่ือการวิจัย/งานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ 

1 จ านวนอาจารย์ที่
มีผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  
2 จ านวนผลงานที่
ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ 

2 คน และ 2 
ผลงานต่อปี
การศึกษา 

จ านวน 4 คน  
2 ผลงาน 

   - ร.ท.หญิง  
ชัชชนก 

2.1-1 
 

การส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ
อาจารย์ 

ผลงานวิจัยดีเด่นที่
ได้รับรางวัล 

1 ผลงาน 
 

1 ผลงาน    - พ.อ.หญิง 
นภางค ์

2.2-1 

25. แผนงานการจัดการความรู้ (KM) 
การจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. จ านวนเรื่อง 2 เรื่อง 1 เรื่อง    - พ.อ.   . 

ยุทธพงษ์ 
9.2-3 
9.2-11 

26. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์
การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและ
ลูกจ้างทบ. 

ระดับความพึงของ
ผู้รับบริการ 

4 คะแนน มากกว่า 4    - ร.อ.หญิง 
ณริตศา 

ไม่อยู่ใน 
SAR 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / กรรมการ
วิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

3.51 -    ไม่มีการด าเนินการ พ.ท.หญิง  
อารีย์วรรณ 

ไม่อยู่ใน 
SAR 

โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

3.51 5.00    - พ.ท.หญิง  
อารีย์วรรณ 

ไม่อยู่ใน 
SAR 

การสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่
ชุมชนสังคม และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

3.51 4.00    - พ.ท.หญิง  
อารีย์วรรณ 

6.1-1 
6.1-2 
 

โครงการ บริการทางวิชาการผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

3.51 มากกว่า 4    - พ.อ.หญิง   
สาริณ ี

6.1-1 
6.2-1 
10.2-3 

โครงการ น าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

จ านวนการบริการ
วิชาการฯ ท่ีน ามาใช้
ในการพัฒนาการ
สอนและ/หรือการ
วิจัย 

ร้อยละ 80 3 นาย    ไม่สามารถออกค าสั่งที่เป็น
ทางการได้ 
ข้อจ ากัดในด้านยานพาหนะ
ในการเดินทางลงพ้ืนที่ 

ร.ต.หญิง  
นัฐพร, 
ร.ต.หญิง  
ธิริญญา 

8.2-6 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามแผนงาน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่
บรรลุเป้าหมาย ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

เป้าประสงค์ : บุคลากรของสกศ.ฯ มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 
กลยุทธ์ที่ 1 การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 
1.  แผนงานการพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

3 2 1 66%    โครงการบริจาค
โลหิตไม่บรรล ุ

2. แผนงานการใช้มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและ
การกดดันทางสังคม 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

1 1 - 100 %     

กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
3. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

1 - 1 0 %    ไม่มีการจัดอบรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้มาตรฐาน 
4. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร จ านวนโครงการที่บรรลุ

เป้าหมาย 
100% 

 
6 5 1 83%    โครงการพัฒนาฯ ป.

โท ไม่บรรลุ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
5. แผนงานการพัฒนาต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 2 2 - 100%     

6. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

2 2 - 100%     

เป้าประสงค์ : รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนตท. (ทบ.) ด้านวิชาการให้มีความโปร่งใสบริสุทธ์ิยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
กลยุทธ์ที่ 5 นนร. ที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
7. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนทหารของทบ. 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 1 1 - 100%     

เป้าประสงค์ : จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของนนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบคัดเลือกเข้าเป็นนตท .(ทบ.) 
เพ่ิมข้ึนทุกป ี
8. แผนงานการพัฒนาผู้เรียน จ านวนโครงการที่บรรลุ

เป้าหมาย 
100% 

 
7 5 2 71%    โครงการประ เมิน

ความสามารถด้าน
เทคโนโลยีนนร. และ 
ลด ละเลิกบุหรี ไม่
บรรลุ 
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แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : รักษามาตรฐานทางด้านคุณ ภาพของนนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรมเพ่ือเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
9. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า จ านวนโครงการที่บรรลุ

เป้าหมาย 
100% 

 
5 5 - 100%     

เป้าประสงค์ : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและน ามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและบุคลากรสกศ.ฯมีความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
10. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา จ านวนโครงการที่บรรลุ

เป้าหมาย 
100% 

 
6 6 - 100%     

เป้าประสงค์ : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบ ารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆแก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกครั้งที่สกศ.ฯได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ 
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 
11. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

1 - 1 0%    ชม. การเข้าอบรม
กับหน่วยอื่นไม่ครบ
ตามที่ก าหนด และ
กมส.ไม่มีศักยภาพ
จัดอบรมได้เอง 

เป้าประสงค์ : ปรนนิบัติบ ารุงสิ่งอุปกรณ์อาคารส านักงานอาคารเรียนและบ้านพักของทางราชการในความรับผิดชอบของสกศ.ฯให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง 
12. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก
สร้าง สิง่อ านวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

1 - 1 0%    หลั กสู ต รป . โ ท ถูก
ระงับ  จึ ง ไม่ มี กา ร
ด าเนินโครงการ 
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แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : ในแต่ละปี อจ.สกศ.ฯ แต่ละคนต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์
จัดร้อยละ 50 ของจ านวน อจ.สกศ.ฯ ท้ังหมด 
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาขีดความสามารถด้านก าลังพล 
13. แผนงานส่งเสริมพัฒนาขีด
ความสามารถของก าลังพล 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

2 2 - 100%     

14. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศฯ 

- - - - - - - -  

เป้าประสงค์ : สกศ.ฯ จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ 10 การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
15. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

3 3 - 100%     

16. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตก าลังพล 

- - - - - - - -  

เป้าประสงค์ : สกศ.ฯ มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในการศึกษาการวิจัยการบริหารงานของสกศ.ฯ ท่ีสามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
กลยุทธ์ที่ 11 การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 
17. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

1 1 - 100     

18. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

1 1 - 100%     
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แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่
บรรลุเป้าหมาย ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

เป้าประสงค์ : สกศ.ฯ มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 12 การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
19. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วย 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

1 1 - 100%     

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
เป้าประสงค์ : อจ.สกศ.ฯ เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเก่ียวข้องอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัดร้อยละ 50 ของ
จ านวนอจ.สกศ.ฯทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่13 ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและส่งก าลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
20. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนอกทบ. ภายใน  
กห.ฯ และแผนการใช้ประโยชน์ 

- - - - - - - -  

21. แผนงานส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษา
ในระดับสูงข้ึนของหลักสูตร
ภายในประเทศ นอกกห.และแผนการใช้
ประโยชน์ 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

1 1 - 100%   -  
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แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่

บรรลุเป้าหมาย ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
22. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาของหลักสูตรต่างประเทศฯและ
แผนการใช้ประโยชน์ 

- - - - - - - -  

23. แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

2 2 - 100%     

เป้าประสงค์ : ให้การสนับสนุนแก่รร.จปร. ในการจัดต้ังศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัยเพ่ือสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวิจัยของนนร. อาจารย์และทบ. ภายในพ.ศ.2559 
กลยุทธ์ที่ 14 หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบกทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
24. แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค ์

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

2 2 - 100%     

25. แผนงานการจัดการความรู้ (KM) จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

1 0 1 0%    ท า ไ ด้ ไ ม่ ค ร บตา ม
จ านวนที่ก าหนด 

เป้าประสงค์ : ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษาภายนอกและกลุ่มบุคคลอื่นๆ 
26. แผนงานการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

จ านวนโครงการที่บรรลุ
เป้าหมาย 

100% 
 

6 4 2 66% 
 

   โครงการ สนับสนุน
ให้ อ า จ า ร ย์ เป็ นที่
ปรึกษาฯ และการน า
ค ว า ม รู้ จ า ก ก า ร
ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง
วิชาการมาใช้ในการ
สอน ไม่บรรลุ 
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แนวทางการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค:์ บุคลากรของสกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี 60 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 1 การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 
1. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง   - - 
การจัดก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

  - - 

การจัดก าลังพลร่วมบรจิาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล   ไม่มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต  

2. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 
การตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์   - - 
กลยุทธ์ที่ 2 การปลูกฝงัและเสริมสร้างอุดมการณค์วามรักชาติ 
3. แผนงานปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณค์วามรักชาติ 
การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติฯ   ไม่มีการจัดอบรม ควรมีการจัดอบรมทุกป ี

 

 

 

 



 

 

30 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
เป้าประสงค:์ มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของทางทหารและพลเรือน 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี 60 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 3ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมทันสมัยและได้มาตรฐาน 
4. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรกมส.ฯ   - - 
โครงการ พัฒนาจัดท าระบบการศึกษาและหลักสูตรการศกึษาระดับปริญญาโท   1. อาจารย์มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ 

2. มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย 
รร.ควรสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย 
พิมพ์เผยแพร่เพ่ือให้มีคุณสมบัติครบ 

การส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาฯ    - - 
การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา   - - 
การจัดท า มคอ. 3 ถึง มคอ.7   บางรายวิชาส่งไม่ตรงตามก าหนด

ท าให้การรวบรวมล่าช้า 
ก าชับให้ผู้รับผิดชอบจัดท าและส่ง
ภายในเวลา 

การแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา   - - 

 
เป้าประสงค:์ มีต าราอุปกรณ์การเรียนการสอนห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัยเท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี 60 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
5. แผนงานการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้   งบประมาณจ ากัด ควรเพ่ิมเติมงบประมาณสนับสนุน 
โครงการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน กมส.ฯ    - ควรสนับสนุนโครงการให้ด าเนินต่อไป 
การปรับปรงุและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน   - ควรสนับสนุนโครงการให้ด าเนินต่อไป 
6. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  
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การประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ 

  - ควรเพ่ิมเติมงบประมาณในการจัดสิ่ง
อุปกรณ์การเรียนการสอนให้มากข้ึน 

 

เป้าประสงค:์  

1.รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวาง 
2.จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร.ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมท้ังประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็น 
นตท. (ทบ.) เพิ่มข้ึนทุกปี 
3.รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ท้ังในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี 60 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 5 นักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษามคีุณลักษณะที่พึงประสงค ์
7. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ. 
การจัดหาจัดเตรียมสถานที่สอบ   - - 
8. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 
โครงการ ประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 5   กมส.ไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถ

เพียงพอในการประเมิน และตาราง 
นนร.ไม่มีคาบว่าง 

- 

โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ของนนร.   โครงการของ รร.ถูกยกเลิก 
ไม่มีการรณรงค์อย่างจริงจังทุกส่วน 

รร.ควรสนันสนุนทั้งด้านงบประมาณ
และนโยบาย และควรท าอย่างจริงจัง
ทุกส่วน 

โครงการ ฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนชั้นปีที่3 สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา   นนร.มีเวลาน้อยเกินไป 
 

คณะอาจารย์ควรมีการติดตามดูผลการ
ปฏิบัติหลังเสรจ็โครงการแล้ว 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของนนร. ปีการศึกษา 2559   - - 
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การตีพิมพ์ เผยแพร่หรือการน าไปใช้ประโยขน์ของโครงการวิจัย นนร.   นนร. ไม่มีเวลา 
งบประมาณไม่เพียงพอ 

ขยายเวลาการท าวิจัยออกไป 
เพ่ิมการให้ค าปรึกษานอกเวลา 
ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม 

การจัดทัศนศึกษาของบุคลากร คณาจารย์ และนนร.    - - 
การเชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้นนร.   - - 

9. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 
จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.กมส.   - - 
โครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา   - มีความซ้ าซ้อนกับกิจกรรมของกรม 

นนร.รอ. การประสานข้อมูลมีผลต่อผล
โครงการ 

การจัดพิธีปฐมนิเทศ: วันทาบูชาครู   - - 
การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ   - - 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรมและระเบียบวินัยนนร.: กิจกรรมห้านาทีมีคุณธรรม 
จริยธรรม อุดมการณ์และความรับผิดขอบ 

  มีเวลาน้อยในการตรวจสอบนนร.ที่
มีภารกิจอื่นในช่วงเข้าแถว 

- 

 
 
เป้าประสงค:์ ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและน ามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ 
ความเข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี 60 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
10. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ือก าหนดแผนปฏิบัติราชการ   -- - 
การแต่งต้ังคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา   - - 
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การส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร กมส.   - - 
การประชุมคณะกรรมการบรหิารการศึกษา เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ปี 49 ฯ   - - 
การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปกิบัติราชการ   - - 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี (จัดท า SAR)   - - 

 
 
เป้าประสงค:์ จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบ ารุงรักษาส่ือการสอนประเภทต่าง ๆ แก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกครั้งท่ี สกศ.รร.จปร. ได้รับมอบส่ือการสอนใหม่ๆ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี 60 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 
11. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอปุกรณ์ 
การส่งบคุลากรเข้าอบรมการปรนนิบัติบ ารุงและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    กมส. ไม่สามารถจัดอบรมได้เอง  

 
 
เป้าประสงค:์ ปรนนิบัติบ ารุงส่ิงอุปกรณ์ อาคารส านักงาน อาคารเรียน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่าง
เหมาะสมอยู่เสมอ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี 60 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งก าลังบ ารุง 
12. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิง่อ านวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค 
โครงการ ส ารวจและประมาณการเพ่ือการซ่อมอาคาร กมส.ฯ เพ่ือรองรับบัณฑิตศึกษา   โครงการปริญญาโทถูกระงับ

ชั่วคราว 
- 
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เป้าประสงค:์ ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเข้า

ร่วมสัมมนาทางวิชาการท่ีสภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ 50 ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ท้ังหมด 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี 60 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล 
13. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพล 
การส่งเสริมให้ก าลังพลมคีวามต้ังใจในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ   - - 
โครงการสนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการสภา
อาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

  - - 

14. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่ก าลังพล 
- - - - - 

 
 
เป้าประสงค:์สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่
บุคลากร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี 60 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 10  การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
15. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมระหว่างการศึกษาดูงานของ
นนร. 

  - ควรสนับสนุนให้อาจารย์แต่ละรายวิชา
ให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมฯ 
ผู้บังคับบัญชาควรปรับตามรางการดู
งานให้มีความแน่นอนฯ 
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การจัดกิจกรรม พบพ่ีเก่าเล่าเรื่องใหม ่   - รร.ควรมีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระดับลึก 
ผู้บังคับบัญชาควรสนับสนุนงบประมาณ 

การจัดกิจกรรม ภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่วมธงไทย (ทัศนศึกษาดูงาน)   - รร.ควรสนับสนุนให้อาจารย์เห็น
ความส าคัญในการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาการปรับ
ตารางการเรียนการสอน 

16. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตก าลังพล 

- - - - - 

 
เป้าประสงค:์ 
1. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ท่ีสามารถใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 
2. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท่ีสามารถน ามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ.2559 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี 60 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 11 การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 
17. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การท า E-learning   - - 
18. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาเว็บไซต์   - ควรมีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ หรือ

งบประมาณ 
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เป้าประสงค:์สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี 60 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 12  การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
19. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย 
โครงการ ปรบัปรุงภูมิทัศน์ กมส. และ 5 ส. : big cleaning day    - - 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค:์ อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ งและเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการท่ี
สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ 50 ของจ านวน อจ.สกศ.รร.จปร. ท้ังหมด 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี 60 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 13  ส่งเสริมการศึกษาของก าลังพลและสง่ก าลงัพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
20. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรภายนอก ทบ. ภายใน กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

- - - - - 
21. แผนงานการการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงข้ึนของหลักสูตรภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 
โครงการ สง่ก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

  - ควรมีการสง่เสริมให้ก าลังพลได้เข้า
ศึกษาในสาขาท่ีขาดแคลนฯ 

22. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาของหลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน์ 
- - - - - 

23. แผนงานกรส่งก าลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากบัหน่วยงานทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 
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โครงการ สง่ผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ท้ังภายในและต่างประเทศ 

  ระยะเวลากระชั้นท าให้ขออนุมัติไม่
ทัน 

ควรมีการประสานล่วงหน้าเมื่อทราบ
เรื่อง 

การส่งบคุลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน   - ผู้บังคับบัญชาควรสนับสนุนงบประมาณ 

 
 
เป้าประสงค:์  ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. ในการจัดต้ังศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการด าเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ภายใน 

พ.ศ.2559 ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศึกษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่น ๆ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี 60 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 14  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
24. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์
โครงการ สง่เสริมเพ่ือการวิจัยและงานสร้างสรรค์ กมส.สกศ.รร.จปร.   1 เวลาจ ากัด 

2 งบประมาณไม่เพียงพอ 
3 อาจารย์มีพ้ืนฐานวิจัยไม่เพียงพอ 

1 ขยายเวลาการท าวิจัย 
2 เพ่ิมจ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัย 
3 สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม 

การส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์    ภารกิจของคณาจารย์มีจ านวนมาก ควรมีการสง่เสริมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ
สร้างขวัญและก าลังใจ 

25. แผนงานการจัดการความรู้ (KM) 
การจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร.   จัดท าได้เพียง 1 เรื่อง ควรปรับปรุงเว็บไซต์ของ กมส.ให้มี

ความทันสมัย 
26. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจ้างทบ. 

  - - 

โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

  ไม่มีการด าเนินการ - 
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โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุนหน่วยงานอื่น 

  - - 

การสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่ชุมชนสังคม และหน่วยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน 

  - - 

โครงการ บริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง   - - 
โครงการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

  การลงพ้ืนที่มีข้อจ ากัด โดยเฉพาะ
การออกค าสั่งอย่างเป็นทางการ 
และการเดินทาง 

รร.ควรมีการสนับสนุน ท้ังด้าน
งบประมาณและนโยบาย 
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ภาคผนวก 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร.  ปีการศึกษา 2559 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง (๑) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ. ขัตติยพงศ์ ภักดีชน 
๖. ตัวชี้วัด   จ านวนบทความท่ีน าเสนอผ่านรายการวิทยุตลอดท้ังปี  
๗. เป้าหมาย   น าเสนอบทความออกอากาศไม่น้อยกว่า ๔๐ บทความต่อป ี
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๙.๑ 
๙. ผลการด าเนินงาน  น าเสนอบทความออกอากาศท้ังส้ิน ๔๗ บทความ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    ไม่มี 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    ไม่มี 
 
 
      (ลงช่ือ) พ.อ.  
            ( ขัตติยพงศ์    ภักดีชน ) 
              นายทหารโครงการฯ 

 
 ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

             ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                                 / มี.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การจัดก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวัน
    เฉลิมพระชนมพรรษา (๒) 

 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม การจัดก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา  
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.อ.สุรินทร์  วงษ์โสม 
๖. ตัวชี้วัด   จ านวนก าลังพลท่ีเข้าร่วมพิธี  
๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๕๐ 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๙.๑ 
๙. ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ ๕๐ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    ไม่มี 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    ไม่มี 
 
 

      (ลงช่ือ) ร.อ.       
                ( สุรินทร์  วงษ์โสม ) 
          ผู้รับผิดชอบโครงการ 

-  ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การจัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล (๓) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม การจัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.อ.สุรินทร์  วงษ์โสม 
๖. ตัวชี้วัด   จ านวนก าลังพลท่ีเข้าร่วมบริจาคโลหิต 
๗. เป้าหมาย   ๒ นาย 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๙.๑ 
๙. ผลการด าเนินงาน  ๐ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ (    )   บรรลุเป้าหมาย 

(√  )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    ไม่มีประสงค์บริจาคโลหิต 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    ไม่มี 
 
 
 

      (ลงช่ือ) ร.อ.       
                ( สุรินทร์  วงษ์โสม ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ ตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
    (๔) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบัน  
    พระมหากษัตริย ์
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.แดง  ศรีอรุโนภาส 
๖. ตัวชี้วัด   จ านวนข้อความ หรือวิดีโอคลิป หรือ URL ท่ีล่วงละเมิดสถาบัน 
    พระมหากษัตริย์ท่ีตรวจสอบพบ 
๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ข้อความ 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  - 
๙. ผลการด าเนินงาน  มากกว่า ๖๐๐ ข้อความ โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ตรวจสอบและรับแจ้ง
    จากก าลังพล กมส.ฯ ช่วยด าเนินการแจ้งเวบไซต์หรือส่ือออนไลน์ท่ีล่วง 
    ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์  และแจ้งไปยังเวบไซต์  
    http://mahosot.com/แจ้งเว็บหมิ่น-report-web.html   หรือ   
    https://report.thaihotline.org/report/website 
๑o. ความส าเร็จของโครงการ  
     ( √ ) บรรลุเป้าหมาย 
     (   ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ - 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ - 

 
 

      (ลงช่ือ) พ.ท. 
  ( แดง   ศรีอรุโนภาส ) 

                          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

-ทราบ 
(ลงช่ือ) พ.อ. 

   (ภานุวัตร  อาด า) 
           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 

https://report.thaihotline.org/report/website
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สรุปผลการด าเนินโครงการ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ (๕) 
 
๑. ช่ือโครงการ    การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙- ๓๐ เม.ย.๖๐ 

๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง สาธนี แก้วสืบ 

๖. ตัวชี้วัด   จ านวนก าลังพลของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตรท่ีเข้าร่วมอบรม 

    ปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 

๗. เป้าหมาย   จ านวนก าลังพลไม่น้อยกว่า ๑๐ นาย 

๘. มาตรฐานตัวบ่งช้ี  ๙.๑ 

๙. ผลการด าเนินงาน  ๐  (ไม่มีจ านวนก าลังพลเข้ารับการอบรม) 

๑๐. ความส าเร็จของโครงการ [   ]  บรรลุเป้าหมาย 

    [ / ]  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ 

    ต้ังแต่ ๑ พ.ค. ๕๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๐ ท้ังในระดับโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า และส่วนการศึกษา ไม่มีการจัดอบรมปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

    ควรมีการจัดอบรมปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติให้แก่ก าลังพล
เป็นประจ าทุกปี 

 
      ลงช่ือ  
       ( พ.อ. หญิง สาธนี แก้วสืบ) 
          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร กมส.ฯ (๖) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การบริหารและพัฒนาหลักสูตร กมส.ฯ 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิงนภางค์  คงเศรษฐกุล 
๖. ตัวชี้วัด   การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
    การประชุมคณะกรรมการ 
๗. เป้าหมาย   ๑ ชุด 
    ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  ๓.๑(๒), (๕) 
๙. ผลการด าเนินงาน  มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
    มีการประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง  โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรฯ โดยปกติจะเป็นหัวข้อส าคัญในวาระการประชุมประจ าเดือนของกองวิชาเกี่ยวกับการเรียน
การสอน ซึ่งจะมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง ทางกองวิชาจึงไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรฯ บ่อยครั้งนัก ส าหรับการประชุมในวันท่ี ๑๕ ก.พ. ๖๐ ถือว่า เป็นวาระแรกของ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ มีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท้ังส้ิน ๖ นาย ท้ังประธานกรรมการ รอง
ประธาน กรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คิดเป็น ๖๐ % ส่วนคณะกรรมการอีก ๔ นายไม่ได้เข้า
ประชุมเนื่องติดราชการ (การศึกษาต่อและงานเร่งด่วนเป็นคณะกรรมการออกปัญหาสอบการสอบคัด เลือก
บุคคลพลเรือนทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐) ทาง
กองวิชาไม่ถือว่า เป็นภารกิจเร่งด่วนท่ีส าคัญเช่นเดียวกัน จึงไม่ถือว่า คณะกรรมการอีก ๔ ท่านขาดการประชุม 
ในส่วนของรายละเอียดของวาระการประชุมจะเกี่ยวข้องกับ การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรฯ ให้เหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทของกองวิชา การพิจารณาวิชาเลือกเสรี การปรับปรุง
สังเขปรายวิชาปัญหาสังคม การพัฒนาการเรียนการสอนระเบียบวิธีวิจัย (รายละเอียดในบันทึกการประชุม) 
ท้ังนี้เพื่อให้สอดคล้องกับจ านวนความสนใจของนนร. ท่ีเลือกเรียนสาขาสังคมศาสตร์การพัฒนาเป็นจ านวนมาก 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตร ๔ ปีเป็น ๕ ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
นโยบายกองทัพบก 
๑o. ความส าเร็จของโครงการ  
    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย 
    (   ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  

   - 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    - 

 
 

      (ลงช่ือ) พ.อ.หญิง  
  ( นภางค์ คงเศรษฐกุล ) 

                          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

              
- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  พัฒนาจัดระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท (๗) 
 
๑.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการพัฒนาจัดระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 
๒.  ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ย.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐ 
๓.  จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔.  หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕.  ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.เสรี   วงศ์ชุ่มใจ 
๖.  ตัวชี้วัด   ร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารภาครัฐและ
    การปกครอง และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคง พร้อม 
    ระเบียบต่างๆ ท่ีรองรับการบริหารจัดการของบัณฑิตศึกษา 
๗.  เป้าหมาย   ร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารภาครัฐและ
    การปกครอง  และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคง  ผ่านการ
    รับรองของสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๘.  มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี  - 
๙.  ผลการด าเนินงาน  กมส.ฯ ได้จัดต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าหลักสูตรมหาบัณฑิตและได้มีการ
    ประชุม พร้อมท้ังเชิญผู้ท่ีมีความรู้ ความช านาญและมีประสบการณ์ในการ
    ขอเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตมาให้ค าแนะน าในการ 
    จัดท าหลักสูตร  และคณะท างานได้จัดท าร่างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
    มหาบัณฑิต สาขาการบริหารภาครัฐและการปกครอง  และสาขาการ 
    จัดการเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคง  เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว  แต่อาจารย์
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของ กมส.ฯ มีคุณสมบัติ
    ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย สกอ.ฯ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการส่งร่าง 
    หลักสูตรให้สภา รร.จปร. รับรองได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเปิดหลักสูตรท้ัง
    สองได้ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    (     )   บรรลุเป้าหมาย 
    ( √ )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ 
    ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่
ผ่านเกณฑ์ก าหนดของ สกอ.ฯ ท าให้เปิดหลักสูตรไม่ได้  
    ๒ .นโยบายของผู้บังคับบัญชาเปล่ียนแปลงบ่อย ท าให้ต้องเปล่ียนแปลง
แผนการด าเนินงานตามนโยบายผู้บังคับบัญชา 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
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    ๑. รร.จปร. ควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท างานวิจัยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการเพื่อให้มีคุณสมบัติครบตามท่ี สกอ.ฯ ก าหนด 
    ๒. ผู้บังคับบัญชาควรสานต่อนโยบายทางการศึกษาจากผู้บังคับบัญชาคน
ก่อนๆ 
 
 
     (ลงช่ือ) พ.อ.  
            ( เสรี   วงศ์ชุ่มใจ ) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

           
- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการ 
    บริหารงานภาครัฐและการปกครอง และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
    ความม่ันคง (๘) 

 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม การส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการ

บริหารงานภาครัฐและการปกครอง และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์
ความมั่นคง 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง พิมลพรรณ อุโฆษกิจ 
๖. ตัวชี้วัด   กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  
๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๒๐ 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๓.๑ 
๙. ผลการด าเนินงาน  ได้จัดท ารายงานผลการส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
    สาขาการบริหารงานภาครัฐและการปกครอง และสาขาการจัดการเชิง 
    ยุทธศาสตร์ความมั่นคเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
    กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ ๖๘.๒ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    ไม่มี 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    ไม่มี 
 

      (ลงช่ือ) พ.อ. หญิง       
                ( พิมลพรรณ อุโฆษกิจ ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา (๙) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ต.หญิง ดลยา เบญจาศิริชัย 
๖. ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  มาตรฐาน ๖  
๙. ผลการด าเนินงาน กมส.ฯ ได้จัดให้ นนร. มีการประเมินการสอนของผู้สอนเมื่อส้ินสุดภาค

การศึกษาท้ังภาคการศึกษาท่ี ๑ และภาคการศึกษาท่ี ๒ คะแนนเฉล่ีย ของ
อาจารย์ทั้งหมดได้มากกว่า ๓.๕๑ ท้ังสองภาคการศึกษา 

๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
 ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 
 (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ 
      ไม่มี 

                    ๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
             ไม่มี 
 
 

    (ลงช่ือ) พ.ต. หญิง            
               ( ดลยา  เบญจาศิริชัย) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ การจัดท า มคอ. ๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ (๑๐) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมการจัดท า มคอ. ๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ต.หญิง ดลยา เบญจาศิริชัย 
๖. ตัวชี้วัด อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนในวิชาต่างๆ ได้จัดท า มคอ. ๓ มคอ. ๕ ในทุก

ภาคการศึกษา และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท า มคอ. ๗ เมื่อจบ
ปีการศึกษา 

๗. เป้าหมาย   ๑๐๐ %  
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  มาตรฐาน ๓  
๙. ผลการด าเนินงาน กมส.ฯ ได้จัดท า มคอ. ๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗ ส่งครบทุกวิชา ถือเป็น    

ร้อยละหนึ่งร้อย  
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
 ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 
 (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ 
    ๑๑.๑ บางรายวิชาส่งไม่ตรงเวลาท าให้การรวบรวมล่าช้าไปกว่าท่ีก าหนดเล็กน้อย 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
           ๑๒.๑ ก าชับให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าและส่ง มคอ. ภายในวันและเวลาท่ีก าหนด 

 
     

    (ลงช่ือ) พ.ต. หญิง            
               ( ดลยา  เบญจาศิริชัย) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (๑๒) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง ดรรชนวรรณ  เทศนธรรม 
๖. ตัวชี้วัด   การแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และมีการ 
    ประชุมปีละ ๒ ครั้ง 
๗. เป้าหมาย   คณะกรรมการ ๑ ชุด / ปี และการประชุมปีละ ๒ ครั้ง 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  มาตรฐาน ๓  
๙. ผลการด าเนินงาน  ผอ.กมส.ฯได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการและมีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 
    (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ 
      ๑๑.๑ งบประมาณจ ากัด 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
             ๑๒.๑ ควรเพิ่มเติมงบประมาณให้เพียงพอต่อการสนับสนุนทรัพยากรมาก
    ขึ้น 

 
     

     (ลงช่ือ) พ.อ. หญิง         
               (ดรรชนวรรณ  เทศนธรรม) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

-  ทราบ 

(ลงช่ือ) พ.อ.   
                 (ภานุวัตร  อาด า) 
               ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                 ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ พัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน กมส.ฯ (๑๓) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม   โครงการ พัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน กมส.ฯ 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง ฉัตรแก้ว บุลสุข 
๖. ตัวชี้วัด   จ านวนวิชาท่ีมีการใช้เอกสารการสอนหรือต าราท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 
๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  - 
๙. ผลการด าเนินงาน  กมส.ได้ประชาสัมพันธ์ และเตือนให้อาจารย์ที่จัดท าและพัฒนาเอกสารและ
ต ารา จัดส่งพิมพ์ท ารูปเล่ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคการศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าท่ีธุรการผู้ด าเนินการพิมพ์และท ารูปเล่มด้วยการจัดให้มีห้องจัดท าเอกสารและต ารา  
    เมื่อส ารวจจ านวนวิชาท่ีมีการใช้เอกสารการสอนหรือต าราท่ีมีมาตรฐาน 
และจ านวนต าราหรือเอกสารการสอนท่ีได้มีการปรับปรุงใหม่ พบว่า ในห้วงเวลาด าเนินโครงการซึ่งตรงกับปี
การศึกษาพ.ศ.๒๕๕๙ กมส.มีจ านวนวิชาท่ีเปิดท าการเรียนการสอนท้ังสองภาคการศึกษาจ านวน ๔๐ วิชา มี
วิชาท่ีมีการใช้เอกสารประกอบการสอนหรือต าราจ านวน ๔๐ วิชา (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนวิชา
ท้ังหมด)ในจ านวนนี้เป็นเอกสารประกอบการสอนหรือต าราท่ีมีการปรับปรุงเนื้อหาจ านวน ๒๙ วิชา (คิดเป็น
ร้อยละ ๗๒.๕ ของจ านวนวิชาท้ังหมด)  
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    (  /  )  บรรลุเป้าหมาย 
    (     )  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ - 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ ควรสนับสนุนโครงการให้ด าเนินต่อไป 
 

      (ลงช่ือ) พ.อ.หญิง   
         ( ฉัตรแก้ว บุลสุข) 
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                           -   ทราบ 

                 (ลงช่ือ) พ.อ.  
                                                   (ภาณุวัตร อาด า) 
                                          ผ.อ. กมส.สกศ.รร.จปร.       
                                                    ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (๑๔) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การปรับปรุงและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง ฉัตรแก้ว บุลสุข 
๖. ตัวชี้วัด   จ านวนวิชาท่ีมีการใช้ส่ือการสอนท่ีมีการปรับปรุงอย่างเหมาะสม 
๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของรายวิชา 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  - 
๙. ผลการด าเนินงาน  กมส.ได้ประชาสัมพันธ์ และเตือนให้อาจารย์จัดท าส่ือเพื่อใช้ในการเรียนการ
สอน และมีการอบรมการจัดท าส่ือการสอน 
    เมื่อส ารวจจ านวนวิชาท่ีมีการใช้ส่ือการสอน และจ านวนส่ือการสอนท่ีได้มี
การปรับปรุงใหม่ พบว่า ในห้วงเวลาด าเนินโครงการซึ่งตรงกับปีการศึกษาพ.ศ.๒๕๕๙ กมส.มีจ านวนวิชาท่ีเปิด
ท าการเรียนการสอนท้ังสองภาคการศึกษาจ านวน ๔๐ วิชา มีวิชาท่ีมีการใช้ส่ือการสอนจ านวน ๓๙ วิชา (คิด
เป็นร้อยละ ๙๗.๕ ของจ านวนวิชาท้ังหมด)ในจ านวนนี้เป็นส่ือท่ีมีการปรับปรุงจ านวน ๒๘ วิชา (คิดเป็นร้อยละ 
๗๐ ของจ านวนวิชาท้ังหมด)  
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    (  /  )  บรรลุเป้าหมาย 
    (     )  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ   - 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ ควรสนับสนุนโครงการให้ด าเนินต่อไป 
 

      (ลงช่ือ) พ.อ.หญิง  
         ( ฉัตรแก้ว บุลสุข) 
                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            -   ทราบ 

   (ลงช่ือ) พ.อ.  
                                    (ภาณุวัตร อาด า) 
                              ผ.อ. กมส.สกศ.รร.จปร.       
                                     ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการ
    สอน และทรัพยากรการเรียนรู้ (๑๕) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการ 
    สอนและทรัพยากรการเรียนรู ้
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง ดรรชนวรรณ  เทศนธรรม 
๖. ตัวชี้วัด ความพึงพอใจการให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพยากร

การเรียนรู ้
๗. เป้าหมาย   ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  มาตรฐาน ๓  
๙. ผลการด าเนินงาน มีการจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการประเมินความพึงพอใจ

ให้กับผู้เกี่ยวข้องและมีการประเมินโดยแบบสอบถามผลการประเมิน
คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี ๔.๒๘ ถือว่าผ่านเกณฑ์ท่ีต้ังเป้าไว ้

๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
 ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 
 (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ 
      ไม่มี 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
             ๑๒.๑ ควรเพิ่มเติมงบประมาณในการจัดส่ิงอุปกรณ์การเรียนการสอนให้
มากขึ้น 

   (ลงช่ือ) พ.อ. หญิง      
               (ดรรชนวรรณ  เทศนธรรม) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

-  ทราบ 

(ลงช่ือ) พ.อ.   
                 (ภานุวัตร  อาด า) 
               ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                 ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินกิจกรรม   การจัดเตรียมสถานที่สอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเปน็ 
        นตท. (ทบ.) (๑๖) 
 
๑. โครงการ/กิจกรรม  การจัดเตรียมสถานท่ีสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.

(ทบ.) ปี ๒๕๖๐  
๒. ระยะเวลาของโครงการ ก.ย. ๕๙ – เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - ไม่มี 
๔. หน่วยงาน    กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๕. ผู้รับผิดชอบ    พ.อ.ภาณุวัตร  อาด า 
๖. ตัวชี้วัด      
       - สถานท่ีสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) มี
       ความเหมาะสมเพียงพอกับจ านวนผู้สมัครสอบและประสิทธิภาพ 
๗. เป้าหมาย     
       - ผู้สมัครมีท่ีนั่งสอบครบทุกคน (๑๐๐ เปอร์เซ็นต์) 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี   
       - ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
๙. ผลการด าเนินโครงการ 
        - การด าเนินการจัดสถานท่ีสอบภาควิชาการเพื่อคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้า
        เป็น นตท.(ทบ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมี
        การด าเนินการเป็นขั้นเป็นตอน ดังนี้ 
        ๑. การ ว าง แผนการปฏิ บั ติ ง าน  การประมาณการ ผู้สมั ค รร่ ว มกั บ
คณะอนุกรรมการชุดอื่น การเลือกสถานท่ีเพื่อจัดเป็นสถานท่ีสอบ การประมาณการค่าใช้จ่าย การประมาณ
การใช้ก าลังพล ฯลฯ เป็นต้น 
        ๒. การติดต่อประสานเพื่อขอใช้สถานท่ี จัดท าผังท่ีนั่งสอบ ออกค าส่ังแต่งต้ังให้
ก าลังพลปฏิบัติงาน และจัดท ารายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสถานท่ีสอบ 
        ๓. การจัดสถานท่ีสอบภาควิชาการฯ ประสานงาน และก ากับดูแลความ
เรียบร้อยในวันสอบ (๑๑ และ ๑๒ มี.ค.๖๐) จนเสร็จภารกิจ 
        ๔. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติให้ สกศ.รร.จปร. ทราบ  
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
       ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   
       (    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ 
       - ไม่มี 



58 
 

 

58 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ 
       - ไม่มี 
๑๓. หลักฐาน 
  ๑๓.๑ ค าส่ังท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสถานท่ีสอบภาควิชาการฯ 
     ๑)  ค าส่ัง รร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี ๑๘๒๒/๕๙ ลง ๑๙ ต.ค.๕๙ เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ

สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ.  
     ๒)  ค าส่ัง รร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี ๒๒๒๘/๕๙ ลง ๑๙ ต.ค.๕๙ เรื่อง  ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

ต่างจังหวัด 
     ๓)  ค าส่ัง รร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี ๒๙๔/๖๐ ลง ๒๐ ก.พ.๖๐ เรื่อง  ให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ

ต่างจังหวัด 
     ๔)  ค าส่ัง สกศ.รร.จปร. (เฉพาะ) ท่ี ๓/๖๐ ลง ๑๐ ม.ค.๖๐ เรื่อง  ให้ข้าราชการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 
  ๑๓.๒ ภาพการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานในการจัดสถานท่ีสอบภาควิชาการฯ 

   
  ๑๓.๓ ภาพการติดต่อและประสานงานขอใช้สถานท่ีเพื่อจัดเป็นสถานท่ีสอบภาควิชาการฯ 

   
  ๑๓.๔ ภาพการตรวจดูสถานท่ีสอบ และวางแผนการจัดห้องสอบ  
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  ๑๓.๕ ภาพการประชุมช้ีแจงการปฏิบัติ ณ ห้องประชุม กมส.สกศ.รร.จปร. (๑๐ มี.ค.๖๐)  

  
  ๑๓.๖ ภาพการจัดสถานท่ีสอบภาควิชาการฯ (๑๑ มี.ค.๖๐) 

   
  ๑๓.๗ ภาพวันสอบภาควิชาการฯ (๑๒ มี.ค.๖๐) 
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    (ลงช่ือ) พ.อ.  
                             (ภานุวัตร  อาด า) 

                ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-  ทราบ 

(ลงช่ือ) พ.อ.   
                 (ภานุวัตร  อาด า) 
               ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                 ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  ประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นนร.ชั้นปีที่ ๕ (๑๗) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  ประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นนร.ช้ันปีท่ี ๕  
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.พลพัต รัตนอนันต์ 
๖. ตัวชี้วัด ระดับความเช่ือมั่นในขีดความสามารถของนนร. 
๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๗๐ 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๑.๒ (๑), ๑๐.๑  
๙. ผลการด าเนินงาน ไม่มีการด าเนินงาน 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
 (    )   บรรลุเป้าหมาย 
 (√   )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ 
      กมส. ไม่มีบุคลากรท่ีมีความสามารถเพียงพอในการประเมินขีด
ความสามารถด้านเทคโลโลยีสารสนเทศ และตารางเรียนของนนร.ช้ันปีท่ี ๕ ไม่มีคาบว่างให้ด าเนินการ
โครงการนี ้
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
             - 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  ลด ละ เลิก การสูบบุหร่ีของ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
    (๑๘) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ของ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ
    พัฒนา 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ย.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.เสรี   วงศ์ชุ่มใจ 
๖. ตัวชี้วัด  
 ๑. จ านวน นนร. ตอน สศ. ท่ีเข้าร่วมโครงการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่  
 ๒. จ านวน นนร. ตอน สศ. ท่ีเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด  
 ๓. จ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีลดการสูบบุหรี่ลง  
 ๔. จ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีเป็นผู้สูบหน้าใหม่  
๗.  เป้าหมาย 
 ๑. จ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีเข้าร่วมโครงการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ท่ีจัด
  โดยคณะท างานตรวจการสูบบุหรี่ฯ จ านวน ๕ นาย 
 ๒. จ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด ร้อยละ ๑๐ 
 ๓. จ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีลดการสูบบุหรี่ลง ร้อยละ ๕๐ 
 ๔. จ านวน นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ท่ีเป็นผู้สูบหน้าใหม่  ๐ นาย 
 ๘.  มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี  - 
๙.  ผลการด าเนินงาน  กมส.ฯ ได้รณรงค์ให้ นนร. ตอน สศ. ให้เข้าร่วมโครงการลด ละ เลิก การ
 สูบบุหรี่ และร่วมกิจกรรมท่ีจัดโดยคณะท างานตรวจการสูบบุหรี่และการปฏิบัติของ นนร. โดยในช่วง
 แรกมีการด าเนินกิจกรรม เช่น การปิดป้ายโฆษณารณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ การเชิญวิทยากรมาพูดท่ีโรง
 เล้ียง  แต่หลังจากนั้นมีการยกเลิกโครงการดังกล่าว และไม่ได้มีการด าเนินการติดตามผลอย่างไร  ทาง 
 กมส.ฯ ได้แต่รณรงค์ลดการสูบบุหรี่ในท่ีท างานและติดตามผลเท่านั้น  
 - นนร. ตอน สศ. ท่ีเข้าร่วมโครงการ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่  ๐ นาย 
 - นนร. ตอน สศ. ท่ีเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด ร้อยละ   ๐ 
 - นนร. ตอน สศ. ท่ีลดการสูบบุหรี่น้อยลง ร้อยละ   ๗ 
 - นนร. ตอน สศ. ท่ีเป็นผู้สูบหน้าใหม่     ๐  นาย 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
  (     )   บรรลุเป้าหมาย 
  ( √ )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ 
  ๑. โครงการหลักท่ีเป็นของโรงเรียนถูกยกเลิกท าให้ไม่มีการจัดกิจกรรมท่ีได้วางแผนไว ้
  ๒. การรณรงค์ลด ละ เลิก สูบบุหรี่กระท าในบริเวณพื้นท่ีของ สกศ.ฯ แต่ในบริเวณพื้นท่ีของ
 กรม นนร. และ สวท.ฯ ไม่ได้มีการรณรงค์อย่างจริงจังท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุผล 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
  ๑. รร.จปร. ควรสนับสนุนโครงการดังกล่าว ท้ังในด้านงบประมาณและด้านนโยบาย 
  ๒. การรณรงค์การลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ควรกระท าอย่างจริงจังท้ังในพื้นท่ีของ สกศ.ฯ,   
 สวท.ฯ  และ กรม นนร. 
 
     (ลงช่ือ) พ.อ.  
              (เสรี   วงศ์ชุ่มใจ ) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

- ทราบ 

(ลงช่ือ) พ.อ.   
                 (ภานุวัตร  อาด า) 
               ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                 ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  ฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน นนร.ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา (๑๙) 

 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการ ฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน นนร.ช้ันปีท่ี ๓ สาขา 
    สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ. ขัตติยพงศ์    ภักดีชน 
๖. ตัวชี้วัด   - ความพึงพอใจของนนร.ท่ีมีต่อโครงการ  
    - ความพึงพอใจของคณะกรรมการของโรงเรียน/ชุมชนในโครงการฯ 
๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๔.๕ 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๓.๒(๑), ๙.๑, ๑๐.๑ 
๙. ผลการด าเนินงาน  - ความพึงพอใจของนนร.ท่ีมีต่อโครงการฯ เฉล่ีย ๔.๘๖ 
    - ความพึงพอใจของคณะกรรมการชุมชนในโครงการฯ เฉล่ีย ๔.๙๕ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    - นนร.มีระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานโครงการฯตามหลักสูตรน้อยเกินไป 
    - นนร.ไม่มีเวลาติดตามประเมินผลงาน/โครงการของตนเอง 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    เนื่องจากการฝึกปฏิบัติงานในลักษณะนี้มีความละเอียดอ่อน หน่วยงานและ
ชุมชนในโครงการมีการคาดหวังต่อ รร.จปร.ในระดับสูง หลังเสร็จส้ินระยะการฝึกของ นนร.แล้ว คณะอาจารย์
ท่ีปรึกษาโครงการจะต้องลงไปติดตามดูผลการปฏิบัติงานแทน นนร. 
 
      (ลงช่ือ) พ.อ.   
       ( ขัตติยพงศ์    ภักดีชน ) 
         นายทหารโครงการฯ 

 ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.    
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

            ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                              ๑๒ / มี.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของนนร. (๒๐) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การประกวดผลงานดีเด่นของนนร.  
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง พิมลพรรณ อุโฆษกิจ 
๖. ตัวชี้วัด   ผลงานท่ีได้รับรางวัล 
๗. เป้าหมาย   ๑ เรื่อง/ ป ี
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๑.๓ 
๙. ผลการด าเนินงาน  ผลงานวิจัยของ นนร. เรื่อง ผลกระทบของนโยบายการปรับอักษรระดับต่อ
    พฤติกรรมและประสิทธิภาพของนักเรียนนายร้อย ได้รับรางวัลดีเด่น ในงาน
    นิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี ๒๕๕๙ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    ไม่มี 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    ไม่มี 
 

      (ลงช่ือ) พ.อ. หญิง       
                ( พิมลพรรณ อุโฆษกิจ ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

-  ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

      ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                   ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  ตีพิมพ์ เผยแพร่หรือการน าไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัย นนร. (๒๑) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรม ตีพิมพ์ เผยแพร่หรือการน าไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัย นนร. 
๒.  ระยะเวลาของกิจกรรม ๑ พ.ย. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔.  หน่วยงาน    กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.ท.หญิง ชัชชนก เตชะวณิช 
๖. ตัวชี้วัด 
      ๑. จ านวนงานวิจัยของ นนร. ท่ีได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่  
      ๒. จ านวนผลงานวิจัยของ นนร. ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์  
๗. เป้าหมาย    ๒ กลุ่ม และ ๒ ผลงานต่อปีการศึกษา 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  - 
๙. ผลการด าเนินงาน 
    กมส.ได้กระตุ้นให้นนร. ทุ่มเทกับงานวิจัย จนพัฒนาเป็นงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพเพียงพอต่อการตีพิมพ์และเผยแพร่และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยคณะท างานจัดหาแหล่ง
ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยของ นนร.และได้น าเสนอ เผยแพร่และตีพิมพ์งานวิจัยของ นนร. ในเอกสาร วัน
นิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ๒๕๕๙ วันท่ี ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๕๙ ณ รร.จปร. ซึ่งประกอบด้วย ๓ 
โครงงานวิจัย  ดังนี ้

- ผลกระทบของนโยบายการปรับอักษรระดับต่อพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการเรียนของ นนร. 
- ภารกิจท่ีส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของ นนร. 
- ปัจจัยท่ีมีผลต่อสภาพขวัญและก าลังใจของลูกจ้าง สังกัด รร.จปร. กรณีศึกษา  ส่วนการศึกษา 

ส่วนวิชาทหารและกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์  
๑๐.  ความส าเร็จของกิจกรรม 
    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย 
    (   ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑.  ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินกิจกรรม 
    ๑. นนร.ไม่ค่อยมีเวลาในการท าวิจัยอย่างเต็มท่ีเนื่องจากมีภารกิจฝึกศึกษา
และกิจกรรมมากมาย ท าให้ขอบเขตในการวิจัยสามารถด าเนินได้เพียงแค่ภายในบริเวณ รร.จปร. เท่านั้น 
ในช่วงเวลาท่ีจ ากัด  
    ๒. งบประมาณในการวิจัยไม่เพียงพอ  
    ๓. นนร.ไม่ค่อยมีเวลามาพบอาจารย์ท่ีปรึกษา ท าให้คุณภาพของงานวิจัย
ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน 
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๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม 
    ๑. กองวิชาได้ขยายเวลาด าเนินงานวิจัยออกไป 
    ๒. เพิ่มการให้ค าปรึกษานอกเวลาราชการ รวมถึงการเพิ่มจ านวนอาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อสามารถติดตามการด าเนินงานวิจัยของ นนร. อย่างใกล้ชิด  
    ๓. การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ท่ีจ าเป็นต้องใช้อย่างมาก คณะกรรมการควรจะพิจารณาและให้ความส าคัญกับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์มากขึ้น ซึ่งสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้จริงและรวดเร็ว  
 

     (ลงช่ือ) ร.ท.หญิง  
        (ชัชชนก  เตชะวณิช) 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

              ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                             ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
 
 
 
 
 
 



68 
 

 

68 

 
 
 



69 
 

 

69 

สรุปผลการด าเนินโครงการ  การเชิญผู้มีประสบการณ์และความรู้จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ 

นนร. (๒๓) 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม การเชิญผู้มีประสบการณ์และความรู้จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ 

นนร. 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.อ.หญิง ณริตศา สายสอาด 

๖. ตัวชี้วัด   จ านวนการเชิญผู้มาให้ความรู้ 

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/ภาคการศึกษา 

๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  มาตรฐานท่ี ๔ 

๙. ผลการด าเนินงาน กมส.ฯได้จัดเชิญผู้มีประสบการณ์และความรู้จากหน่วยงานภายนอกมาให้

ความรู้ นนร. ในภาคการศึกษาท่ี ๑/๕๙ จ านวน ๔ ครั้ง และภาคการศึกษา

ท่ี ๒/๕๙ จ านวน ๓ ครั้ง รวมท้ังหมด ๗ ครั้ง 

๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ ไม่มี 

      (ลงช่ือ) ร.อ. หญิง       

                ( ณริตศา  สายสอาด ) 

             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทราบ 

(ลงช่ือ) พ.อ.   

                 (ภาณุวัตร อาด า) 

                 ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 

                 ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.กมส. (๒๔) 

 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.กมส. 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.อ.หญิง เพ็ญพรรณ เสนารักษ์ 

๖. ตัวชี้วัด   จ านวนครั้งท่ีนักเรียนนายร้อยท่ีเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

๗. เป้าหมาย   ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

๘. มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี  -  

๙. ผลการด าเนินงาน อาจารย์ที่ปรึกษาจะคอยติดตามดูแลนักเรียนนายร้อยภายใต้การก ากับของ

ตน อย่างใกล้ชิด การพบกันมีท้ังในระหว่างการเรียนการสอนและนัดหมาย

อย่างเป็นกิจลักษณะ โดยเฉล่ียภาคการศึกษาละ ๓ ครั้ง คือ ช่วงเปิดภาค

การศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และช่วงปลายภาคการศึกษา 

๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ ไม่มี 

 

      (ลงช่ือ) ร.อ.หญิง      

               ( เพ็ญพรรณ  เสนารักษ์ ) 

             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ทราบ 

(ลงช่ือ) พ.อ.   

                ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

              ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 

                 ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ นนร.สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
    (๒๕) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ นนร.สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ
    พัฒนา 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.ยุทธพงศ์ วงค์อ ามาตย์ 
๖. ตัวชี้วัด   ผลประเมินระดับความพึงพอใจของอาจารย์ และนายทหารปกครอง  
๗. เป้าหมาย   ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ ในแต่ละช้ันปี 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  - 
๙. ผลการด าเนินงาน  อาจารย์ กมส.นอกจากรับผิดชอบการสอนตามรายวิชาต่างๆแล้วยังมีส่วน
ร่วมในโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าแก่ นนร.ท้ังการแทรกเนื้อหาในระหว่างท าการสอน ตลอดจนการ
ประเมินคุณลักษณะผู้น าตามแบบประเมิน ท้ังนี้ผลท่ีได้มาจาก ๒ ส่วนคือ อาจารย์ กมส. และนายทหาร
ปกครอง ระดับความพึงพอใจเฉล่ียท่ีได้คือ 

ช้ันปีท่ี๒  =  ๔.o๕ คะแนน  ช้ันปีท่ี๓  =  ๓.๕ คะแนน 
ช้ันปีท่ี๔  =  ๓.๗o คะแนน  ช้ันปีท่ี๕  =  ๔.๑๕ คะแนน 

๑o. ความส าเร็จของโครงการ  
    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย 
    (   ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ – 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ โครงการมีความซ้ าซ้อนกับกิจกรรมของ กรม นนร.รอ.
    การประสานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงานมผีลต่อโครงการ 

 
      (ลงช่ือ) พ.อ. 

(ยุทธพงศ์  วงศ์อ ามาตย์) 
                          ผู้รับผิดชอบโครงการ 

-ทราบ 
(ลงช่ือ) พ.อ. 

   (ภานุวัตร  อาด า) 
           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ การจัดพิธีปฐมนิเทศ: วันทาบูชาครู (๒๖) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การจัดพิธีปฐมนิเทศ: วันทาบูชาครู 
๒. ระยะเวลาของโครงการ วันศุกร์ท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์ 

๖. ตัวชี้วัด   มีการจัดกิจกรรม 

๗. เป้าหมาย   มีการจัดกิจกรรม ๑ ครั้ง ต่อปีการศึกษา   

๘.  มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี  ๗.๒ (๑) 
๙.  ผลการด าเนินงาน  
    กมส.ฯ ได้จัดกิจกรรมพิธีปฐมนิเทศ: วันทาบูชาครู โดยมีกิจกรรมการ
บรรยายและการท ากิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ นนร. กมส. ท าความเข้าใจแต่ละวิชาท่ีมีล าดับขั้นตามหลักสูตรท่ีได้
ก าหนดไว้ ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของกองวิชา ท้ังนี้ในส่วนของกิจกรรมมีความเกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับลูกศิษย์ กมส. ได้จัดกิจกรรม “วันทาบูชาครู” เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้ นนร. 
มีพื้นฐานแห่งความยึดมั่นกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูอาจารย์ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่า นนร. ได้มอบ
ตัวเป็นผู้ท่ีจะพร้อมน้อมรับค าส่ังสอน โดยเป็นการมอบพวงมาลัยแด่ครูอาจารย์และต้ังมโนส านึกในความเป็น
ศิษย์เป็นครูเท่านั้น ซึ่งเป็นการสืบสานค่านิยมและประเพณีอันดีงามของไทย รวมท้ังกล่อมเกลาจิตใจบุคคลากร
ในระบบการศึกษาให้ ต้ังอยู่ในสุจริตตามครรลองท่ีเหมาะสมอีกด้วย ซึ่งถือว่าการจัดกิจกรรมประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ระบุไว้ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    (   √  )   บรรลุเป้าหมาย 
    (        )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและขอ้ขัดข้องในการด าเนินโครงการ 
    - 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
    - 
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     (ลงช่ือ) พ.ท.  
            ( ฐนัส  มานุวงศ์ ) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                 ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                             ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ (๒๗) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ 
๒.  ระยะเวลาของโครงการ วันพุธท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
๓.  จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔.  หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕.  ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์ 
๖.  ตัวชี้วัด   มีการจัดกิจกรรม 
๗.  เป้าหมาย   มีการจัดกิจกรรม ๑ ครั้ง ต่อปีการศึกษา   
๘.  มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี  ๙.๑ 
๙.  ผลการด าเนินงาน  
    กมส.ฯ ได้จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศ โดยมีกิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญ       
ผูกข้อมืออวยพรให้แก่ นนร. ช้ันปีท่ี ๕ และเปิดโอกาสให้ นนร. ช้ันปีท่ี ๕ ได้แสดงมุทิตาจิต ขอขมาลาโทษแด่
ครูอาจารย์ เพื่อจะได้เป็นขวัญและก าลังใจติดตัวไปยามรับราชการ ท้ังยังเป็นการเตือนสติแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการในอนาคต เป็นการอบรมเชิงจิตวิทยาให้ นนร. ช้ันปี่ท่ี ๕ และ นนร. ช้ันปีท่ี ๒, ๓ และ ๔ ท่ี     
เข้าร่วมพิธีได้ยึดมั่นในคุณธรรมกตัญญู รู้จักสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย ซึ่งถือว่าการจัดกิจกรรม
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ระบุไว้ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    (   √  )   บรรลุเป้าหมาย 
    (        )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ - 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ - 
 
     (ลงช่ือ) พ.ท.  
            ( ฐนัส  มานุวงศ์ ) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย นนร.: กิจกรรม ห้านาทีมี
    คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และความรับผิดชอบ (๒๘) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  ห้านาทีมีคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ และความรับผิดชอบ 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.ยุทธพงศ์ วงค์อ ามาตย์ 
๖. ตัวชี้วัด   จ านวนครั้งการอบรมและการตรวจระเบียบ นนร. ของกองวิชา 
๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/สัปดาห์ 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  - 
๙. ผลการด าเนินงาน  มากกว่า ๒ ครั้ง / สัปดาห์  โดยกสม.ได้จัดอบรม นนร.ตอน สศ.เริ่มต้ังแต่
จัดปฐมนิเทศทุกช้ันปีก่อนท าการเรียนการสอน ประจ าภาคการศึกษาท่ี๑ หลังจากนั้นได้จัดอาจารย์ควบคุมการ
เข้าแถวเคารพธงชาติของ นนร.หลังเคารพธงชาติจะมีเวลาท ากิจกรรมตามโครงการฯประมาณ ๕ นาทีก่อน
แยกย้ายเข้าห้องเรียน ท่ีส าคัญผู้บริหาร กมส.ได้ออกค าส่ังแต่งต้ังกรรมการตรวจ/ก ากับดูแลการเรียนการสอน
ภายในกองวิชา นอกจากนี้ กมส.ยังมีนโยบายให้อาจารย์แทรกการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อุดมการณ์และ
ความรับผิดชอบ ให้แก่ นนร.ขณะท าการสอนตามเนื้อหาและโอกาสในขณะท าการสอนวิชาต่างๆตลอดปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๑o. ความส าเร็จของโครงการ ( √ ) บรรลุเป้าหมาย 
    (   ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  

   มีเวลาน้อยในการตรวจสอบ นนร.ท่ีมีภารกิจอื่นๆช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ
    ท่ีกองวิชา เช่น ตรวจโรคฯ 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ -ประสานการจ าหน่ายยอด นนร.ให้ชัดเจน 

 
      (ลงช่ือ) พ.อ. 

(ยุทธพงศ์  วงศ์อ ามาตย์) 
                          ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการ กมส. (๒๙) 

 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อก าหนดแผนปฏิบัติราชการ 

กมส. 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.หญิง สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ 
๖. ตัวชี้วัด   แผนปฏิบัติราชการ กมส. 
๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๑๐๐ 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๘.๒ 
๙. ผลการด าเนินงาน  มีแผนปฏิบัติราชการ กมส. ๒๕๕๙ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    ไม่มี 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    ไม่มี 
 

      (ลงช่ือ) พ.ท. หญิง       
                ( สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(๓๒) 

 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อสรุปผลการด าเนินงาน ปี

การศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.หญิง สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ 
๖. ตัวชี้วัด   การเข้าร่วมประชุมของก าลังพลและคณะกรรมการ 
๗. เป้าหมาย   ๑ ครั้ง 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๘.๒ 
๙. ผลการด าเนินงาน  มีการประชุมเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการทุกครั้งท่ีมีการประชุมกองวิชา 
    ประจ าเดือน 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    ไม่มี 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    ไม่มี 
 

      (ลงช่ือ) พ.ท. หญิง       
                ( สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ            
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๓๓) 

 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการ            

ปีการศกึษา ๒๕๕๙  
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.หญิง สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ 
๖. ตัวชี้วัด   ประเมินผลการด าเนินงาน 
๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๑๐๐ 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๕.๑ 
๙. ผลการด าเนินงาน  ประเมินแผนปฏิบัติราชการ กมส. ๒๕๕๙ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    ไม่มี 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    ไม่มี 
 

      (ลงช่ือ) พ.ท. หญิง       
                ( สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี (จัดท า SAR) (๓๔) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม การจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี (จัดท า SAR) 
 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ. ขัตติยพงษ์ ภักดีชน 
๖. ตัวชี้วัด   ความถูกต้องและทันเวลาในการจัดท ารายงานประกันคุณภาพ 
๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๑๐๐ 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๕.๑ 
๙. ผลการด าเนินงาน  ๑๐๐ % 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    ไม่มี 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    ไม่มี 
 

      (ลงช่ือ) พ.อ.    
                ( ขัตติยพงษ์ ภักดีชน) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การส่งบุคลากรเข้าอบรมการปรนนิบั ติบ า รุง และแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (๓๕) 

 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม การส่งบุคลากรเข้าอบรมการปรนนิบัติบ ารุง และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์

เบ้ืองต้น 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ. พลพัต รัตนอนันต์ 
๖. ตัวชี้วัด   จ านวนช่ัวโมงในการเข้ารับการอบรม 
๗. เป้าหมาย   ๒๐ ชม./ป/ีคน 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๕.๔ 
๙. ผลการด าเนินงาน  กมส.ฯ ส่ง จ.ส.ต. อรรถวุฒิ ไวยภาษ เข้าอบรมการฝึกปฏิบัติการปรนนิบัติ
บ ารุงและ    การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ ด าเนินการโดย กคศ.สกศ.รร.จปร. ใน
วันท่ี 17 ม.ค.60     เวลา 0830-1200 ณ ห้องปฏิบัติการ 5 กคศ.ฯ (หนังสือ กตก.สก
ศ.รร.จปร. ท่ี กห     0460.2.1/3250 ลง 27 ธ.ค.59) 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ (   )   บรรลุเป้าหมาย 

( / )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    กมส. ไม่มีขีดความสามารถในการจัดอบรมได้เอง จึงต้องพึ่งพาหน่วยงาน
    อื่น 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    ไม่มี 
 

      (ลงช่ือ) พ.อ.     

               ( พลพัต  รัตนอนันต์ ) 

           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  ส ารวจและประมาณการเพื่อการซ่อมอาคาร กมส.ฯ เพื่อรองรับ

บัณฑิตศึกษา (๓๖) 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการส ารวจและประมาณการเพื่อการซ่อมอาคาร กมส.ฯ เพื่อรองรับ

    บัณฑิตศึกษา  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.พลพัต รัตนอนันต์ 

๖. ตัวชี้วัด   ประมาณการงานซ่อมแซมอาคารของกมส.ฯ 

๗. เป้าหมาย   กมส.ฯ ส่งประมาณการงานซ่อมแซมอาคารของ กมส.ฯ ให้สกศ.รร.จปร. 

๘. มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี  ๕.๔ 

๙. ผลการด าเนินงาน ไม่มีการด าเนินงาน 

๑๐. ความส าเร็จของโครงการ (    )   บรรลุเป้าหมาย 

(√   )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกมส. ถูกระงับไว้ชั่วคราว 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ ไม่มี 

 

 

      (ลงช่ือ) พ.อ.     

               ( พลพัต  รัตนอนันต์ ) 

           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การส่งเสริมให้ก าลังพลมีความต้ังใจในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง    

รับราชการ (๓๗) 

๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การส่งเสริมให้ก าลังพลมีความต้ังใจในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง     

รับราชการ 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.อ.หญิง เพ็ญพรรณ เสนารักษ์ 

๖. ตัวชี้วัด   จ านวนก าลังพลท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรฯ 

๗. เป้าหมาย   ก าลังพลจบการศึกษาตามหลักสูตรฯ ๑๐๐% 

๘. มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี  ๒.๔, ๕.๔ 

๙. ผลการด าเนินงาน มีการตรวจสอบเงื่อนเวลาท่ีก าลังพลต้องเข้ารับการศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

ท าให้สามารถส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาได้อย่างทันท่วงที  ซึ่งในปีนี้มี

ท้ังส้ิน ๓ นาย 

๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ ไม่มี 

 

 

      (ลงช่ือ) ร.อ.หญิง      

               ( เพ็ญพรรณ  เสนารักษ์ ) 

             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  สนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ
สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. (๓๘) 

 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการสภา

อาจารย์ สกศ.รร.จปร. 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง พิมลพรรณ  อุโฆษกิจ 
๖. ตัวชี้วัด   จ านวนอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๒ คน 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๒.๑ 
๙. ผลการด าเนินงาน  มีอาจารย์ก าลังเข้าสู่กระบวนการขอต าแหน่งทางวิชาการ ๔ คน ได้แก่  
    พ.อ.หญิง รศ.พิมลพรรณ อุโฆษกิจ พ.อ.หญิง ผศ.วิลาสินี ตรัยอนงค์ภัทร์ 

    พ.อ.หญิง สาธนี แก้วสืบ และ ร.อ.หญิง ณริตศา สายสอาด  
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    ไม่มี 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    ไม่มี 
 

      (ลงช่ือ) พ.อ. หญิง       
                ( พิมลพรรณ อุโฆษกิจ ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม  
    ระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร. (๓๙) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมระหว่าง 

    การศึกษาดูงานของ นนร.  
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์ 

๖. ตัวชี้วัด   ความพึงพอใจของ นนร. ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

๗. เป้าหมาย   นนร. ท่ีเข้าร่วมโครงการมีการประเมินผลความพึงพอใจ โดยเฉล่ียไม่น้อย

    กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

๘.  มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี  ๗.๒ (๑) 
๙.  ผลการด าเนินงาน  กมส.ฯ ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร. ภูมิปัญญาไทย: วิถีชีวิตอย่างพอเพียง มีเนื้อหาเช่ือมโยง
กับองค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนา โดยมีตัวอย่างการเรียนรู้จากโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ซึ่งท าให้นักเรียนนายร้อยสามารถเห็นและเรียนรู้ตัวอย่างเชิงประจักษ์ 
และศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาพระราชทานในมิติต่างๆ จากแหล่งความรู้อื่น กองวิชาตามการบูร
ณาการกิจกรรมดังกล่าว เข้ากับการศึกษาดูงานประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของกองวิชาฯซึ่งการวัดและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว พบว่า นนร. สามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระตามกิจกรรมต่างๆ 
ได้เป็นอย่างดี และจากการประเมินผลความพึงพอใจของ นนร. พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๕๖ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐๐ คะแนน ซึ่งถือว่าการจัดกิจกรรมประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ระบุไว้ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    (  √  )   บรรลุเป้าหมาย 
    (       )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ 
    ๑. มีค าส่ังเปล่ียนแปลงช่วงวันและเวลาในการศึกษาดูงานของ นนร. แบบ
กะทันหัน ท าให้เกิดความเสียหายต่อการติดต่อประสานงาน โดยเฉพาะในส่วนท่ีต้องมีการตกลงท าสัญญา
ค่าใช้จ่ายประกอบกิจกรรม  

  ๒. เนื่องจากมีการปรับแผนการศึกษาดูงานกะทันหัน จึงต้องมีการจัดสรร
ตารางเวลาและกิจกรรมใหม่ ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนโครงการเดิม ซึ่งมีเนื้อหาสาระท่ีสะท้อนความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวได้ดี ท าให้เกิดผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของ นนร. 
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๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
    ๑. รร.จปร. ควรสนับสนุนให้อาจารย์แต่ละรายวิชาเห็นความส าคัญในการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเนื้อหาด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม รวมท้ัง
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตตามวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
ประเทศชาติ โดยให้น าไปบูรณาการเข้ากับการศึกษาดูงานของแต่ละกองวิชาให้มากขึ้นและท าให้เกิดเป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน 
    ๒. ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาการปรับตารางการศึกษาดูงาน รวมท้ังการ
ประสานงานล่วงหน้าในการลดจ านวนวันและเวลาในการศึกษาดูงาน เพื่อให้มีเวลาในการปรับแผนและแก้ไข
การจัดกิจกรรมประกอบการศึกษาดูงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดความเสียหายต่องบประมาณและ
ภาพลักษณ์ของ รร.จปร. 
 
 
     (ลงช่ือ) พ.ท.  
            ( ฐนัส  มานุวงศ์ ) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ การจัดกิจกรรมพบพี่เก่าเล่าเร่ืองใหม่ (๔๐) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การจัดกิจกรรมพบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่ 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  ๒ กิจกรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรมโดยการเชิญพี่เก่ามาเล่าประสบการณ์

    ภายใน รร.จปร. และการจัดกิจกรรมในพื้นท่ีการท างานของพี่เก่าตาม 

    หน่วยต่าง ๆ ภายนอก รร.จปร. 

๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์ 

๖. ตัวชี้วัด   ความพึงพอใจของ นนร. ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

๗. เป้าหมาย   นนร. ท่ีเข้าร่วมโครงการมีการประเมินผลความพึงพอใจ โดยเฉล่ียไม่น้อย

    กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

๘.  มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี  ๗.๒ (๑) 
๙.  ผลการด าเนินงาน  กมส.ฯ ได้จัดกิจกรรมพบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่ ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี  โดย
เป็นกิจกรรมท่ีได้รับความสนใจของ นนร. เป็นอย่างดียิ่ง เนื่องจากศิษย์เก่าของกองวิชาฯ ท่ีถูกเชิญมา
แลกเปล่ียนประสบการณ์และแนะน าแนวทางในการรับราชการในอนาคตให้แก่ นนร. นั้น สามารถท าให้ นนร. 
รุ่นน้องเกิดความกระตือรือร้นและมีอุดมการณ์ในความเป็นทหารมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้ กมส.ฯ ได้รับความ
ร่วมมือจากรุ่นพี่จ านวน ๙ นาย ท่ีมาแลกเปล่ียนเรียนรู้เล่าประสบการณ์ในการท างานให้น้อง นนร.      ฟัง 
โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่ ๑) การจัดกิจกรรมภายใน รร.จปร. โดยการเชิญพี่เก่าจ านวน ๕ นาย มา
เล่าประสบการณ์ และ ๒) การจัดกิจกรรมในพื้นท่ีการท างานของพี่เก่าตามหน่วยต่าง ๆ ภายนอก รร.จปร. 
โดยการเชิญพี่เก่าจ านวน ๔ นาย ท้ังนี้ได้จัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งการวัดและประเมินผลการ
จัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว พบว่า นนร. สามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระตามกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
และจากการประเมินผลความพึงพอใจของ นนร. พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๖๗ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 
ซึ่งถือว่าการจัดกิจกรรมประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ระบุไว้ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    (  √  )   บรรลุเป้าหมาย 
    (       )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ 
    - 
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๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
  ๑. รร.จปร. ควรสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในระดับลึกระหว่างรุ่นพี่ ซึง่ต้องคัดเลือก
จากการท างานและต าแหน่งต่างๆ ตามสายงาน มาพูดคุยในลักษณะการอภิปรายถามตอบกับรุ่นน้อง นนร. 
เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างให้เกิดแนวทางการรับราชการท่ีดีมีประโยชน์ในอนาคต 
  ๒. ผู้บังคับบัญชาควรสนับสนุนงบประมาณหรือของท่ีระลึกเป็นกรณีพิเศษให้แก่บุคลากรท่ีมี
ส่วนในการเสริมสร้างความคิดและแนวทางการรับราชการในอนาคตของ นนร. จากการจัดกิจกรรมในลักษณะ
ข้างต้น  
 
 
     (ลงช่ือ) พ.ท.  
            ( ฐนัส  มานุวงศ์ ) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



90 
 

 

90 

สรุปผลการด าเนินโครงการ การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย (๔๑) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์ 

๖. ตัวชี้วัด   ความพึงพอใจของ นนร. ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐  

๘.  มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี  ๗.๒ (๑) 
๙.  ผลการด าเนินงาน  กมส.ฯ ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธง
ไทย โดยให้การสอดแทรกเนื้อหาสาระส าคัญ ตลอดจนการฝึกทักษะด้านความคิด สร้างเสริมกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้อยู่ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมท่ีมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะรายวิชาทางสาขาวิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยาท่ีเป็นวิชาแกนหลัก  อันมีเนื้อหาเช่ือมโยงกับองค์ความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ซึ่ง
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาท่ีมีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว พบว่า 
นนร. สามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระตามกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และจากการประเมินผลความพึงพอใจของ 
นนร. พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากับ ๔.๓๘ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน ซึ่งถือว่าการจัดกิจกรรมประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ระบุไว้ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    (   √  )   บรรลุเป้าหมาย 
    (        )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ 
    ๑. อาจารย์บางรายวิชายังไม่สามารถบูรณาการรูปแบบของกิจกรรมไปใช้
กับรายวิชาของตนเองได้  

  ๒. เวลาในการจัดการเรียนการสอนมีการเปล่ียนแปลง ท าให้บางรายวิชาท่ี
จัดกิจกรรมไม่สามารถท าได้หรือท าได้ไม่ต่อเนื่อง 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
    ๑. รร.จปร. ควรสนับสนุนให้อาจารย์แต่ละรายวิชาเห็นความส าคัญในการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามเนื้อหาด้านศิลปวัฒนธรรมรวมท้ังเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของชาติไปบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนให้มากขึ้นและท าให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
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    ๒. ผู้บังคับบัญชาควรพิจารณาการปรับตารางการเรียนการสอนในการส่ัง
งดการเรียนการสอนในกรณีฉุกเฉิน รวมท้ังการประสานงานล่วงหน้าในการงดการเรียนการสอน เพื่อให้มีเวลา
ในการปรับแผนและแก้ไขการจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
     (ลงช่ือ) พ.ท.  
            ( ฐนัส  มานุวงศ์ ) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ การท า E-Learning (๔๒) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การท า E-Learning 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.แดง  ศรีอรุโนภาส 
๖. ตัวชี้วัด   จ านวนวิชาท่ีน าเนื้อหาของการเรียนการสอนเข้าสู่ระบบ E-Learning 
๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของวิชาท้ังหมด 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  - 
๙. ผลการด าเนินงาน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  โดยผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมเนื้อหาวิชาจาก
    อาจารย์ผู้สอนจัดท าฐานเป็นข้อมูล E-Learning   
๑o. ความส าเร็จของโครงการ ความส าเร็จของโครงการ 
     ( √ ) บรรลุเป้าหมาย 
     (   ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  

 - 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ - 

 
 

      (ลงช่ือ) พ.ท. 
  ( แดง   ศรีอรุโนภาส ) 

                          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-ทราบ 
(ลงช่ือ) พ.อ. 

   (ภานุวัตร  อาด า) 
           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
           ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ การพัฒนาเว็บไซต์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ (๔๓) 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การพัฒนาเว็บไซต์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ย.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.ท.ภริลพัจ จักร์แสน, ร.ท.หญิง ชัชชนก เตชะวนิช 
๖. ตัวชี้วัด   ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
๗. เป้าหมาย   ความพึงพอใจของผู้ใช้งานอยู่ในระดับคะแนนไม่นอ้ยกว่า 3.51 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  - 
๙.  ผลการด าเนินงาน   
    กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ นนร.และก าลังพล
เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลความรู้ ท่ีได้จากงานวิจัย และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป หรือติดตาม
ข้อมูล ความเคล่ือนไหวในการจัดกิจกรรมของ กมส.ฯ ซึ่งผลการด าเนินกิจกรรม ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อการใช้
งานอยู่ในระดับคะแนน 3.51 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย 
    (   ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ 

   - 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
          ควรมีการสนับสนุนในด้านอุปกรณ์ หรืองบประมาณในการพัฒนาอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้น 
 
       (ลงช่ือ) ร.ท.  
              ( ภริลพัจ จักร์แสน ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
-ทราบ 
(ลงช่ือ) พ.อ. 

   (ภานุวัตร  อาด า) 
           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
           ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ๕ ส. กมส. : big cleaning day (๔๔) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ ๕ ส. กมส. : big cleaning day 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.อ.สุรินทร์  วงษ์โสม 
๖. ตัวชี้วัด   ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนนร.  
๗. เป้าหมาย   ๓.๕๑ 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๗.๒ 
๙. ผลการด าเนินงาน  ๓.๖๐ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    ไม่มี 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    ไม่มี 
 

      (ลงช่ือ) ร.อ.       
                ( สุรินทร์  วงษ์โสม ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                            ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ ส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน 
    สถาบันการศึกษา ภายในประเทศ (๔๕) 
 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
    สถาบันการศึกษา ภายในประเทศ 
๑. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค.๕๙  -  ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๒. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๓. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๔. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.ถนัดกิจ  ยามาลี 
๕. ตัวชี้วัด   จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการศึกษาสูงขึ้น 
๖. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า  ๑ นาย 
๗. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  - 
๘. ผลการด าเนินงาน  กมส.สกศ.รร.จปร.ได้ส่งเสริมแนะน าให้อาจารย์ผู้สอนศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอกซึ่งปรากฏว่าได้มีอาจารย์ ใน กมส.สกศ.รร.จปร. ได้ศึกษาปริญญาเอก จ านวน ๓ นาย 
๙. ความส าเร็จของโครงการ 

  ( ) บรรลุเป้าหมาย 
  (   ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๐. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ ไม่มี 
๑๑. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  รร.จปร.และกองทัพบก ควรสนับสนุนการส่งก าลังและเข้ารับการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาภายในประเทศในสาขาท่ีขาดแคลนและมีความต้องการบุคลากรในสาย
อาจารย์ เช่น สายวิชากฎหมาย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ท่ีลึกท้ังยิ่งขึ้นในการสอน และการท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ให้มีมากยิ่งขึ้น ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ นนร.รร.จปร. และกองทัพบก 
 
        (ลงช่ือ) พ.ท. 
             (ถนัดกิจ  ยามาลี) 
            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

- ทราบ 

(ลงช่ือ) พ.อ.  
         (ภาณุวัตร  อาด า) 
                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
           ๑๔  / ก.พ. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ ส่งผู้บริหารและอาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา (๔๖) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการส่งผู้บริหารและอาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน    กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.หญิง ออมณี โรจนาปิยาวงศ์ 
๖.  ตัวชี้วัด    จ านวนผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ท่ีเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา 
๗.  เป้าหมาย   จ านวนผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ท่ีเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา
    ไม่น้อยกว่า ๔ นายในแต่ละปีการศึกษา 
๘.  มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี  - 
๙.  ผลการด าเนินงาน    
    กมส.สกศ.รร.จปร. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ทราบ
ถึงการประชุม อบรม สัมมนา รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานภายใน กห. และภายนอก กห. ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนจัดขึ้น โดยสามารถส่งผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาท้ังหมด ๘ 
นาย 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 
    (     )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ 
    ระยะเวลาท่ีได้รับการประสานเพื่อเข้าประชุม อบรม สัมมนามักจะมาใน
ระยะเวลาท่ีกระช้ันชิด ท าให้ขออนุมัติเดินทางไม่ทัน 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
    ผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ท่ีสนใจเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา 
ประสาน สกศ.รร.จปร. ล่วงหน้าเมื่อทราบเรื่องและต้องการเข้าประชุมฯ  
   
 

               พ.ท.หญิง  
                   (ออมณี  โรจนาปิยาวงศ์ ) 
                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                             ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ ทัศนศึกษา/ ดูงาน (๔๗) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ ทัศนศึกษา/ ดูงาน 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์ 

๖.  ตัวชี้วัด จ านวนบุคลากรของ กมส. ท่ีได้เข้าร่วมการอบรม / ทัศนศึกษา / ดูงาน 
๗.  เป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๕ นาย 
๘.  มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี  ๗.๒ (๑) 
๙.  ผลการด าเนินงาน  กมส.ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีการพัฒนาศักยภาพ โดย
การจัดกิจกรรมร่วมกับการศึกษาดูงานของ นนร. ซึ่งสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนของกองวิชาฯ ได้มีส่วน
ในการพัฒนาความรู้อันมีเนื้อหาสาระส าคัญด้านการพัฒนาท่ียกมาจากแนวทางพระราชด าริขององค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเป็นส าคัญ โดยมีบุคลากรเข้าร่วมในโครงการท้ังส้ิน 
๕ นาย ซึ่งถือว่าการจัดกิจกรรมประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้ระบุไว้ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    (  √  )   บรรลุเป้าหมาย 
    (       )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ - 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ ผู้บังคับบัญชาควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากรจากการจัดกิจกรรมในลักษณะข้างต้นเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กรและของกองทัพ  
 
     (ลงช่ือ) พ.ท.  
            ( ฐนัส  มานุวงศ์ ) 
           ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                             ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  ส่งเสริมเพื่อการวิจัยของอาจารย์ (๔๘) 
 
๑.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม โครงการ ส่งเสริมเพื่อการวิจัยของอาจารย์ 
๒.  ระยะเวลาของกิจกรรม ๑ พ.ย. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔.  หน่วยงาน    กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.ท.หญิง ชัชชนก เตชะวณิช 
๖. ตัวชี้วัด    ๑. จ านวนอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย  
      ๒. จ านวนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
๗. เป้าหมาย    ๒ คน และ ๒ ผลงานต่อปีการศึกษา 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  - 
๙. ผลการด าเนินงาน 
    กมส.ไ ด้แ ต่ง ต้ั งคณะท าง านการวิ จัย  กมส .  คณะท าง าน ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมให้เกิดแนวทางในการพัฒนาสร้างสรรค์งานวิจัยตลอดจนร่วมมือช่วยเหลือให้
เกิดการตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ ก าลังพล นนร. หน่วยงานภายนอกตลอดจน
ชุมชนและ สังคม  
    ทางคณะท างานวิจัยได้ร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาเป็นงานวิจัยท่ีมี
คุณภาพเพียงพอต่อการตีพิมพ์และเผยแพร่และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยคณะท างานจัดหาแหล่ง
ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์และได้น าเสนอ เผยแพร่และตีพิมพ์งานวิจัยในเอกสารดังนี้ 

๑. วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. ๒๕๕๙ วันท่ี ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๕๙ 
ณ รร.จปร. ซึ่งประกอบด้วย ๔ โครงงานวิจัย  ดังนี้ 
- การส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการ

บริหารงานภาครัฐและการปกครอง และสาขาการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ความมั่นคง โดย พ.อ.หญิง รศ. พิมล
พรรณ อุโฆษกิจ, พ.อ. ขัตติยพงศ์ ภักดีชน และ ร.ต.หญิง นัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล 

- การประเมินผลกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
รร.จปร. โดย พ.อ.หญิง รศ. อโณมา คงตะแบก  

- บทบาทของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดย พ.อ.หญิง ผศ. 
วิลาสินี ตรัยอนงค์ภัทร์ 

- ปัจจัยการบริหารการศึกษาท่ีส่งผลต่อความพร้อมของนักเรียนนาย
ร้อยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย พ.ท. แดง ศรีอรุโนภาส 

๒. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รร.จปร. ปีท่ี ๓ ฉบับท่ี 
๑ (ก.ย.๕๘-ส.ค.๕๙) ซึ่งประกอบด้วย ๒ โครงงานวิจัย ดังนี้ 
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-  แนวทางการจัดการความมั่นคงเพื่อเตรียมรับความท้าทายต่อการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ กรณีของกองทัพบก โดย พ.อ.หญิง รศ. พิมลพรรณ อุโฆษกิจ 

- บทบาทของผู้น าชุมชนในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดย พ.อ.หญิง ผศ. 
วิลาสินี ตรัยอนงค์ภัทร 

รวมผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ๕ ผลงาน จ านวนอาจารย์ที่ท าวิจัย ๖ ท่าน 
๑๐.  ความส าเร็จของกิจกรรม 
    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย 
    (   ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑.  ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินกิจกรรม 
    ๑. เนื่องจากโครงการวิจัยให้เวลาในการท าวิจัยตามปีงบประมาณ คือ ๑ ปี 
ท าให้เวลาในการท าวิจัยบางโครงการไม่สามารถท าได้เต็มท่ี หรือท างานขนาดใหญ่ได้ ในช่วงเวลาท่ีจ ากัด  
    ๒. งบประมาณในการวิจัยไม่เพียงพอ  
    ๓. อาจารย์บางท่านยังมีพื้นฐานการท าวิจัยไม่เพียงพอ ท าให้คุณภาพของ
งานวิจัยบางงานยังไม่ได้มาตรฐานหรือเสร็จไม่ทันก าหนด 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม 
    ๑. กองวิชาได้ขยายเวลาด าเนินงานบางโครงการวิจัยออกไป 
    ๒. การเพิ่มจ านวนอาจารย์ท าวิจัยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มากขึ้น และ
คณะท างานวิจัยสามารถติดตามการด าเนินงานวิจัยอย่างใกล้ชิด  
    ๓. การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมในค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ท่ีจ าเป็นต้องใช้อย่างมาก คณะกรรมการควรจะพิจารณาและให้ความส าคัญกับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์มากขึ้น ซึ่งสามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ได้จริงและรวดเร็ว  
 

     (ลงช่ือ) ร.ท.หญิง  
        (ชัชชนก  เตชะวณิช) 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                             ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  ส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ (๔๙) 
 
๑.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ 
๒.  ระยะเวลาของกิจกรรม ๑ พ.ย. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔.  หน่วยงาน    กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง นภางค์  คงเศรษฐกุล 
๖. ตัวชี้วัด    ผลงานวิจัยดีเด่นท่ีได้รับรางวัล 
๗. เป้าหมาย    ๑ ผลงาน 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  ๒.๒ 
๙. ผลการด าเนินงาน 
    ๑ ผลงาน โดยคณะท างานการวิจัยและงานศิลปะ กมส.สกศ.รร.จปร.ได้
สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานการวิจัยทางการศึกษาโดยเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาทาง
การศึกษา และความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ของกองวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ กมส.สกศ.รร.จปร.  
มีอาจารย์ ๔ ท่านส่งบทความจากผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อน าเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่นในการ
ประชุมวิชาการประจ าปีของ รร.จปร.และ พ.อ.หญิง ผศ.วิลาสินี ตรัยอนงค์ภัทร์ ได้รั บการบทความจาก
ผลงานวิจัยดีเด่น ซึ่งบรรลุเป้าหมายของกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการของกมส.สกศ.รร.จปร. 
๑๐.  ความส าเร็จของกิจกรรม 
    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย 
    (   ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑.  ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินกิจกรรม 
    ภารกิจของอาจารย์ในกองวิชาแต่ละท่านมีมากท้ังกิจกรรมในงานหลักและ
งานรอง 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรม 
    แม้ภารกิจของอาจารย์ในกองวิชาแต่ละท่านจะมีมากท้ังกิจกรรมในงานหลัก
และงานรอง แต่ภารกิจในการวิจัยถิอเป็นภารกิจหลักขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และพัฒนาการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางคณะท างานการวิจัยและงานศิลปะ กมส.สกศ.รร.จปร. ต้องสนับสนุนและส่งเสริมให้
คณาจารย์สร้างผลงานการวิจัยทางการศึกษาและจัดกิจกรรมส่งเสริมการประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจพร้อมท้ังเป็นแบบอย่างท่ีดีให้คณาจารย์ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม 
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     (ลงช่ือ) พ.อ.หญิง  
        (นภางค์ คงเศรษฐกุล) 
         ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- ทราบ 

  (ลงช่ือ) พ.อ.  
           ( ภาณุวัตร  อาด า ) 

                ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
                             ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. (๕๐) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  สรุปผลการด าเนินโครงการ การจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.ยุทธพงศ์ วงค์อ ามาตย์ 
๖. ตัวชี้วัด   KM ไม่น้อยกว่า ๑ หัวข้อในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๗. เป้าหมาย   ให้ความรู้แก่ นนร.คณาจารย์และบุคคลท่ัวไป 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  - 
๙. ผลการด าเนินงาน  ๑ เรื่อง กมส.ได้ด าเนินโครงการจัดการความรู้ตามแผนและนโยบายของ  
    สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้การจัดการความรู้ท่ี กมส.ได้จัดท าขึ้น
    คือการบริหารจัดการร้านสหกรณ์ รร.จปร. ท้ังนี้ กมส.ได้เข้าร่วมกิจกรรม
    จัดนิทรรศการการจัดการความรู้ของ รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมท้ัง
    ได้น าความรู้ในการบริหารจัดการร้านสหกรณ์ รร.จปร.ใส่ไว้ในเวปไซด์ KM 
    ของ กมส.เพื่อให้ นนร.คณาจารย์และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจเข้าไปศึกษา 
    น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
๑o. ความส าเร็จของโครงการ ความส าเร็จของโครงการ 
    (   ) บรรลุเป้าหมาย 
    (√ ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ - 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  

         ควรปรับปรุงเวปไซด์ KM ของ กมส.ให้มีความทันสมัยตามห้วงเวลาและ
    สถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

 
      (ลงช่ือ) พ.อ. 

(ยุทธพงศ์  วงศ์อ ามาตย์) 
                          ผู้รับผิดชอบโครงการ 

-ทราบ 
(ลงช่ือ) พ.อ. 

   (ภานุวัตร  อาด า) 
           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
              ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพือ่สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของ
บุตรข้าราชการและลูกจ้างทบ. (๕๑) 

 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของ 

บุตรข้าราชการและลูกจ้างทบ. 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.อ.หญิง ณริตศา สายสอาด 
๖. ตัวชี้วัด   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๔ คะแนน จากท้ังหมด ๕ คะแนน 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  มาตรฐานท่ี ๔ 
๙. ผลการด าเนินงาน กมส.ฯได้จัดให้อาจารย์ออกสอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อ

ของบุตรข้าราชการและลูกจ้าทบ. ตลอดระยะเวลาต้ังแต่ วันท่ี ๑ พ.ค. ๕๙ 
– ๓๐ เม.ย. ๖๐ ได้คะแนนประเมินความพึงพอใจเฉล่ียท้ังหมดมากกว่า ๔ 
จากท้ังหมด ๕ คะแนน 

๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 
(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    ไม่มี 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    ไม่มี 
 
 

      (ลงช่ือ) ร.อ. หญิง       
                ( ณริตศา  สายสอาด ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

-ทราบ 
(ลงช่ือ) พ.อ. 

   (ภานุวัตร  อาด า) 
           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
              ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เปน็อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการ
    วิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ฯ ทั้งภายในและ 
    ภายนอกสถาบัน (๕๒) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการ         
                                          วิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ฯ ท้ังภายในและภายนอก  
                                          สถาบัน 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ย.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.หญิง อารีย์วรรณ  สุทธิพงศ์พันธ์ 
๖. ตัวชี้วัด   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  ๖.๑ 
๙. ผลการด าเนินงาน  -  
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    (      )  บรรลุเป้าหมาย 
    (  )  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  - 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  - 
 
 

      (ลงช่ือ) พ.ท. หญิง       
                ( อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์ ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

-ทราบ 
(ลงช่ือ) พ.อ. 

   (ภานุวัตร  อาด า) 
           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
              ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ 
    ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สนับสนุนหน่วยงานอื่น (๕๓) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ 
                                          ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิฯ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ย.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.หญิง อารีย์วรรณ  สุทธิพงศ์พันธ์ 
๖. ตัวชี้วัด   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  - 
๙. ผลการด าเนินงาน  กมส.สกศ.รร.จปร. ได้จัดอาจารย์ไปบรรยายพิเศษให้กับโรงเรียนเตรียม
    ทหาร ได้แก่ พ.ท.หญิง ชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล ในวิชาเศรษฐศาสตร์ 
    และ พ.ท.ฐนัส มานุวงค์ ในวิชาสังคมศาสตร์ โดยมีระดับความพึงพอใจของ
    ผู้รับบริการ ๕.๐๐ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    (  )  บรรลุเป้าหมาย 
    (      )  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  - 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  - 
 

      (ลงช่ือ) พ.ท. หญิง       
                ( อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์ ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

-ทราบ 
(ลงช่ือ) พ.อ. 

   (ภานุวัตร  อาด า) 
           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
              ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  สนับสนนุให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่ชุมชนสังคม และหน่วยงานอื่น
    ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน (๕๔) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  การสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอืน่ท้ัง 
    ภายในและภายนอกสถาบัน 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ย.๕๙ – ๓๐ เม.ย.๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.หญิง อารีย์วรรณ  สุทธิพงศ์พันธ์ 
๖. ตัวชี้วัด   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  - 
๙. ผลการด าเนินงาน  กมส.สกศ.รร.จปร. ได้จัดท าโครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจ
    พอเพียง โดยจัดท าบทความวิทยุเพื่อเทิดพระเกียรติน าเสนอผ่านทางสถานี
    วิทยุโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยมี
    ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๔.๐๐ 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    (  )  บรรลุเป้าหมาย 
    (      )  ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  - 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  - 
 
 

      (ลงช่ือ) พ.ท. หญิง       
                ( อารีย์วรรณ สุทธิพงศ์พันธ์ ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

-ทราบ 
(ลงช่ือ) พ.อ. 

   (ภานุวัตร  อาด า) 
           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
              ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  โครงการบริการวิชาการผ่านสื่อและวิทยุกระจายเสียง (๕๕) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการบริการวิชาการผ่านส่ือและวิทยุกระจายเสียง 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.หญิง สาริณี ไกรสังเกตุ 
๖. ตัวชี้วัด   ระดับความพึงพอใจของหน่วยใช้ 
๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๔ คะแนน จากท้ังหมด ๕ คะแนน 
๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งช้ี  ๖.๑ 
๙. ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐  โดย พ.อ.ขัตติยพงศ์ ภักดีชน และพ.ท.หญิง สาริณี   
 ไกรสังเกตุ จัดท าโครงการบริการวิชาการผ่านส่ือและวิทยุกระจายเสียง 

และจัดท าโครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านส่ือและ
วิทยุกระจายเสียง ประกอบแผนผฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี
การศึกษา ๒๕๕๙  โดยจัดบทความน าเสนอผ่านรายการวิทยุกระจายเสียง 
ตลอดท้ังป ี

๑๐. ความส าเร็จของโครงการ ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 
(    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการ  
    ไม่มี 
๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  
    ไม่มี 
 
 

      (ลงช่ือ) พ.ท. หญิง       
                ( สาริณี ไกรสังเกตุ ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

-ทราบ 
(ลงช่ือ) พ.อ. 

   (ภานุวัตร  อาด า) 
           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
              ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
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สรุปผลการด าเนินโครงการ  น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
    มาใชใ้นการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (๕๖) 
 
๑. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการ น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการและ
    วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑  พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 
๓. จ านวนกิจกรรมย่อย  - 
๔. หน่วยงาน   กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 
๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ๑)  ร.ต.หญิง นัฐพร    เกียรติบัณฑิตกุล 
     ๒)  ร.ต.หญิง ธิริญญา  เพ็ญญะ 
๖. ตัวชี้วัด   จ านวนอาจารย์ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการสอนและ/หรือการวิจัย 
๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติ 
๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี  - 
๙. ผลการด าเนินงาน 
    อาจารย์ กมส. ได้มีการลงพื้นท่ีเพื่อท าการพบปะพูดคุย และแลกเปล่ียนกับ
ชุมชนในพื้นท่ี เพื่อน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการกลับมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
การเรียนการสอนหรือการวิจัยของกมส.สกศ. รร.จปร. ผลการด าเนินงานพบว่ามีอาจารย์ กมส. ท่ีท าการลงพื้นท่ี
จ านวน ๓ นาย 
๑๐. ความส าเร็จของโครงการ 
    (     ) บรรลุเป้าหมาย 

    (  ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการด าเนินงานโครงการ 
    ๑. การลงพื้นท่ีต้องอาศัยความต่อเนื่อง ท าให้อาจารย์ทุกท่านไม่สามารถลง
พื้นท่ีทุกครั้งได้ครบจ านวนครั้ง ดังนั้นในการท าจดหมายหรือโครงการต่างๆ จึงจ าเป็นต้องใส่ช่ืออาจารย์ท่ี
รับผิดชอบโครงการเป็นหลัก และอาจารย์ท่านอื่นๆ ในกองสามารถเข้าร่วมได้ตามวันและเวลาท่ีสะดวก จึงไม่มี
รายช่ือในค าส่ังอย่างเป็นทางการ 
    ๒. การเดินทางลงพื้นท่ีในบางครั้ง จ านวนท่ีนั่งไม่เพยีงพอต่อ นนร. ท าให้
อาจารย์จ าเปน็ต้องเสียสละท่ีนั่งให้ นนร. เพื่อให้ นนร. ไปร่วมท ากิจกรรมตามโครงการท่ีก าหนดไว ้
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๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
    รร.จปร. ควรสนับสนุนโครงการดังกล่าว ท้ังในด้านงบประมาณและด้าน
นโยบาย เนื่องจากในการลงพื้นท่ีแต่ละครั้ง อาจารย์จ าเป็นต้องพา นนร. ลงพื้นท่ีเพื่อร่วมท ากิจกรรมกบัชาวบ้าน
ในชุมชน และในปีท่ีผ่านมา นนร. มีจ านวน ๕๒ นาย ท าให้ในบางครั้งมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น ปัญหาเรื่องการเดินทาง
ด้วยรถยนต์ท่ีท่ีนั่งไม่เพียงพอส าหรับ นนร. เป็นต้น 
 
 
       (ลงช่ือ)  ร.ต.หญิง  
         (นัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล) 
         
        ร.ต.หญิง  
         (ธิริญญา เพ็ญญะ) 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-ทราบ 
(ลงช่ือ) พ.อ. 

   (ภานุวัตร  อาด า) 
           ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
              ๑๒ / ม.ค. / ๖๐ 
 

 


