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บทนํา 

 

กลาวโดยท่ัวไป 

รร.จปร. ไดจัดทําแผนแมบทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพ่ือใชเปนกรอบใน

การพัฒนาและดําเนินงาน ใหกับหนวยข้ึนตรงเพ่ือใหเกิดการพัฒนาโดยมุงสูเปาประสงคเดียวกัน โดย

แผนแมบทการพัฒนา รร.จปร. จะประกอบไปดวย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร คือ ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  

การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ มุ งผลิต

นายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก และประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ 

การสรางความรวมม ือก ับสถาบ ันการศ ึกษาอ ื่นๆ และหนวยงานภายนอกเพ ื่อให รร.จปร. เปนท ี่ยอมร ับ

ในเช ิงว ิชาการ 

สกศ.รร.จปร. เปน นขต.รร.จปร. จึงไดจัดทําแผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 

๒๕๕๕-๒๕๕๙ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ สกศ.ฯ ใหเกิดการพัฒนาตามภารกิจท่ีไดรับ

มอบหมาย  ดังนั้นเพ่ือใหเกิดผลการปฎิบัติงานมีประสิทธิผลนําไปการบรรลุเปาหมายของ รร.จปร. 

สกศ.ฯ จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๗ ซ่ึง สกศ.ฯ ไดจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา เพ่ือใหผูบริหารไดใชเปนคูมือในการติดตามการ

ปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ซึ่งไดมีการกําหนดตัวชี้วัดและ

คาเปาหมายไวอยางชัดเจน ในการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประจําปการศึกษา 

๒๕๕๗ นี้ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ จึงไดกําหนด

ประเด็นยุทธศาสตร จํานวน ๓ ประเด็น ไดแก ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา ปกปองและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนํา

ทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก และประเด็นยุทธศาสตร ท่ี ๓ สรางความรวมมือกับ

สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอก เพ่ือให สกศ.ฯ สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการใหเปนท่ียอมรับในทุกดานท่ีเก่ียวของกับวิชาการอยางตอเนื่อง 

ปรัชญา 

สกศ.ฯ ใชปรัชญาของ รร.จปร.  ซ่ึงไดอัญเชิญมาจากพระราชดํารัสฯ ในพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระราชทานแกนักเรียนนายรอย  เม่ือวันท่ี 

๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ความตอนหนึ่งวา 

....การทหารนั้น ท่ีจะสําเร็จไปไดก็โดยท่ีมีผูบังคับบัญชาควบคุมใหพอแกการ ถึงแม  

วาเราจะมีพลทหารมากมายเทาใดก็ดี แตไมมีผูท่ีจะควบคุมทหารเหลานั้นเขาสนามรบ ทหารเหลานั้นก็

ไมสามารถจะไดไชยชํานะแกขาศึกไดเลย ยอมตองอาไศรยนายทหารท่ีมีความรู แลมีสติปญญาสามารถ 



๒ 
 
ท่ีจะนําไปสูไชยชํานะได แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะไดมาจากไหนเลา ก็ตอง

ไดมาจากโรงเรียนนายรอย คือจากพวกเจานี้เอง  เพราะฉนั้นเจาท้ังหลายจงต้ังอุสาหะ  พยายามในการ

เลาเรียนวิชาของตนใหดีเถิด เตรียมการท่ีจะทํานาท่ีซ่ึงสําคัญท่ีสุด  ซ่ึงถาพูดในทางทําการใหแกเจา

แผนดิน ก็เปนการฉลองพระเดชพระคุณดีท่ีสุดยิ่งกวาอยางอ่ืน คือนาท่ีปองกันความอิศระภาพ ของบาน

เกิดเมืองนอนของเรา… 

จากแนวพระราชดํารัสฯ ไดนําสูการกําหนดปรัชญาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

กลาวคือ “เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีสรางผูนํา ใหมีความรู มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ 

อุดมการณความรักชาติ” 

ปณิธาน 

ไดรับพระราชทานจาก พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือ 

พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้  

“สวนการศึกษามุงม่ันสรางเสริมให นนร. สามารถกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ

เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผูอุทิศตนสราง

คุณประโยชนตอประเทศชาติ” 
 

วิสัยทัศน 

สรางนักเรียนนายรอยใหเขาสูสังคมแหงการเรียนรู ใหมีความรูความสามารถในระดับสากล 

มีความเปนผูนําท่ีโดดเดน มีความรับผิดชอบท่ีสูงสง กอปรดวยคุณธรรม โดยสรางสภาพแวดลอมเพ่ือ

การเรียนรูดวยองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทันสมัยสรุปสั้น ๆ คือ 

“สังคมเรียนรู มุงสูโลกกวาง สรรคสรางผูนํา คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และ

ประเทศชาติ” 

เอกลักษณ  

สกศ.ฯ ไดยึดถือตามท่ี รร.จปร. กําหนดคือ “เปนสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลัก

ของกองทัพบก” 

อัตลักษณ 

สกศ.ฯ ยึดถืออัตลักษณของ รร.จปร. ท่ีไดกําหนดให นนร. “เปนสุภาพบุรุษ นักรบ 

นักพัฒนา ท่ีมีความเปนผูนํา ยึดม่ันอุดมการณ เทิดทูน ชาติ ศาสน กษัตริย  

 

 



๓ 
 
วัตถุประสงค 

๑. ผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีพ้ืนฐานความรูดานวิชาการระดับอุดมศึกษาท่ีเพียงพอตอ

การปฏิบัติหนาท่ีนายทหารสัญญาบัตร 

๒. สงเสริมใหนักเรียนนายรอยมีคุณลักษณะความเปนผูนํา มีระเบียบวินัย รูแบบธรรม

เนียมของกองทัพ 

๓. สงเสริมใหนักเรียนนายรอยเปนสุภาพบุรุษ และเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม 

ภารกิจ  

สกศ.ฯ. เปนหนวยข้ึนตรงของ รร.จปร. มีหนาท่ีใหการศึกษาวิทยาการข้ันอุดมศึกษา 

โครงสรางองคกรและการปฏิบัติงาน 

ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาท่ีของสวนราชการ ทบ. กองทัพ

ไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๙ และอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข ๔๔๐๐ 

ของ รร.จปร. กําหนดให สกศ.ฯ มีหนาท่ีในการจัดการศึกษาอบรมแก นนร. ใหมีพ้ืนฐานความรู

วิทยาการระดับอุดมศึกษา เพียงพอสําหรับนายทหารสัญญาบัตรท่ีจะตองปฏิบัติหนาท่ีผูบังคับหมวด

ของหนวยกําลังรบหรือหนวยอ่ืนๆ ในกองทัพบก โดยมี ผอ.สกศ.ฯ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

สกศ.ฯ มีการจัดแบงสวนราชการออกเปนหนวยข้ึนตรง จํานวน ๑๑ กองวิชา และ ๑  กอง

เตรียมการและควบคุมการศึกษา โดยมีสภาอาจารยทําหนาท่ีเปนศูนยกลางประสานความรวมมือ

ระหวางอาจารยสวนการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานทางวิชาการของอาจารยและสงเสริม

ความสามัคคีระหวางกัน มีสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนสํานักงานประสานงาน ควบคุม

และกํากับดูแลระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนา

ระบบการศึกษาใหดียิ่งข้ึน มีสํานักงานวิจัยเปนสํานักงานประสานงาน อํานวยการ และกํากับดูแลงาน

ดานการวิจัยของสวนการศึกษา และศูนยกรรมวิธีขอมูลเพ่ือพัฒนาสื่อสารสนเทศภายใน สกศ.ฯ โดยมี

การจัด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

โครงสรางองคกร ( Organization  Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 

กองวิชาฟสิกส 
กองวิชาเคมี 

กองวิชาอักษรศาสตร 

กองวิชาประวัติศาสตร 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร 

กองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

แผนกธุรการ 

แผนกฝกศึกษา 

แผนกโครงการและงบประมาณ 

แผนกบริหารการศึกษา 

แผนกกําลังพล 

สวนการศึกษา 

สภาอาจารย สํานักงานประกันคณุภาพการศึกษา 

สํานักงานวิจัย 

กองวิชา กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 

ศูนยกรรมวิธีขอมูล 



๕ 
 

โครงสรางการปฏิบัติงาน ( Activity  Chart ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการสภาอาจารย 

ผูอํานวยการกองวิชา 

หัวหนาแผนกธุรการ 

หัวหนาแผนกฝกศึกษา 

หัวหนาแผนกโครงการและงบประมาณ

หัวหนาแผนกบรหิารการศึกษา 

หัวหนาแผนกกําลังพล 

คณะกรรมการบรหิารการศึกษา 

ผูอํานวยการกองวิชาคณติศาสตรและคอมพิวเตอร 

ผูอํานวยการกองวิชาฟสิกส 

ผูอํานวยการกองวิชาเคม ี

ผูอํานวยการกองวิชาอักษรศาสตร 

ผูอํานวยการกองวิชาประวัติศาสตร 

ผูอํานวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร 

ผูอํานวยการกองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 

ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 

ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

ผูอํานวยการกองวิชาวิศวกรรมโยธา 

ผูอํานวยการสวนการศึกษา โรงเรยีนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

ผูอํานวยการกองเตรียมการและควบคุมการศึกษา 



๖ 
 
สวนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 

แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๗ ประกอบไปดวย สวนตางๆ ท่ีสําคัญ 

ดังนี้ 

๑. บทนํา แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา 

๒๕๕๗  

๒. ความสัมพันธระหวางประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 

๓. ความสัมพันธระหวาง แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับ

แผนงานและโครงการ ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔. สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๗ แสดงถึง

แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมท้ังตัวบงชี้และคาเปาหมาย 

๕. สรุปการพัฒนาตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา 

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากับแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 

ปการศึกษา ๒๕๕๗  

๖. ภาคผนวก ประกอบดวย ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา สกศ.ฯ จากการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปการศึกษา 

๒๕๕๖ และ โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 



 
๗ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๗ ประกอบดวย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร ๑๔ กลยุทธ ๒๖ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา 

ปกปอง และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย    

 

กลยุทธท่ี ๑  การถวายความปลอดภัยและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ในทุก

โอกาสอันควรอยางเต็มขีดความสามารถ 

๑.  แผนงานการพิทักษรักษาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย 

 

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริยและพระ

บรมวงศานุวงศ 

โครงการจดัทําสารคดเีฉลมิพระเกียรติ

สมเด็จพระศรสีวรินทิราบรมราชเทวี พระ

พันวัสสาอัยยิกาเจา 

โครงการจัดทําฐานขอมูลจดหมายเหตุพระ

ราชกรณียกิจในพลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี เก่ียวกับ รร.จปร. และนครนายก 

โครงการจดัพิมพพระราชนิพนธคาํสอน 

(lecture notes) ในพลเอกหญิง ศ.ดร.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

ทัศนศึกษาโครงการสวนพระองคและ

พระบรมมหาราชวัง 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรฐัสีมา

คุณากร 

 



 
๘ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา 

ปกปอง และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  (ตอ)  

 

กลยุทธท่ี ๑  การถวายความปลอดภัยและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ในทุก

โอกาสอันควรอยางเต็มขีดความสามารถ 

(ตอ) 

๑.  แผนงานการพิทักษรักษาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย (ตอ) 

 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพพระราชนิพนธ

เน้ือเพลงไทยใน พล.อ.หญิง ศ.ดร.สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญ

พระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

กําลังพลรวมพิธีจดุเทียนชัย และถวายพระ

พรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 

โครงการ “ตามรอยพระราชา” 

โครงการ “สินแผนดิน: องคภูมินทร

พระราชทาน” 

กิจกรรม “ขอตามรอยพระยุคลบาท 

เศรษฐกิจพอเพียง” 

จัดกําลังพลรวมบริจาคโลหิตถวายเปนพระ

ราชกุศล 

๒. แผนงานการใชมาตรการทางกฎหมาย

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดัน

ทางสังคม 

สรางเครือขายเฝาระวังและแจงเตือนการ

ลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย รายการ

จัดตั้งเครือขายผูนําชุมชนเฝาระวังและแจง

เตือนการลวงละเมิดสถาบันฯ ในโครงการ

รณรงคเสริมสรางความรักชาติ 



 
๙ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา 

ปกปอง และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย  (ตอ)  

กลยุทธท่ี ๒ การปลูกฝงและเสริมสราง

อุดมการณความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝงและเสริมสราง

อุดมการณความรักชาติ 

โครงการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณ

ความรักชาติสําหรับกําลังพล สกศ.ฯ 

ประ เ ด็ น ยุท ธศาส ตร ท่ี  ๒   มุ ง ผ ลิ ต

นายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทาง

ทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก 

กลยุทธท่ี ๓  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาใหเหมาะสม ทันสมัย และได

มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

โครงการพัฒนาจดัทําระบบการศกึษาและ

หลักสตูรการศึกษาระดับปรญิญาโท 

โครงการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขา วท. 

จัดทํา มคอ. ๓ ถึง มคอ.๗ 

แตงตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน

การศึกษา 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนาขีดความสามารถดาน

อุปกรณประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาตาํราและเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ

ประกอบการเรียนการสอน 

 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและ

โสตทัศนูปกรณ  

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน 

ประเมินผลระดับความพึงพอใจการ

ใหบริการดานอุปกรณการเรียนการสอน

และทรัพยากรการเรียนรู สกศ.ฯ 



 
๑๐ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประ เ ด็ น ยุท ธศาส ตร ท่ี  ๒   มุ ง ผ ลิ ต

นายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทาง

ทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๕  นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษามี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเขา เปน

นักเรียนทหารของ ทบ. 

โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคล

พลเรือนเขาเปน นตท. (ทบ.) 

๘. แผนงานพัฒนาผูเรียน การใหความรูดานการประกันคุณภาพแก 

นนร. ในการจัดทํากิจกรรมผูเรียน 

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

การสนับสนุน นนร. ในการเขาแขงขันชิง

ชนะเลิศ 

โครงการฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนา

ชุมชน ช้ันปท่ี ๓ สาขาสังคมศาสตรเพ่ือ

การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จัดอาจารยท่ีปรึกษาใหแก นนร. 

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารยและ 

นนร. 

สงเสริมการจัดทําโครงงานวิจัย นนร.  

เ ชิญ ผู มี ป ร ะ สบก า รณ ค ว าม รู จ า ก

หนวยงานภายนอกมาใหความรู นนร.  

๙. แผนงานการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา อบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. 

กิจกรรมรับแถว นนร. 

การปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ นนร. 



 
๑๑ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประ เ ด็ น ยุท ธศาส ตร ท่ี  ๒   มุ ง ผ ลิ ต

นายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทาง

ทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาขีดความสามารถดาน

การบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคณุภาพการศึกษา 

 

การทําแผนการดาํเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา  สกศ.ฯ พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 โครงการสงเสรมิความรูความเขาใจการ

ประกันคณุภาพการศึกษาใหแกบุคลากร 

สกศ.ฯ 

การแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวของกับ

งานประกันคุณภาพการศึกษาในทุก

ระดับของ สกศ.ฯ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา

เพ่ือสรปุผลการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาปการศึกษา ๒๕๕๖ 

พิจารณาแนวทางการพัฒนาในป

การศึกษา ๒๕๕๗ 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน

คุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัวบงช้ีและ

เกณฑการบรรลุเปาหมาย ประจาํป 

๒๕๕๗ 

การประ ชุมคณะกรรมการประ กัน

คุณภาพการศึกษาตลอดปการศึกษา 

 



 
๑๒ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประ เ ด็ น ยุท ธศาส ตร ท่ี  ๒   มุ ง ผ ลิ ต

นายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทาง

ทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาขีดความสามารถดาน

การบริหารการศึกษา (ตอ) 

๑๐. แผนงานประกันคณุภาพการศึกษา 

(ตอ) 

 

การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการดําเนินงาน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งท่ี ๑ 

ในภาคการศึกษาท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ ในภาค

การศึกษาท่ี ๒ 

การประชุมคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับกองวิชาและระดับ 

สกศ.ฯ 

โครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาสูระบบการปฏบัิติงาน

ประจํา 

ประเมินคณะกรรมการบริหารการศึกษา   

ประเมินผูบริหารทุกระดับ 

จัดทํางานรายงานการประเมินตนเองใน

ทุกระดับของ สกศ.ฯ 

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสาํหรับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานคุณภาพ

การศึกษา สกศ.ฯ ป ๕๗ ใหคณะกรรมการ

บริหารการศึกษาพิจารณา 



 
๑๓ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ มุงผลิตนายทหาร

สัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึง

ประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับ

ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 

โครงการพัฒนาบุคคลากรสําหรับ

ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ  

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง 

นํ้ามันเบนซินแกสโซฮอลล 91, 95, E20, 

E85 และ อุปกรณเสรมิสําหรับรถยนต

เครื่องหัวฉีดเบนซินรุนเกา เพ่ือรองรับ

การใชนํ้ามัน E85 

กลยุทธท่ี ๘ พัฒนาขีดความสามารถ

ดานสงกําลังบํารุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก

สราง สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบ

สาธารณูปโภค 

ซอมปรับปรุงอาคาร  

ซอมปรับปรุง หอประชุม สกศ.ฯ 

ซอมระบบประปาแฟลตนายทหารโสด 

๒๘ ครอบครัว (อี ๑, ๒, ๓, ๘) 

ซอมอาคารแฟลตนายทหารประทวน ก.๗ 

ซอมหลังคาและฝาเพดานกองวิชา สกศ.ฯ 

ปรับปรุงหองนํ้า สวมอาคาร สกศ.ฯ  

กลยุทธท่ี ๙ พัฒนาขีดความสามารถดาน

กําลังพล 

๑๓. แผนงานการนําผลการศึกษาตาม

แนวทางรับราชการทุกระดับช้ันยศมาเปน

สวนประกอบการพิจารณาใหความดี

ความชอบและความกาว หนาในการรับ

ราชการ 

การสงเสริมใหกําลังพลมคีวามตั้งใจใน

การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรบั

ราชการ 

การสงเสริมการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

 



 
๑๔ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ มุงผลิตนายทหาร

สัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึง

ประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๙ พัฒนาขีดความสามารถดาน

กําลังพล (ตอ) 

๑๔. แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับ

กําลังพล  

โครงการพัฒนาทักษะการสอน

ภาษาอังกฤษ 

โครงการเตรยีมความพรอมเพ่ือทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ทบ. ประจําป ๒๕๕๗ 

โครงการจดัทําคูมือบทสนทนา

ภาษาอังกฤษสําหรับ นนร. และกําลังพล 

รร.จปร. 

อบรมภาษาอังกฤษใหกับกําลังพลท่ีสนใจ 

กลยุทธท่ี ๑๐ การสรางคานิยมและ

ทัศนคติท่ีดีตอองคกร 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม สกศ.ฯ 

๑. การสาธิตนาฏศิลปและดนตรีไทย 

๒. สงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

สําหรับกําลังพล สกศ.ฯ 

โครงการ/กิจกรรมในการสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๑. โครงการทัศนศึกษาสถานท่ีสําคัญ

ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  สกศ.ฯ 

๒. สงเสริมและอนุรักษประวัติศาสตร

และศิ ลปวัฒนธรรมไทยในระหว าง

การศึกษาดูงานของ นนร.     



 
๑๕ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ มุงผลิตนายทหาร

สัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึง

ประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๑๐ การสรางคานิยมและ

ทัศนคติท่ีดีตอองคกร (ตอ) 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(ตอ) 

๓. กิจกรรมสงเสริมความรูและสืบ

สานประเพณีทางทหาร 

๔. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ทางทหารในสวนของ นนร. 

๕. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ทางทหารในสวนของกําลังพล กวย.ฯ 

๖. กิจกรรม “พบพ่ีเกาเลาเรื่องใหม” 

๗. โครงการอบรมอาจารยใหม 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสราง

คุณภาพชีวิตกําลังพล 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตกําลังพล

และครอบครัว  

กลยุทธท่ี ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย ๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรยีนการ

สอนแบบอิเล็กทรอนิกส 

 โครงการพัฒนาซอฟทแวรเพ่ือการ

บริหาร การจัดการ การเรียนการสอน 

และการวิจัย 

๑) การพัฒนาระบบฐานขอมูลกําลัง

พลขาราชการ สกศ.ฯ 

๒) โครงการอบรม e- learning 

 
 



 
๑๖ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ มุงผลิตนายทหาร

สัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึง

ประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 

(ตอ) 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรยีนการ

สอนแบบอิเล็กทรอนิกส (ตอ) 

๓) โครงการประเมินการเรียนการ

สอนออนไลน 

๔) โครงการพัฒนาโปรแกรม

อาจารยท่ีปรึกษา 

๕) โครงการพัฒนาโปรแกรมการ

จัดเก็บเอกสารประกันคณุภาพการศึกษา 

๖) โครงการพัฒนาระบบการ

จัดการสิ่งอุปกรณในหนวยงานโดยใช

ระบบ barcode 

๗) โครงการพัฒนาระบบจดัเก็บ

งานวิจัย รร.จปร. 

๘) โครงการพัฒนาระบบสืบคน

ขอมูลจราจรเพ่ือเก็บบันทึกขอมลูจราจร 

(Data logging) 

๙) โครงการระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (ทดลองใชงาน) 

โครงการพัฒนาดานฮารดแวรและระบบ

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) โครงการติดตั้งระบบกลองวงจร

ปดในพ้ืนท่ีอาคารสวนการศึกษาฯ 



 
๑๗ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ มุงผลิตนายทหาร

สัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึง

ประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๑๑ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 

(ตอ) 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรยีนการ

สอนแบบอิเล็กทรอนิกส (ตอ) 

๒) โครงการการติดตั้งเครื่องแมขาย

ประจํากองวิชา 

โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ. 

รร.จปร. พระราชดําริ พล.อ.หญิง สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช

กุมาร;ี โครงการศูนยสําเนาเอกสาร

ประวัติศาสตรจากตางประเทศ พ.ศ. 

๒๕๕๗ 

การพัฒนาและจัดทํา E - library 

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมลู และ

เว็บไซต สกศ.ฯ 

ประเมินประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

กลยุทธท่ี ๑๒  การพัฒนาสภาพแวดลอม

ภายในหนวยใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน

หนวย 

การสงเสริม และรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

กิจกรรมการปรับภูมิทัศน สกศ.ฯ 

 
 



 
๑๘ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความ

รวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และ

หนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ี

ยอมรับในเชิงวิชาการ 

 

กลยุทธท่ี ๑๓  สงเสริมการศึกษาของกําลัง

พลและสงกําลังพลเขารวมประชุมสัมมนา

กับหนวยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการสงกําลังพลเขารบั

การศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. 

และแผนการใชประโยชน 

 โครงการสงกําลังพลเขารับการศกึษา

หลักสตูร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., 

วทร., วทอ.  

๒๑. แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษา

ในระดับสูงข้ึนของหลัก สูตรภายในประเทศ 

นอก กห. และแผนการใชประโยชน 

 โครงการสงกําลังพลเขารับการศกึษาใน

ระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกใน

สถาบัน การศึกษาภายในประเทศ   

๒๒. แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษา

ของ หลักสูตรตางประเทศและแผนการใช

ประโยชน 

โครงการสงกําลังพลเขารับการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกใน

สถาบันการศึกษาตางประเทศ 

๒๓. แผนงานการสงกําลังพลเขารวมการ

ประชุม/ สัมมนากับหนวยงานท้ังของ

ภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในและ

ตางประเทศ 

 

โครงการสงผูบรหิาร/อาจารยเขารวมการ

ประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ 

สงบุคลากรสายสนับสนุนเขาอบรม/ทัศน

ศึกษา/ดูงาน 

โครงการความรวมมือทางวิชาการ

ระหวาง รร.จปร. กับสถาบัน อุดมศึกษา

และหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและ

ตางประเทศ 

 



 
๑๙ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความ

รวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และ

หนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ี

ยอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

 

กลยุทธท่ี ๑๔  หนวยงานภายในและ

ภายนอกกองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน 

และประชาชน เช่ือมั่นและ ใหการยอมรับ

ในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/

งานสรางสรรค 

 

 

 

แตงตั้งคณะทํางานการวิจัยและงาน

สรางสรรค รร.จปร. 

จัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับ

สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย

ภายนอก 

แตงตั้งคณะทํางานประสานกับสถาบัน

ภายนอกท่ีทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

โครงการสงเสริมเพ่ือการวิจัย/งาน

สรางสรรคของอาจารย 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพผลงานทาง

วิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ 

เพ่ือการพัฒนานักวิจัย รร.จปร.  

จัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ

ดานงานวิจัย 

นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการ

สอน นนร. 

ประกวดผลงานวิจัยดีเดนของอาจารย ป

การศึกษา ๒๕๕๗ 

ประกวดผลงานวิจัยดีเดนของ นนร.  ป

การศึกษา ๒๕๕๗ 



 
๒๐ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความ

รวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และ

หนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ี

ยอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

 

กลยุทธท่ี ๑๔  หนวยงานภายในและ

ภายนอกกองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน 

และประชาชน เช่ือมั่นและ ใหการยอมรับ

ในเชิงวิชาการ (ตอ) 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/

งานสรางสรรค (ตอ) 

โครงการสนับสนุนการจัดทําบทความ

ทางวิชาการ 

๒๕. แผนงานการจดัการความรู (KM)  โ ค ร งก า รก า ร จั ดก า รคว าม รู ส ว น

การศึ กษา  โ ร ง เ รี ยนนายร อยพระ

จุลจอมเกลา ประจําป ๒๕๕๗ 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

โครงการบริการทางวิชาการ  

๑. การสนับสนุนอาจารยสอนพิเศษ

เพ่ือสงเคราะหการสอบเขาศึกษาตอของ

บุตรขาราชการและลูกจาง ทบ. 

๒. โครงการสนับสนุนใหขาราชการ

บริการวิชาการแกสังคมในหนวยงานอ่ืนท้ัง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

    ๓. โครงการสนับสนุนและสงเสริมให

อาจารยเปนอาจารยท่ีปรึกษา / กรรมการ

วิทยากร / กรรมการวิชาชีพ / กรรมการ

วิทยานิพนธท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

  ๔. โครงการสนับสนุนและสงเสรมิให

ขาราชการเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ / 

ผูเช่ียวชาญ / ผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุน

หนวยงานอ่ืน 



 
๒๑ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความ

รวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และ

หนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ี

ยอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

 

กลยุทธท่ี ๑๔  หนวยงานภายในและ

ภายนอกกองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน 

และประชาชน เช่ือมั่นและ ใหการยอมรับ

ในเชิงวิชาการ (ตอ) 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพ (ตอ) 

โครงการบริการทางวิชาการผานสือ่

วิทยุกระจายเสียง  

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ

สารสนเทศ  

โครงการสอนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน

ในพระราชานุเคราะห  

นําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

 



 
 

๒๒ 

ความสัมพันธระหวางแผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับแผนงานและโครงการ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย    

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

หลัก 

ผูรับผิดชอบ 

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานกิจการพลเรือน 

สนับสนุนและสงเสริมการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข พรอมท้ังสงเสรมิ

อุดมการณความรักชาต ิ

ศาสน กษัตริย อยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหบุคลากรของ สกศ.ฯ 

ยึดมั่นและปฏิบัติตนใหเปน

แบบอยางท่ีดีแกประชาชน 

บุคลากรของ สกศ.ฯ มี

อุดมการณประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี

แกสังคม 

 

กลยุทธท่ี ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาสอันควรอยางเตม็ขีดความสามารถ 

๑.  แผนงานการพิทักษ

รักษาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย 

 

โครงการเทิดทูนพระมหากษัตรยิและ

พระบรมวงศานุวงศ 

กอศ.ฯ - ๕.๙* 

โครงการจดัทําสารคดเีฉลมิพระเกียรติ

สมเด็จพระศรสีวรินทิราบรมราชเทวี 

พระพันวัสสาอัยยิกาเจา 

กอศ.ฯ - ๕.๙* 

โครงการจดัทําฐานขอมูลจดหมายเหตุ

พระราชกรณียกิจในพลเอกหญิง ศ.ดร.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี เก่ียวกับ รร.จปร. และ

นครนายก 

กปศ.ฯ - ๕.๙* 

โครงการจดัพิมพพระราชนิพนธคาํ

สอน (lecture notes) ในพลเอกหญิง 

ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

กปศ.ฯ - ๕.๙* 



 
 

๒๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ 

หลัก 

ผูรับผิดชอบ 

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สนับสนุนและสงเสริมการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข พรอมท้ังสงเสรมิ

อุดมการณความรักชาต ิ

ศาสน กษัตริย อยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหบุคลากรของ สกศ.ฯ 

ยึดมั่นและปฏิบัติตนใหเปน

แบบอยางท่ีดีแกประชาชน 

(ตอ) 

บุคลากรของ สกศ.ฯ มี

อุดมการณประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี

แกสังคม (ตอ) 

 

๑.  แผนงานการพิทักษ

รักษาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย 

(ตอ) 

ทัศนศึกษาโครงการสวนพระองคและ

พระบรมมหาราชวัง 

กปศ.ฯ - ๔.๓* 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรฐั

สีมาคณุากร 

กปศ.ฯ - ๕.๙* 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพพระราช

นิพนธเน้ือเพลงไทยใน พล.อ.หญิง 

ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเฉลิมพระ

เกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 

๖๐ พรรษา 

กปศ.ฯ - ๕.๙* 

กําลังพลรวมพิธีจดุเทียนชัย และถวาย

พระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 

โครงการ “ตามรอยพระราชา” กมส.ฯ - ๕.๙* 

โครงการ “สินแผนดิน: องคภูมินทร

พระราชทาน” 

กมส.ฯ - ๕.๙* 

กิจกรรม “ขอตามรอยพระยุคลบาท 

เศรษฐกิจพอเพียง” 

กมส.ฯ - ๕.๙* 

 



 
 

๒๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สนับสนุนและสงเสริมการ

ปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข พรอมท้ังสงเสรมิ

อุดมการณความรักชาต ิ

ศาสน กษัตริย อยางตอเน่ือง 

เพ่ือใหบุคลากรของ สกศ. ฯ 

ยึดมั่นและปฏิบัติตนใหเปน

แบบอยางท่ีดีแกประชาชน 

(ตอ) 

บุคลากรของ สกศ.ฯ มี

อุดมการณประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี

แกสังคม (ตอ) 

 

๑.  แผนงานการพิทักษ

รักษาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย 

(ตอ) 

จัดกําลังพลรวมบริจาคโลหิตถวายเปน

พระราชกุศล 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 

๒. แผนงานการใช

มาตรการทางกฎหมาย

หมิ่นพระบรมเดชานุ

ภาพและการกดดันทาง

สังคม 

สรางเครือขายเฝาระวังและแจงเตอืน

การลวงละเมดิสถาบัน

พระมหากษัตริย รายการจัดตั้ง

เครือขายผูนําชุมชนเฝาระวังและแจง

เตือนการลวงละเมิดสถาบันฯ ใน

โครงการรณรงคเสริมสรางความรกั

ชาต ิ

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 

กลยุทธท่ี ๒ การปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาต ิ

๓. แผนงานการปลูกฝง

และเสริมสรางอุดมการณ

ความรักชาติ 

 โครงการปลูกฝ งและเสริ มสร าง

อุดมการณความรักชาติสําหรับกําลัง

พล สกศ.ฯ 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 



 
 

๒๕ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานการศึกษา 

พัฒนาหลักสตูรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และ

ปริญญาโท ดานวิชาการให

เหมาะสม ทันสมัย และ

กาวหนา สอดคลองกับ

สภาวะแวดลอมและ

นโยบายของกองทัพบก ได

มาตรฐานตามขอกําหนด

ของทหารและพลเรือน และ

ใหมีผลตอการพัฒนาความรู

ดานภาษาท่ีสอนของ นนร. 

โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่ง

เปนภาษาสากล ใหสามารถ

นํามาใชงานไดจริง 

มีหลักสูตรการศึกษาดานวิชาการ

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ท่ี

ไดมาตรฐานตามขอกําหนดของทาง

ทหารและพลเรือน 

กลยุทธท่ี ๓  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาใหเหมาะสม ทันสมัย และไดมาตรฐาน 

๔. แผนงานการ

พัฒนาหลักสตูร 

 โครงการปรบัปรุงและพัฒนา

หลักสตูร 

กวส.ฯ กองวิชาท่ีมี

สาขา 

๖.๑ 

 โครงการพัฒนาจัดทําระบบ

การศึกษาและหลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาโท 

กวฟ.ฯ กวฟ.ฯ กมส.ฯ 

กคศ.ฯ 

๖.๑ 

โครงการประเมินผลหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วท. 

เคมีฯ กฟส.ฯ  

กวล.ฯ 

๖.๑ 

จัดทํา มคอ. ๓ ถึง มคอ.๗ กตก.ฯ 

(บริหาร

การศึกษา) 

กองวิชา ๖.๑, ๖.๔, ๖.๕ 

แตงตั้งคณะกรรมการกํากับ

มาตรฐานการศึกษา 

กตก.ฯ 

(บริหาร

การศึกษา) 

กองวิชา ๖.๔, ๖.๘  

 

 



 
 

๒๖ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

พัฒนาหลักสตูรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และ

ปริญญาโท ดานวิชาการให

เหมาะสม ทันสมัย และ

กาวหนา สอดคลองกับ

สภาวะแวดลอมและ

นโยบายของกองทัพบก ได...

(ตอ) 

มีตํารา อุปกรณการเรยีนการ

สอน หองปฏิบัติการ 

โสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย เทา

เทียมกับสถาบันอุดมศึกษา

ภายนอก 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนาขีดความสามารถดานอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนา

ตําราและเอกสาร

ประกอบการเรียนการ

สอน 

โครงการพัฒนาตาํราและเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน 

กตก.ฯ และ 

สภาอาจารย 
 

กองวิชา ๒.๕* 

๖. แผนงานปรับปรุง

และพัฒนาอุปกรณ

ประกอบการเรียนการ

สอน 

 โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและ

โสตทัศนูปกรณ  

กตก.ฯ (๔) 

 

กองวิชา ยกเวน 

กปศ.ฯ 

๖.๖ 

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อ

การเรยีนการสอน 

กฟส.ฯ 

 

- ๖.๖ 

ประเมินผลระดับความพึงพอใจ

การใหบริการดานอุปกรณการเรียน

การสอนและทรัพยากรการเรียนรู 

สกศ.ฯ 

สปค.ฯ 

(หน. ม.๖) 

กองวิชา ๖.๖ 

 

 

 

 



 
 

๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานผูเขารับการศึกษา 

สนับสนุน รร.จปร. ในการ

สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน

เขาเปน นตท.(ทบ.) ให

เปนไปดวยความบริสุทธ์ิและ

ยุติธรรม เพ่ือใหได นนร. ท่ีมี

ความรู ความสามารถ และ

ความพรอมท่ีจะศึกษาตาม

หลักสตูรการศึกษาของ 

รร.จปร. ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 

รักษามาตรฐานระบบการสอบ

คัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน 

นตท. (ทบ.) ดานวิชาการ ใหมี

ความโปรงใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม 

และเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง 

กลยุทธท่ี ๕ นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

๗. แผนงานการสอบ

คัดเลือกเขาเปนนักเรียน

ทหารของ ทบ. 

โครงการพัฒนาการสอบคดัเลือก

บุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. (ทบ.) 

 

กตก.ฯ (๓)  คณะอนุกรรม 

การท่ีเก่ียวของ 

๑.๗ 

จัดใหมีกิจกรรมดานวิชาการ

ของ นนร. ตอสาธารณะชน

อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมท้ัง

ประเทศเพ่ือสรางแรงจูงใจใหมผีู

สมัคสอบคัดเลือกเขาเปน 

นตท.(ทบ.) เพ่ิมข้ึนทุกป 

๘. แผนงานพัฒนา

ผูเรยีน 

การใหความรูดานการประกัน

คุณภาพแก นนร. ในการจัดทํา

กิจกรรมผูเรียน 

สปค.ฯ กองวิชาท่ีมีการ

จัดกิจกรรม

ผูเรยีน 

๖.๕ 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

กอศ.ฯ - ๖.๔, ๖.๕ 

การสนับสนุน นนร. ในการเขา

แขงขันชิงชนะเลิศ 

กตก.ฯ (๓) กวย.ฯ กวค.ฯ 

กวฟ.ฯ กอศ.ฯ 

๑.๘, ๕.๗*, ๖.๕ 

โครงการฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนา

ชุมชน ช้ันปท่ี ๓ สาขาสังคมศาสตร

เพ่ือการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กมส.ฯ - ๕.๗*,  ๖.๕ 

จัดอาจารยท่ีปรึกษาใหแก นนร. 

 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ยกเวน 

กปศ.ฯ 

๖.๗ 



 
 

๒๘ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สนับสนุน รร.จปร. ในการ

สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน

เขาเปน นตท.(ทบ.) ให

เปนไปดวยความบริสุทธ์ิและ

ยุติธรรม… (ตอ) 

จัดใหมีกิจกรรมดานวิชาการ

ของ นนร. ตอสาธารณะชน

อยางตอเน่ือง โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมท้ัง

ประเทศเพ่ือสรางแรงจูงใจใหมผีู

สมัคสอบคัดเลือกเขาเปน 

นตท.(ทบ.) เพ่ิมข้ึนทุกป (ตอ) 

๘. แผนงานพัฒนา

ผูเรยีน (ตอ) 

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย

และ นนร. 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ยกเวน 

กอศ.ฯ 

๖.๕ 

สงเสริมการจัดทําโครงงานวิจัย นนร.  กตก.ฯ (๓) กองวิชา ยกเวน 

กปศ.ฯ กอศ.ฯ 

กฟส.ฯ 

๖.๔ 

เชิญผูมีประสบการณความรูจาก

หนวยงานภายนอกมาใหความรู 

นนร.  

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๔ 

รักษามาตรฐานทางดาน

คุณภาพของ นนร. ใหมีความ

พรอมในทุกๆ ดาน ท้ังในดาน

การศึกษาและดานจริยธรรม 

เพ่ือเปนนายทหารท่ีดีของ

กองทัพ 

๙. แผนงานการเสริมสราง

คุณลักษณะผูนํา 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. กฟส.ฯ กคศ.ฯ กวฟ.ฯ 

กมส.ฯ 

๕.๖* 

กิจกรรมรับแถว นนร. กตก.ฯ (๓) นายทหารเวร

สกศ.ฯ 

๕.๖*, ๕.๗* 

การปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ นนร. กตก.ฯ (๓) กองวิชาท่ีมี

สาขา 

๕.๖* 

 

 

 



 
 

๒๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

กําหนดใหมีระบบและกลไก

การประกันคณุภาพ

การศึกษาภายในทุกระดับ 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ืองโดยบุคลากร

ทุกระดับมีความรู ความ

เขาใจ และตระหนักถึง

ความสําคญัของระบบการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

ทุกกองวิชามีระบบและกลไกใน

การประกันคณุภาพและ

นํามาใชในการพัฒนาและการ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

และบุคลากร สกศ.ฯ มีความรู 

ความเขาใจ ระบบการประกัน

คุณภาพ 

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

การทําแผนการดาํเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา  สกศ.ฯ พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 
กองวิชา ๘.๑ 

 โครงการสงเสรมิความรูความเขาใจ

การประกันคณุภาพการศึกษาใหแก

บุคลากร สกศ.ฯ 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

การแตงตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ

กับงานประกันคุณภาพการศึกษาใน

ทุกระดับของ สกศ.ฯ 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 
กองวิชา ๘.๑ 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

การศึกษาเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาป

การศึกษา ๒๕๕๖ พิจารณาแนวทาง

การพัฒนาในปการศึกษา ๒๕๕๗ 

กตก.ฯ 

(บริหาร

การศึกษา) 

และ สปค.ฯ 

คณะกรรมการ

บริหาร

การศึกษา 

๘.๑ 

 

 



 
 

๓๐ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

กําหนดใหมีระบบและกลไก

การประกันคณุภาพ

การศึกษาภายในทุกระดับ 

เพ่ือเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

อยางตอเน่ืองโดยบุคลากร

ทุกระดับมีความรู ความ

เขาใจ และตระหนักถึง

ความสําคญัของระบบการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

(ตอ) 

ทุกกองวิชามีระบบและกลไกใน

การประกันคณุภาพและ

นํามาใชในการพัญฒนาและการ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

และบุคลากร สกศ.ฯ มีความรู 

ความเขาใจ ระบบการประกัน

คุณภาพ (ตอ) 

๑๐. แผนงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

(ตอ) 

 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

ประกันคณุภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัว

บงช้ีและเกณฑการบรรลเุปาหมาย 

ประจําป ๒๕๕๗ 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

คณะกรรมการ

อํานวยการ

ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

๘.๑ 

การประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาตลอดปการศึกษา 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการดําเนินงาน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งท่ี 

๑ ในภาคการศึกษาท่ี ๑ และครั้งท่ี ๒ 

ในภาคการศึกษาท่ี ๒ 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

คณะกรรมการ

ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

๘.๑ 

การประชุมคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับกองวิชาและ

ระดับ สกศ.ฯ 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

คณะกรรมการ

ประเมินฯ 

๘.๑ 

โครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาสูระบบการ

ปฏิบัติงานประจํา 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

ประเมินคณะกรรมการบริหารการศึกษา   กตก.ฯ (๑) หน.ม.๕ สกศ.ฯ ๕.๑* 

ประเมินผูบริหารทุกระดับ กตก.ฯ (๑) หน.ม.๕ สกศ.ฯ ๕.๒* 



 
 

๓๑ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

กําหนดใหมีระบบและกลไก

การประกันคณุภาพ...(ตอ) 

ทุกกองวิชามีระบบและกลไกใน

การประกันคณุภาพ...(ตอ) 

๑๐. แผนงานประกัน

คุณภาพการศึกษา (ตอ) 

 

จัดทํางานรายงานการประเมินตนเอง

ในทุกระดับของ สกศ.ฯ 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสาํหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 
กองวิชา ๘.๑ 

ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน

คุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ ป ๕๗ ให

คณะกรรมการบรหิารการศึกษา

พิจารณา 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

ดานการสงกําลังบํารุง 

พัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนการศึกษาใหมี

ความรู ความสามารถในการ

ใชและการทํานุบํารุงรักษา

สื่อ 

จัดการอบรมเรื่องการใชและ

การบํารุงรักษาสื่อการสอน

ประเภทตางๆ แกบุคลากรฝาย

สนับสนุนทุกครั้งท่ี สกศ. ฯ 

ไดรับมอบสื่อการสอนใหมๆ  

กลยุทธท่ี ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารงุอุปกรณ 

๑๑. แผนงานการพัฒนา

บุคลากรสําหรับปรน 

นิบัติบํารุงอุปกรณ 

โครงการพัฒนาบุคคลากรสําหรับ

ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ  

กวส.ฯ กองวิชา ๖.๒ 

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง 

นํ้ามันเบนซินแกสโซฮอลล 91, 95, 

E20, E85 และ อุปกรณเสริมสําหรับ

รถยนตเครื่องหัวฉีดเบนซินรุนเกา 

เพ่ือรองรับการใชนํ้ามัน E85 

กวค.ฯ - ๖.๒ 



 
 

๓๒ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ อาคาร

สํานักงาน อาคารเรียน และ

บานพักของทางราชการใน

ความรับผิดชอบของ สกศ.ฯ 

ใหสามารถใชงานไดอยาง

เหมาะสมอยูเสมอ 

ปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ 

อาคารสํานักงาน อาคารเรยีน 

และบานพักของทางราชการ ใน

ความรับผิดชอบของ สกศ.ฯ ให

สามารถใชงานไดอยาง

เหมาะสมอยูเสมอ 

กลยุทธท่ี ๘ พัฒนาขีดความสามารถดานสงกําลังบํารุง 

๑๒. แผนงานการ

ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก

สราง สิ่งอํานวยความ

สะดวก และระบบ

สาธารณูปโภค 

ซอมปรับปรุงอาคาร  กตก.ฯ (๔) กมส.ฯ กวฟ.ฯ  ๖.๖ 

ซอมปรับปรุง หอประชุม สกศ.ฯ กตก.ฯ (๔) - ๖.๖ 

ซอมระบบประปาแฟลตนายทหาร

โสด ๒๘ ครอบครัว (อี ๑, ๒, ๓, ๘) 

กตก.ฯ (๔) - ๖.๖ 

ซอมอาคารแฟลตนายทหารประทวน 

ก.๗ 

กตก.ฯ (๔) - ๖.๖ 

ซอมหลังคาและฝาเพดานกองวิชา 

สกศ.ฯ 

กตก.ฯ (๔) กอศ.ฯ กคศ.ฯ 

กวค.ฯ กวส.ฯ 

กวย.ฯ  

๖.๖ 

ปรับปรุงหองนํ้า สวมอาคาร สกศ.ฯ  กตก.ฯ (๔) กอศ.ฯ กมส.ฯ 

เคมี กฟส.ฯ  

กคศ.ฯ กวค.ฯ 

กวส.ฯ กวฟ.ฯ 

กวย.ฯ 

๖.๖ 

 



 
 

๓๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานกําลังพล 

สงเสริมใหบุคลากรทุก

ระดับช้ันศึกษาเพ่ิมเตมิ เพ่ือ

ยกระดับคุณวุฒิทางการ

ศึกษา โดยการชวยในการ

จัดหาแหลงทุนท้ังระดับ

ปริญญาตร ีปริญญาโท และ

ปริญญาเอก ท้ังในประเทศ

และตางประเทศ 

ในแตละป อจ.สกศ.ฯ แตละคน 

ตองเขารวมสมัมนาหรือเขารับ

การฝกอบรมทางวิชาการและ

วิชาชีพท่ีตนเองเก่ียวของ อยาง

นอยปละ ๒ ครั้ง และเขารวม

สัมมนาทางวิชาการท่ีสภา

อาจารยฯ จัด รอยละ ๕๐ ของ

จํานวน อจ.สกศ.ฯ ท้ังหมด 

กลยุทธท่ี ๙ พัฒนาขีดความสามารถดานกําลังพล 

๑๓. แผนงานการนําผล

การศึกษาตามแนวทาง

รับราชการทุกระดับช้ัน

ยศมาเปนสวนประกอบ

การพิจารณาใหความดี

ความชอบและความกาว 

หนาในการรับราชการ 

การสงเสริมใหกําลังพลมคีวามตั้งใจ

ในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง

รับราชการ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา   ๖.๒ 

การสงเสริมการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

 

สภาอาจารย กองวิชา ๖.๒  ๖.๓* 

๑๔. แผนงานพัฒนา

ภาษาอังกฤษใหกับกําลัง

พล  

โครงการพัฒนาทักษะการสอน

ภาษาอังกฤษ 

กอศ.ฯ - ๖.๒ 

โครงการเตรยีมความพรอมเพ่ือ

ทดสอบภาษาอังกฤษ ทบ. ประจําป 

๒๕๕๗ 

กอศ.ฯ - ๖.๖ 

โครงการจดัทําคูมือบทสนทนา

ภาษาอังกฤษสําหรับ นนร. และกําลัง

พล รร.จปร. 

กอศ.ฯ - ๖.๒ 

 



 
 

๓๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สงเสริมใหบุคลากรทุก

ระดับช้ันศึกษาเพ่ิมเตมิ เพ่ือ

ยกระดับคุณวุฒิทางการ

ศึกษา (ตอ 

ในแตละป อจ.สกศ.ฯ แตละคน 

ตองเขารวมสมัมนาหรือเขารับ

การฝกอบรมทางวิชาการและ

วิชาชีพท่ีตนเองเก่ียวของ (คอ) 

๑๔. แผนงานพัฒนา

ภาษาอังกฤษใหกับกําลัง

พล (ตอ) 

อบรมภาษาอังกฤษใหกับกําลังพลท่ี

สนใจ 

กอศ.ฯ - ๖.๒ 

สรางเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ความสามัคค ีการ

ทํางานเปนหมูคณะ รวมถึง

คานิยมท่ีดีและเหมาะสม

อ่ืนๆ แกบุคลากร 

สกศ.ฯ จัดอบรมหรือจัด

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมคณุธรรม 

จริยธรรม คานิยม เอกลักษณ 

ศิลปวัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทาง

ทหารแกบุคลากร อยางนอยป

ละ ๑ ครั้ง 
 

กลยุทธท่ี ๑๐ การสรางคานิยมและทัศนคติท่ีดีตอองคกร 

๑๕. แผนงานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม สกศ.ฯ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๔.๑, ๔.๓* 

๑. การสาธิตนาฏศิลปและดนตรี

ไทย 

กปศ.ฯ - ๔.๑, ๔.๓* 

๒. สงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

สําหรับกําลังพล สกศ.ฯ 

 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๔.๑, ๔.๓* 

โครงการ/กิจกรรมในการสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๑. โครงการทัศนศึกษาสถานท่ี

สําคัญทางประวัติศาสตรและ

วัฒนธรรม  สกศ.ฯ 

 

 

กวส.ฯ 

 

 

กวค.ฯ กคศ.ฯ 

๔.๑, ๔.๒ 

 

 

๔.๑, ๔.๒ 

 



 
 

๓๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สรางเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ความสามัคค ีการ

ทํางานเปนหมูคณะ รวมถึง

คานิยมท่ีดีและเหมาะสม

อ่ืนๆ แกบุคลากร (ตอ) 

สกศ.ฯ จัดอบรมหรือจัด

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมคณุธรรม 

จริยธรรม คานิยม เอกลักษณ 

ศิลปวัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทาง

ทหารแกบุคลากร อยางนอยป

ละ ๑ ครั้ง (ตอ) 

๑๕. แผนงานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(ตอ) 

๒. สงเสริมและอนุรักษ

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมไทย

ในระหวางการศึกษาดูงานของ นนร.        

๓. กิจกรรมสงเสริมความรูและ

สืบสานประเพณีทางทหาร 

กวล.ฯ 

 

 

กวล.ฯ 

ทุกกองวิชาท่ีมี

สาขา 

 

 

- 

๔.๑, ๔.๒ 

 

 

๔.๑, ๔.๒ 

๔. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางทหารในสวนของ นนร. 

กวย.ฯ - ๔.๑, ๔.๒ 

๕. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางทหารในสวนของกําลัง

พล กวย.ฯ 

กวย.ฯ - ๔.๑, ๔.๒ 

๖. กิจกรรม “พบพ่ีเกาเลาเรื่อง

ใหม” 

กมส.ฯ - ๔.๑, ๔.๒ 

๗. โครงการอบรมอาจารยใหม สภาอาจารยฯ กคศ.ฯ ๔.๑, ๔.๒ 

 

 



 
 

๓๖ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สรางเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ความสามัคค ีการ

ทํางานเปนหมูคณะ รวมถึง

คานิยมท่ีดีและเหมาะสม

อ่ืนๆ แกบุคลากร (ตอ) 

สกศ.ฯ จัดอบรมหรือจัด

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมคณุธรรม 

จริยธรรม คานิยม เอกลักษณ 

ศิลปวัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทาง

ทหารแกบุคลากร อยางนอยป

ละ ๑ ครั้ง (ตอ่) 
 

๑๖. แผนงานการพัฒนา

และเสรมิสรางคุณภาพ

ชีวิตกําลังพล 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตกําลังพล

และครอบครัว  
 

กตก.ฯ (๑) กอศ.ฯ กปศ.ฯ 

กวส.ฯ กวค.ฯ 

กคศ.ฯ 

๔.๑, ๔.๓*, ๔.๔* 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เสนอความตองการสิ่งอุปกรณ

ท่ีเปนผลมาจากวิทยาการและ

เทคโนโลยสีมยัใหม เพ่ือ

พัฒนาระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและเครือขาย

นํามาใชในการศกึษา การวิจยั 

การบรหิารงานของ  

สกศ.ฯ อันเปนการยกระดบั

มาตรฐานการศกึษาใหสูงข้ึน 

สกศ.ฯ มีระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั 

เพ่ือใชในการศึกษา การวิจัย 

การบริหารงานของ สกศ.ฯ ท่ี

สามารถใชงานไดตลอดเวลา 

กลยุทธท่ี ๑๑  การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒนา

สื่อการเรียนการสอน

แบบอิเล็กทรอนิกส 

 โครงการพัฒนาซอฟทแวรเพ่ือการ

บริหาร การจัดการ การเรียนการ

สอน และการวิจัย 

กคศ.ฯ - ๕.๓, ๖.๖ 

๑) การพัฒนาระบบฐานขอมูล

กําลังพลขาราชการ สกศ.ฯ 

กตก.ฯ (๑) - ๕.๓ 

๒) โครงการอบรม e- learning กคศ.ฯ เคมี  กอศ.ฯ 

กปศ.ฯ กวส.ฯ 

๕.๓, ๖.๖ 



 
 

๓๗ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

เสนอความตองการสิ่งอุปกรณ

ท่ีเปนผลมาจากวิทยาการและ

เทคโนโลยสีมยัใหม ... (ตอ) 

สกศ.ฯ มีระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั 

...(ตอ) 

๑๗. แผนงานการพัฒนา

สื่อการเรียนการสอน

แบบอิเล็กทรอนิกส (ตอ) 

๓) โครงการประเมินการ

เรียนการสอนออนไลน 

กคศ.ฯ กองวิชา ๕.๓, ๖.๔, ๖.๖ 

๔) โครงการพัฒนาโปรแกรม

อาจารยท่ีปรึกษา 

กคศ.ฯ - ๕.๓, ๖.๗+ 

๕) โครงการพัฒนาโปรแกรม

การจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๖) โครงการพัฒนาระบบการ

จัดการสิ่งอุปกรณในหนวยงานโดยใช

ระบบ barcode 

๗) โครงการพัฒนาระบบ

จัดเก็บงานวิจัย รร.จปร. 

๘) โครงการพัฒนาระบบ

สืบคนขอมูลจราจรเพ่ือเก็บบันทึก

ขอมูลจราจร (Data logging) 

๙) โครงการระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส (ทดลองใชงาน) 

กคศ.ฯ 

 

 

กคศ.ฯ 

 

 

กคศ.ฯ 

 

กคศ.ฯ 

 

 

กคศ.ฯ 

- 

 

 

- 

 

 

กวฟ.ฯ 

 

- 

 

 

กวฟ.ฯ 

 

๘.๑ 

 

 

๕.๓, ๖.๖ 

 

 

๒.๑, ๕.๓ 

 

๕.๓ 

 

 

๕.๓ 

 

 



 
 

๓๘ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เสนอความตองการสิ่ง

อุปกรณท่ีเปนผลมาจาก

วิทยาการและเทคโนโลยี

สมัยใหม เพ่ือพัฒนาระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร..... 

(ตอ) 

สกศ.ฯ มีระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั 

เพ่ือใชในการศึกษา การวิจัย ...

(ตอ) 

กลยุทธท่ี ๑๑  การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย (ตอ) 

๑๗. แผนงานการพัฒนา

สื่อการเรียนการสอน

แบบอิเล็กทรอนิกส (ตอ) 

โครงการพัฒนาดานฮารดแวรและ

ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กคศ.ฯ - ๕.๓, ๖.๖ 

 

๕.๓, ๖.๖ 

 

๕.๓, ๖.๖ 

 

๑) โครงการติดตั้งระบบกลอง

วงจรปดในพ้ืนท่ีอาคารสวนการศึกษาฯ 

๒) โครงการการติดตั้งเครื่องแม

ขายประจํากองวิชา 

โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ. 

รร.จปร. พระราชดําริ พล.อ.หญิง 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม

บรมราชกุมารี; โครงการศูนยสําเนา

เ อ ก ส า ร ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร จ า ก

ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กปศ.ฯ - ๕.๓, ๖.๖ 

 

การพัฒนาและจัดทํา E - library กปศ.ฯ - ๕.๓, ๖.๖ 

 

 



 
 

๓๙ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมี

ความรูดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

บุคลากรทุกระดับมีความรูดาน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศในระดับท่ีสามารถ

นํามาใชงานไดอยางแทจริง 

ภายใน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๘. แผนงานพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาและสงเสริมบุคลากร

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กคศ.ฯ กวฟ.ฯ ๖.๒ 

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมลู และ

เว็บไซต สกศ.ฯ 

กตก.ฯ  

(ศกม.ฯ) 

กองวิชา      ๕.๓, ๖.๖ 

ประเมินประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

กตก.ฯ  

(ศกม.ฯ) 

- ๕.๓ 

ดานการบริหารจัดการ 

พัฒนาการจัดโครงสรางของ

หนวยใหสามารถรองรับปริมาณ

งานท่ีมีอยู และรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต 

สกศ.ฯ มีโครงสรางของ

หนวยท่ีสามารถรองรับ

ปริมาณงานท่ีมีอยูใน

ปจจุบันและอนาคต 

กลยุทธท่ี ๑๒  การพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวยใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนการพัฒนา

สภาพแวดลอมภายใน

หนวย 

การสงเสริม และรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 

กวล.ฯ  กองวิชา ๔.๔* 

กิจกรรมการปรับภูมิทัศน สกศ.ฯ กวล.ฯ กองวิชา ๔.๔* 

 

 

 



 
 

๔๐ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

ดานกําลังพล 

สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับช้ัน

ศึกษาเพ่ิมเตมิ เพ่ือยกระดับ

คุณวุฒิทางการศึกษา  

 

อจ.สกศ.ฯ เขารวมสัมมนา

หรือเขารับการฝกอบรมทาง

วิชาการและวิชาชีพท่ีตนเอง

เก่ียวของ อยางนอยปละ ๒ 

ครั้ง และเขารวมสัมมนา

ทางวิชาการท่ีสภาอาจารยฯ 

จัด รอยละ ๕๐ ของจํานวน 

อจ.สกศ.ฯ ท้ังหมด 

กลยุทธท่ี ๑๓  สงเสริมการศึกษาของกําลังพลและสงกําลังพลเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการสง

กําลังพลเขารับ

การศึกษาหลักสูตรนอก 

ทบ. ภายใน กห. และ

แผนการใชประโยชน 

 

 โครงการสงกําลังพลเขารับ

การศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., 

รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ.  

 

กตก.ฯ (๓) เคมีฯ กวล.ฯ 

กวส.ฯ 

๖.๒ 

๒๑. แผนงานการสงกําลัง

พลเขารับการศึกษาใน

ระดับสูงข้ึนของหลัก สูตร

ภายในประเทศ นอก กห. 

และแผนการใชประโยชน 

 โครงการสงกําลังพลเขารับ

การศึกษาในระดับปรญิญาโทและ

ปริญญาเอกในสถาบัน การศึกษา

ภายในประเทศ   

 

กตก.ฯ (๓) กคศ.ฯ กอศ.ฯ 

กวส.ฯ กมส.ฯ 

๖.๒ 

๒๒. แผนงานการสงกําลัง

พลเขารับการศึกษาของ 

หลักสูตรตางประเทศและ

แผนการใชประโยชน 

โครงการสงกําลังพลเขารับการศึกษา

ในระดับปรญิญาโทและปรญิญาเอก

ในสถาบันการศึกษาตางประเทศ 

กตก.ฯ (๓) กฟส.ฯ กวย.ฯ 

กคศ.ฯ กวฟ.ฯ 

๖.๒ 



 
 

๔๑ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับช้ัน

ศึกษาเพ่ิมเตมิ เพ่ือยกระดับ

คุณวุฒิทางการศึกษา (ตอ) 

 

อจ.สกศ.ฯ เขารวมสัมมนา

หรือเขารับการฝกอบรมทาง

วิชาการและวิชาชีพท่ีตนเอง

เก่ียวของ อยางนอยปละ ๒ 

ครั้ง และเขารวมสัมมนา

ทางวิชาการท่ีสภาอาจารยฯ 

จัด รอยละ ๕๐ ของจํานวน 

อจ.สกศ.ฯ ท้ังหมด (ตอ) 

๒๓. แผนงานการสง

กําลังพลเขารวมการ

ประชุม/ สัมมนากับ

หนวยงานท้ังของภาครัฐ

และภาคเอกชนท้ัง

ภายในและตางประเทศ 

 

โครงการสงผูบรหิาร/อาจารยเขารวม

การประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง

ภายในประเทศและตางประเทศ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๒ 

สงบุคลากรสายสนับสนุนเขาอบรม/

ทัศนศึกษา/ดูงาน 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๒ 

โครงการความรวมมือทางวิชาการ

ระหวาง รร.จปร. กับสถาบัน 

อุดมศึกษาและหนวยงานอ่ืนท้ัง

ภายในและตางประเทศ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๒ 

ดานการศึกษา 

พัฒนาและสงเสรมิการทํางาน

วิจัยและงานวิชาการอ่ืนๆ ของ 

อจ.สกศ.ฯ และ นนร. 

 

ใหการสนับสนุนแก 

รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย

การวิจัยและกองทุนวิจัย 

เพ่ือสนองตอบตอการ

ดําเนินงานดานการวิจัย

ของ นนร. อาจารย และ

ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธท่ี ๑๔  หนวยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เช่ือมั่นและ ใหการยอมรบัในเชิง

วิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/

ผลงานทางวิชาการ/งาน

สรางสรรค 

 

 

แตงตั้งคณะทํางานการวิจัยและงาน

สรางสรรค รร.จปร. 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๑ 

จัดทําบันทึกขอตกลง (MOU) กับ

สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการ

วิจัยภายนอก 

กตก.ฯ (๓) - ๒.๑ 



 
 

๔๒ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

พัฒนาและสงเสรมิการทํางาน

วิจัยและงานวิชาการอ่ืนๆ ของ 

อจ.สกศ.ฯ และ นนร. (ตอ) 

 

ใหการสนับสนุนแก 

รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย

การวิจัยและกองทุนวิจัย 

(ตอ) 

๒๔. แผนงานการวิจัย/

ผลงานทางวิชาการ/งาน

สรางสรรค (ตอ) 

 

แตงตั้งคณะทํางานประสานกับ

สถาบันภายนอกท่ีทําบันทึกขอตกลง

ความรวมมือ 

กตก.ฯ (๓) - ๒.๑ 

โครงการสงเสริมเพ่ือการวิจัย/งาน

สรางสรรคของอาจารย 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๑ 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพผลงาน

ทางวิชาการภายนอก ระดบัชาติและ

นานาชาติ เพ่ือการพัฒนานักวิจัย 

รร.จปร.  

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๓* 

จัดทําระบบฐานขอมูลและ

สารสนเทศดานงานวิจยั 

กวฟ.ฯ - ๒.๑ 

นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการ

สอน นนร. 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๔ 

ประกวดผลงานวิจัยดีเดนของ

อาจารย ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

สภาอาจารย กองวิชาท่ีมี

สาขาวิชา 

๒.๑ 

ประกวดผลงานวิจัยดีเดนของ นนร.  

ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

สภาอาจารย กองวิชาท่ีมี

สาขาวิชา 

๒.๑ 

 



 
 

๔๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

พัฒนาและสงเสรมิการทํางาน

วิจัยและงานวิชาการอ่ืนๆ ของ 

อจ.สกศ.ฯ และ นนร. (ตอ) 

 

ใหการสนับสนุนแก 

รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย

การวิจัยและกองทุนวิจัย 

(ตอ) 

๒๔. แผนงานการวิจัย/

ผลงานทางวิชาการ/งาน

สรางสรรค (ตอ) 

โครงการสนับสนุนการจัดทํา

บทความทางวิชาการ 

สภาอาจารย กองวิชา ๒.๑, ๒.๕* 

๒๕. แผนงานการจดัการ

ความรู (KM) 

 โครงการการจัดการความรูสวน

การศึกษา  โรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลา ประจําป ๒๕๕๗ 

กวค.ฯ กองวิชา ๕.๔, ๖.๖ 

สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากร

สายอาจารยบริการทางวิชาการ 

ใหบริการทางการศึกษาแก

สถานศึกษาภายนอกและ

กลุมบุคคลอ่ืนๆ 

๒๖. แผนงานการบริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

โครงการบริการทางวิชาการ  กวล.ฯ  ๓.๑ 

๑. การสนับสนุนอาจารยสอน

พิเศษเพ่ือสงเคราะหการสอบเขา

ศึกษาตอของบุตรขาราชการและ

ลูกจาง ทบ. 

 เคมีฯ  กมส.ฯ ๓.๑ 

   ๒. โครงการสนับสนุนใหขาราชการ

บริการวิชาการแกสังคมในหนวยงาน

อ่ืนท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 กวย.ฯ กวส.ฯ ๓.๑ 

 

 

 



 
 

๔๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓  สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ (ตอ) 

นโยบายตามแผนแมบท เปาหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ผูรับผิดชอบ

หลัก 

ผูรับผิดชอบ

รอง 

งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 

สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากร

สายอาจารยบริการทางวิชาการ 

(ตอ) 

 

ใหบริการทางการศึกษาแก

สถานศึกษาภายนอกและ

กลุมบุคคลอ่ืนๆ (ตอ) 

๒๖. แผนงานการ

บริการทางวิชาการ

และวิชาชีพ (ตอ) 

  ๓. โครงการสนับสนุนและสงเสริมให

อาจารยเปนอาจารยท่ีปรึกษา / กรรมการ

วิทยากร / กรรมการวิชาชีพ / กรรมการ

วิทยานิพนธท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 กวย.ฯ กปศ.ฯ 

กวค.ฯ 

๓.๑, ๓.๒* 

  ๕. โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการ

เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ / ผูเช่ียวชาญ / 

ผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหนวยงานอ่ืน 

 กวย.ฯ กอศ.ฯ

กวค.ฯ กวส.ฯ 

๓.๑, ๓.๒* 

โครงการบริการทางวิชาการผานสือ่

วิทยุกระจายเสียง  

 

กอศ.ฯ กวล.ฯ กฟส.ฯ 

กมส.ฯ เคมี 

กอศ.ฯกปศ.ฯ 

กวส.ฯ 

๓.๒*, ๓.๓* 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ

สารสนเทศ  

กคศ.ฯ - ๓.๑, ๓.๒* 

โครงการสอนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียน

ในพระราชานุเคราะห  

กอศ.ฯ - ๓.๑, ๓.๒* 

นําความรูและประสบการณจากการ

ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจยั 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๒* 

 



 

๔๕ 

รายละเอียดแผนปฏบิัตริาชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค ์: บคุลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม  

กลยุทธ์ที่ ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา

และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระ

บรมวงศานุวงศ ์

คะแนนความพึง

พอใจ 

๓.๕๑ กอศ.ฯ - ๕.๙* 

โครงการจัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระ

พันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาสครบ 

๑๕๐ ปีแห่งการเสด็จพระราชสมภพ   

จํานวนผู้ฟังสารคดี ร้อยละ 

๘๐จาก

ผู้ตอบ

แบบสอบ

ถาม

ทั้งหมด 

กอศ.ฯ - ๕.๙* 

 โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระ

ราชกรณียกิจในพลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เกี่ยวกับ รร.จปร. และนครนายก 

 

เปิดบริการวิชาการแก่

ผู้สนใจ 

เปิด

บริการได้

ภายในปี 

๒๕๕๗ 

กปศ.ฯ - ๕.๙* 



 

๔๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา

และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

  โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คําสอน 

(lecture notes) ในพลเอกหญิง ศ.ดร.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

ต้นฉบับพระราชนิพนธ์

คําสอน 

แล้วเสร็จ 

๘๐% 

ภายในปี 

๒๕๕๗ 

กปศ.ฯ - ๕.๙* 

ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์และ

พระบรมมหาราชวัง 

คะแนนความพึงพอใจ ๔.๐๐ กปศ.ฯ - ๔.๓* 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมา

คุณากร 

คะแนนความพึงพอใจ ๔.๐๐ กปศ.ฯ - ๕.๙* 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราช

นิพนธ์เนื้อเพลงไทยใน พล.อ.หญิง ศ.ดร.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส

ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

ต้นฉบับพระราช

นิพนธ์เนื้อเพลงไทย 

แล้วเสร็จ 

๘๐% 

ภายในปี 

๒๕๕๗ 

กปศ.ฯ - ๕.๙* 

กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวาย

พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

จํานวน ข้าราชการที่

เข้าร่วม 

ไม่น้อย

กว่า ๒๐% 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 

โครงการ “ตามรอยพระราชา” ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๓.๕๑ กมส.ฯ 
- 

๕.๙* 



 

๔๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษา

และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

  โครงการ “สินแผ่นดิน: องค์ภูมินทร์

พระราชทาน” 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๓.๕๑ กมส.ฯ 
- 

๕.๙* 

กิจกรรม “ขอตามรอยพระยุคลบาท 

เศรษฐกิจพอเพียง” 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ  

๓.๕๑ กมส.ฯ 
- 

๕.๙* 

จัดกําลงัพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระ

ราชกุศล 

จํานวนกําลังพลที่เข้า

ร่วม 

ไม่น้อยกว่า 

๑ นาย 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 

๒. แผนงานการใช้มาตรการ

ทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเด

ชานุภาพและการกดดันทาง

สังคม 

ปริมาณจํานวน

ข้อความการ

แสดงความ

คิดเห็นเทิดทูน 

และการตอบโต้

ข้อความที่ล่วง

ละเมิดสถาบันฯ 

จํานวน

ข้อความ 

๖๐๐ 

ข้อความ 

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการ

ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 

รายการจัดตั้งเครือข่ายผู้นําชุมชนเฝ้าระวัง

และแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันฯ ใน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ 

ปริมาณจํานวน

ข้อความการแสดง

ความคิดเห็นเทิดทูน 

และการตอบโต้

ข้อความที่ล่วง

ละเมิดสถาบันฯ 

จํานวน

ข้อความ 

๑๐ 

ข้อความ/

กองวิชา/

เดือน 

กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝังและ

เสริมสร้างอุดมการณ์ความรัก

ชาติ 

จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์

ความรักชาติสําหรับกําลังพล สกศ.ฯ 

    

จํานวนโครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์  

๘๐% กตก.ฯ (๑) กองวิชา ๕.๙* 

 



 

๔๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก  
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค ์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของทางทหารและพลเรือน 

กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนา

หลักสูตร 

การรับรอง

หลักสูตรจาก

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

๑๐๐%  โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การรับรองมาตรฐาน

ของหลักสูตรโดย

สภาการศึกษา

วิชาการทหาร 

๑๐๐% กวส.ฯ กองวิชาที่มี

สาขา 

๖.๑ 

 โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษา

และหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรผ่านการ

รับรองของ

คณะกรรมการ

บริหารการศึกษา 

๑๐๐% กวฟ.ฯ กวฟ.ฯ กมส.ฯ 

กคศ.ฯ 

๖.๑ 

โครงการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขา วท. 

คะแนนความพึง

พอใจ 

๓.๕๑ เคมีฯ กฟส.ฯ 

กวล.ฯ 

๖.๑ 

จัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ จํานวนกองวิชาที่

จัดทํา มคอ. ๓ มคอ. 

๕ และ มคอ. ๗ 

๑๐๐% กตก.ฯ 

(บริหาร

การศึกษา) 

กองวิชา ๖.๑, 

๖.๔, 

๖.๕ 

 
 



 

๔๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๔. แผนงานการพัฒนา

หลักสูตร (ต่อ) 

  แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐาน

การศึกษา 

กรรมการกํากับ

มาตรฐานการศึกษา

กองวิชา 

๑๐๐% กตก.ฯ 

(บริหาร

การศึกษา) 

กองวิชา ๖.๔, 

๖.๘  

เป้าประสงค ์ : มีตํารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนาตํารา

และเอกสารประกอบการ

เรียนการสอน 

จํานวนตําราที่

จัดทําเพื่อ

ประกอบการ

เรียนการสอน 

๘ เล่ม  โครงการพัฒนาตําราและเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน 

จํานวนตํารา จํานวน

ตํารา ๘

เล่ม คิด

เป็นร้อย

ละ ๑๐๐ 

กตก.ฯ และ 

สภาอาจารย์ 
 

กองวิชา ๒.๕* 

๖. แผนงานปรับปรุงและ

พัฒนาอุปกรณ์ประกอบการ

เรียนการสอน 

คะแนนความพึง

พอใจของผู้เรียน

ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 

๓.๕๑ โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและ

โสตทัศนูปกรณ์  

 ความพร้อม

ห้องปฏิบัติการและ

โสตทัศนูปกรณ์ 

๑๐๐% กตก.ฯ (๔) 

 

กองวิชา 

ยกเว้น 

กปศ.ฯ 

๖.๖ 

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน 

ความพร้อมของสื่อ

การเรียนการสอน 

๑๐๐% กฟส.ฯ 

 

- ๖.๖ 

 
 
 
 



 

๕๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๖. แผนงานปรับปรุงและ

พัฒนาอุปกรณ์ประกอบการ

เรียนการสอน  (ต่อ) 

  ประเมินผลระดับความพึงพอใจการ

ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน

และทรัพยากรการเรียนรู้ สกศ.ฯ 

คะแนนความพึง

พอใจ 

≥ ๓.๕๑ สปค.ฯ 

(หน. ม.๖) 

กองวิชา ๖.๖ 

เป้าประสงค ์ : 1. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

                   2. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบคัดเลือกเข้าเป็น 

นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกปี 

                  3. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 

กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๗. แผนงานการสอบคัดเลือก

เข้าเป็นนักเรียนทหารของ 

ทบ. 

มีประสิทธิภาพ 

ไม่มีการทุจริตใน

กระบวนการ

สอบ 

๑๐๐% โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพล

เรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) 

 

มีประสิทธิภาพ ๑๐๐% กตก.ฯ (๓) คณะอนุกรรม 

การที่

เกี่ยวข้องฯ 

๑.๗ 

 ไม่มีการทุจริตใน

กระบวนการสอบ 

๑๐๐% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๕๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน  จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก ่

นนร. ในการจัดทํากิจกรรมผู้เรียน 

จํานวน นนร.ที่ทํา

กิจกรรมทราบถึง

กระบวนการ PDCA 

๗๐% สปค.ฯ กองวิชาที่มี

การจัด

กิจกรรม

ผู้เรียน 

๖.๕ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จํานวนผู้ผ่านการ

อบรม 

๘๐% กอศ.ฯ - ๖.๔, 

๖.๕ 

การสนับสนุน นนร. ในการเข้าแข่งขันชิง

ชนะเลิศ 

จํานวน นนร. ที่

ได้รับรางวัลหรือ

ประกาศเกียรติคุณ 

๘ คน กตก.ฯ (๓) กวย.ฯ กวค.ฯ 

กวฟ.ฯ กอศ.ฯ 

๑.๘, 

๕.๗*, 

๖.๕ 

 โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนา

ชุมชน ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ความพึงพอใจของผู้

ร่วมโครงการ 

๔.๕ กมส.ฯ - ๕.๗*,  

๖.๕ 

จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. 

 

รายงานข้อมูล นนร. 

ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบให้ ผบช. 

ทราบ 

รายงาน

เดือนละ 

๑ ครั้ง 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา 

ยกเว้น 

กปศ.ฯ 

๖.๗ 

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์และ 

นนร. 

ระดับความพึงพอใจ

ของ นนร.และ

อาจารย์ 

๓.๕๑ 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา 

ยกเว้น 

กอศ.ฯ 

๖.๕ 



 

๕๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 

(ต่อ) 

  ส่งเสริมการจัดทําโครงงานวิจัย นนร.  จํานวนโครงงานวิจัย 

นนร. ที่ทําแล้วเสร็จ 

๑๐๐% กตก.ฯ (๓) กองวิชา 

ยกเว้น 

กปศ.ฯ กอศ.ฯ 

กฟส.ฯ 

๖.๔ 

เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอกมาให้ความรู้ นนร.  

จํานวนสาขาวิชาที่มี

การเชิญผู้มี

ประสบการณ์ฯ  

๑๐๐% กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๔ 

๙. แผนงานการเสริมสร้าง

คุณลักษณะผู้นํา 

ผลการประเมิน

การปฏิบัติงาน 

สกศ.ฯ ที่

สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ และ

เอกลักษณ์ของ 

นนร. 

๓.๕๑ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. ระดับความพึงพอใจ

ของ ผู้บังคับบัญชา 

อาจารย์ และ นนร. 

๓.๕๑ กฟส.ฯ กคศ.ฯ กวฟ.ฯ 

กมส.ฯ 

๕.๖* 

กิจกรรมรับแถว นนร. ร้อยละของการรับ

แถว นนร. โดยนาย 

ทหารเวร สกศ.ฯ 

๑๐๐ %  กตก.ฯ (๓) นายทหารเวร

สกศ.ฯ 

๕.๖*, 

๕.๗* 

การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นนร. ร้อยละของการ

ปฏิบัติจริง 

๑๐๐ % กตก.ฯ (๓) กองวิชาที่มี

สาขา 

๕.๖* 

 
 
 
 



 

๕๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค ์ : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและนํามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการ

ประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

คะแนนประเมิน

ตนเอง สกศ.ฯ 

๔.๕๑ การทําแผนการดาํเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา  สกศ.ฯ พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

แผนงานการประกัน

คุณภาพในทุกระดับ

การบริหาร 

๑๐๐% กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 
กองวิชา ๘.๑ 

 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ

ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร 

สกศ.รร.จปร.  

ระดับความพึงพอใจ

ขอ ง ผู้ เ ข้ า รั บ ก า ร

อบรม 

 ๓.๕๑ กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ

งานประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ

ของ สกศ.ฯ 

สกศ.ฯ มีคําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึ กษา

ระดับ สกศ.ฯ 

๑๐๐% กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 
กองวิชา ๘.๑ 

คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการจัดทํา

รายงานการประเมิน

ตนเอง สกศ.ฯ 

๑๐๐% กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

 
 



 

๕๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพ

การศึกษา (ต่อ) 

 

  การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ

งานประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ

ของ สกศ.ฯ (ต่อ) 

คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ป ร ะ เ มิ นคุ ณภ าพ

การศึ กษาภาย ใน  

สกศ.ฯ 

๑๐๐% กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา

เพื่อสรุปผลการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาปี ๕๖ พิจารณา

แนวทางการพัฒนาในปี ๕๗ 

ผลการพิจารณาตาม

ข้อ เสนอแนะของ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ประเมิน  รร .จปร . 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๐๐% กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

คณะกรรม 

การบริหาร

การศึกษา 

๘.๑ 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน

คุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งชีแ้ละ

เกณฑ์การบรรลุเป้าหมาย ประจําปี 

๒๕๕๗ 

ตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์

บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย  

สกศ.ฯ  

๑๐๐% กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

คณะกรรมการ

อํานวยการ

ประกัน

คุณภาพฯ 

๘.๑ 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาตลอดปีการศึกษา 

 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษา 

จัดประชุม

ตามแผน 

๑๐๐% 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

 



 

๕๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพ

การศึกษา (ต่อ) 

 

  การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการดําเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 

๑ ในภาคการศึกษาที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ใน

ภาคการศึกษาที่ ๒ 

มีการตรวจเยี่ยมกอง ๒ ครั้ง 

ตามแผนที่

กําหนด 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ

การศึกษา 

๘.๑ 

การประชุมคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับกองวิชาและระดับ 

สกศ.ฯ 

ความเข้าใจในการ

ประเมินคุณภาพ

ภายใน 

๑๐๐% กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

คณะกรรมการ

ประเมิน

คุณภาพภายใน   

สกศ.ฯ 

๘.๑ 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาสู่ระบบการปฏิบัติงานประจํา 

ระดับความพึงพอใจ

ของกําลังพล สกศ.ฯ 

ต่อกระบวนการ

ประกันคุณภาพ 

๓.๕๑ กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

ประเมินคณะกรรมการบริหารการศึกษา   คะแนนการประเมิน ๔.๕๑ กตก.ฯ (๑) หน.ม.๕  

สกศ.ฯ 

๕.๑* 

ประเมินผู้บริหารทุกระดับ คะแนนการประเมิน ๔.๕๑ กตก.ฯ (๑) หน.ม.๕  

สกศ.ฯ 

๕.๒* 

จัดทํางานรายงานการประเมินตนเองใน

ทุกระดับของ สกศ.ฯ 

ส่งรายงานการประกัน

ตนเองทันเวลาที่

กําหนด 

๑๐๐% กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 



 

๕๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพ

การศึกษา (ต่อ) 

 

   โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

การจัดเก็บหลักฐาน

อ้างอิงบนระบบ

ฐานข้อมูล 

๑๐๐ % กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานคุณภาพ

การศึกษา สกศ.ฯ ปี ๕๗ ให้คณะกรรมการ

บริหารการศึกษาพิจารณา 

พิจารณาผลการ

ประเมินเพื่อกําหนด

แนวทางในการ

ดําเนินงานใน พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

ครบทุก

ราย

มาตรฐาน 

กตก.ฯ 

(สปค.ฯ) 

กองวิชา ๘.๑ 

เป้าประสงค ์ : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบํารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝา่ยสนับสนุนทุกครั้งที่ สกศ. รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์

๑๑. แผนงานการพัฒนา

บุคลากรสําหรับปรนนิบัติ

บํารุงอุปกรณ ์

จํานวนการจัด

อบรม 

≥ ๑ ครั้ง 

 

 โครงการพัฒนาบุคคลากรสําหรบั

ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์  

จํานวนจัดให้มีการ

อบรมในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการ

ปรนนิบัติ 

 ๑ ครั้ง 

 

กวส.ฯ กองวิชา ๖.๒ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง น้ํามัน

เบนซินแก๊สโซฮอลล ์91, 95, E20, E85 และ 

อุปกรณ์เสริมสําหรับรถยนต์เครื่องหัวฉีด

เบนซินรุ่นเก่า เพื่อรองรับการใช้น้ํามัน E85 

ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ กวค.ฯ - ๖.๒ 

 



 

๕๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค ์ : ปรนนิบัติบํารุงสิง่อุปกรณ ์อาคารสํานักงาน อาคารเรียน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบาํรุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุง

อาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอํานวย

ความสะดวก และระบบ

สาธารณูปโภค 

ความพึงพอใจ

ของ นนร. และ

บุคลากร 

๓.๕๑ ซ่อมปรับปรุงอาคาร งานสําเร็จ ๑๐๐% กตก.ฯ (๔) กมส.ฯ กวฟ.ฯ  ๖.๖ 

ซ่อมปรับปรุง หอประชุม สกศ.ฯ งานสําเร็จ ๑๐๐% กตก.ฯ (๔) - ๖.๖ 

ซ่อมระบบประปาแฟลตนายทหารโสด 

๒๘ ครอบครัว (อี ๑, ๒, ๓, ๘) 

งานสําเร็จ ๘๐% กตก.ฯ (๔)  

 

- ๖.๖ 

ซ่อมอาคารแฟลตนายทหารประทวน ก.๗ งานสําเร็จ ๘๐%  กตก.ฯ (๔) - ๖.๖ 

ซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานกองวิชา สกศ.ฯ งานสําเร็จ ๘๐% กตก.ฯ (๔) 

  

กอศ.ฯ กคศ.ฯ  

กวค.ฯ กวส.ฯ 

 กวย.ฯ 

๖.๖ 

ปรับปรุงห้องน้ํา ส้วมอาคาร สกศ.ฯ งานสําเร็จ ๘๐% กตก.ฯ (๔) กอศ.ฯ กมส.ฯ 

เคมี กฟส.ฯ  

กคศ.ฯ กวค.ฯ 

กวส.ฯ กวฟ.ฯ 

กวย.ฯ 

๖.๖ 

 
 
 
 



 

๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค ์ : ในแต่ละป ีอจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

ที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล 

๑๓. แผนงานการนําผล

การศึกษาตามแนวทางรับ

ราชการทุกระดับชั้นยศมาเป็น

ส่วนประกอบการพิจารณาให้

ความดีความชอบและ

ความก้าวหน้าในการรับราชการ 

จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% การส่งเสริมให้กําลังพลมีความตั้งใจใน

การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับ

ราชการ 

จํานวนกําลังพลที่จบ

การศึกษาตาม

หลักสูตร 

๑๐๐% กตก.ฯ (๓) กองวิชา     ๖.๒  

การส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 

 

จํานวนอาจารย์ที่เข้า

สู่ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

๖ คน สภาอาจารย์ กองวิชา ๖.๒  

๖.๓* 

๑๔. แผนงานพัฒนา

ภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล 

จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงการพัฒนาทักษะการสอน

ภาษาอังกฤษ 

อจ.ภาษาอังกฤษ 

เข้ารับการอบรม 

 ๘๐% 

 

กอศ.ฯ - ๖.๒ 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ทบ. ประจําปี ๒๕๕๗ 

ความพึงพอใจต่อคู่มือ

เตรียมความพร้อม 

๓.๕๑ กอศ.ฯ - ๖.๖ 

โครงการจัดทําคูม่ือบทสนทนา

ภาษาอังกฤษสําหรับ นนร. และกําลังพล 

รร.จปร. 

กําลังพลเป้าหมาย

ได้รับประโยชน์จาก

คู่มือ 

๓.๕๑  กอศ.ฯ - ๖.๒ 

อบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลที่สนใจ ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับการ

อบรม 

๓.๕๑ กอศ.ฯ - ๖.๒ 



 

๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

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

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศลิปะ

และวัฒนธรรม สกศ.ฯ  
  

 สปค.ฯ 

(หน.ม.๔) 

  

๑. การสาธิตนาฏศลิป์และดนตรีไทย จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

๕๐๐ คน กปศ.ฯ - ๔.๑, 

๔.๓* 

๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

สําหรับกําลังพล สกศ.รร.จปร 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม 

๓.๕๑ สปค.ฯ กองวิชา ๔.๑, 

๔.๓* 

โครงการ/กิจกรรมในการสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

     ๑. โครงการทัศนศึกษาสถานที่สําคัญ

ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สกศ.ฯ 

 

 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม 

 

 

๓.๕๑ 

 

 

กวส.ฯ 

 

 

กวค.ฯ กคศ.ฯ 

๔.๑, 

๔.๒ 

๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์

และศลิปวัฒนธรรมไทยในระหว่าง

การศกึษาดูงานของ นนร.        

ระดับความรู้ ความ

พึงพอใจ และการเกิด

จิตสํานึกของ นนร.   

๓.๕๑ กวล.ฯ กองวิชาที่มี

สาขา 

๔.๑, 

๔.๒ 

๓. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และสืบ

สานประเพณีทางทหาร 

กําลังพลปฏิบัติตน

ตามแบบธรรมเนียม

ทหารได้ถูกต้อง 

๘๐% กวล.ฯ - ๔.๑, 

๔.๒ 



 

๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) 

  

๔. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ทางทหารในส่วนของ นนร. 

จํานวน นนร.ที่เข้า

ร่วมโครงการ 

๘๐% กวย.ฯ - ๔.๑, 

๔.๒ 

๕. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ทางทหารในส่วนของกําลังพล กวย.ฯ 

จํานวนกําลังพลที่

เข้าร่วมโครงการ 

๙๐% กวย.ฯ - 

 

๔.๑, 

๔.๒ 

๖. กิจกรรม “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่” ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

๓.๕๑ กมส.ฯ - ๔.๑, 

๔.๒ 

๗.  โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ จํานวนอาจารย์ที่

ผ่านการอบรม 

๑๐๐% สภาอาจารย์ฯ กอศ.ฯ ๔.๑, 

๔.๒ 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลัง

พล 

สุขภาพ

พลานามัยของ

กําลังพลอยู่ใน

ภาวะสมบูรณ์

แข็งแรง 

๘๐% โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตกําลังพลและ

ครอบครัว  
 

สุขภาพพลานามัย

ของกําลังพลอยู่ใน

ภาวะสมบูรณ์

แข็งแรงทั้งร่างกาย

และจิตใจ 

๘๐% กตก.ฯ (๑) กอศ.ฯ กปศ.ฯ 

กวส.ฯ กวค.ฯ 

กคศ.ฯ 

๔.๑, 

๔.๓*, 

๔.๔* 

 
 
 
 



 

๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค ์ : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่สามารถใช้งานได้

ตลอดเวลา 

                  ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐%  โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการบริหาร 

การจัดการ การเรียนการสอน และการ

วิจัย 

  

กคศ.ฯ  ๕.๓, 

๖.๖ 

๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลัง

พลข้าราชการ สกศ.ฯ 

ฐานข้อมูลกําลังพล ๑๐๐% กตก.ฯ (๑) - ๕.๓ 

๒) โครงการอบรม e- learning ระดับความพึงพอใจ

ของผ ู้เข้ารับการ

อบรม 

๓.๕๑ กคศ.ฯ เคมี  กอศ.ฯ 

กปศ.ฯ กวส.ฯ 

๕.๓, 

๖.๖ 

๓) โครงการประเมินการเรียนการ

สอนออนไลน์ 

ความก้าวหน้าของ

โครงการตาม

เป้าหมายกําหนด 

๓๕% กคศ.ฯ กองวิชา ๕.๓, 

๖.๔, 

๖.๖ 

๔) โครงการพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่

ปรึกษา 

ความก้าวหน้าของ

โครงการตาม

เป้าหมายกําหนด 

ร้อยละ 

๗๕ 

กคศ.ฯ - ๕.๓, 

๖.๗+ 

 



 

๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) 

  

๕) โครงการพัฒนาโปรแกรมการ

จัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 

ความก้าวหน้าของ

โครงการตาม

เป้าหมายกําหนด 

ร้อยละ 

๗๕ 

กคศ.ฯ 

 

- ๘.๑ 

 

๖) โครงการพัฒนาระบบการ

จัดการสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้

ระบบ barcode 

ความก้าวหน้าของ

โครงการตาม

เป้าหมายกําหนด 

ร้อยละ 

๗๕ 

กคศ.ฯ 

 

- ๕.๓, 

๖.๖ 

 

๗) โครงการพัฒนาระบบการ

จัดเก็บงานวิจัย รร.จปร. 

ความก้าวหน้าของ

โครงการตาม

เป้าหมายกําหนด 

ร้อยละ 

๗๕ 

กคศ.ฯ กวฟ.ฯ ๒.๑, 

๕.๓ 

๘) โครงการพัฒนาระบบสืบค้น

ข้อมูลจราจรเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลจราจร 

(Data logging) 

ความก้าวหน้าของ

โครงการตาม

เป้าหมายกําหนด 

ร้อยละ 

๗๕ 

กคศ.ฯ - ๕.๓ 

 

๙) โครงการระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้งาน) 

ความก้าวหน้าของ

โครงการตาม

เป้าหมายกําหนด 

ร้อยละ 

๗๕ 

กคศ.ฯ กวฟ.ฯ ๕.๓ 

 

โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และระบบ

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

กคศ.ฯ -  

๑) โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

ในพื้นที่อาคารส่วนการศึกษาฯ 

จํานวนกองวิชาที่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

๑ กองวิชา กคศ.ฯ  ๕.๓, 

๖.๖ 



 

๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

   

๒) โครงการการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย

ประจํากองวิชา 

จํานวนเครื่องแม่ข่าย ๑ แม่ข่าย กคศ.ฯ 
- 

๕.๓, 

๖.๖ 

โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. 

พระราชดําริ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ; 

โครงการศูนย์สําเนาเอกสารประวัติศาสตร์

จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จัดเก็บข้อมูลสําเนา

เอกสาร 

๘๐๐ 

เรื่อง 

กปศ.ฯ - ๕.๓, 

๖.๖ 

การพัฒนาและจัดทํา E - library หนังสือและเอกสาร

ถูกจัดเก็บเข้าระบบ 

๘๐% ใน

ปี ๒๕๕๗ 

กปศ.ฯ - ๕.๓, 

๖.๖ 

๑๘. แผนงานพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้ารับการ

อบรม 

๓.๕๑ กคศ.ฯ กวฟ.ฯ ๖.๒ 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และ

เว็บไซต์ สกศ.ฯ. 

ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ 

๓.๕๑ กตก.ฯ  

(ศกม.ฯ) กองวิชา      
๕.๓ 

๖.๖ 

ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย

ของระบบสารสนเทศ 

ระดับความปลอดภัย ๘๐% กตก.ฯ  

(ศกม.ฯ) 
- 

๕.๓ 

 



 

๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค ์ : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๑๒  การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๑๙. แผนการพัฒนา

สภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

ระดับความพึง

พอใจของ

บุคลากรและ 

นนร. 

๓.๕๑ ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม คะแนนความพึง

พอใจ 
๓.๕๑ 

กวล.ฯ  กองวิชา ๔.๔* 

การปรับภูมิทัศน ์สกศ.ฯ คะแนนความพึง

พอใจ 
๓.๕๑ 

กวล.ฯ กองวิชา ๔.๔* 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อย

ละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ สง่เสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๒๐. แผนงานการส่งกําลังพล

เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก 

ทบ. ภายใน กห. และแผนการ

ใช้ประโยชน์ 

กําลังพลสอบ

ผ่านการศึกษาใน

หลักสูตรที่เข้ารับ

การศึกษาหรือ

อบรม 

๑๐๐ %  โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษา

หลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., 

วทร., วทอ.  

กําลังพลสอบผ่าน

การศึกษาใน

หลักสูตรที่เข้ารับ

การศึกษาหรือ

อบรม 

๑๐๐ % กตก.ฯ (๓) เคมีฯ กวล.ฯ 

กวส.ฯ 

๖.๒ 

 



 

๖๕ 

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

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๑. แผนงานการส่งกําลังพล

เข้ารับการศึกษาในระดับสูง

ขึ้นของหลัก สูตร

ภายในประเทศ นอก กห. 

และแผนการใช้ประโยชน์ 

จํานวนบุคลากร

ที่ได้รับ

การศึกษาสูงขึ้น 

๕ นาย โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบัน 

การศึกษาภายในประเทศ   

 

จํานวนบุคลากรที่

ได้รับการศึกษา

สูงขึ้น 

๕ นาย กตก.ฯ (๓) กฟส.ฯ กคศ.ฯ

กอศ.ฯ กวส.ฯ 

กมส.ฯ 

๖.๒ 

๒๒. แผนงานการส่งกําลังพล

เข้ารับการศึกษาของ หลักสูตร

ต่างประเทศและแผนการใช้

ประโยชน์ 

จํานวนบุคลากร

ที่ได้รับ

การศึกษาสูงขึ้น 

เอก ๑ นาย 

โท ๒ นาย 

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

จํานวนบุคลากรที่

ได้รับการศึกษา

สูงขึ้น 

เอก ๑ 

นาย 

โท ๒ นาย 

กตก.ฯ (๓) กฟส.ฯ กวย.ฯ 

กคศ.ฯ กวฟ.ฯ 

๖.๒ 

๒๓. แผนงานการส่งกําลังพล

เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนา

กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ

และภาคเอกชนทั้งภายในและ

ต่างประเทศ 

จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

๘๐% โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์ เข้าร่วมการ

ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

จํานวนผู้บริหาร/

อาจารย์ที่เข้าร่วม

การประชุม/

สัมมนาฯ 

๓๐ นาย กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๒ 

ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน

ศึกษา/ดูงาน 

จํานวนสาย

สนับสนุนที่อบรม/

ทัศนศึกษา/ดูงาน 

๓๐ นาย กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๖.๒ 

 



 

๖๖ 

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

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๓. แผนงานการส่งกําลังพล

เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนา 

(ต่อ) 

   โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาและ

หน่วยงานอื่นทั้งภายในและต่างประเทศ 

จํานวนผลงาน/

กิจกรรมทาง

วิชาการ 

๑๐ งาน กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๒ 

เป้าประสงค ์ : ให้การสนับสนุนแก่ รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการดําเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

                  ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศกึษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่นๆ 

กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงาน

ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

คะแนนประเมิน

มาตรฐานที่ ๒ 

๓.๕๑ แต่งตั้งคณะทํางานการวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์รร.จปร. 

คณะทํางานฯ ทุก

สาขาวิชา 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๑ 

จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ

สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัยภายนอก 

MOU ร่วมกับ

สถาบันภายนอก 
๑ สถาบัน 

กตก.ฯ (๓) - ๒.๑ 

แต่งตั้งคณะทํางานประสานกับสถาบัน

ภายนอกที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

คณะทํางาน ครอบคลุม

ทุกสถาบัน

ที่มี MOU 

กตก.ฯ (๓) - ๒.๑ 

โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งานสร้างสรรค์

ของอาจารย์ 

จํานวนอาจารย์ที่

ทํางานวิจัย 

๒๐% กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๑ 

โครงการสนับสนนุการตีพิมพ์ผลงานทาง

วิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ 

เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร.  

จํานวนผลงานที่

ได้รับการตีพิมพ์ 

๕๐ 

ผลงาน 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๒.๓ 

 



 

๖๗ 

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

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงาน

ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

(ต่อ) 

  

จัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้าน

งานวิจัย 

มีข้อมูลงานวิจัย

บนระบบ

ฐานข้อมูล

งานวิจัย 

๑๐๐% กวฟ.ฯ - ๒.๑ 

นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 

นนร. 

กองวิชานํา

ผลงานวิจัยมา

พัฒนาการเรียน

การสอน 

๗๐% ของ

ผลงาน 

วิจัย 

กตก.ฯ(๓)   กองวิชา ๖.๔ 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ ปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 

การส่งผลงานวิจยั

เข้าประกวด 

๓ ผลงาน สภาอาจารย์ กองวิชาที่มี

สาขาวิชา 

๒.๑ 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร.  ปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 

การส่งผลงานวิจยั

เข้าประกวด 

๓ ผลงาน สภาอาจารย์ กองวิชาที่มี

สาขาวิชา 

๒.๑ 

โครงการสนับสนนุการจัดทําบทความทาง

วิชาการ 

จํานวนบทความ

ทางวิชาการ 

๕๕ 

บทความ 

สภาอาจารย์ กองวิชา ๒.๑, 

๒.๕* 

๒๕. แผนงานการจัดการ

ความรู้ (KM) 

จํานวนเรื่องใน

การจัดการ

ความรู้ สกศ.ฯ 

๑๑ เรื่อง โครงการการจัดการความรู้ส่วนการศึกษา  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจําปี 

๒๕๕๗ 

จํานวนเรื่องใน

การจัดการความรู้ 

สกศ.ฯ 

๑๑ เรื่อง กวค.ฯ กองวิชา ๕.๔, 

๖.๖ 

 
 



 

๖๘ 

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

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๖. แผนงานการบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

จํานวน

โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงการบริการทางวิชาการ    กวล.ฯ  ๓.๒ 
๑. การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ

สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร

ข้าราชการและลกูจ้าง ทบ. 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

 ๓.๕๑  เคมีฯ กมส.ฯ ๓.๑, 

๓.๒* 

๒. โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการ

บริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

 ๓.๕๑  กวย.ฯ กวส.ฯ ๓.๑ 

๓. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้

อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการ

วิทยากร / กรรมการวิชาชีพ / กรรมการ

วิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

≥ ๓.๕๑  กวย.ฯ กปศ.ฯ 

กวค.ฯ 

๓.๑, 

๓.๒* 

๔. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้

ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / 

ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุน

หน่วยงานอื่น 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

≥ ๓.๕๑  กวย.ฯ กอศ.ฯ

กวค.ฯ กวส.ฯ 

๓.๑, 

๓.๒* 

 
 
 
 
 



 

๖๙ 

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

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายป ี

๕๗ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ผู้รับผิดชอบ

รอง 
ตัวบ่งชี้ 

๒๖. แผนงานการบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพ (ต่อ) 

  

โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อ

วิทยุกระจายเสียง 

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

๓.๕๑ กอศ.ฯ กวล.ฯ กฟส.ฯ 

เคมี กอศ.ฯ 

กมส.ฯ กปศ.ฯ 

กวส.ฯ 

๓.๒*, 

๓.๓* 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ

สารสนเทศ 

จํานวนครั้งในการ

เข้าชม 

๑๐๐ กคศ.ฯ - ๓.๑, 

๓.๒* 

โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน

พระราชานุเคราะห์ 

ความพึงพอใจของ

ผู้เรียน 

๓.๕๑ กอศ.ฯ - ๓.๑, 

๓.๒* 

นําความรู้และประสบการณ์จากการ

ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ

วิจัย 

จํานวนการบริการ

วิชาการและ

วิชาชีพที่นํามาใช้

ในการพัฒนาการ

สอนและ/หรือ

การวิจัย 

๘๐% 

จาก

จํานวน

ทั้งหมด 

กตก.ฯ (๓) กองวิชา ๓.๒* 

 



๗๐ 
 

สรุปการพัฒนาตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การดําเนินการตามแผนปฏิบัตริาชการ 

มาตรฐานท่ี ๑  

สงเสริมการสง นนร. เขารวมแขงขันในระดับชาติและ

นานาชาติ 
กลยุทธท่ี ๕  โครงการสนับสนุน นนร. ในการเขาแขงขัน

ชิงชนะเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒   

- สงเสริมและสนับสนุนท้ังหัวขอการวิจัยและงาน

สรางสรรคไปสูระดับชาติและนานาชาติรวมท้ังสามารถ

นํางานวิจัยและงานสรางสรรคเหลาน้ีมาใชประโยชน คือ

การเรียนการสอนของ นนร. และการพัฒนา รร.จปร. 

หรือกองทัพ 

กลยุทธท่ี ๑๔ หนวยงานภายในและภายนอกกองทัพบก 

ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เช่ือมั่นและ ใหการ

ยอมรับในเชิงวิชาการ 

- มีการกําหนดแผนงานวิจัยท่ีชัดเจนและกําหนดให 

กองวิชานําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรยีนการสอน นนร. 

- ควรมีการปรับเกณฑบรรลุเปาหมาย ของตัว

บงช้ี ๒.๓* , ๒.๔* , ๒.๕* ใหสูงข้ึนในปตอไป 

- ปรับเกณฑบรรลุเปาหมายท้ังสามตัวบงช้ี โดย

คณะกรรมการอํานวยการการประกันฯ 

มาตรฐานท่ี ๓  

- กลุมเปาหมายในการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพยังระบุไดไมชัดเจนและมีกลุมเปาหมายท่ีเปน

เปาหมายท่ีเปนชุมชนอยูนอย 

-  ช่ือโครงการท่ีระบุอยูในแผนงานบริการวิชาการ

ยังคลุมเครือ 

กลยุทธท่ี ๑๔  หนวยงานภายในและภายนอก

กองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เช่ือมั่น

และ ใหการยอมรับในเชิงวิชาการ 

- มีการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ท่ีเก่ียวกับการ

บริการวิชาการอยางชัดเจน 
  

มาตรฐานท่ี ๔  

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๒ โครงการ/กิจกรรมท่ีเปนการสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารยังไมชัดเจน  

 

 

กลยุทธท่ี ๑๐ การสรางคานิยมและทัศนคติท่ีดีตอ

องคกร แผนงานท่ี ๑๕ กําหนดโครงการ/กิจกรรม ทาง

ทหาร ๗ โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานท่ี ๕ 

- การจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการเรียนการสอน (e-

learning) ประสบปญหาเรื่องความยากในการ

ดําเนินการและไมไดรับความสําคัญจาก นนร. 

 

กลยุทธท่ี ๑๑  การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 

แผนงานท่ี ๑๗ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกส  

- ระบบสารสนเทศ สกศ.รร.จปร. มปีญหาในการ

เช่ือมตอบอยครั้ง และบางกองวิชาไมสามารถแกไขได

ดวยตนเอง เน่ืองจากขาดบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถดานระบบสารสนเทศ 

แผนงานท่ี ๑๘ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนด 

โครงการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 



๗๑ 
 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

มาตรฐานท่ี ๕ (ตอ)  

- รูปแบบการประเมินระบบฐานขอมูลและระบบ

สารสนเทศของ สกศ.ฯ ยังไมชัดเจนและไมครอบคลุม

ดานประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานขอมูล 

- กําหนดใหมีการประเมินและตรวจสอบระบบใน

แผนงานท่ี ๑๘ 

- ระบบการจัดการความรูและองคความรูของ สกศ.ฯ 

ยังขาดการเผยแพรและการนําไปใชประโยชนรวมกันท่ี

ชัดเจน 

กลยุทธท่ี ๑๔  หนวยงานภายในและภายนอกกองทัพบก 

ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เช่ือมั่นและ ใหการ

ยอมรับในเชิงวิชาการ 

- แผนงานท่ี ๒๕ การจัดการความรู (Knowledge 

Management) และ กํ าหนดการดํ า เ นิน ง านตาม

โครงการอยางเปนรูปธรรม 

- การดําเนินงานในโครงการตาง ๆ ท่ียังขาดการ

ประเมินโครงการท่ีชัดเจน 

 

- กําหนตัวบง ช้ีและเปาหมายของการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจนทําใหสามารถประเมินผล

การดําเนินงานไดและกําหนดใหมีการประเมินผลการ

ดําเนินงานเมื่อสิ้นปการศึกษา ๒๕๕๗ 

มาตรฐานท่ี ๖  

- การจัดทํา มคอ.๗ ควรจัดทําใหแลวเสร็จตรง

เวลา 

 

กลยุทธท่ี ๓ แผนงานท่ี ๔ แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 

กําหนดการทํา มคอ.๓ มคอ. ๕ และ มคอ. ๗  

- ควรมีการประเมินหลักสูตรอยางเปนทางการ - ป ๒๕๕๗ จะมีการนําผลการจดัทํา มคอ. ๗ ของ

ทุกกองวิชามาสรุปเพ่ือประเมินการดําเนินงานตาม

หลักสตูรอยางเปนรูปธรรม 

- ขาดเวทีทางวิชาการดานความมั่นคงในระดับชาติ

และนานาชาตสิําหรับ อจ. และ นนร. 

กลยุทธท่ี ๑๔  หนวยงานภายในและภายนอก

กองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เช่ือมั่น

และ ใหการยอมรับในเชิงวิชาการ มีการกําหนดแผนงาน

ดานการวิจัยโดยสงเสริมใหอาจารยทําการวิจัย/งาน

สรางสรรค 

- คุณภาพอาจารยและตาํแหนงทางวิชาการ 

 

กลยุทธท่ี ๙ พัฒนาขีดความสามารถดานกําลังพล 

-  แผนงานท่ี ๑๓ การนําผลการศึกษาตามแนวทาง

รับราชการทุกระดับช้ันยศ มาเปนสวนประกอบการ

พิจารณาใหความดีความชอบและความกาวหนาในการ

รับราชการมีโครงการสงเสรมิใหกําลังพลเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ 
 

 



๗๒ 
 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

มาตรฐานท่ี ๖ (ตอ)  

- ระบบอาจารยท่ีปรึกษา กลยุทธท่ี ๕ นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค 

- แผนงานท่ี ๘ พัฒนาผูเรียนกําหนดใหมี โครงการ

อาจารยท่ีปรึกษา 

มาตรฐานท่ี ๘  

- ระบบอินทราเน็ตไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินงาน

ระบบฐานขอมลูการประกันคณุภาพ 

 

กลยุทธท่ี ๑๑  การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 

- แผนงานท่ี ๑๘ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

โครงการพัฒนาระบบฐานขอมลู และเว็บไซต สกศ.ฯ 

- พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพใหเขาสูการ

ปฏิบัติงานประจํา 

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร

การศึกษา 

- แผนงานท่ี ๑๐ พัฒนาระบบงานประกันคณุภาพ

การศึกษา กําหนด โครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาสูระบบการปฏบัิติงานประจํา 

- ควรมีการหมุนเวียนกําลังพลทุกระดับเขามา

รับผิดชอบงานดานประกันคณุภาพการศึกษา ของกอง

วิชาและ สกศ.ฯ เพ่ือใหกําลังพลทุกระดับมีความเขาใจ

เปนแนวทางเดียวกันและถือเปนงานประจําท่ีตองปฏิบัต ิ

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร

การศึกษา 

-  แผนงานท่ี ๑๐ พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ

การศึกษา กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ี

เก่ียวของกับงานประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ

ของ สกศ.ฯ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน สกศ.รร.จปร. 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคณุภาพผู้สาํเร็จการศกึษา 

จุดแข็ง 

๑. สกศ.ฯ มีระบบการคัดเลือก นนร. ที่ดีทําให้ นนร. มีศักยภาพทางวิชาการและมี

ศักยภาพในการแข่งขันสูง 

๒. นนร. ได้รับการฝึกฝนและการแนะนําอย่างต่อเน่ือง ทั้งจากอาจารย์ผู้สอน และ นนร. 

รุ่นพ่ี เมื่อเข้าทําการแข่งขัน จึงมีโอกาสท่ีจะได้รับรางวัลสูง 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ส่งเสริมการส่ง นนร. เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 

๒. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษาให้ นนร. สามารถเข้าสู่การแข่งขัน

ระดับชาติ/นานาชาติได้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

๑. จัดให้มีการแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ ภายใน รร.จปร. เพ่ือเป็นการเตรียมตัวและฝึกซ้อม

ก่อนแข่งขันในเวทีอ่ืน ๆ  

๒. พัฒนาการจัดทําแผนงาน/โครงการและกิจกรรม เพื่อจัดส่ง นนร. เข้าร่วมการแข่งขัน

อย่างมีระบบเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

มาตรฐานท่ี ๒  การวิจัยและงานสร้างสรรค ์

จุดแข็ง 

สกศ.ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในด้านงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

จุดที่ควรพฒันา 

๑. สกศ.ฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนทั้งหัวข้อการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปสู่ระดับชาติ

และนานาชาติรวมทั้งสามารถนํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เหล่าน้ีมาใช้ประโยชน์ คือการเรียนการ

สอนของ นนร. และการพัฒนา รร.จปร. หรือกองทัพ 

๒. สกศ.ฯ ควรเขียนแบบงานวิจัยฯ และกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 

๓. ควรมีการปรับเกณฑ์บรรลุเป้าหมาย ของตัวบ่งช้ี ๒.๓* , ๒.๔* , ๒.๕* ให้สูงขึ้นในปี

ต่อไป 



๗๕ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. สกศ.ฯ ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้นโดย

ส่งเสริมบุคคลากรให้ทําการวิจัย มีการพิจารณาระบบภาระงาน การพิจารณาการเข้าสู่ตําแหน่งทาง

วิชาการและควรให้ความสําคัญกับบุคคลากรด้านการวิจัย 

๒. สกศ.ฯ ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเข้าสู่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้มากขึ้นเช่นการ

นํามาเป็นผลงานเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ, การพิจารณาเลื่อนยศและตําแหน่งที่สูงขึ้น, กําหนดให้

เป็นหน่ึงในภาระงาน 

มาตรฐานท่ี ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

จุดแข็ง 

๑. สกศ.ฯ มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายสาขาท่ีพร้อมจะนํา

ความรู้ทางวิชาการและความเช่ียวชาญทางวิชาชีพมาทํางานตอบแทนให้แก่สังคมประเทศชาติและ

ชุมชน 

๒. สกศ.ฯ มีการดําเนินงานด้านการบริการทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองทําให้

บุคลากรได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ซึ่งส่งผลให้บุคลากรเหล่าน้ันได้

พัฒนาตนเองและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. กลุ่มเป้าหมายในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพยังระบุได้ไม่ ชัดเจนและมี

กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายที่เป็นชุมชนอยู่น้อย 

๒. ช่ือโครงการที่ระบุอยู่ในแผนงานบริการวิชาการยังคลุมเครือ  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

๑. ควรปรับปรุงรายละเอียดโครงการต่างๆ ตามแผนงานบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

เพ่ือประกอบแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ของปีถัดไป 

๒. ควรจัดต้ังเป้าหมายการให้บริการทางวิชาการโดยระบุเพ่ิมเติมชุมชนโดยเฉพาะชุมชนท่ี 

อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายกและพ้ืนที่ใกล้เคียง รร.จปร. ให้มากขึ้น 

๓. การจัดทําแผนงานบริการวิชาการควรระบุรายละเอียดโครงการแต่ละโครงการให้มีความ

ชัดเจน สามารถแยกแยะกิจกรรมในแต่ละโครงการได้ เพ่ือความสะดวกในการวัด ติดตามและ

ประเมินผลโครงการ 

 

 



๗๖ 
 
มาตรฐานท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

จุดแข็ง 

๑. สกศ.ฯ มีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการสืบค้นหาข้อมูลในการดําเนิน

โครงการกิจกรรมที่สะดวก  

๒. สกศ.ฯ มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างมีระบบ สอดคล้องกับกลยุทธ์ตามแผนแม่บทของ สกศ.ฯ 

๓. สกศ.ฯ มีสภาพแวดล้อมและพื้นที่ในการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้เรียนและ

บุคลากรจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมได้อย่างเพียงพอ 

จุดที่ควรพัฒนา 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒ โครงการ/กิจกรรมที่เป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารยังไม่

ชัดเจน  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

การกําหนดโครงการในแผนการปฏิบัติราชการที่เก่ียวกับ ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๒ เรื่องการสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ควรเพ่ิมเติมและอธิบายวัตถุประสงค์ว่าเก่ียวเน่ือง

หรือสอดคล้องกับการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

มาตรฐานท่ี ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 

จุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารมีการวางแผนงานประจําปีและมีการกํากับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 

๒. มีกําลังพลที่มีประสิทธิภาพและมีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถเป็น

องค์กรการเรียนรู้ที่เข้มแข็งได้ 

๓. มีการวางระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลที่ดี 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. การจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน (e-learning) ประสบปัญหาเรื่องความยาก

ในการดําเนินการและไม่ได้รับความสําคัญจาก นนร. 

๒. ระบบสารสนเทศ สกศ.ฯ มีปัญหาในการเช่ือมต่อบ่อยคร้ัง และบางกองวิชาไม่สามารถ

แก้ไขได้ด้วยตนเอง เน่ืองจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศ 

๓. รูปแบบการประเมินระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของ สกศ.ฯ ยังไม่ชัดเจนและ

ไม่ครอบคลุมด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล 



๗๗ 
 

๔. ระบบการจัดการความรู้และองค์ความรู้ของ สกศ.ฯ ยังขาดการเผยแพร่และการ

นําไปใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ชัดเจน 

๕. การดําเนินงานในโครงการต่าง ๆ ที่ยังขาดการประเมินโครงการที่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

๑. ควรปรับปรุงระบบการจัดทําฐานข้อมูลเพ่ือการเรียนการสอน (e-learning) ให้ง่ายต่อ

การดําเนินงานและกระตุ้นให้ นนร. ใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น 

๒. ควรมีผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศส่วนรวมที่สามารถจัดทําหรือแนะนําการดําเนินการ

หรือแก้ปัญหาเบ้ืองต้นให้กับกองวิชาได้ หรือการจัดการอบรมให้กับบุคลากรในด้านสารสนเทศ

โดยตรง 

๓. ควรมีระบบการประเมินสารสนเทศของ สกศ.รร.จปร. ที่ชัดเจนและประเมินด้านความ

ปลอดภัยของฐานข้อมูลโดยผู้ชํานาญการร่วมด้วย 

๔. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ของ สกศ.ฯ  ให้เป็นรูปธรรมและสนับสนุนองค์ความรู้ที่มี

มาใช้ร่วมกันได้ 

๕. พัฒนารูปแบบการประเมินผลโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความชัดเจนในการแสดงถึง

ผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

มาตรฐานท่ี ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

จุดแข็ง 

๑. สกศ.ฯ มีการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสภาวิชาการทหาร 

กระทรวงกลาโหม สภาวิศวกร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งได้รับความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก .พ . ) สภาการศึกษาวิชาการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

กระทรวงกลาโหมกรมกําลังพลทหารบก กองทัพบกและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และสภาวิศวกร ใน

การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

๒. ผู้บริหาร สกศ.ฯ และ คณาจารย์ สกศ.ฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ

สถาบันวิชาการอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน

ด้านวิชาการของ สกศ.ฯ 

๓. สกศ.ฯ จัดให้มีระบบการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและได้รับความ

ร่วมมือจากกองวิชาในการดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

จุดที่ควรพฒันา 

๑. การจัดทํา มคอ. ๗ ควรจัดทําให้แล้วเสร็จตรงเวลา 



๗๘ 
 

๒. ควรมีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นทางการ 

๓. ขาดเวทีทางวิชาการด้านความมั่นคงในระดับชาติและนานาชาติสําหรับ อจ. และ นนร. 

๔. คุณภาพอาจารย์และตําแหน่งทางวิชาการ 

๕. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ถ้าทํา มคอ. ๗ ไม่ทันเวลาอาจจะทําไปก่อนแล้วรอจนผลการสอบปรับอักษรระดับแล้ว

เสร็จจึงค่อยมาปรับแก้/แทรก 

๒. ควรมีการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นทางการ 

๓. เสนอให้มีการจัดเวทีทางวิชาการด้านความมั่นคง รร.ทหารในระดับชาติและนานาชาติ

เพ่ือเก็บรวบรวมแลกเปลี่ยนความรู้สําหรับ อจ. และ นนร. 

๔. ส่งเสริมให้ อจ.สกศ.ฯ ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้มากขึ้นในแต่ละสาขาวิชา 

รวมทั้งควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ อจ.สกศ.ฯ ทํางานวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมาก

ขึ้น  

๕. ควรบูรณาการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา สกศ.ฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างเครือข่าย

ข้อมูลการศึกษาของ นนร. และข้อมูลพ้ืนฐานของ นนร. เพ่ือสามารถทราบข้อปัญหาด้านการศึกษา

ของ นนร. ได้ ส่งผลให้สามารถให้คําปรึกษาและแก้ปัญหาของ นนร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานท่ี ๘  การพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน 

จุดแข็ง 

๑. สกศ.ฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพ และกําลังพลมีส่วนร่วมใน

การดําเนินงานการประกันคุณภาพอย่างดี 

๒. มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในเร่ืองการประกันคุณภาพโดยตรงและทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๓. กําลังพล สกศ.ฯ มีความรู้ความสามารถดี ทําให้สามารถอํานวยให้การดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพได้เป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพฒันา 

๑. ระบบอินทราเน็ตไม่เอ้ืออํานวยต่อการดําเนินงานระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ 

๒. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพให้เข้าสู่การปฏิบัติงานประจํา 



๗๙ 
 

๓. ควรมีการหมุนเวียนกําลังพลทุกระดับเข้ามารับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา ของกองวิชาและ สกศ.ฯ เพ่ือให้กําลังพลทุกระดับมีความเข้าใจเป็นแนวทางเดียวกันและ

ถือเป็นงานประจําที่ต้องปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ควรพัฒนาระบบอินทราเน็ตใน สกศ.ฯ ให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการดําเนินงาน

ด้านฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาได้ตลอดปีการศึกษา 

๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างความเข้าใจกับกําลังพลทุกระดับทั้งระดับผู้บริหาร 

อาจารย์ และฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ในการบันทึกข้อมูลการดําเนินงานตลอดปีการศึกษา 

๓. จัดทําแผนพัฒนาความรู้บุคลากรด้านประกันของหน่วยรองรับ 

สรุปภาพรวม 

ผลการประเมินตนเองพบว่า สกศ.ฯ มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในได้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะทางด้านวิชาการ แต่อย่างไรก็ตามในมาตรฐานงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังคงเป็น

มาตรฐานที่ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองต่อไป  

จุดแข็ง 

๑. ผู้บริหาร สกศ.ฯ ทุกระดับให้ความสําคัญต่อการดําเนินงานตามแผนแม่บทพัฒนา สกศ.ฯ

และกําหนดแผนการปฏิบัติงานราชการ สกศ.ฯ ทําให้การดําเนินงาน สกศ.ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

และประสิทธิภาพ 

๒. บุคลากร สกศ.ฯ  มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการในระดับสูง สามารถร่วม

พัฒนาระบบการทํางาน ระบบสารสนเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของ สกศ.ฯ ทางด้านวิชาการ

ให้มากขึ้นได้ 

๓. สกศ.ฯ มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพทางวิชาการและได้รับการยอมรับด้านวิชาการจาก

สถาบันวิชาการภายนอกเกิดเป็นเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาส่งผลให้มีการพัฒนาด้านการบริการ

วิชาการและการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา 

๑. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายใน สกศ.ฯ ให้มีลักษณะเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงเพ่ือ

กองวิชาได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน รวมท้ังยังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการ

ตัดสินใจทางการบริหารได้เป็นอย่างดี 

๒. การทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของ อจ.สกศ.ฯ  



๘๐ 
 

๓. จํานวนอาจารย์ที่เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนอาจารย์

ทั้งหมดของ สกศ.ฯ 

๔. การส่งเสริมให้ นนร. ได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะท่ีต้องการใหพ้ฒันาเร่งด่วน 

๑. ควรมีการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใน สกศ.ฯ เพ่ือรองรับระบบฐานข้อมูลทาง

การศึกษา งานประกันคุณภาพ การจัดทํา e-learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. สกศ.ฯ ควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์รวมทั้งการ

พิจารณาภาระงานให้ชัดเจนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้มากขึ้น 

๓. ผลักดันให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะในวิชาชีพและมีคุณวุฒิสูงขึ้นโดย

สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับทุนเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการให้

มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและทิศทางในอนาคต 

๑. สกศ.ฯ ควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเครือข่ายฐานข้อมูลภายในเพ่ือรองรับการ

ดําเนินงานด้านการพัฒนาการศึกษา การจัดการศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และฐานข้อมูลในการ

ตัดสินใจทางการบริหารของผู้บริหารทุกระดับ  

๒. กําหนดนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนในด้านการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือให้

มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารให้เป็นที่ยอมรับของ สมศ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 
 
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นมหา

ราชาและมหาราชินีที่ประชาชนชาวไทยรักและเทิดทูนไว้เหนือเกล้า พระองค์ทรงตรากตรําพระวรกาย 

ทรงงานหนักตลอดระยะเวลาท่ีทรงครองราชย์ ในวันที่ ๕ ธ.ค. และวันที่ ๑๒ ส.ค. ของทุกปี เป็นวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาของทั้งสองพระองค์ กอศ.สกศ.รร.จปร. จึงได้จัดทําบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติ

เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเทิดพระเกียรติมหาราชาและมหาราชินี และนําไปออกอากาศ

ทางสถานีวิทยุ จปร. FM 89.75 MHz. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้กําลังพลและ

ประชาชนทั่วไปทราบ 

๓. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเทิดพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

๔. ตัวชี้วัด 

 คะแนนความพึงพอใจของผู้ที่ได้ฟังบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติผ่านทางสถานีวิทยุ 

๕. เปา้หมาย 

 คะแนนความพึงพอใจ ๓.๕๑ 

๖. ระยะเวลาดําเนนิงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗. วิธีดําเนนิการ 

 ๗.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๗.๒ จัดทําบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือเทิดพระเกียรติ

มหาราชาและมหาราชินี 

 ๗.๓ จัดทําสปอตวิทยุบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพ่ือ

เทิดพระเกียรติมหาราชาและมหาราชินี 

 ๗.๔ นําสปอตวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุ จปร. FM 89.75 MHz. ในช่วงสัปดาห์วันพ่อ

แห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ 



๘๓ 
 
๘. งบประมาณ - 

๙. การติดตามประเมินผล   

ทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ที่ได้ฟังบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติและวัน

แม่แห่งชาติ 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 กําลังพลและประชาชนทั่วไปเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีอุดม

ความรักชาติเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 
โครงการจัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

เนื่องในโอกาสครบ ๑๕๐ ปีแห่งการเสด็จพระราชสมภพ   

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. ผู้รับผิดชอบ  กอศ.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล  

  สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าทรงได้รับการประกาศยกย่อง

จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นบุคคลสําคัญของ

โลก ในฐานะที่ทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และการอนุรักษ์พัฒนาด้าน

วัฒนธรรม  พระองค์ทรงเป็นผู้รอบรู้งานพระราชสํานักและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ อีกทั้ง

พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพ่ือบํารุงโรงเรียนในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทรงอุปถัมภ์

การแพทย์และสาธารณสุข ทรงส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมด้านการทอผ้าพ้ืนเมืองและทรงจัดต้ังโรงเย็บ

ผ้าส่วนพระองค์ขึ้นภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นต้นแบบของงานศิลปาชีพในปัจจุบัน นอกจากน้ี

ยังทรงอุปถัมภ์ด้านการเกษตร พระองค์โปรดให้ต้ังโรงสีข้าวในสถานที่ต่าง ๆ และให้ปลูกผักผลไม้ในวัง

สระปทุม พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พสกนิกรไทย ตลอดจนทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ

นานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบทอดมาจนทุกวันน้ี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างหาที่สุดมิได้ 

 เน่ืองในโอกาส ๑๕๐ ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพและด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

กองวิชาอักษรศาสตร์ กองกิจการพลเรือน ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า  จึงได้จัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา

อัยยิกาเจ้า จํานวน ๑๕ ตอน ความยาวตอนละ ๓-๕ นาที  โดยเผยแพร่ออกอากาศ ณ สถานี

วิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Fm 89.75 Mhz. ต้ังแต่ ๑–๓๐ 

กันายน ๒๕๕๗ 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เน่ือง

ในโอกาสครบ ๑๕๐ ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพ 

๓.๒ เพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 

พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

 



๘๕ 
 
๔. ตัวชี้วัด 

         จํานวนผู้ฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติ  

๕. เปา้หมาย 

         จํานวนผู้ฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จากผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน     พ.ค. –ก.ย. ๕๗ 

๗. วิธีดําเนนิการ 

รายละเอียดการดําเนินงาน ๑-๑๐ 

พ.ค. 

๑๑-๓๑

มิ.ย. 

๑-๑๕ 

ก.ค. 

๑๖-๓๐ 

ส.ค. 

๑-๓๐

ก.ย. 

๑. ศึกษาข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับ 

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหา-

กรุณาธิคุณในพระศรีสวริทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสา

อัยยิกาเจ้า 

     

๒. จัดหมวดหมู่และเรียบเรียงข้อมูลบทสารคดี     

๓. พิมพ์ ตรวจแก้ไข และจัดทํารปูเล่มต้นฉบับบทสารคดี      

๔. บันทึกเสียงสารคดี      

๕. ตัดต่อและผสมเสียงดนตรีประกอบให้สมบูรณ์      

๖. ตรวจสอบความถูกต้อง        

๗. เผยแพร่ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง

กองทัพบกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

Fm 89.75 Mhz. ต้ังแต่ ๑ – ๓๐ ก.ย. ๕๗ 

 หลังข่าวต้นช่ัวโมง เวลา ๐๕๐๕ ,  ๑๒๐๕, ๑๖๐๕ 

 

     

 

๘. งบประมาณ   ๓,๐๐๐ บาท 

๙. การติดตามประเมินผล 

แบบประเมินผลการฟัง 

 

 



๘๖ 
 
๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

        ๑๐.๑ ประชาชนได้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ประชาชนได้ทราบพระราชประวัติ พระราช

กรณียกิจและพระเกียรติคุณในพระศรีสวรนิทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

        ๑๐.๒ ประชาชนได้น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระ

พันวัสสาอัยยิกาเจ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๘๗ 
 
โครงการจัดทาํฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระราชกรณียกิจในพลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับ รร.จปร. และนครนายก 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ  สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กปศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองในวโรกาสที่พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะ

ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ และทรงสอนที่โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้าครบ ๓๕ ปี ด้วยทรงมีบทบาทสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาสร้างสรรค์โรงเรียนให้

เจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะงานวิชาการและงานบริการสังคม ดังน้ัน กปศ.ฯ จึงรวบรวมเอกสารต่าง ๆ 

เก่ียวกับพระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติในด้านวิชาการตลอดเวลาที่ทรงสอนในโรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า และจัดทําเป็นโครงการฐานข้อมูลจดหมายเหตุทูลกระหม่อมอาจารย์ เพ่ือเป็นการเฉลิม

พระเกียรติในวาระดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ พระราชกรณียกิจให้เป็นที่ประจักษ์แก่

สาธารณชนโดยทั่วไป 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ และทรงสอนท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ครบ ๓๕ ปี  

 ๓.๒ เพ่ือแสวงหา รวบรวม ประเมินคุณค่า เก็บรักษา อนุรักษ์ จัดทําเป็นฐานข้อมูลค้นคว้า

เก่ียวกับพระราชกรณียกิจด้านการสอนที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ

ในรูปแบบจดหมายเหตุและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการค้นคว้า 

 ๓.๓ เพ่ือเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์ และข้อมูลของ กปศ.ฯ ซึ่งใน

ขั้นต้นของโครงการน้ีจะจัดเก็บเอกสาร กปศ.ฯ ในช่วงระยะเวลาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๔๐ 

  ๓.๔ เพ่ือเป็นต้นแบบในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานจดหมายเหตุของ 

กปศ.ฯ 

๔. ตัวชี้วัด การเริ่มเปิดบริการวิชาการแก่ผู้สนใจ 

๕. เปา้หมาย เปิดบริการได้ภายในปี ๒๕๕๗ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

มกราคม - พฤษภาคม ปี ๒๕๕๗   



๘๘ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑ สํารวจเอกสารหลักฐานที่จัดเก็บไว้ในห้องสมุดและคลังข้อมูลด้านวิชาการของ    

กปศ.ฯ (เท่าที่มีอยู่) 

๗.๒ แยกประเภทของหลักฐานเป็นหมวดหมู่  

๗.๓ เรียงลําดับหลักฐานแต่ละหมวดหมู่ตามเวลาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน 

๗.๔ จัดเก็บเอกสารต้นฉบับไว้ในคลังข้อมูล และดําเนินการทําสําเนาเพ่ือจัดทําเป็น

ฐานข้อมูลให้บริการแก่ผู้สนใจต่อไป 

๘. งบประมาณ : ขอรับสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ในการประชุม กปศ.ฯ แต่ละเดือน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จะเป็นผู้รายงานความก้าวหน้าแก่ 

รอง ผอ.กปศ.ฯ เพ่ือให้ดําเนินการแล้วเสร็จตามห้วงเวลาที่กําหนดไว้  

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 สามารถรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานจดหมายเหตุทูลกระหม่อมอาจารย์ได้อย่างเป็นระบบ

มากขึ้น และสามารถให้บริการแก่ผู้ที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 
 
โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คําสอน (Lecture notes) ใน พลเอกหญิง ศ. ดร. สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กปศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  

นับต้ังแต่ พล อ.หญิง ศ.ดร. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับ

ราชการ ณ รร.จปร. ต้ังแต่ พ.ศ . ๒๕๒๓ จนถึงปัจจุบัน พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์เอกสาร

ประกอบการสอนวิชาต่างๆ ที่ทรงสอนเป็นจํานวนมาก เอกสารดังกล่าวนับว่ามีคุณค่าทางวิชาการ

เพราะนอกจากจะมีเน้ือหาซึ่งแสดงบริบททางประวัติศาสตร์ในห้วงเวลาที่ทรงพระราชนิพนธ์เอกสาร

น้ันแล้ว ยังสามารถเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนการสอน

ประวัติศาสตร์ของ รร.จปร. และพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการทรงสอน การจัดพิมพ์พระราช

นิพนธ์คําสอนดังกล่าวจึงมีความสําคัญอย่างย่ิง เน่ืองจากจะประโยชน์ทางวิชาการประวัติศาสตร์และ

สังคมศาสตร์โดยส่วนรวม และเป็นการเทิดพระเกียรติ พล อ.หญิง ศ . ดร . สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงรับราชการ ณ รร.จปร. 

๓. วัตถุประสงค์ 

รวบรวมและจดัพิมพ์พระราชนิพนธ์คําสอน แบ่งตามรายวิชาและลําดับเวลา เพ่ือเผยแพร่

พระราชกรณียกิจและความรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพระราชนิพนธ์คําสอนใน

เชิงประวัติศาสตร์นิพนธ์      

๔. ตัวชี้วัด 

ต้นฉบับพระราชนิพนธ์คําสอนที่รวบรวมแล้วเสร็จ เตรียมจัดพิมพ์ 

๕. เปา้หมาย  

ตันฉบับแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑ รวบรวมพระราชนิพนธ์คําสอน แบ่งตามรายวิชาและลําดับเวลา 

๗.๒ คัดเลือกพระราชนิพนธ์คําสอนเพ่ือจัดพิมพ์  

 



๙๐ 
 
๘. งบประมาณ 

ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกองทัพบก 

๙. การติดตามประเมินผล 

การบรรลุตามเป้าหมาย 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการแก่ นนร.และนักวิชาการทางประวัติศาสตร์โดยทั่วไป 

๑๐.๒ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาบทพระราชนิพนธ์ในฐานะปรัชญาทางประวัติศาสตร์และ

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 
 
โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เนื้อร้องเพลงไทย ในพลเอกหญิง ศ.ดร. สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ 

พรรษา 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กปศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรง

เจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ดังน้ัน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจึงเริ่มจัดกิจกรรมในรูปแบบ

ต่างๆ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  ในการน้ี องค์กรและคณะบุคคลที่มีโอกาสทํางานใกล้ชิดสนองพระราชดําริ 

๗ องค์กร อันได้แก่ ๑. มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ๒.สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๔. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ๕. สํานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๖. ร้านภูฟ้า ในพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

และ ๗. อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น ๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้ร่วมประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เพ่ือปรึกษากันจัดกิจกรรมเฉลิม

พระเกียรติ  

ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า ควรจะจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์และพระราชดํารัสรวมทั้งภาพการ์ตูนฝี

พระหัตถ์ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ  เป็นหนังสือชุด เพ่ือจําหน่ายนํารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จ

พระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยแบ่งประเภทพระราชนิพนธ์และพระราชดํารัสให้แต่ละองค์กร

ไปรวบรวมและจัดพิมพ์ ในรูปแบบเดียวกัน จํานวน ๗ - ๙ เล่ม ทั้งน้ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ได้รับมอบหมายให้รวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เน้ือร้องเพลงไทย 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาส

ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา  

๓.๒ เพ่ือสืบค้น รวบรวมเน้ือร้องเพลงไทยที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในวาระต่างๆ ต้ังแต่ยัง

ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน 

๓.๓ เพ่ือเผยแพร่พระราชปรีชาญาณทางด้านวรรณศิลป์ที่ได้พระราชทานแก่แวดวงดนตรี

ไทย 

๔. ตัวชี้วัด  

ต้นฉบับพระราชนิพนธ์ที่รวบรวมแล้วเสร็จ เตรียมจัดพิมพ์และเผยแพรสู่ส่าธารณะ 



๙๒ 
 
๕. เปา้หมาย  

 ตันฉบับแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๖. วิธีการดําเนินการ 

๖.๑ รวบรวมพระราชนิพนธ์เน้ือร้องเพลงไทยที่ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งหมดต้ังแต่ยังทรงพระ

เยาว์ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในวาระต่างๆ ทัง้หมด ตามลําดับเวลา  

๖.๒ สืบค้นที่มาของเน้ือร้องเพลงไทยพระราชนิพนธ์ต่างๆ เพ่ืออธิบายประกอบ 

๖.๓ เรียบเรียงจัดทําต้นฉบับ  

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 เมษายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗ เรียบเรียงต้นฉบับ  ร่าง ๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๗                                นําเสนอต้นฉบับ ร่าง ๑   

พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๗           ปรับปรุงเป็น ร่าง ๒ 

มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘           ปรับปรุงเป็น ร่าง ๓ ต้นฉบับสมบูรณ์ 

เมษายน – มิถนุายน ๒๕๕๘           ออกแบบ และ จัดพิมพ์ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘                      โรงพิมพ์จัดส่งหนังสือ 

๘. งบประมาณ 

 ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกองทัพบก 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ เป็นแหล่งรวบรวมผลงานพระราชนิพนธ์ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาในฐานะมรดกทาง

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 

๙.๒ เพ่ือเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางวรรณศิลป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 
โครงการ ตามรอยพระราชา 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑) พ.อ.ภาณุวัตร  อาดํา   ที่ปรึกษา 

๒) พ.อ.หญิง อาภัสรา สารลักษณ์  ที่ปรึกษา 

๓) พ.ต.ฐนัส   มานุวงศ์   ประธาน 

๔) ร.ต.ภริลพัจ  จักร์แสน   เลขานุการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนา 

โดยอาศัยแนวคิดพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมด้วยการใช้องค์ความรู้ในเรื่องหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลักการดังกล่าวล้วนมีความเช่ือมโยงกับบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรม 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์จึงจัดหากิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่งสนับสนุนแนว

ทางการผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการทักษะความรู้ด้านการพัฒนา 

โดยใช้กิจกรรมการศึกษาดูงานของส่วนการศึกษาให้เป็นประโยชน์สูงสุด  

ทั้งน้ีในโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของกองวิชาฯ มีความสอดคล้องกับ

เน้ือหาวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มีเน้ือหาเช่ือมโยงกับ

องค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนา โดยมีตัวอย่างการเรียนรู้จากโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวเป็นสําคัญ ดังน้ันเพ่ือเป็นการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองกับการเรียน

การสอนในห้องเรียน กองวิชาฯ จึงมีเป้าหมายดําเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทําให้นักเรียนนายร้อย

สามารถเห็นและเรียนรู้ตัวอย่างเชิงประจักษ์ และศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาพระราชทาน

ในมิติต่างๆ จากแหล่งความรู้อ่ืน กองวิชาฯ จึงเห็นสมควรบูรณาการกิจกรรมดังกล่าว เข้ากับ

การศึกษาดูงานประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของกองวิชาฯ ซึ่ง นนร. ต้องออกไปทัศนศึกษานอกพ้ืนที่

อยู่แล้วให้มีประโยชน์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

จากความสําคัญข้างต้น กองวิชาฯ จึงกําหนดแผนการทํากิจกรรมร่วมกับแผนการศึกษาดูงาน

นอกพ้ืนที่ที่มีความเช่ือมโยงกับองค์ความรู้ในด้านการพัฒนา ซึ่งสามารถวิเคราะห์เน้ือหาความรู้

ดังกล่าวออกเป็นหลายมิติ กิจกรรมน้ีจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนนายร้อยมีความเข้าใจเรื่องการพัฒนาตาม

แนวทางพระราชดําริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 

 



๙๔ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ นนร. ช้ันปีที่ ๒ และช้ันปีที่ ๓ มีความรู้เก่ียวกับการพัฒนาตามแนวทาง

พระราชดําริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

๓.๒ เพ่ือให้ นนร. ช้ันปีที่ ๒ และช้ันปีที่ ๓ มีความเข้าใจจากการเห็นตัวอย่างเชิงประจักษ์

เกี่ยวกับการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมิติต่างๆ   

๔. เกณฑ์ชี้วัดความสําเร็จ 

๔.๑ มีการบรรยายประกอบการชมสถานที่จริงในเรื่องการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ

ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

๔.๒ มีการบรรยายหลักการพัฒนาโดยการขับเคล่ือนตามแนวทางพระราชดําริในกรอบ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติต่างๆ 

๔.๓ จํานวนนักเรียนนายร้อยที่เข้าร่วมฟังการบรรยาย 

๔.๔ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

๕. เป้าหมาย 

๕.๑ จัดให้มีการบรรยายประกอบการชมสถานที่จริงในเร่ืองการพัฒนาตามแนวทาง

พระราชดําริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

๕.๒ จัดให้มีการบรรยายหลักการพัฒนาโดยการขับเคลื่อนตามแนวทางพระราชดําริในกรอบ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมิติต่างๆ  

๕.๓ จัดให้มีการทัศนศึกษาชมชุมชนและบริเวณโดยรอบ 

๖. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๖.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ    √      

๖.๒ วางแผนการทํางานและกําหนด

หน้าท่ี 

   √      

๖.๓ กําหนดวัน เวลา ข้ันตอนในการจัด

กิจกรรม 

     √    

๖.๔ จัดพิธีตามลําดับข้ันตอน       √   

๖.๕ ประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน 

และรายงานผล 

       √  

หมายเหตุ วันและเวลาในการดําเนินกิจกรรมอยู่ในห้วงระหว่างการศึกษาดูงานของกองวิชาฯ โดย

สามารถปรับเปลี่ยนวันและเวลาตามความเหมาะสม สําหรับผู้บรรยายให้ดูความเหมาะสมของห้วง

เวลาหากมีเจ้าหน้าที่ของสถานที่เป็นผู้บรรยาย กองวิชาฯ จะมอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในโครงการ



๙๕ 
 
พิจารณาว่าควรเสริมเน้ือหาการบรรยายในประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม 

๗. วิธีการดําเนินงาน 

 เพ่ือให้การจัดกิจกรรม“ตามรอยพระราชา”เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกําหนดวิธีการ

ดําเนินงานตามลําดับ ดังน้ี 

๗.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 

๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพ่ือวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 

๗.๓ กําหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งลําดับขั้นตอนใน

การจัดกิจกรรม 

๗.๔ ดําเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และลําดับขั้นตอนตามท่ีกําหนด 

๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพ่ือประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

๘. งบประมาณและทรัพยากร  

ใช้งบประมาณเป็นจํานวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายการ ดังน้ี 

ค่าบัตรบริจาคเงินสมบททุนเพ่ือรักษาสถานที่  ๓,๐๐๐.๐๐ บาท 

หมายเหตุ ค่ารถรับ-ส่ง คิดถัวเฉล่ียกับค่าเดินทางในการศึกษาดูงานกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๙. การติดตามประเมินผล 

๙.๑ การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

๙.๒ รวบรวมจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟังการบรรยาย 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ ๒ และช้ันปีที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองเก่ียวกับการ

พัฒนาตามแนวทางพระราชดําริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

๑๐.๒ นักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ ๒ และช้ันปีที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจจากการเห็นตัวอย่างเชิง

ประจักษ์เก่ียวกับการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมิติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 
โครงการ สินแผ่นดิน: องค์ภูมินทร์พระราชทาน  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑) พ.อ.ภาณุวัตร   อาดํา   ที่ปรึกษา 

๒) พ.อ.หญิง อาภัสรา  สารลักษณ์  ที่ปรึกษา 

๓) พ.ต.ฐนัส    มานุวงศ์   ประธาน 

๔) ร.ต.ภริลพัจ   จักร์แสน   เลขานุการ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปกป้อง

สถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ 

ซึ่งหลักการดังกล่าวล้วนมีความเช่ือมโยงกับบริบทด้านศิลปะและวัฒนธรรม กองวิชากฎหมายและ

สังคมศาสตร์จึงจัดหากิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่งสนับสนุนแนวทางการผลิตนักเรียน

นายร้อยให้เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการเทิดทูน ปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 

รวมทั้งมีความเข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยใช้กิจกรรมการศึกษาดู

งานของส่วนการศึกษาให้เป็นประโยชน์สูงสุด  

การสนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยมีอุดมการณ์และสํานึกที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วย

พระมหา-กรุณาธิคุณนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์มีทรงต่องาน

ด้านการพัฒนาประเทศ จนเกิดเป็นโครงการในพระราชดําริและโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ทั่วประเทศ ซึ่งในโครงการดังกล่าวน้ัน ได้เป็นโครงการที่เกิดจากการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ตลอดจนการประยุกต์ใช้แนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักภูมิประเทศและภูมิสังคม กองวิชา

กฎหมายและสังคมศาสตร์ที่รับผิดชอบหลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา อันมีเน้ือหาสาระสําคัญ

ด้านการพัฒนาที่ยกมาจากแนวทางพระราชดําริด้วย กองวิชาฯ จึงจัดหากิจกรรมที่สอดคล้องกับ

โครงการข้างต้น ซึ่งสนับสนุนแนวทางการผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการ

โดยเฉพาะด้านการพัฒนาควบคู่กับความเข้าใจในบทบาทที่ต้องสืบสานงานในพระราชดําริต่อการรับ

ราชการในอนาคต 

ทั้งน้ีเหตุการณ์สําคัญและข้อมูลที่สามารถเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ได้ว่า แนวทางการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์มรดกของชาติตามพระราชดําริเป็นการพัฒนาที่ถูกต้อง และยังมีความเหมาะสมกับ

การเปิดโลกทัศน์ในการศึกษาสถาบันพระมหากษัตริย์ในบทบาทการพัฒนาประเทศผ่านการเรียนรู้มิติ

ทางประวัติศาสตร์ เพ่ือเป็นการบูรณาการความสอดคล้องของกิจกรรมกับการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม



๙๗ 
 
ตามแนวทางการเรียนการสอนของกองวิชาฯ และเมื่อพิจารณาความสําคัญและความสอดคล้องของ

กิจกรรมต่างๆ แล้ว กองวิชาฯ จึงเห็นสมควรที่จัดกิจกรรมดังกล่าวเข้ากับการศึกษาดูงานประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการกิจกรรมมากที่สุด   

๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ นนร. ช้ันปีที่ ๒ และช้ันปีที่ ๓ มีความรู้เก่ียวกับแนวทางและการปกป้องรักษา

สถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๓.๒ เพ่ือให้ นนร. ช้ันปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ มีความเข้าใจแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ  

๔. เกณฑ์ชี้วัดความสําเร็จ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ   

๕. เป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ 

๖. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๖.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ    √      

๖.๒ วางแผนการทํางานและกําหนด

หน้าท่ี 

   √      

๖.๓ กําหนดวัน เวลา ข้ันตอนใน

การจัดกิจกรรม 

     √    

๖.๔ จัดพิธีตามลําดับข้ันตอน       √   

๖ .๕  ประ เ มินผล  ส รุปผลการ

ดําเนินงาน และรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

       √  

หมายเหตุ วันและเวลาในการดําเนินกิจกรรมอยู่ในห้วงระหว่างการศึกษาดูงานของกองวิชาฯ โดย

สามารถปรับเปลี่ยนวันและเวลาตามความเหมาะสม สําหรับผู้บรรยายให้ดูความเหมาะสมของห้วง

เวลาหากมีเจ้าหน้าที่ของสถานที่เป็นผู้บรรยาย กองวิชาฯ จะมอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในโครงการ

พิจารณาว่าควรเสริมเน้ือหาการบรรยายในประเด็นใดเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม 

 

 



๙๘ 
 
๗. วิธีการดําเนินงาน 

 เพ่ือให้การจัดกิจกรรม“สินแผ่นดิน: องค์ภูมินทร์พระราชทาน”เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึง

กําหนดวิธีการดําเนินงานตามลําดับ ดังน้ี 

๗.๑ แต่งต้ังกรรมการผู้รับผิดชอบ 

๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพ่ือวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 

๗.๓ กําหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งลําดับขั้นตอนใน

การจัดกิจกรรม 

๗.๔ ดําเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และลําดับขั้นตอนตามท่ีกําหนด 

๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพ่ือประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

๘. งบประมาณและทรัพยากร ใช้งบประมาณเป็นจํานวนเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายการ ดังน้ี 

ค่าบัตรบริจาคเงินสมบททุนเพ่ือรักษาสถานที่  ๕,๐๐๐.๐๐ บาท 

หมายเหตุ ค่ารถรับ-ส่ง คิดถัวเฉล่ียกับค่าเดินทางในการศึกษาดูงานกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

๙.๑ การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

๙.๒ รวบรวมจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟังการบรรยาย 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ ๒ และช้ันปีที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวทางและการ

ปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑๐.๒ นักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ ๒ และช้ันปีที่ ๓ มีความรู้ความเข้าใจจากการเห็นตัวอย่างเชิง

ประจักษ์เก่ียวกับแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 
 
โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติสําหรับกําลังพล สกศ.รร.จปร.  

 ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกกําลังพล) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 สังคมกําลังเกิดความขัดแย้งและแตกแยกทางความคิด จนถึงขั้นเกิดการแบ่งแยกฝักแบ่ง

ฝ่าย   และนับวันจะมีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเผชิญหน้า เหตุการณ์ดังกล่าวจึง

ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติอย่างย่ิง หนทางหน่ึงจะช่วยให้คนใน

สังคมมีความรักสามัคคีและยอมหันหน้าเข้าหากัน เพ่ือร่วมกันคิดทบทวนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และ

ยอมรับแม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ไม่ทําให้เกิดความแตกแยกในสังคม คือ การปลูกฝังและ

เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ให้แก่ ประชาชน และชุมชนต่างๆ ในสังคม ให้มีจิตสํานึก รัก และ

ภาคภูมิ หวงแหนในความเป็นชาติไทย พร้อมทั้งยึดมั่นและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่ง

เปรียบเหมือนศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สกศ.ฯ จึงได้จัดให้มีโครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรัก

ชาติ ให้แก่กําลังพล สกศ.ฯ ขึ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสํานึกให้กําลังพลเข้าใจและภาคภูมิใจ

ในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเมื่อจบโครงการน้ี

แล้ว กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ครอบครัวและสังคม

โดยรอบได้รับทราบต่อไป เป็นการสร้างเครือข่ายในสังคมให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี และพร้อมที่จะรวมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้กําลังพล สกศ.ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ๓.๒ เพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์สร้างจิตสํานึกให้แก่กําลังพล สกศ.ฯ 

 ๓.๓ เพ่ือให้กําลังพล สกศ.ฯ มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 

๔. ตัวชี้วัด 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์ 

๕. ค่าเปา้หมาย 

โครงการ/กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์  ๘๐% 

 

 



๑๐๐ 
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 

 ๗.๒ ประสานวิทยากรที่จะมาบรรยาย 

 ๗.๓ ทํากิจกรรมตามห้วงเวลาที่กําหนด 

 ๗.๔ ติดตามประเมินผลโครงการ 

 ๗.๕ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ๙.๑ การสังเกตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 ๙.๒ การประเมินผลความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถาม 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ กําลังพล สกศ.ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตย และให้ความสําคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 ๑๐.๒ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สังคมทั่วไป ในการเทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 ๑๐.๓ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดให้แก่

บุคคลในครอบครัวและสังคมโดยรอบ เพ่ือให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๐๑ 
 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

 จากความก้าวหน้าและทันสมัยด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน การปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. อย่างต่อเน่ือง จึงมีความสําคัญอย่างย่ิงเพ่ือให้ได้หลักสูตรการศึกษา

ของ รร.จปร. ที่มีความเหมาะสม ก้าวหน้า และทันสมัยตามเทคโนโลยี และเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต

นายทหารสัญญาบัตรให้แก่ ทบ. อย่างแท้จริง รวมไปถึงสามารถตอบสนองความต้องการของกองทัพ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยศึกษาจากนโยบายการศึกษาและความต้องการของ ทบ. กฎระเบียบ 

ข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎี เอกสารรายงาน และ

ผลการวิจัยหลักสูตรการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อันเก่ียวข้องกับการผลิต นนร. 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือศึกษานโยบายการศึกษาและความต้องการของ ทบ. กฎระเบียบ ข้อบังคับ

ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎี เอกสารรายงาน และ

ผลการวิจัยหลักสูตรการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อันเก่ียวข้องกับการผลิต นนร. ทางด้านวิชาการ 

 ๓.๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และเป็นไป

ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๓.๓ เพ่ือให้ได้หลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. ที่มีความเหมาะสม ก้าวหน้า และ

ทันสมัย ตามเทคโนโลยีและเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ ทบ. อย่างแท้จริง รวม

ไปถึงสามารถตอบสนองกับความต้องการของกองทัพทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ 

 ๓.๔ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาของ สกศ.ฯ ให้เป็นสากลตามมาตรฐาน

การศึกษา และสอดคล้องกับขั้นตอนหรือกรรมวิธีในการผลิตนักเรียนทหาร 

๔. ตัวชี้วัด 

 การรับรองมาตรฐานของหลักสูตรโดยสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

๕. เป้าหมาย 

หลักสูตรทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานโดยสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



๑๐๒ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการตามกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และศิลป

ศาสตร์ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนที่เก่ียวข้องกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติของ

กองทัพ ตลอดถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงเอกสาร รายงาน และ

ผลงานวิจัยที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ 

 ๗.๒ สํารวจข้อมูลความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของ รร.จปร. ตาม

สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน 

 ๗.๓ จัดการประชุม สัมมนา ระดมความคิดจากทุกภาคส่วน เก่ียวกับการจัดการศึกษา

ของ     สกศ.ฯ ถึงหลักสูตรที่สามารถผลิต นนร. ที่ ทบ. ต้องการ และเหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจุบัน 

 ๗.๔ แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบ

การศึกษาให้สอดคล้องกับกรรมวิธีการผลิต และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๘. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจาก รร.จปร. 

๙. การติดตามประเมินผล 

 มีการออกแบบสอบถามไปยังหน่วยงานของ ทบ. ที่ นนร. ได้บรรจุรับราชการภายหลัง

จบการศึกษาจาก รร.จปร. ตามสาขาวิชา 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ. ที่มีความรู้ ความสามารถ อย่างแท้จริง เพ่ือสามารถ

ตอบสนองความต้องการของกองทัพทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๐๓ 
 
โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กวฟ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

 จากการท่ี ทบ. มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกําลังพลให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น 

เพ่ือให้  กําลงัพลใน ทบ. สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เทคโนโลยีการทหาร และ

ด้านอ่ืนๆ น้ัน   สกศ.ฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาทางวิชาการของ รร.จปร. มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ 

ความรู้ ความสามารถทางการวิจัย และมีประสบการณ์การสอน ซึ่งสามารถที่จะตอบสนองต่อนโยบาย

ของ ทบ. ได้  โดยการเปิดการเรียนการสอนระดับสูงกว่าปริญญาตรีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กําลังพล 

รวมทั้งเป็นการเพ่ิมการ  ทําวิจัยและการค้นคว้าในสาขาที่ทําการเปิดการเรียนการสอน 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ สกศ.ฯ ในการเรียนการสอนในระดับสูงกว่าระดับปริญญา

ตรี 

 ๓.๓ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของ สกศ.ฯ ในการเปิดหลักสูตรการศึกษาใน

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

๔. ตัวชี้วัด 

หลักสูตรที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

๕. เป้าหมาย 

 หลักสูตรทุกหลักสูตรผ่านการรับรองของคณะกรรมการบริหารการศึกษา 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑ ร่างหลักสตูร 

 ๗.๒ เสนอร่างหลักสูตรเพ่ือขอการรับรอง และการอนุมัตินําไปใช้ 

๘. งบประมาณ : ตามท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยเหนือ 

 



๑๐๔ 
 
๙. การติดตามประเมินผล 

 ติดตามการพิจารณารับรองหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.ฯ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สกศ.ฯ ได้ร่างของระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาท่ีมี

ความพร้อม และ สกศ.ฯ มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาโท ในสาขาที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 
โครงการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ่มเปิดรับนักเรียนนาย

ร้อยเข้าศึกษาเมื่อปี ๒๕๕๖ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม เพ่ือสามารถนําความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และหากได้รับการอบรมความรู้เฉพาะด้านเพ่ิมเติม เช่น 

การใช้ การควบคุม รวมถึงการซ่อมบํารุงอุปกรณ์และเทคโนโลยีแบบใหม่ จะสามารถเข้าใจและ

ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังเป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาที่ทุกกองวิชามีส่วนรับผิดชอบนักเรียนนาย

ร้อย ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ดังน้ันการประเมินผลหลักสูตรจึงมี

ความสําคัญอย่างย่ิง เพ่ือให้ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และทันสมัยตาม

เทคโนโลยี 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 

๔. ตัวชี้วัด 

คะแนนความพึงพอใจ  

๕. เป้าหมาย 

 คะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ คะแนน 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 

 ๗.๒ จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๑๐๖ 
 
 ๗.๓ สํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ ๒ และ ๓ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงอาจารย์ผู้ทําการสอนนักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ ๒ และ ๓ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ๗.๔ ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินผลและนําผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อไป 

๘. งบประมาณ : ตามท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยเหนือ 

๙. การติดตามประเมินผล 

 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีของนักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ ๒ และ ๓ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง

อาจารย์ผู้ทําการสอนนักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ ๒ และ ๓ สาขาดังกล่าว 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๐๗ 
 
โครงการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑.  หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. และสภาอาจารย์ 

๒.  หลักการและเหตุผล 

 ตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็น

แนวทาง   ในการเรียนการสอน เป็นแหล่งความรู้สําหรับบุคลทั่วไป เป็นเอกสารอ้างอิงในการทําวิจัย 

และใช้เป็นแนวทางในการขอผลงานทางวิชาการได้ ในปัจจุบันเน้ือหาและข้อมูลต่างๆ ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากเดิม เป็นอย่างมาก การพัฒนาตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอนให้

ทันสมัยอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสําคัญ นอกจากน้ี การเขียนตําราและเอกสารประกอบการสอนยังช่วย

พัฒนาตัวบุคลากรให้มีความรู้ในเร่ืองที่จะทํา การสอนอย่างลึกซึ้ง สามารถให้ความรู้ที่ถูกต้องร่วมสมัย

แก่ผู้เรียนและสามารถนําไปใช้ได้จริง 

๓.  วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละวิชาของกองวิชาฯ ให้มีความ

ทันสมัย เหมาะสมและมีคุณภาพในการใช้สอน นนร.โดยให้มีความทัดเทียมกับสถาบันการศึกษา

ภายนอก 

๔.  ตัวชี้วัด 

 จํานวนตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

๕.  เป้าหมาย 

 การพัฒนาและจัดทําตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนใน สกศ.ฯ ๘ เล่ม 

๖.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗.  วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑  ประชุมคณะทํางานการส่งเสริมงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ประจําปี 2557  เพ่ือ

หาแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์มีการจัดทําตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

 ๗.๒  ประชาสัมพันธ์ และมีการกระตุ้นเตือนให้อาจารย์จัดทําและพัฒนาตําราและเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน 

 



๑๐๘ 
 
๘.  งบประมาณ  - 

๙.  การติดตามและประเมินผล 

 สํารวจจํานวนวิชาที่มีการใช้เอกสารการสอนหรือตําราที่มีมาตรฐาน และจํานวนตําราหรือ

เอกสารการสอนที่ได้มีการย่ืนประกอบการขอตําแหน่งทางวิชาการ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นนร. มีตําราและเอกสารประกอบการสอนครบถ้วนและมีมาตรฐาน สามารถส่งผลให้มี

ความรู้และความเข้าใจในวิชาที่ได้เรียนมากย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกโครงการงบประมาณและส่งกําลังบํารุง) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ๒.๑ ความเป็นมา 

  การพัฒนาห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ทดลอง และโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือ

สนับสนุนการศึกษา จัดการเรียนการสอนให้กับ นนร. เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. 

พ.ศ.๒๕๔๔ ฉบับปรับปรุง มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ให้มี

ประสิทธิภาพและทันสมัยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการสนับสนุนการวิจัยของ นนร. และครู อาจารย์ 

 ๒.๒ ปัญหาและสาเหตุ 

  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ของ รร.จปร. มีโสตทัศนูปกรณ์เบ้ืองต้นที่มีศักยภาพใน

การผลิต  สื่อต่างๆ เพ่ือนําเสนอข้อมูลและข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากขาดการจัดการที่

เหมาะสมและยังมีขีดจํากัดด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีและงบประมาณที่จําเป็น 

 ๒.๓ ความสําคัญของโครงการ 

  ผลของการมีบุคลากรและโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสม จะทําให้ รร.จปร. มี

ศักยภาพในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัย และยังสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืนๆ 

เช่น การผลิตและเผยแพร่ข่าวสารที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือจัดหาโสตทัศนูปกรณ์และให้ความรู้กับ นนร. และเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน ให้มี

ความชํานาญในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 

๔. ตัวชี้วัด 

ความพร้อมของห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ 

๕. เป้าหมาย 

 ห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์มีความพร้อม ๑๐๐ % 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ สํารวจ รวบรวมความต้องการ เสนอขอซ่อม ปรับปรุง 



๑๑๐ 
 
 ๗.๒ ดําเนินการซ่อม ปรับปรุง 

 ๗.๓ ใช้งาน และประเมินผล 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ประเมินความพึงพอใจของ นนร. ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ครู อาจารย์ และ นนร. สามารถทํางานวิจัยตามความสนใจและความเช่ียวชาญจากห้อง 

ปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ทดลอง และโสตทัศนูปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ที่สามารถ

รองรบังานวิจัยในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กฟส.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  

กองวิชาฟิสิกส์ มีภารกิจให้การศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยให้มีความรู้ทางฟิสิกส์เบ้ืองต้นเพ่ือ

เป็นพ้ืนฐานสําหรับการศึกษาในหลักสูตรขั้นสูงของสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและสาขาวิศวกรรมศาสตร์

ต่อไปโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนายร้อยสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทหารเมื่อเข้ารับ

ราชการในอนาคต  ดังน้ัน การบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ 

เหมาะสม ถูกต้อง จัดเก็บสิ่งอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ ทําให้ง่ายต่อการเรียนรู้และสะดวกในการ

จัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์รองรับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปของ นนร. 

๓. วัตถุประสงค ์ 

 ๓.๑) เพ่ือให้ กฟส.ฯ บริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓.๒) เพ่ือให้ กฟส.ฯ จัดเก็บสิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบอย่างเป็นระเบียบ และสะดวกใน

การจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์รองรับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป และปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปของ 

นนร. 

๔. ตัวชี้วัด 

 ระดับความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน 

๕. เปา้หมาย  

สื่อการเรียนการสอนมีความพร้อม ๑๐๐% 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ : 

 ๗.๑) คณาจารย์ กฟส.ฯ ร่วมพัฒนาสื่อการการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไปและปฏิบัติการ

ฟิสิกส์ทั่วไป 

 ๗.๒) เผยแพร่สื่อการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์ กฟส.ฯ 

 ๗.๓) กฟส.ฯ จัดเก็บ ควบคุม ดูแล ปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ์ตามสายงานด้านการส่งกําลัง 

 



๑๑๒ 
 
๘. งบประมาณ : - 

 

๙. การติดตามประเมินผล : 

 ๙.๑) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสื่อการการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไปและ

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 

 ๙.๒) ตรวจสอบบัญชีคุมสิ่งอุปกรณ์ ดูแลการจัดเก็บสิ่งอุปกรณ์ตามสายงานด้านการส่งกําลัง 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 ๑๐.๑) กฟส.ฯ บริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑๐.๒) กฟส.ฯ จัดเก็บสิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบอย่างเป็นระเบียบ และสะดวกในการ

จัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์รองรับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ทั่วไป และปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปของ นนร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 
โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.)  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) เป็นขบวนการคัดเลือกบุคคลพลเรือน

ที่ดีและมีคุณภาพเข้าเป็น นตท.(ทบ.) เพ่ือการผลิตทรัพยากรบุคคลด้านการทหาร ซึ่งมีความสําคัญ

และความจําเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนา ทบ. ต่อไป การปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพล

เรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ด้านภาควิชาการ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่อย่างต่อเน่ืองน้ันจึงมี

ความสําคัญย่ิงต่อ ทบ. 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้การสอบคัดเลือกภาควิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 ๓.๒ ปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ภาควิชาการ 

๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑ ประสิทธิภาพในการจัดการสอบ 

๔.๒ การทุจริตในกระบวนการสอบ  

๕. เป้าหมาย 

๑. มีประสิทธิภาพ ๑๐๐% 

๒. ไม่มีการทจุริตในกระบวนการสอบ ๑๐๐% 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ :  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการสอบ 

 ๗.๒ ประชุมเพ่ือกําหนดแผนการดําเนินงานในการจัดการสอบ 

 ๗.๓  ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

๘. งบประมาณ : การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ในแต่ละปี 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ประเมินผลหลังการปฏิบัติ 



๑๑๔ 
 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ทบ. ได้บุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ที่ดีและมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๑๑๕ 
 
โครงการการฝกึปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของ นนร.ชัน้ปีที่ ๓ สาขาสงัคมศาสตร์เพื่อการ  

พัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประกอบแผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กมส.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา และการทหาร มีเป้าหมายในการสร้าง นนร.  ที่

สําเร็จการศึกษาในสาขานี้ให้มีบุคลิกลักษณะพิเศษประการหน่ึง น่ันก็คือ การเป็นนักรบ ที่มีหัวใจของ

นักพัฒนา พร้อมที่จะเสียสละความสุขเพ่ือส่วนรวม การฝึกให้ นนร. ในสาขาน้ีเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณ

สาธารณะ มีอุดมการณ์ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงยวด  ในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต  

แนวโน้มของรูปแบบสงครามจะไม่ใช่สงครามในแบบอีกต่อไป แต่จะเป็นสงครามท่ีไม่ใช่มีลักษณะ

สงคราม   เป็นสงครามมวลชน  ในบทบาทของนายทหารนักรบและนักพัฒนานายทหารเหล่าน้ีจําเป็น

ที่จะต้องทําหน้าที่ผู้นําทางความคิดในการพัฒนา  จึงมีความจําเป็นที่จะต้องสร้าง นนร. แต่ละคนให้มี

อุดมการณ์และปรัชญาการทํางานเพ่ือส่วนรวม  ที่รวมพลังเป็นหน่ึงในปัจเจกบุคคล ระหว่างสติปัญญา 

สํานึกของจิตวิญญาณ และทักษะในเรื่องของการบริหารจัดการ  เพ่ือให้บรรลุถึงความสงบสุข  สันติ

สมานฉันท์และความเจริญที่ ย่ังยืนในทุก ๆ ด้านของสังคม  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และระบบสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้บรรลุวัตถุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในทุกปี

การศึกษา  กมส.ฯ จึงได้กําหนดให้ นนร.ช้ันปีที่ ๓ ที่ศึกษาในรายวิชา การพัฒนาชุมชน  ได้ออกไปฝึก

ปฎิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ในพ้ืนที่เป้าหมายร่วมกับประชาชนและภาคส่วนที่เก่ียวข้อง  ในปี

การศึกษา ๒๕๕๔ กมส.ฯ ได้กําหนดพ้ืนที่ให้ นนร.ช้ันปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ทําการ

ฝึกปฏิบัติงาน  ณ  บ้านเขาส่องกล้อง หมู่ที่ ๑๒ ตําบล เขาเพ่ิม อําเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก   

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้  นนร. ได้มีโอกาสศึกษากระบวนการดําเนินงานด้านการพัฒนาของหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาในพื้นที่  อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการดําเนินงานที่ถูกต้อง  

และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมด้านการพัฒนาในโอกาสที่เข้ารับราชการในหน่วยต่าง ๆ  ในอนาคต   

ต่อไป 

๓.๒ เพ่ือให้  นนร. ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน

ทุรกันดารอย่างแท้จริง  อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในชุมชนห่างไกล 

๓.๓ เพ่ือให้  นนร. ได้ฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน ส่วนราชการใน

พ้ืนที่  เป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างทหารกับประชาชน 

๓.๔ เพ่ือสร้าง นนร.  ให้เป็นผู้ที่มีจิตสํานึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม   อันจะ 



๑๑๖ 
 
เป็นคุณสมบัติที่ดีของทหารนักพัฒนาในอนาคต 

๔. ตัวชี้วัด 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

๕ เป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจ ๔.๕๑ 

๖. ระยะเวลาดําเนนิงาน  ระหว่าง  วันที่ ๒๑- ๒๕  ต.ค. ๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินงาน 

๗.๑ สํารวจภูมิประเทศและเก็บข้อมูลหมู่บ้าน ณ บ้านบุหย่อง หมู่ที่ ๗ ตําบล เขาพระ 

อําเภอเมือง  จังหวัดนครนายก  และประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในห้วง ก.ย.๕๕  

๗.๒ นําข้าราชการและนักเรียนนายร้อยออกฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ณ  บ้านบุ

หย่อง หมู่ที่ ๗ ตําบล เขาพระ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่าง วันที่ ๒๑- ๒๕ ต.ค. ๕๗  โดยมี

กิจกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 

  ๑) การรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของ อบต. 

  ๒) เก็บข้อมลูชุมชน 

๓) การจัดทําขอ้มูลสารสนเทศด้วยระบบ GIS 

  ๔) จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๕) จัดเวทีประชาคม/เรียนรู้ชุมชนโดยการจัดทําประวัติชุมชนบ้าน 

๖) กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง นนร.กับชุมชน 

 ๗.๓ ประเมิน และสรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

 ๗.๔ รายงานผลการดําเนินงานโครงการต่อ รร.จปร. 

๘. งบประมาณ 

ขอรับการสนับสนุนจาก  กทพ.รร.จปร.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๐๐,๐๐๐  บาท(หน่ึงแสนบาท

ถ้วน) ดังน้ี 

๘.๑ ค่าวัสดุ   - 

๘.๒ ค่าอาหาร  

  - ค่าอาหารข้าราชการ ๑๐  คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท/คน/๕ วัน  =  ๗,๕๐๐  บาท 

  - ค่าอาหาร นนร. ๖๐  คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท/คน/๕ วัน  =  ๔๕,๐๐๐  บาท 

           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = ๕๒,๕๐๐   บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  



๑๑๗ 
 
๙. การติดตามประเมินผล 

ประเมินผลสําเร็จของกิจกรรม และความพึงพอใจของ นนร. และชุมชน 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ นนร. ได้รับรู้ เข้าใจ และเข้าถึงวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชน สภาพปัญหาและ

ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง   

๑๐.๒ ทําให้ นนร. มีจิตสํานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นนายทหารนักพัฒนาที่

ดีและสามารถนําประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในโอกาสท่ีสําเร็จการศึกษาและเขา้รับราชการใน

หน่วยต่าง ๆ ต่อไป 

๑๐.๓ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างทหารกับชุมชนและส่วนราชการต่าง ๆ ใน

พ้ืนที่ที่ฝึกปฏิบัติงาน   

๑๐.๔ ชุมชนบ้านน้อยนอกซําเมย มีความเขม้แข็ง มจีิตสํานึกของการพ่ึงตนเองสูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๑๘ 
 
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร สกศ.รร.จปร.  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบัน สกศ.ฯ ได้มีการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และใน

มาตรา ๔๘ กําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่

ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ

เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพได้น้ัน บุคลากรใน สกศ.ฯ จําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องของระบบและกลไก 

รวมทั้งความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาต่อการบริหารงาน สกศ.ฯ ดังน้ัน จึงมีความ

จําเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร สกศ.ฯ 

ได้ทราบอย่างต่อเน่ือง 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้แก่บุคลากร สกศ.ฯ โดยให้มีความรู้ที่เท่าทัน

กับการเปลี่ยนแปลงของระบบการประกันคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และของกองทัพ 

๔. ตัวชี้วัด 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับการอบรม 

๕. เป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ จัดทําเอกสารประกอบการอบรม เรื่อง ตัวบ่งช้ี และแนวทางการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพ สกศ.ฯ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๑๑๙ 
 
 ๗.๒ ประชุมผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพ สกศ.ฯ  

 ๗.๓ ประเมินผลความเข้าใจ 

๘. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจาก สกศ.ฯ ตามท่ีจ่ายจริง 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ประเมินความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สกศ.ฯ  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 บุคลากร สกศ.ฯ มีความเข้าใจในระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และ

สามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน สกศ.ฯ ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพการทํางานได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 
 
โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระบบการปฏิบัติงานประจํา  

 ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 จากการที่ สกศ.ฯ ได้พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มี

ระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองประจําปีเสนอต่อ

หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ

การปฏิบัติงาน และสามารถแสดงถึงผลการปฏิบัติงานของ สกศ.ฯ อย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตาม

การปฏิบัติงานภายใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันยังมีปัญหาและอุปสรรคบาง

ประการ เช่น ความเข้าใจในการเทียบเคียงมาตรฐานและตัวบ่งช้ีเพ่ือแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษากับการปฏิบัติงานจริง หรือการจัดเก็บหลักฐานเพ่ือแสดงถึง

คุณภาพงานและพร้อมได้รับการตรวจสอบทั้งจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก รวมทั้ง

สาธารณชน จากสภาพดังกล่าว จึงควรมีการพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพให้สู่ระบบการ

ปฏิบัติงานประจํา สามารถใช้เป็นกลไกทางการบริหารและสร้างวัฒนธรรมการทํางานเชิงคุณภาพ

ให้แก่ สกศ.ฯ ต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพให้สู่ระบบการปฏิบัติงานประจํา สามารถใช้เป็น

กลไกทางการบริหารและสร้างวัฒนธรรมการทํางานเชิงคุณภาพให้แก่ สกศ.ฯ 

๔. ตัวชี้วัด 

ระดับความพึงพอใจของกําลังพล สกศ.ฯ ต่อระบบการประกันคุณภาพ สกศ. 

๕. เป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ค. ๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ือกําหนดแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 

๒๕๕๗ 



๑๒๑ 
 
 ๗.๒ เทียบเคียงมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษากับ

การปฏิบัติงานประจํา โดยพิจารณาร่วมกับหน่วยปฏิบัติงาน 

 ๗.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ ให้บุคลากรทราบ 

 ๗.๔ ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยขึ้นตรง ให้เป็นไปตามแผนงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ 

 ๗.๕ ประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้การ

ปฏิบัติงานประจํา 

๘. งบประมาณ : - 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 สํารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของบุคลากร สกศ.ฯ ต่อการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา ภายใต้การปฏิบัติงานประจํา เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 พัฒนาการทํางาน สกศ.ฯ สู่รูปแบบวัฒนธรรมการทํางานเชิงคุณภาพ ส่งผลต่อการ

พัฒนาผลการดําเนินงานของ สกศ.ฯ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกกองทัพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 
 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ   สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (สํานักงานประกันคุณภาพและศูนย์กรรมวิธีข้อมูล) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบัน สกศ.ฯ ได้มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. และพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รร.จปร. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจาก

กองทัพ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องค์การมหาชน)   (สมศ.) ซึ่งในการดําเนินงานประกันคุณภาพ สกศ.ฯ ทั้งในระดับ สกศ.ฯ 

และระดับกองวิชา ประสบปัญหาด้านการเผยแพร่ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดเก็บ

เอกสารหลักฐานเพ่ือรับการประเมิน อีกทั้งมีความสิ้นเปลืองในการจัดเก็บเอกสารเป็นอย่างมาก 

ดังน้ัน จึงควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาและการ

จัดเก็บเอกสารโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สปค.สกศ.ฯ เพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ สามารถประยุกต์ใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจัดเก็บในระบบอินทราเน็ต สกศ.ฯ 

 ๓.๒ เพ่ือสร้างเครือข่ายข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.ฯ ทั้งในระดับ 

สกศ.ฯ และระดับกองวิชา ตามรายมาตรฐาน ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 ๓.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บหลักฐานอ้างอิง ประกอบการเขียนรายงาน

การประเมินตนเองทั้งในระดับ สกศ.ฯ และระดับกองวิชา 

๔. ตัวชี้วัด 

การจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูล 

๕. เป้าหมาย 

 สามารถจัดเก็บหลักฐานอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูล ๑๐๐% 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



๑๒๓ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ จัดการอบรมการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ดําเนินงานการประกันคุณภาพ สกศ.ฯ 

 ๗.๓ สร้างเครือข่ายข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ 

 ๗.๔ เ ช่ือมโยงและเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ ง

สถาบันการศึกษาภายในกองทัพและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ รวมท้ังหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอ่ืนๆ 

 ๗.๕ ประชาสัมพันธ์วิธีการใช้ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ให้

บุคลากร   สกศ.ฯ ทราบ 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 

 สํารวจการใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกําลังพล สกศ.ฯ และผลของ

การสร้างเครือข่ายข้อมูลการประกันคุณภาพ สกศ.ฯ ตามรายมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สกศ.รร.จปร. มีระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 
 
โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ กวส.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 

สกศ.ฯ มีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการ ทั้งที่ใช้ในการเรียน

การสอน การสนับสนุนการเรียนการสอนหรือใช้ในการปฏิบัติงานภายในกองวิชาฯ ซึ่งในการธํารงไว้

ซึ่งสภาพการใช้งาน ภายหลังจากการจัดหา ผู้ที่คอยปรนนิบัติบํารุงรักษาเป็นผู้ที่มีความสําคัญเป็น

อย่างย่ิง ที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง และคอยปรนนิบัติอย่างสม่ําเสมอ และต้องมีความรู้ความเข้าใจใน

การปรนนิบัติด้วย 

๓. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเพ่ิมความรู้แก่บุคลากรให้มีความเข้าใจในการปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีทักษะเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

๔. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม 

จัดให้มีการอบรมในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการปรนนิบัติบํารุงรักษาอุปกรณ์อย่างน้อยปีละ ๑ 

ครั้ง โดยพิจารณาความสําเร็จจากคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

๕. ขอบเขตและความเป็นไปได้ของโครงการ 

 สกศ.ฯ จัดการอบรมเรื่องการปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ให้กับกําลังพลที่มีความเกี่ยวข้องตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ จัดการอบรมเรื่องการปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ (ตามความเหมาะสม) 

๖.๒ เชิญวิทยากร ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้มีความรู้ในการปรนนิบัติบํารุงมาให้ความรู้ 

๖.๓ จัดกําลังพลท่ีเก่ียวข้องเข้ารับการอบรม 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ - 



๑๒๕ 
 
๙. การประเมินผล 

บุคลากรสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนการปรนนิบัติบํารุงได้อย่างถูกต้อง 

๑๐. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ บุคลากรสามารถปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง 

๑๐.๒ บุคลากรมีมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมากย่ิงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๒๖ 
 
โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเรื่อง น้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอลล์ 91, 95, E20, 

E85 และ อุปกรณ์เสริมสําหรับรถยนต์เครื่องหัวฉีดเบนซินรุน่เก่า เพื่อรองรับการใช้

น้ํามัน E85   

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กวค.สกศ.รร.จปร.  

๒.   หลักการและเหตุผล 

ในโลกปัจจุบันนํ้ามันเช้ือเพลิงเป็นสิ่งที่จําเป็น และเป็นแหล่งพลังงานหลักสําหรับเคร่ืองยนต์

สันดาปภายในท่ีใช้กันอยู่ ปัจจุบันประเทศไทยใช้นํ้ามันอยู่สองประเภทได้แก่นํ้ามันดีเซลและนํ้ามัน

เบนซิน สําหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในประเภทการจุดระเบิดแบบหัวเทียนน้ัน นํ้ามันเบนซินถือว่า

เป็นเช้ือเพลิงหลักที่ใช้อยู่ 

ในอดีตที่ผ่านมา นํ้ามันเบนซินที่จําเป็นสําหรับรถยนต์มีราคาไม่แพงมาก แต่เน่ืองจากวิกฤติ

การนํ้ามันที่เริ่มจะหมดลงไปในอีกไม่นาน ทําให้ราคานํ้ามันเพ่ิมทวีคูณราคาขึ้น ซึ่งหมายความว่า

ปริมาณของนํ้ามันที่น้อยลงและความต้องการที่สูงขึ้น ส่งผลให้ราคานํ้ามันในท้องตลาดสูงขึ้นเรื่อยๆ  

อย่างไรก็ตามด้วยความเจริญในเทคโนโลยีด้านพลังงานทําให้เช้ือเพลิงประเภท นํ้ามันเบนซิน 100% 

สามารถผสมกับแอลกอฮอลล์ประเภท   เอทานอล กลายเป็นนํ้ามันเบนซินเกรดต่างๆ ที่รู้จักในช่ือ

แก๊สโซฮอลล์ ซึ่งเอทานอลเป็นผลิตผลท่ีได้จากผลิตผลทางการเกษตรประเภท แป้ง และน้ําตาล ซึ่ง

สามารถผลิตได้ในประเทศ  

รถยนต์ในปัจจุบันเองก็ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนและดัดแปลงเครื่องยนต์ให้สามารถรองรับ

นํ้ามันประเภทแก๊สโซฮออล์ได้ ซึ่งปัจจุบันสามารถรองรับได้ถึง นํ้ามันแก๊สโซฮออล์ E85 ซึ่งหมายถึงมี

การผสมเอทานอล อยู่ถึง 85% โดยปริมาตร อย่างไรก็ตามรถยนต์เคร่ืองหัวฉีดเบนซินรุ่นเก่า ไม่ได้

ออกแบบมาเพ่ือรองรับนํ้ามันที่มีส่วนผสมของเอทานอลในอัตราส่วนต่างๆ ความเข้าใจคุณสมบัติของ

นํ้ามันเหล่าน้ีเป็นสิ่งจําเป็นต่อการเลือกใช้ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด ประกอบกับเพ่ือเป็นการประหยัด

ค่าใช้จ่ายด้านนํ้ามันเช้ือเพลิง การติดอุปกรณ์เสริมในรถยนต์เครื่องหัวฉีดเบนซินรุ่นเก่า เพ่ือรองรับ

การใช้นํ้ามันที่มีส่วนผสมของเอทานอลในอัตราส่วนต่าง จึ่งเป็นสิ่งที่กําลังพลควรทราบ และสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันได้ 

๓. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยใช้  มีความรู้ในเรื่องต่อไปน้ี 

๓.๑ คุณสมบัติของเช้ือเพลิงประเภทต่างสําหรับเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 



๑๒๗ 
 

 ๓.๒ การทํางานของอุปกรณ์เสริม เพ่ือรองรับการใช้นํ้ามันที่มีส่วนผสมของเอทานอลใน

อัตราส่วนต่างๆ 

 ๓.๓ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงเมื่อใช้แก๊สโซฮอล E85 

๔.  ตัวชี้วัด 

ระดับความพึงพอใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

๕.  กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมาย  

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งน้ี เพ่ือเน้นบุคลากรระดับผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก รวมถึงผู้ที่

สนใจอ่ืนๆทั้งภายในและภายนอก สกศ.รร.จปร. โดยความสําเร็จของโครงการคือระดับความพึงพอใจ

ที่มีระดับไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5 คะแนน 

๖. สถานทีดํ่าเนนิการ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยงาน

หลักที่รับผิดชอบโครงการ โดยใช้สถานที่อาคารประลอง ของกองวิชาเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ และ

อาคารเรียนส่วนการศึกษาเป็นที่บรรยายให้ความรู้ 

๗. การดําเนินงานของโครงการ 

การดําเนินการของโครงการน้ีเป็นการบรรยายให้ความรู้ การสาธิตและการฝึกปฏิบัติแก่กําลัง

พลของ สกศ.รร.จปร. และผูท้ี่สนใจจากหน่วยงานอ่ืนๆ ภายใน รร.จปร. การบรรยาย การสาธิต การ

ฝึกปฏิบัติประกอบไปด้วย อาจารย์ของกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. และผูเ้ช่ียวชาญจาก

ภายนอก โดยมีกําหนดการ ๑ วันในการดําเนินการ 

๘. ระยะเวลาการดําเนินการของแผนงาน/โครงการ 

ม.ค. ๕๗  

๙.  ความต้องการงบประมาณ : จาก สกศ.รร.จปร. 

๙.๑ ค่าวิทยากร (๑,๐๐๐ บาท  ๓ นาย)     เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 

๙.๒ ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (๒๕ บาท  ๕๐ นาย)     เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท 

๙.๓ ค่าจัดทําเอกสารประกอบการบรรยาย    เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 

         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๕,๒๕๐ บาท (หา้พันสองร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 

 

 



๑๒๘ 
 
๑๐. การติดตามและการประเมินผล 

โครงการน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ ในด้าน

พลังงานเคร่ืองยนต์ และพลังงานทางเลือก โดยตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ ได้แก่ความพึงพอใจ

ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือประเภทแบบสอบถามความพึงพอใจ  

 

 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑๑.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจนํ้ามันเบนซินและแก๊สโซฮอลชนิดต่างๆ 

๑๑.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจอุปกรณ์เสริม ECU เพ่ือรองรับการใช้แก๊สโซฮอลชนิด

ต่างๆ รวมถึง E85  

๑๑.๓ ค่าใช้จ่ายสําหรับเช้ือเพลิงที่ลดลงเมือ่ใช้ E85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๒๙ 
 
โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. ผู้รับผิดชอบ  กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจาก กอศ.ฯ ต้องการให้ อาจารย์สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาและ

วิธีการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ทันต่อการใช้ภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบัน และวิธีการสอน

ใหม่ ๆ ที่ผู้เช่ียวชาญได้พัฒนาขึ้น แต่การพัฒนาทักษะและเพ่ิมพูนความรู้น้ันจะได้ผลดีย่ิงขึ้นเมื่อมี

ผู้เช่ียวชาญหรือเจ้าของภาษามาให้คําแนะนําและความรู้ หรืออาจารย์ได้มีโอกาสได้เดินทางไปยัง

ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเข้ารับการอบรม 

๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือให้ อาจารย์ภาษาอังกฤษมีการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 

 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ อาจารย์ภาษาอังกฤษ 

๔. เปา้หมาย 

 ๔.๑ อาจารย์ภาษาอังกฤษทุกนายเข้าร่วมอบรมและผ่านการประเมินผลจากผู้เช่ียวชาญ 

 ๔.๒ อาจารย์ภาษาอังกฤษทุกนายที่เข้ารับการอบรมนําความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้สอน นนร. 

๕. ดัชนชีี้วัด 

 อาจารย์ ภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ นาย หรือคิดเป็นจํานวนร้อยละ ๘๐ 

๖. ระยะเวลาดําเนนิงาน เม.ย. ๕๗ 

๗. วิธีดําเนนิการ 

 ๗.๑ ติดต่อประสานงานกับผู้ช่วยทูตทหารอังกฤษประจําประเทศไทย 

 ๗.๒ ขอรับการสนับสนุนงบจาก รร.จปร. 

 ๗.๓ ดําเนินการอบรม 

 ๗.๔ ประเมินผล 

๘. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 

๙. การติดตามประเมินผล   

-ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 



๑๓๐ 
 
๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ อาจารย์ ภาษาอังกฤษสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีขึ้น ซึ่งจะ

ทําให้ประสิทธิภาพในการสอนดีขึ้น 

 ๑๐.๒ ทําให้ นนร. เห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและเรียนรู้ได้ด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 
 
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษของ ทบ. ประจําปี ๒๕๕๗ 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. ผู้รับผิดชอบ กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากกรมยุทธศึกษาทหารบกได้ดําเนินการทดสอบภาษาอังกฤษ (ELT : English 

Language Test) เพ่ือกระตุ้นให้กําลังพลของกองทัพบกมีแรงจูงใจในการพัฒนาความรู้และ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง รวมท้ังเพ่ือนําผลการทดสอบไปใช้ประการกําหนดนโยบาย

ด้านการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของกําลังพล กองวิชาอักษรศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงได้จัดทําคู่มือเตรียมความพร้อมในการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับกําลัง

พลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งในด้านการสรุปเน้ือหาคําศัพท์ ไวยากรณ์ จากข้อสอบในปีที่

ผ่านมา และนอกจากน้ียังได้รวบรวมตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันไว้ด้วย ซึ่งกําลัง

พลสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดี 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือจัดทําคู่มือเตรียมความพร้อมสําหรบัการทดสอบภาษาอังกฤษ 

๓.๒ เพ่ือจัดทําคู่มือทบทวนไวยากรณ์ 

๓.๓ เพ่ือจัดทําตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษพ้ืนฐานที่ใช้สถานการณ์ต่าง ๆ 

๔. เปา้หมาย 

เพ่ือให้กําลังพล รร .จปร. ได้ทบทวนภาษาอังกฤษด้วยตนเองก่อนการเข้าทดสอบ

ภาษาอังกฤษจาก ยศ.ทบ. หรือ ELT : English Language Test ตามเวลาที่ตนเองสะดวก 

๕. ดัชนชีี้วัด 

ความพึงพอใจต่อคู่มือเตรียมความพร้อมอย่างน้อยร้อยละ ๓.๕๑ 

 

๖. ระยะเวลาดําเนนิงาน ม.ค. ๕๗ – ธ.ค. ๕๙ 

๗. วิธีดําเนนิการ 

๗.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการผูร้ับผิดชอบโครงการ 

๗.๒ รวบรวมขอ้สอบภาษาอังกฤษของ ยศ.ทบ. ในปีที่ผ่านมา 

๗.๓ จัดทําคู่มอืเตรียมความพร้อมทดสอบภาษาอังกฤษ ๓ ชุด คือ 

  ชุดที่ ๑ คู่มือเตรียมความพร้อมในการทดสอบภาษาอังกฤษ 



๑๓๒ 
 
  ชุดที่ ๒ คู่มือทบทวนไวยากรณ์ (Mini Grammar Tutorial) 

  ชุดที่ ๓ การสนทนาพ้ืนฐานในสถานการณ์ต่าง ๆ (Dialog Situations) 

๗.๔ นําคู่มือทัง้ ๓ ชุด แขวนบนเว็บไซต์ กอศ.สกศ.รร.จปร. หรือที่ 

http://www.crma.ac.th/eecpdept_old/ เพ่ือให้กําลงัพล รร.จปร. สามารถดาวน์โหลดได้ 

๘. งบประมาณ - 

๙. การติดตามประเมินผล ประเมินผลจากการตอบแบบสํารวจ 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 กําลังพล รร.จปร. มีความม่ันใจและความพร้อมในการทดสอบภาษาอังกฤษของ ยศ.ทบ. 

มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 
โครงการจัดทาํคู่มือบทสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับ นนร. และกําลังพล รร.จปร 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. ผู้รับผิดชอบ  กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจาก นนร. และกําลังพลของ รร.จปร. มักประสบปัญหาทางด้านการพูดและการ

ติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ทาง กอศ.สกศ.ฯ จึงจัดทําคู่มือบทสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับ นนร. 

และกําลังพล รร.จปร. ที่สนใจจะศึกษาเพ่ิมเติม โดยมีตัวอย่างของบทสนทนาในแต่ละสถานการณ์ให้

เลือกใช้และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์จริงได้ อันจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงทั้งขณะที่กําลังศึกษา

และเมื่อสําเร็จการศึกษาไปรับราชการตามหน่วยต่างๆ ต่อไป อีกทั้งเป็นการเตรียมเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ด้วย 

๓. วัตถุประสงค ์         

๓.๑ เพ่ือให้ นนร. และกําลังพล รร.จปร. มีความรู้ ความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็น

ภาษาอังกฤษได้           

๓.๒ เพ่ือให้ นนร. และกําลังพลนําความรู้ที่ได้รับจากคู่มือบทสนทนาไปถ่ายทอดให้แก่อ่ืนได้

 ๓.๓  เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๔.  ดัชนีชี้วัด 

กําลังพลเป้าหมายได้รับประโยชน์จากคู่มือ 

๕. เป้าหมาย 

กําลังพลเป้าหมายได้รับประโยชน์จากคู่มือ  ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖.  ระยะเวลาในการดําเนินการ : ต.ค.๕๖ – ก.พ.๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑ ขั้นเตรียมการต้ังแต่ได้รับอนุมัติโครงการ 

๗.๒ ประสานกับ สกศ.ฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนตามความเก่ียวข้องกับภารกิจ 

๗.๓ รายงาน สกศ.ฯ เพ่ือขออนุมัติดําเนินโครงการและดําเนินการตามแผนที่กําหนด       

๘. งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท 

๙. การติดตามประเมินผล                                                                                     

กําลังพลทุกนายใน จปร. ได้รบัแจกจ่ายคู่มือ 



๑๓๔ 
 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

กําลังพลสามารถฟังและพูดภาษาอังกฤษในระดับง่ายๆได้และมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาระดับ

ภาษาต่อไปเพ่ือติดต่อสื่อสารกับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนและประเทศอ่ืนๆ ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๓๕ 
 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : สปค.สกศ.รร.จปร. (หน.มาตรฐานที่ ๔) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 รร.จปร. เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ ทบ. ที่ให้การศึกษาและมุ่งสร้าง 

นนร. ให้มีความจงรักภักดีต่อชาติและราชบัลลังก์ มีเกียรติ มีวินัย มีความกล้าหาญ มีอุดมการณ์ และ

ความเสียสละ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีจิตใจใฝ่รู้ ทันโลก ทันเหตุการณ์ ได้ดุลยภาพระหว่างวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ คุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการเป็นผู้นําทหารระดับหมวด ใน

การท่ี รร.จปร. จะทําภารกิจ ที่กล่าวมาน้ีให้สําเร็จโดยสมบรูณ์ จะต้องมีกําลังพลทุกๆ หน่วยงาน ใน 

รร.จปร. ช่วยกันทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละ และมีอุดมการณ์ ใน 

สกศ.รร.จปร. ได้ตระหนักถึงภารกิจน้ีมาโดยตลอด จึงได้จัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ

เป็นการเสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีขององค์กร  

๓. วัตถุประสงค์ 

๓ .๑ รณรงค์และปลูกฝังให้ นนร. และกําลังพลของ สกศ.ฯ ตระหนักในคุณค่าและ

ความสําคัญแห่งสุนทรียภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความภูมิใจในการประพฤติ

ตามแบบแผนวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๓.๒ เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกให้แก่กําลังพลของหน่วย มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุง      

ศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางของศาสนาพุทธ 

๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑ จํานวนผู้เข้าร่วมชมการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 

๔.๒  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับกําลังพล สกศ.ฯ     

๕. เป้าหมาย 

๕.๑ ผู้เข้าร่วมชมการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย ๕๐๐ คน 

๔.๒ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมฯ ๓.๕๑ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑ เตรียมการประสานงานส่วนที่เก่ียวข้องและขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 

๗.๒ ทํากิจกรรมตามห้วงเวลาที่กําหนด 



๑๓๖ 
 

๗.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ 

๗.๔ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

๘. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

๙. การติดตามประเมินผล 

๙.๑ สํารวจยอดผู้เข้าชม 

๙.๒ การประเมินผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นนร. และ กําลังพล สกศ.ฯ มีความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ นําไปสู่

การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเกิดเป็นค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๓๗ 
 
โครงการในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย คือ  

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑) โครงการทศันศึกษาสถานท่ีสาํคญัทางประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรม สกศ.ฯ  

                ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กวส.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 

สกศ.ฯ ได้ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม (กิจกรรมผู้เรียนหมายถึง 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการโดยกองวิชาฯ เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา

สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม ให้สอดคล้องกับผู้สําเร็จการศึกษาซึ่งเป็นที่

พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของ

กองทัพบก) ดังน้ัน สกศ.ฯ จึงได้นํา นนร. และกําลังพลทัศนศึกษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพ่ือให้ นนร. และกําลังพล เกิดความรู้ความเข้าใจและ

พัฒนาความรู้ทางวิชาการอีกทั้งเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีทาง

ทหารที่สืบทอดต่อเน่ืองมา 

๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ตรงในการทํางานให้กับ

ผู้เรียน 

๓.๒ เพ่ือให้ นนร. และกําลังพล สกศ.ฯ มีความเข้าใจในขนบธรรมเนียมทางทหารท่ี

สืบทอดกันมาจากหน่วยงานที่ไปทัศนศึกษา 

๔. ตัวชี้วัดความสําเร็จและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

๕. เป้าหมาย 

ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑   

๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ วางแผนดูงานประจําปีงบประมาณ 2557 

๖.๒ ติดต่อประสานหน่วยงานของรัฐและบริษัทเอกชนที่จะไปดูงาน 

๖.๓ นําคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยดูงานตามวันเวลาที่กําหนดในแผน 

๖.๔ รายงานสรุปผลการดูงาน 

๖.๕ ประเมินผลความสําเร็จของกิจกรรมเพ่ือนําไปปรับปรุงในปีถัดไป 



๑๓๘ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ - 

๙. การประเมินผล 

สํารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการทัศนศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 

๑๐. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ นนร. และกําลังพล นําความรู้ที่ได้จากการดูงานเป็นความรู้พ้ืนฐานเพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนากองทัพได้ 

๑๐.๒ ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารที่ดีงามได้รับการถ่ายทอดจากอดีตและ

นําไปสู่การพัฒนาในส่งที่ดีงามได้ในอนาคต 

๒) โครงการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารใน

ส่วนของ นนร. 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ นนร.รู้จักคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี

โบราณ ตลอดจนขนบธรรมเนียมทางทหาร กวย.ฯ จึงได้จัดโครงการน้ีขึ้น โดยให้ นนร. ได้มีโอกาส

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยในห้วงสัปดาห์ที่ไปดูงานนอกสถานที่  ตลอดจนได้ส่งเสริมให้ นนร. ได้เข้า

ร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและวันหยุดราชการท่ีสําคัญอ่ืน ๆ อันจะเป็นผลดีในการสืบทอด

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้กับเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ ให ้นนร. ได้ตระหนักถึงและให้ความสาํคัญ ในการอนุรักษ์ สืบสาน และ

ส่งเสริม เอกลกัษณ์ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย 

๓.๒ สร้างความสัมพันธ์อันดีและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันระหว่าง นนร. 

และกําลังพลของ กวย.ฯ อันเป็นส่วนหน่ึงของขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๓.๓ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นนร. และบุคคลภายนอก ตามที่โอกาส

อํานวย 

๔. ตัวชี้วัด 

 จํานวน นนร.ที่เข้าร่วมโครงการ 



๑๓๙ 
 

๕. เปา้หมาย 

จํานวน นนร.ที่เข้าร่วมโครงการ ๘๐ % โดย 

๖. ระยะเวลาดําเนนิการ   

๑ ม.ค. ๕๗ – ๓๑ ธ.ค. ๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินงาน 

๗.๑ กําหนดให้แผนการศึกษาดูงานของ นนร. ช้ันปีที่ ๒ และ ๓ มีการเย่ียมชม

สถานที่ที่เก่ียวเน่ืองกับศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย เช่น วัด โบราณสถานต่างๆ 

๗.๒ กําหนดให้แผนการศึกษาดูงานของ นนร. ช้ันปีที่ ๒ และ ๓ มีการเย่ียมชม

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน พร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษา ของสถาบันน้ัน 

๗.๓ จัดการปฐมนิเทศ นนร. ช้ันปีที่ ๒ ตอน วย. ในต้นภาคการศึกษาที่ ๑ และ

จัดการปัจฉิมนิเทศ นนร. ช้ันปีที่ ๔ ตอน วย. ในปลายภาคการศึกษาที่ ๒ 

๘. งบประมาณ  ๑,๐๐๐  บาท ( งานธุรการ )   

๙. การติดตามประเมินผล 

๙.๑ ประธานกรรมการโครงการเป็นผู้ประเมินผลจากกิจกรรม  

๙.๒  เกณฑ์การประเมินจะถือว่าผ่าน เมื่อ นนร. มากกว่า ๙๐ % ได้เย่ียมชม

สถานที่และร่วมกิจกรรมตามแผนการศึกษาดูงาน และมีกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑. นนร. ช้ันปีที่ ๑ และ ๓ ได้เย่ียมชมสถานที่ที่เก่ียวเน่ืองกับศิลปวัฒนธรรม

และประวัติศาสตร์ไทย เช่น วัด โบราณสถานต่างๆ 

๒. นนร. ช้ันปีที่ ๒ และ ๓ ได้เย่ียมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ของ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และร่วมกิจกรรมกับนักศึกษา ของสถาบันน้ัน 

๓. นนร. ช้ันปีที่ ๒ ได้รับการปฐมนิเทศ ในต้นภาคการศึกษาที่ ๑ และ นนร. ช้ัน

ปีที่ ๔ ได้รับการปัจฉิมนิเทศ ในปลายภาคการศึกษาที่ ๔ 

๓) โครงการทาํนุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารใน

ส่วนของกําลงัพล กวย.สกศ.รร.จปร. 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 



๑๔๐ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ กําลังพลทุกระดับช้ันรู้จักคุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

ประเพณีโบราณ ตลอดจนขนบธรรมเนียมทางทหาร กวย.ฯ จึงได้จัดโครงการน้ีขึ้น โดยให้กําลังพล ได้

มีโอกาสร่วมงานและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา การร่วมกิจกรรมเน่ืองใน

วันสําคัญทางประเพณีไทย เช่น ลอยกระทง  สงกรานต์ และวันหยุดราชการที่สําคัญอ่ืน ๆ อันจะเป็น

ผลดีในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้กับเยาวชนรุ่นหลังสืบต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ ให้กําลังพลของ กวย.ฯ ได้ตระหนักถึงและให้ความสําคัญ ในการอนุรักษ์ สืบ

สาน และส่งเสริม เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย 

๓.๒ สร้างความสัมพันธ์อันดีและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ของกําลังพลของ 

กวย.ฯ อันเป็นส่วนหน่ึงของขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๔. ตัวชี้วัด จํานวนกําลังพลที่เข้าร่วมโครงการ 

๕. เปา้หมาย จํานวนกําลังพลที่เข้าร่วมโครงการ ๙๐ % จากกําลังพลท้ังหมด 

๖. ระยะเวลาดําเนนิการ  ปีการศึกษา ๒๕๕๗   

๗. วิธีการดําเนินงาน 

๗.๑ ให้กําลังพลมาบอกบุญที่กองวิชา บนบอร์ดประกาศข่าวสาร 

๗.๒ ประกาศข่าวสารและส่งเสริมให้กําลังพลร่วมกิจกรรมทางสังคม ของกําลังพล

ด้วยกันเอง  

๗.๓ รับประทานอาหารร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตามท่ีโอกาสอํานวย และในโอกาส

พิเศษต่างๆ 

๘. งบประมาณ    ๑,๐๐๐  บาท ( งานธุรการ )   

๙. การติดตามประเมินผล 

๙.๑ ประธานกรรมการโครงการเป็นผู้ประเมินผลจากกิจกรรม  

๙.๒ เกณฑ์การประเมินจะถือว่าผ่าน เมื่อกําลังพลมากกว่า ๙๐ % เข้าร่วมกิจกรรม

ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

 



๑๔๑ 
 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ กําลังพลของ กวย.ฯ มาประกาศบอกบุญงานทอดกฐิน งานทอดฝ้าป่า 

และงานบุญอ่ืนๆ ของวัดในภูมิลําเนาของตนเอง 

๑๐.๒ กําลังพลของ กวย.ฯ มาประกาศข่าวสารทางสังคม และร่วมกิจกรรมทาง

สังคมของกําลังพลด้วยกันเอง ได้แก่ วันคล้ายวันเกิด งานมงคลสมรส การมีบุตรและงานบวชของ

ลูกหลานกําลังพล งานฌาปนกิจ 

๑๐.๓ กําลังพลของ กวย.ฯ รับประทานอาหารร่วมกันอย่างสม่ําเสมอ และใน

โอกาสพิเศษ เช่น ในโอกาสเลื่อนยศสูงขึ้น รับตําแหน่งสูงขึ้น รับตําแหน่งทางวิชาการ 

 

๔) โครงการการอบรมอาจารย์ใหม่ ประจําปี ๒๕๕๗  

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

ผู้อํานวยการโครงการ  พ.อ.ธนาวัฒน์     แสงสุวรรณ 

นายทหารโครงการ   พ.อ.หญิง ภมร    จินดามณี     

๒. หลักการและเหตุผล 

  สกศ .ฯ เป็นหน่วยงานหลักที่จะประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ด้านวิชาการใน

ระดับอุดมศึกษาให้แก่ นนร. ตามหลักสูตรของ รร.จปร. นอกจากน้ันยังมีส่วนรับผิดชอบในการปลูกฝัง

ความเป็นผู้มีวินัย รู้หน้าที่และมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจริยธรรม และสํานึกในความเป็น

ทหารอาชีพ อาจารย์ สกศ.ฯ จึงต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากความรู้ความสามารถด้าน

วิชาการ 

บุคลากรที่มาบรรจุในตําแหน่งอาจารย์ สกศ.ฯ จึงสมควรได้รับการถ่ายทอดความรู้

และประสบการณ์ต่างๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และจากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้มีประสบการณ์

ของ รร.จปร. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  สกศ.ฯ ได้จัดการอบรมในภาพรวมให้กับผู้ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ทั้งใน สกศ.ฯ 

กรม.นนร.รอ. และ สวท.ฯ มาอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งผู้ที่มาบรรจุในตําแหน่งนายทหารประจํากองและ

นายทหารห้องปฏิบัติการด้วย ซึ่งมีประมาณปีละ ๑๐ – ๑๕ นาย อีกทั้งเป็นโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้

พัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเองเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตามความสมัครใจ 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือให้ผู้ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ สกศ.ฯ กรม.นนร.รอ. และ สวท.ฯ ทุกคน

ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน รวมทั้งผู้สนใจ  ทั้งใน สกศ.ฯ และจากหน่วยงานต่างๆ ของ รร.จปร. 



๑๔๒ 
 
ได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการสอน กฎระเบียบที่ควรทราบ จรรยาบรรณ

และการปฏิบัติตนเพ่ือให้สามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ เพ่ือให้ผู้ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ สกศ.ฯ กรม.นนร.รอ. และ สวท.ฯ ทุกคน

ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมมาก่อน รวมท้ังผู้ที่มาบรรจุใหม่ในตําแหน่งนายทหารประจํากองและ

นายทหารห้องปฏิบัติการ ได้มีโอกาสทําความรู้จักคุ้นเคย ทั้งกับบุคคล  สถานที่และหน่วยงานของ 

รร.จปร. เพ่ือความสัมพันธ์และการประสานงานที่ดีต่อไป 

๔. ความเป็นไปได้ของโครงการ 

 ๔.๑ สกศ.ฯ สามารถเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในเรื่อง เทคนิคการสอน การ

วัดผลประเมินผล  และการออกข้อสอบ ใหแ้ก่ผู้เข้าอบรมได้ 

๔.๒ สกศ.ฯ สามารถเชิญบุคลากรของ  รร.จปร. มาบรรยายในเรื่องต่างๆ ทีค่วร

ทราบ  รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์จากผูบั้งคับบัญชาและอาจารย์

อาวุโส 

 ๔.๓ จัดให้มีการอภิปรายโดยผู้บังคับบัญชาและอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ เพ่ือให้

คําแนะนําทั้งในเรื่องการเป็นครูทหาร จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตน 

 ๔.๔ จัดบรรยายให้อาจารย์ใหม่รู้จักหน่วยงานต่างๆ ใน รร.จปร. โดยผู้บังคับบัญชา

หน่วยงานน้ันๆ 

๕. แผนงานในการดําเนนิโครงการ 

๕.๑ รายละเอียดในการดําเนินงาน 

๕.๑.๑  ดําเนินการเสนอโครงการตามข้ันตอนจนได้รับอนุมัติให้ดําเนินการ 

๕.๑.๒  เตรียมการในด้านต่าง ๆ เช่น การสํารวจยอดของอาจารย์ใหม่ที่ยังไม่

เคยเข้าอบรมหรือผู้  ที่เคยเข้าอบรมแล้วแต่ประเมินไม่ผ่าน การสํารวจยอดกําลังพลท่ีสนใจจาก 

นขต.รร.จปร. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นต้น 

๕.๑.๓  ดําเนินการจัดอบรม ๔ วัน ในช่วงประมาณ ก.พ. – มี.ค.๕๗ 

๕.๑.๔  ทําการประเมินผลการอบรมและสรุปผลการดําเนินงานและรายงาน 

รร.จปร. ต่อไป 

๖. การประเมินผล 

๖.๑ การประเมินโดยการสอบเนื้อหาในหัวข้อที่จัดอบรม 

๖.๒ การประเมินผลการดําเนินงานโครงการ 

 



๑๔๓ 
 

๗. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

 ๗.๑ อาจารย์และกําลังพลท่ีผ่านการอบรม จะได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้าน

ต่าง ๆ เช่น เทคนิคการสอน กฎระเบียบที่ควรทราบ จรรยาบรรณ และการปฏิบัติงาน ทําให้สามารถ

ทําหน้าที่อาจารย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๗.๒ อาจารย์และกําลังพลที่บรรจุใหม่ ได้มีโอกาสทําความรู้จักคุ้นเคย ทั้งกับบุคคล 

สถานที่ และหน่วยงานของ รร.จปร. เพ่ือความสัมพันธ์และการประสานงานที่ดีต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกกําลังพล) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ในการพัฒนาคุณภาพกําลังพลและครอบครัว ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล

การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารของ ทบ. ประจําปี ๒๕๕๕ โดยให้การตรวจพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเป็นหลัก ดังน้ัน สกศ.ฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรดําเนินการตรวจสอบและกํากับดูแลที่พักอาศัย

ของกําลังพล อาคารสํานักงานในความรับผิดชอบ ให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ตลอดเวลา กํากับดูแลการ  แต่งกายของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเม่ืออยู่ใน

สถานที่ราชการ เน้นยํ้ากําลังพลให้ ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ตรวจสอบดูแลการทิ้งสิ่งปฏิกูลและแหล่ง

นํ้าท่วมขัง เพ่ือป้องกันการเป็นแหล่งเพาะ เช้ือโรค และจัดแสดงโทษของการสูบบุหรี่ ด่ืมสุรา และการ

ใช้ยาเสพติดให้โทษ เพ่ือให้กําลังพลเข้าใจถึงโทษที่มีต่อสุขภาพร่างกาย 

 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว ในด้านการสร้างเสริม

สุขภาพท้ังทางร่างกายและทางจิตใจของ  สกศ.ฯ จึงส่งเสริมให้ กําลังพล สกศ.ฯ ออกกําลังกาย และ

สนับสนุนให้หน่วยขึ้นตรง สกศ.ฯ จัดทําโครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ขึ้น 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้กําลังพลและครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงในการออกกําลังกายอย่าง

มีความสุข ถูกวิธี และสม่ําเสมอ โดยใช้สนามกีฬาของหน่วย 

 ๓.๒ ให้กําลังพล สกศ.ฯ มีความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

๔. ตัวชี้วัด  

สุขภาพพลานามัยของกําลังพลอยู่ในภาวะสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ 

๔. เป้าหมาย 

 กําลังพลมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ร้อยละ ๘๐ 

๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 



๑๔๕ 
 
๖. วิธีการดําเนินการ 

 ๖.๑ เตรียมการประสานงานส่วนที่เก่ียวข้อง และขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่

กําหนด 

 ๖.๒ ทํากิจกรรมตามห้วงเวลาที่กําหนด 

 ๖.๓ ติดตาม ประเมินผลโครงการ 

 ๖.๔ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

 ๖.๕ ห้วงระยะเวลาดําเนินการ 

๗. งบประมาณ : - 

๘. การติดตามประเมินผล 

 การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ กําลังพลและครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมออกกําลังกาย มีสุขภาพพลานามัย

แข็งแรง 

 ๙.๒ กําลังพลของหน่วยเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนท่ัวไป มีคุณภาพชีวิตและสังคม

ที่ดีจากการออกกําลังกายและจากการงดการสูบบุหรี่ งดด่ืมสุรา และไม่ใช้ยาเสพติดให้โทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๔๖ 
 
โครงการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย  

ประกอบด้วย ๘  โครงการย่อย  

ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑) โครงการอบรม e-learning 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจาก สกศ.ฯ ได้ใช้ระบบ e-Learning ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งมี

ประโยชน์มาก แต่บุคลากรทางการศึกษาของ สกศ.ฯ ยังใช้ประโยชน์ของระบบ e-Learning ได้ไม่

เต็มที่ เช่น การใช้แบบทดสอบ การประกาศ และการถามตอบข้อสงสัยเป็นต้น จึงมีความจําเป็นที่จะ

จัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจระบบ e-Learning และการนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

เต็มขีดความสามารถ  

๓. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจระบบ e-Learning และการนําไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ 

๔. ตัวชี้วัด 

มีการจัดอบรม และระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

๕. เปา้หมาย 

มีการจัดอบรม ๑ ครั้ง ระดับความพึงพอใจไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑ เตรียมหลกัสูตร สถานที ่วิทยากร และประชาสัมพันธ์ 

๗.๒  ดําเนินการอบรม 

๗.๓ ประเมินผล 

๘. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

สํารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

 



๑๔๗ 
 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

ได้มีบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจระบบ e-Learning และการนําไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ 

๒) โครงการประเมินการเรียนการสอนออนไลน ์

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 

ปัจจุบันมีการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์โดย นนร. โดยใช้

แบบสอบถามแบบกระดาษ  ซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการแจกและรวบรวมแบบประเมิน  ทําการคํานวณ

ผลการประเมิน ซึ่งแต่ละขั้นตอนจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน และสิ้นเปลืองการใช้กระดาษ 

๒.๒ ความจําเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการ

พัฒนาด้วยสาเหตุดังกล่าว จําเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการประเมิน

การเรียนการสอนของอาจารย์  โดยให้มีการทํางานเป็นอัตโนมัติมากเท่าที่ทําได้  โดยเฉพาะด้านการ

ประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และนําเสนอข้อมูลรายงานสรุปการประเมินการเรียนการสอนไปใช้

ในการบริหารการจัดการ การตัดสินใจ เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น รวมท้ังลดเวลา

ในการดําเนินงาน สะดวกในการติดตาม ลดปริมาณการใช้กระดาษ เป็นต้น  

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลของระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือใช้

ในการจัดเก็บ  สืบค้น และปรับปรุงฐานข้อมูล 

๓.๒ พัฒนาเว็บไซต์การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และระบบรายงาน เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน และเพ่ิมประสทิธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร 

๔. ตัวชี้วัด 

ความก้าวหน้าของโครงการตามเป้าหมายกําหนด 

๕. เปา้หมาย 

การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วย

เพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน สามารถติดตามและตรวจสอบการประเมินการ

เรียนการสอนด้วยตนเองของ นนร. ได้  และสามารถกําหนดการเสร็จสิ้นในการดําเนินงานประเมิน 



๑๔๘ 
 
เพ่ือให้ได้รายงานสรุปการประเมินการเรียนการสอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ โดยให้มีความคืบหน้าของ

โครงการร้อยละ ๓๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

มีการดําเนินโครงการ ๓ ปี โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพ 
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ปี ๕๗             

     ๑.  การกําหนดความต้องการ             

     ๒.  เก็บความต้องการ             

     ๓.  กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต             

ปี ๕๘             

     ๑.  ออกแบบซอฟต์แวร์             

     ๒.  การเขยีนโปรแกรม             

     ๓.  การทดสอบระบบ             

ปี ๕๙             

     ๑.  การแก้ไขโปรแกรม             

     ๒.  จัดทําคู่มือการใช้งาน             

     ๓.  อบรมการใช้งาน             

 

๗. การดําเนนิการ/วิธีการ  

๗.๑ การกําหนดความต้องการ 

๗.๒ เก็บความต้องการ 

๗.๓ กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 

๗.๔ ออกแบบซอฟต์แวร์ 

๗.๕ การเขียนโปรแกรม 

๗.๖ การทดสอบระบบ 

๗.๗ การแก้ไขโปรแกรม 

๗.๘ จัดทําคู่มอืการใช้งาน 

๗.๙ อบรมการใช้งาน 



๑๔๙ 
 

๘. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ    

๙. การติดตามประเมินผล 

๙.๑ วิธีการประเมิน  ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะถูกนํามาใช้ภายใน  สกศ.ฯ เพ่ือทํา

การประเมินผลอย่างต่อเน่ืองจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานสารบรรณ 

๙.๒ เกณฑ์การประเมิน   ได้รับความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน สามารถติดตามและตรวจสอบการประเมิน

การเรียนการสอนด้วยตนเองของ นนร. ได้ และสามารถกําหนดการเสร็จสิ้นในการดําเนินงานประเมิน 

เพ่ือให้ได้รายงานสรุปการประเมินการเรียนการสอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

๓) โครงการพัฒนาโปรแกรม อาจารย์ทีป่รึกษา 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 

ปัจจุบัน สกศ.ฯ มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้คําแนะนําเป็นผู้ให้

คําปรึกษาในกรณีที่ นนร. เกิดปัญหาหรือต้องการคําแนะนําในเรื่องต่างๆ ของ นนร. ซึ่งจะมีการ

สับเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษาทําให้การให้คําแนะนําเกิดความไม่ต่อเน่ือง ด้านข้อมูล

และเน้ือหาการให้คําแนะนําแก่ นนร. ก็ไม่ได้รับการจัดเก็บที่เป็นระบบที่เหมาะสม 

๒.๒ ความจําเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการ

พัฒนา 

การพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่ปรึกษา จะช่วยในการจัดเก็บข้อมูลประวัติ 

นนร. การให้คําแนะนําต่างๆกับ นนร. ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการที่จะใช้เป็นข้อมูลในการแนะนํา

ให้คําปรึกษาที่ต่อเน่ืองให้กับ นนร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ นนร.สูงสุด  

 

 

 



๑๕๐ 
 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ พัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเป็นอุปกรณ์ในการจัดการกับเอกสาร 

ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้คําปรึกษาและคําแนะนํากับนนร. 

๔. ตัวช้ีวดั 

ความก้าวหน้าของโครงการตามเป้าหมายกําหนด 

๕. เปา้หมาย 

การพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือช่วยในการจัดการข้อมูลการให้

คําปรึกษา ตลอดจนประวัติและข้อมูลที่จําเป็นของนนร. ให้มีระบบการจัดการที่เป็นระบบ สะดวกต่อ

การจัดเก็บและการสืบค้น โดยให้มีความคืบหน้าของโครงการร้อยละ ๗๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

มีการดําเนินโครงการ ๓ ปี โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพ 
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ปี ๕๖             

     ๑.  การกําหนดความต้องการ             

     ๒.  เก็บความต้องการ             

     ๓.  กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต             

ปี ๕๗             

     ๑.  ออกแบบซอฟต์แวร์             

     ๒.  การเขยีนโปรแกรม             

     ๓.  การทดสอบระบบ             

ปี ๕๘             

     ๑.  การแก้ไขโปรแกรม             

     ๒.  จัดทําคู่มือการใช้งาน             

     ๓.  อบรมการใช้งาน             

๗. การดําเนนิการ/วิธีการ  

๗.๑ การกําหนดความต้องการ 

๗.๒ เก็บความต้องการ 

๗.๓ กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 

๗.๔ ออกแบบซอฟต์แวร์ 



๑๕๑ 
 

๗.๕ การเขียนโปรแกรม 

๗.๖ การทดสอบระบบ 

๗.๗ การแก้ไขโปรแกรม 

๗.๘ จัดทําคู่มอืการใช้งาน 

๗.๙ อบรมการใช้งาน 

 

๘. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือ    

๙.  การประเมินผลโครงการ 

๙.๑ วิธีการประเมิน  ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะถูกนํามาใช้ภายใน  สกศ.ฯ เพ่ือทํา

การประเมินผลอย่างต่อเน่ืองจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๙.๒ เกณฑ์การประเมิน   ได้รับความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

การพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือช่วยในการจัดการข้อมูลการให้

คําปรึกษา ตลอดจนประวัติและข้อมูลที่จําเป็นของนนร. ให้มีระบบการจัดการที่เป็นระบบ สะดวกต่อ

การจัดเก็บและการสืบค้น 

๔) โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บเอกสารประกันคณุภาพการศึกษา 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 

งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นงานท่ีมีความเก่ียวข้องกับการ

จัดการด้านเอกสารจํานวนมาก ซึ่งที่ผ่านมา มีความยุ่งยากมากเก่ียวกับการจัดเก็บและการค้นหา

เอกสารที่ต้องการ อีกทั้งยังพบปัญหาเก่ียวกับเอกสารสูญหาย นอกจากน้ีความสิ้นเปลืองทรัพยากร 

เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ ก็เป็นอีกปัญหาหน่ึงที่เกิดขึ้น 

๒.๒ ความจําเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการ

พัฒนา 

เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีพัฒนา

โปรแกรมเพ่ือช่วยในการจัดการกับเอกสารต่างๆเก่ียวกับงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ง่ายต่อ

การจัดเก็บและสืบค้น 



๑๕๒ 
 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ พัฒนาโปรแกรมเพ่ือการจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 

๓.๒ เพ่ิมประสทิธิภาพงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น 

๔. ตัวชี้วัด 

ความก้าวหน้าของโครงการตามเป้าหมายกําหนด 

๕. เปา้หมาย 

การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการจัดการเอกสารงานประกันคุณภาพ  ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน สามารถติดตามและตรวจสอบงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษาได้ตลอดเวลาและสามารถประหยัดทรัพยากรสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ต่างๆ 

ได้ โดยให้มีความคืบหน้าของโครงการร้อยละ ๗๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

มีการดําเนินโครงการ ๓ ปี โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพ 
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ปี ๕๖             

     ๑.  การกําหนดความต้องการ             

     ๒.  เก็บความต้องการ             

     ๓.  กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต             

ปี ๕๗             

     ๑.  ออกแบบซอฟต์แวร์             

     ๒.  การเขยีนโปรแกรม             

     ๓.  การทดสอบระบบ             

   ปี ๕๘ 

  ๑.  การแก้ไขโปรแกรม 

            

  ๒.  จัดทําคู่มอืการใช้งาน             

  ๓.  อบรมการใช้งาน             

 

๗. การดําเนนิการ/วิธีการ  

๗.๑ การกําหนดความต้องการ 

๗.๒ เก็บความต้องการ 



๑๕๓ 
 

๗.๓ กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 

๗.๔ ออกแบบซอฟต์แวร์ 

๗.๕ การเขียนโปรแกรม 

๗.๖ การทดสอบระบบ 

๗.๗ การแก้ไขโปรแกรม 

๗.๘ จัดทําคู่มอืการใช้งาน 

๗.๙ อบรมการใช้งาน 

๘. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือ    

๙. การประเมินผลโครงการ 

๙.๑   วิธีการประเมิน  ซอฟทแ์วร์ที่พัฒนาขึน้จะถูกนํามาใช้ภายใน  สกศ.ฯ เพ่ือทํา

การประเมินผลอย่างต่อเน่ืองจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านงานสารบรรณ 

๙.๒   เกณฑ์การประเมิน ได้รับความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการจัดการเอกสารงานประกันคุณภาพ  ช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน สามารถติดตามและตรวจสอบงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษาได้ตลอดเวลาและสามารถประหยัดทรัพยากรสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ หมึก ต่างๆ 

ได้ 

๕) โครงการพัฒนาระบบจัดการสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้ระบบ barcode 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 

ปัจจุบันการควบคุมดูแลสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานน้ันมีการควบคุมโดยใช้การ

บันทึกการรับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในเอกสารแล้วจัดเก็บเป็นไฟล์งาน การช้ีบ่งสิ่งอุปกรณ์ใช้ระบบการต้ัง

ช่ือเรียกสิ่งอุปกรณ์น้ันๆ แต่บางคร้ังก็เกิดความผิดพลาดเน่ืองจากไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าหมายถึง

สิ่งอุปกรณ์ช้ินใด 

 

 



๑๕๔ 
 

๒.๒ ความจําเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการ

พัฒนา 

 การพัฒนาระบบจัดการสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้ระบบ barcode มา

ช่วยในการจัดการควบคุมดูแลการรับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลการรับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ดังกล่าว  

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลการรับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ใน

หน่วยงาน 

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ สํารวจสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงาน 

 
๔. ตัวชี้วัด 

ความก้าวหน้าของโครงการตามเป้าหมายที่กําหนด 

๕. เปา้หมาย 

พัฒนาระบบการรับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้ระบบ barcode เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการรับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบสิ่ง

อุปกรณ์ในหน่วยงาน โดยให้มีความคืบหน้าของโครงการร้อยละ ๗๕ 

 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

มีการดําเนินโครงการ ๒ ปี โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพ 
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ปี ๕๗             

     ๑.  การกําหนดความต้องการ             

     ๒.  เก็บความต้องการ             

     ๓.  กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต             

     ๔.  ออกแบบซอฟต์แวร์             

     ๕.  การเขยีนโปรแกรม             

     ๖.  การทดสอบระบบ             

 



๑๕๕ 
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ปี ๕๘             

     ๑.  การแก้ไขโปรแกรม             

     ๒.  จัดทําคู่มือการใช้งาน             

     ๓.  อบรมการใช้งาน             

 

๗. การดําเนนิการ/วิธีการ  

๗.๑ การกําหนดความต้องการ 

๗.๒ เก็บความต้องการ 

๗.๓ กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 

๗.๔ ออกแบบซอฟต์แวร์ 

๗.๕ การเขียนโปรแกรม 

๗.๖ การทดสอบระบบ 

๗.๗ การแก้ไขโปรแกรม 

๗.๘ จัดทําคู่มอืการใช้งาน 

๗.๙ อบรมการใช้งาน 

๘. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ     

 

๙.  การประเมินผลโครงการ 

๙.๑ วิธีการประเมิน  ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะถูกนํามาใช้ภายใน  สกศ.ฯ เพ่ือทํา

การประเมินผลอย่างต่อเน่ืองจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๙.๒ เกณฑ์การประเมิน   ได้รับความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

พัฒนาระบบการรับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้ระบบ barcode เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการรับการจ่ายสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานตลอดจนเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบสิ่ง

อุปกรณ์ในหน่วยงาน 

 

 



๑๕๖ 
 

๖) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 

ทุกปีการศึกษา สกศ.ฯ มีการจัดงานนิทรรศการ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิจัยใช้

เป็นเวทีในการแสดงผลงานของตน ซึ่งในแต่ละปีมีนักวิจัยของ รร.จปร.เข้าร่วมนําเสนองานวิจัยเป็น

จํานวนมาก แต่หลังจากจบงานแล้วการจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัย ยังไม่มีระบบจัดเก็บที่

เหมาะสม 

๒.๒ ความจําเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการ

พัฒนา 

การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. จะช่วยเก็บข้อมูลนักวิจัย

และงานวิจัยที่มีคุณค่าของ รร.จปร. ไม่ให้สูญหายไป อีกทั้งง่ายต่อการค้นหา เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย

รุ่นใหม่ที่จะศึกษาหาความรู้จากงานวิจัยเก่าๆ  

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. เพ่ือการจัดการข้อมูลดังกล่าว

ให้เป็นระเบียบจัดเก็บง่าย สืบค้นได้ด้วยความรวดเร็ว 

๓.๒ เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลของนักวิจัยสําหรับนักวิจัยรุ่นใหมไ่ด้ศึกษา 

 

๔. ตัวชี้วัด 

ความก้าวหน้าของโครงการตามเป้าหมายกําหนด 

๕. เปา้หมาย 

การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

นักวิจัยและผลงานวิจัยสําหรับให้นักวิจัยใหม่ๆได้ศึกษา โดยให้มีความคืบหน้าของโครงการร้อยละ 

๖๕-๗๕ 

 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

มีการดําเนินโครงการ ๒ ปี โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพ 
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ปี ๕๗             

     ๑.  การกําหนดความต้องการ             

     ๒.  เก็บความต้องการ             

     ๓.  กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต             

     ๔.  ออกแบบซอฟต์แวร์             

     ๕.  การเขยีนโปรแกรม             

     ๖.  การทดสอบระบบ             

ปี ๕๘             

     ๑.  การแก้ไขโปรแกรม             

     ๒.  จัดทําคู่มือการใช้งาน             

     ๓.  อบรมการใช้งาน             

 

๗. การดําเนนิการ/วิธีการ  

๗.๑ การกําหนดความต้องการ 

๗.๒ เก็บความต้องการ 

๗.๓ กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 

๗.๔ ออกแบบซอฟต์แวร์ 

๗.๕ การเขียนโปรแกรม 

๗.๖ การทดสอบระบบ 

๗.๗ การแก้ไขโปรแกรม 

๗.๘ จัดทําคู่มอืการใช้งาน 

๗.๙ อบรมการใช้งาน 

๘. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ  

๙.  การประเมินผลโครงการ 

๙.๑   วิธีการประเมิน  ซอฟทแ์วร์ที่พัฒนาขึน้จะถูกนํามาใช้ภายใน  สกศ.ฯ เพ่ือ

ทําการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 



๑๕๘ 
 

๙.๒   เกณฑ์การประเมิน   ได้รับความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักวิจัยของ รร.จปร. เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

นักวิจัยและผลงานวิจัยสําหรับให้นักวิจัยใหม่ๆได้ศึกษา 

๗) โครงการพัฒนาระบบสบืคน้ข้อมูลจราจร (Data logging) 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 

การเก็บบันทึกการเคลื่อนไหวข้อมูลภายในองค์กร ที่มีการเ ช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ตหรือเช่ือมข้อมูลสู่ภายนอกองค์กร (Extranet) ส่วน ต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลจราจร 

(Log) ส่วนสถานที่ให้บริการเครือข่ายไร้สายที่เป็นสาธารณะที่สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเช่ือมต่อ

ข้อมูลได้ จําเป็นต้องเก็บบันทึกข้อมูลจราจร หรือที่เรียกว่า Log เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสืบหา

ผู้กระทําความผิด เมื่อมีการฟ้องร้องขึ้นมาจะได้หาผู้กระทําความผิดได้อย่างสะดวกมากขึ้น 

Log ระดับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการทั้งที่เป็น Hosting และ 

Webmaster ที่มี Domain หรือมี Domain ใช้ในการรับส่งข้อมูล (FTP, Storage Server) หรือ

ให้บริการสนทนาออนไลท์ (Chat Server เช่น IRC Server เป็นต้น) , ผู้ให้บริการ Mail Server , 

VoIP Server หรือให้บริการอินเตอร์เน็ต ISP ควรต้องมีการเก็บบันทึกข้อมูลผู้ใช้งาน เพราะ

ผู้ใช้บริการอาจสร้างความเสี่ยงให้เกิดคดีตามมาตรา 5 -16 ได้  
๒.๒ ความจําเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการ

พัฒนา 

ปัจจุบันหน่วย สกศ.รร.จปร.ยังไม่มีการเก็บ Log เหล่าน้ี จึงมีความจําเป็นที่

จะต้องพัฒนาระบบ Data Archive เพ่ือจัดเก็บบันทึกการเคลื่อนไหวข้อมลูภายในองค์กรทั่วไป  

archive คือ การเก็บ log ที่เป็น transection ของ ฐานข้อมูลว่าในช่วงขณะนั้น 

ฐานข้อมูลมีการทํา transection อะไรไปบ้าง ซึ่ง oracle จะทําการสร้าง archive log file ตัวน้ีออกมา

จากระบบ ซึ่งการทํา archive log file น้ันมีประโยชน์มาก สามารถ ช่วยในการ backup , recovery การ

ใช้ในส่วนของ rman tool 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือทําการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาต่างๆ ที่ผ่านเข้าออกในองค์กร 



๑๕๙ 
 

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ backup , recovery 

๔. ตัวชี้วัด 

ความก้าวหน้าของโครงการตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

๕. เป้าหมาย 

พัฒนาระบบการทํา archive log file เพ่ือช่วยในการ backup , recovery การใช้

ในส่วนของ rman tool  โดยให้มีความคืบหน้าของโครงการร้อยละ ๖๕-๗๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

มีการดําเนินโครงการ ๓ ปี โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพ 
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ปี ๕๖             

     ๑.  การกําหนดความต้องการ             

     ๒.  เก็บความต้องการ             

     ๓.  กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต             

ปี ๕๗             

     ๑.  ออกแบบซอฟต์แวร์             

     ๒.  การเขยีนโปรแกรม             

     ๓.  การทดสอบระบบ             

ปี ๕๘             

     ๑.  การแก้ไขโปรแกรม             

     ๒.  จัดทําคู่มือการใช้งาน             

     ๓.  อบรมการใช้งาน             

 

๗. การดําเนนิการ/วิธีการ  

๗.๑ การกําหนดความต้องการ 

๗.๒ เก็บความต้องการ 

๗.๓ กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 

๗.๔ ออกแบบซอฟต์แวร์ 

๗.๕ การเขียนโปรแกรม 



๑๖๐ 
 

๗.๖ การทดสอบระบบ 

๗.๗ การแก้ไขโปรแกรม 

๗.๘ จัดทําคู่มอืการใช้งาน 

๗.๙ อบรมการใช้งาน 

๘. งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือ    

๙.  การประเมินผลโครงการ 

๙.๑   วิธีการประเมิน  ซอฟทแ์วร์ที่พัฒนาขึน้จะถูกนํามาใช้ภายใน  สกศ.รร.จปร. 

เพ่ือทําการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองจากเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบด้านงานสารบรรณ 

๙.๒   เกณฑ์การประเมิน   ได้รับความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

พัฒนาระบบการทํา archive log file เพ่ือช่วยในการ backup , recovery การใช้

ในส่วนของ rman tool 
 

๘) โครงการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 

ปัจจุบันน้ีหน่วยงานต่างๆใน รร.จปร. มีการรับส่งเอกสารเป็นจํานวนมากทั้ง

ที่มาจากหน่วยงานภายในและภายนอก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือบันทึกข้อความ หนังสือแจ้งเวียนข่าวสาร 

ระเบียบ คําสั่ง  และด้วยกระบวนการทํางาน (Workflow) ของการรับและส่งเอกสารมีหลายขั้นตอน

และบางขั้นตอนมีความซ้ําซ้อน ทําให้การทํางานเกิดความล่าช้าในบางคร้ัง  นอกจากน้ีพบว่าปัญหา

ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น คือ การค้นหาเอกสารเป็นไปอย่างยากลําบากเน่ืองจากว่าไม่มีระบบการจัดเก็บ

เอกสารที่ดีพอ การรับส่งเอกสารมีความล่าช้า รวมถึงไม่สามารถติดตามสถานะของเอกสารได้ อีกทั้ง

ยังเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ 

ด้วยเหตุน้ีทางคณะผู้จัดทําจึงเล็งเห็นว่าควรนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เข้ามาใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นโครงการที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ

จัดการและบริหารงานเอกสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทดแทนการจัดการการรับส่ง เอกสาร



๑๖๑ 
 
แบบเดิม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดเวลาในการดําเนินงาน 

ลดปัญหาด้านบุคลากรในการจัดส่งเอกสาร 

 การรับและส่งเอกสารสามารถทําให้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ

แลน (LAN) และอินเตอร์เน็ต (Internet) ทําให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการ

ปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังสามารถติดตามสถานะของหนังสือ ทําให้ทราบว่าเอกสารติดค้างอยู่ที่ขั้นตอน

ใด โดยมีการทํางานหลักๆ คือ  สร้างเอกสาร  รับเอกสาร  ส่งเอกสาร  ตรวจสอบผลการดําเนินการ

ของเอกสารและค้นหาเอกสารต่างๆ พร้อมกับมีสถิติการรับเข้าและส่งออกเอกสาร 

๒.๒ ความจําเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการ

พัฒนา 

ด้วยเหตุน้ีทางคณะผู้จัดทําจึงเล็งเห็นว่าควรนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เข้ามาใช้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นโครงการที่นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ

จัดการและบริหารงานเอกสาร ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือทดแทนการจัดการการรับส่ง เอกสาร

แบบเดิม เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการค้นหา ลดปริมาณการใช้กระดาษ ลดเวลาในการดําเนินงาน 

ลดปัญหาด้านบุคลากรในการจัดส่งเอกสาร 

 การรับและส่งเอกสารสามารถทําให้ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้ง

ระบบแลน (LAN) และอินเตอร์เน็ต (Internet) ทําให้ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นในการ

ปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังสามารถติดตามสถานะของหนังสือ ทําให้ทราบว่าเอกสารติดค้างอยู่ที่ขั้นตอน

ใด โดยมีการทํางานหลักๆ คือ  สร้างเอกสาร  รับเอกสาร  ส่งเอกสาร  ตรวจสอบผลการดําเนินการ

ของเอกสารและค้นหาเอกสารต่างๆ พร้อมกับมีสถิติการรับเข้าและส่งออกเอกสาร 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการทํางานของระบบสารบรรณในปัจจุบันที่เป็นกระดาษ โดยใช้

กระบวนการกระแสงาน (Workflow)  

๓.๒ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการอนุมัติ และตรวจสอบติดตามเอกสารใน

ระบบสารบบรรณ 

๓.๓ เพ่ือพัฒนาระบบแจ้งเวียนเอกสาร 

๓.๔ เพ่ือพัฒนาระบบการออกรายงาน 

๔. ตัวชี้วัด 

ความก้าวหน้าของโครงการตามเป้าหมาย 

 



๑๖๒ 
 

๕. เปา้หมาย 

 ระบบซอฟท์แวร์ที่จะพัฒนาจะใช้เทคโนโลยีแบบเว็บ (Web-based Application) 

เพ่ือลดความยุ่งยากในการบํารุงรักษา และ ลดขั้นตอนในการติดต้ังซอฟท์แวร์ เน่ืองจากไม่จําเป็นต้อง

ติดต้ังซอฟท์แวร์เพ่ิมเติมลงบนเคร่ืองลูกข่ายที่จะเข้ามาใช้งาน  โดยให้มคีวามคืบหน้าของโครงการร้อย

ละ ๗๕ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

มีการดําเนินโครงการ ๔ ปี โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพ 

 

ห้วงเวลา 
ม.
ค.

 
ก.
พ.

 

มี.
ค.

 
เม

.ย
. 

พ.
ค.

 
มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 
ส.
ค.

 

ก.
ย.

 
ต.
ค.

 

พ.
ย.

 
ธ.ค

. 

ปี ๕๖             

     ๑.  วิเคราะห์ระบบ             

     ๒.  ออกแบบระบบ             

ปี ๕๗             

     ๑.  พัฒนาระบบ             

ปี ๕๘             

     ๑.  ทดสอบระบบ             

ปี ๕๙             

     ๑.  ปรับปรุงและแก้ไขระบบ             

 

๗. การดําเนนิการ/วิธีการ  

การดําเนินโครงการจะใช้สถานที่และอุปกรณ์ภายใน กคศ.สกศ.ฯ เป็นหลัก อาจมี

การเดินทางไปหน่วยงานภายนอกเพ่ือศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสาร

บรรณของ กคศ.สกศ.รร.จปร. มีส่วนร่วมต้ังแต่ขั้นตอนการให้ข้อมูล การออกแบบ การทดสอบระบบ 

และการปรับปรุงระบบ 

การทํางาน การทํางานจะแบ่งขั้นตอนออกเป็นดังน้ีคือ 

๗.๑ วิเคราะห์ระบบ   ๑ เดือน 

๗.๒ ออกแบบระบบ  ๑ เดือน 

๗.๓ พัฒนาระบบ  ๔ เดือน 

๗.๔ ทดสอบระบบ  ๑ เดือน 

๗.๕ ปรับปรุงและแก้ไขระบบ ๑ เดือน 



๑๖๓ 
 

๘. งบประมาณ ขอรับการสบัสนุนจากหน่วยเหนือ     

๙.  การประเมินผลโครงการ 

๙.๑ วิธีการประเมิน  ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะถูกนํามาใช้ภายใน  สกศ.รร.จปร. 

เพ่ือทําการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองจากเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบด้านงานสารบรรณ 

๙.๒ เกณฑ์การประเมิน ได้รับความพึงพอใจจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

การนํา ”ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” มาใช้ในการบันทึกข้อมูล การรับและ

ส่งเอกสารน้ัน มีประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานดังน้ี 

๑๐.๑ ประโยชน์สําหรับผู้บริหาร 

๑๐.๑.๑ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

๑๐.๑.๒ สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ครบถ้วนทุกขั้นตอน 

๑๐.๑.๓ สามารถเรียกดูการเคล่ือนไหวของหนังสือได้ตลอดเวลา โดย

ได้รับข้อมูล ณ เวลาน้ันทันที 

๑๐.๑.๔ ได้รับรายงานตามความเป็นจริง มีหลักฐานชัดเจน 

๑๐.๑.๕ ประหยัดงบประมาณการจัดซื้อทรัพยากรกระดาษ 

๑๐.๒ ประโยชน์สําหรับผู้ใช้งาน 

๑๐.๒.๑ การบันทึกข้อมูลการรับและส่งหนังสือทําได้สะดวก รวดเร็ว ไม่

ซ้ําซ้อน 

๑๐.๒.๒ สามารถสร้างหนังสือราชการได้ง่าย และสะดวก เน่ืองจากมี

แบบฟอร์มไว้ให้เพียงแต่กรอกข้อมูลเท่าน้ัน 

๑๐.๒.๓ สามารถค้นหาหนังสือได้รวดเร็ว เพียงแต่เลือกระบุเลขที่หนังสือ  

วันที่  ช่ือเรื่อง คําในช่ือเรื่อง อย่างใดอย่างหน่ึง เพราะระบบได้เก็บเอกสารในรูปแบบ

กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ 

๑๐.๑.๔ สามารถติดตามสถานะเอกสารได้ 

 

 

 

 



๑๖๔ 
 
โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบด้วย  ๒  โครงการย่อย  

ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑) โครงงานติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในพ้ืนที่อาคารส่วนการศึกษาฯ 
 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 

การรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ใน สกศ.ฯ ปัจจุบันมีการจัดเวร

ยามในเวลากลางคืน โดยแต่ละผลัด เวรจะมีการลาดตระเวรไปตามพ้ืนที่ต่างๆ ที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็น

การตรวจเฝ้าระวังความปลอดภัยเป็นช่วงเวลา แต่ในความเป็นจริงน้ัน เหตุการณ์ที่ไม่ปกติอาจเกิดขึ้น

ได้ตลอดเวลา ทั้งจากภัยธรรมชาติ และภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น อีกทั้ง ในพ้ืนที่ของ สกศ.ฯ มีอุปกรณ์เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่าสูงอยู่เป็นจํานวนมาก ระบบการรักษา

ความปลอดภัยจึงมีความสําคัญมาก 

๒.๒ ความจําเป็น/ความต้องการ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้ดีขึ้น โดยใช้กล้องวงจรปิด 

ซึ่งมีความสามารถที่จะเฝ้าระวังความปลอดภัยได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และยังใช้เป็นหลักฐานสําคัญใน

กรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 

๓. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเฝ้าระวังความปลอดภัยทรัพย์สินและเฝ้าระวังมิจฉาชีพในพ้ืนที่ สกศ.ฯ 

๔. ตัวชี้วัด 

จํานวนกองวิชาที่ติดต้ังกล้องวงจรปิด 

๕. เปา้หมาย 

วางระบบกล้องวงจรปิดตามอาคารของ สกศ.ฯ อย่างน้อย ๑ กองวิชา  

๖. วิธีการดําเนินงาน 

๖.๑  สํารวจพ้ืนที่ในการติดต้ังกล้องวงจรปิดในแต่ละอาคาร 

๖.๒  ออกแบบการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในแต่ละอาคาร 

๖.๓  จัดหาอุปกรณ์กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ที่จําเป็น 



๑๖๕ 
 

๖.๔ ติดต้ังกล้องวงจรปิด 

๖.๕  จัดทําคูม่อืการใช้งานและการบํารุงรักษา 

๖.๖  อบรมเจา้หน้าที่ดูแลระบบของแต่ละอาคาร 

๗. แผนการดําเนนิการ 

ลําดับ ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ม.
ค.

  

ก.
พ.

  

มี.
ค.

  

เม
.ย

.   

พ.
ค.

  

มิ.
ย.

  

ก.
ค.

  

ส.
ค.

  

ก.
ย.

  

ต.
ค.

  

พ.
ย.

  

ธ.
ค.

  

๑ สํารวจพ้ืนท่ีในการ

ติดต้ังกล้องวงจรปิดใน

แต่ละอาคาร 

            

๒ ออกแบบการติดต้ัง

ระบบกล้องวงจรปิด 

            

๓ จัดหาอุปกรณ์กล้อง

วงจรปิด และอุปกรณ์

ท่ีจําเป็น 

            

๔ ติดต้ังกล้องวงจรปิด             

๕ จัดทําคู่มือการใช้งาน

และการบํารุงรักษา 

            

 อบรมเจ้าหน้าท่ีดูแล

ระบบของแต่ละอาคาร 

            

 

๘. การประเมินผลโครงการ 

๘.๑  วิธีการประเมิน  การใช้งานของระบบกล้องวงจรปิดใน สกศ.ฯ 

๘.๒  เกณฑ์การประเมิน    ระบบกล้องวงจรปิดใน สกศ.ฯ สามารถใช้งานได้ปีละ

อย่างน้อย ๑ กองวิชา 

๙.  งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  ใช้เป็นระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยและมิจฉาชีพในพ้ืนที่ สกศ.ฯ 

๑๐.๒  ลดภาระงานด้านการตรวจอาคารสถานที่ 

  
  



๑๖๖ 
 

๒) โครงการติดต้ังเครื่องแม่ข่ายประจํากองวิชา 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร.  

๒.  หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 

ทุกกองวิชามีการพัฒนาเว็บไซด์ของกองวิชา จัดทําฐานข้อมูล บริการข้อมูล

เชิงวิชาการต่างๆเพ่ือการสืบค้นและเพ่ือการศึกษาของบุคลากรและ นนร. อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบ

ต่างๆเพ่ือนํามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานในองค์กรให้ดีขึ้น แต่ทุกกองวิชายังไม่มีเครื่องแม่ข่ายที่

เป็นส่วนตัวในการที่จะใช้งานในการจัดการข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 

๒.๒ ความจําเป็น/ความต้องการ 

แต่ละกองวิชาควรมีเคร่ืองแม่ข่ายสําหรับเป็นที่เก็บและจัดการข้อมูลของกอง

วิชาทั้งในด้านการสืบค้น การศึกษาหาความรู้ของบุคลากรและ นนร. และการประกาศประชาสัมพันธ์

เรื่องต่างๆ  

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิคของแต่ละกองวิชา 

๓.๒   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลต่างๆของกองวิชาที่มีมากขึ้น

ตลอดเวลา 

๔. ตัวชี้วัด 

จํานวนเครื่องแม่ข่าย 

๕. เปา้หมายของโครงการ 

ติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ายให้ตามกองวิชา ปีละอย่างน้อย ๑ กองวิชา 

๖. วิธีการดําเนินงาน 

๖.๑  สํารวจความพร้อมของแต่ละกองวิชา 

๖.๒ ดําเนินการออกแบบ และวางแผนการติดต้ัง 

๖.๓ จัดหาอุปกรณ์ 

๖.๔ ติดต้ังอุปกรณ์ตามแผนที่วางไว้ 

๖.๕ ทดสอบใช้งานเคร่ืองแม่ข่าย 

๖.๖ อบรมการใช้งานและบํารุงรักษา 

 



๑๖๗ 
 

๗. แผนการดําเนนิการ  

ลําดับ 
ขั้นตอนการ

ดําเนินงาน 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

  

มี.
ค.

  

เม
.ย

.  

พ.
ค.

  

มิ.
ย.

  

ก.
ค.

  

ส.
ค.

  

ก.
ย.

  

ต.
ค.

  

พ.
ย.

  

ธ.
ค.

  

 ปี ๕๗             

๑ สํารวจความพร้อม

ของแต่ละกองวิชา 

            

๒ ดําเนินการออกแบบ 

และวางแผนการ

ติดต้ัง 

            

๓ จัดหาอุปกรณ์             

 ปี ๕๗ - ๕๙             

๔ ติดต้ังอุปกรณ์ตาม

แผนที่วางไว้ 

            

๕ ทดสอบใช้งานเคร่ือง

แม่ข่าย 

            

๖ อบรมการใช้งานและ

บํารุงรักษา 

            

 

 

๘.  การประเมินผลโครงการ 

๘.๑  วิธีการประเมิน  ตรวจสอบการใช้งานเคร่ืองแม่ข่าย 

๘.๒  เกณฑ์การประเมิน    ต้องสามารถใช้งานเครื่องแม่ข่ายตามกองวิชาอย่าง

น้อย ๑ กองวิชาต่อปี 

๙.  งบประมาณ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 

๑๐.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิคของแต่ละกองวิชา 

๑๐.๒   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลต่างๆของกองวิชาที่มีมากขึ้น

ตลอดเวลา 



๑๖๘ 
 
โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร ในพระราชดําริ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี; โครงการศูนย์สําเนาเอกสารประวัติศาสตร์จากต่างประเทศ 

พ.ศ. 2557 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กปศ.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล   

กปศ. ฯ กําลังดําเนินโครงการตามพระราชดําริคือ โครงการสําเนาเอกสารจดหมายเหตุจาก

ต่างประเทศสําหรับให้บริการต้นคว้าแก่ นนร. นักวิจัย และผู้สนใจ  ปัจจุบันมีสําเนาเอกสารฯ จาก

หลายประเทศด้วยกัน เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส  รวมแล้วมากกว่า 1,000 ช่ือ

เรื่อง  สําเนาเอกสารฯ ที่ได้มีหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ ดิจิทัล (รูปถ่ายจากกล้องดิจิทัล) ไมโครฟิล์ม 

ไมโครฟิช และเอกสารถ่ายสําเนา ดังน้ัน เพ่ือให้การจัดเก็บ สืบค้นและให้บริการ เป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ จึงเห็นควรจัดระบบฐานข้อมูลสําเนาเอกสารฯ ดังกล่าว  

๓. วัตถุประสงค ์

สร้างฐานข้อมลูสําเนาเอกสารจดหมายเหตุจากต่างประเทศ เพ่ือให้ง่ายแก่การสืบค้นและ

บริการ 

๔. ตัวชี้วัด จัดเก็บข้อมูลสําเนาเอกสารให้ได้ตามเป้าหมาย 

๕.  เป้าหมาย  

กรอกช่ือเรื่องสําเนาเอกสารฯ ให้อยู่ในฐานขอ้มูลได้อย่างน้อย 800 ช่ือเรือ่ง 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 มกราคม-ธันวาคม ปี ๒๕๕๗ 

๗. วิธีดําเนนิการ 

๗.๑ วางระบบฐานข้อมูลทีส่ามารถกรอกช่ือเรื่องสําเนาเอกสารฯ  

๗.๒  กรอกช่ือเรื่องสําเนาเอกสารฯ  พร้อมทําลิงค์ สําหรับสําเนาเอกสารดิจิทัล  

 ๗.๓ เปิดให้สืบค้นช่ือเรื่องสําเนาเอกสารฯ ได้ผ่านเว็บไซต์ กปศ.  (ไม่สามารถเปิดอ่าน 

      สําเนาเอกสารฯ) 

 ๗.๔ ให้บริการสําเนาเอกสารฯ ที่ห้องสมุด กปศ.ฯ (อ่านเอกสารได้) 

 



๑๖๙ 
 
๘. งบประมาณ กปศ.ฯ - 

๙. การติดตามประเมินผล   

ติดตามการจัดทําสําเนาเอกสารในฐานข้อมลู 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ   

 ๑๐.๑ ผูใ้ห้บรกิารสามารถสบืค้นรายช่ือและจัดหาสําเนาเอกสารฯ เพ่ือให้บริการได้อย่าง 

รวดเร็ว 

 ๑๐.๒ ผู้ค้นคว้าสามารถสืบคน้รายช่ือสําเนาเอกสารฯ ได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 
 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ประกอบแผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ๒.๑  ความเป็นมา 

        แผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. ประจําปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  กําหนดให้มีการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT: ไอที) มาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การบริหาร

จัดการ และการตัดสินใจ ให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสานสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติภารกิจให้

บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        ในภาพรวมของการดําเนินการด้านไอทีของประเทศ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้จัดทําแผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ฉบับที่ ๒ )  ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๖  เพ่ือ

รองรับการพัฒนาและปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ

และระดับนานาชาติ นอกจากน้ัน ในปี ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบายบรอดแบร์ดแห่ง

ชาติ  ซึ่งเป็นนโยบายที่เสริมความเข้มแข็งของการดําเนินงานตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสานสนเทศ

และการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ของประเทศไทย หรือ IC ๒๐๒๐ ที่กําหนดเป้าหมาย

ให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่ประชาชน

ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  เช่นเดียวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอ่ืนๆ เช่น ไฟฟ้า นํ้าประปา และโทรศัพท์ 

โดยให้มีคุณภาพและความมั่นคงปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีการ

กําหนดยุทธศาสตร์หลักใน  ๕  ด้าน ให้แก่ e-Government, e-industry, e-Commerce, e-

Education และ e-Society 

          เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรได้เป็นอย่าง

ดี  โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถสูงขึ้นในด้านไอ

ที สกศ.ฯ เป็น นขต.ของ รร.จปร. มีพันธกิจที่หลากหลาย  จําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาและส่งเสริมให้

บุคลากรของหน่วย มีความรู้ความสามารถในการนําไอทีมาประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างต่อเน่ือง 

ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานดีย่ิงขึ้น เช่น ส่งเสริมให้บุคลากรใช้งานระบบ

หนังสือเวียนทราบ สกศ.ฯ , การพัฒนาบุคลากรของหน่วยให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอํานวยการ ต่างๆ และ ส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยเข้าร่วมการ



๑๗๑ 
 
อบรม/สัมมนา/เสวนา/ประชุมกับสถาบันภายนอก/นขต.รร.จปร./ภายในหน่วยงาน สําหรับการใช้

งานด้านไอที เป็นต้น 

  ๒.๒  ปัญหาและสาเหตุ 

      สกศ.ฯ  ได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้งด้าน

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่ายสารสนเทศ  และบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสถานภาพในปัจจุบันด้าน

ระบบงาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และบุคลากร มีค่อนข้างเพียงพอ มีลักษณะเช่นเดียวกับ

องค์กรอ่ืนๆ คือ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งานภายในหน่วย อาทิ การพัฒนาด้าน

ซอฟต์แวร์และการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านไอที  ต้องส่งเสริมและพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง  ปัจจุบันการดําเนินงานยังใช้ระบบแมนนวลบนฐานของกระดาษ และทํางานบนเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ เป็นหลัก 

การดําเนินงานต่าง ๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้วย

เครื่องมือซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ทั้งแบบ Commercial และ Open Source ที่สําคัญได้แก่ 

ซอฟต์แวร์ประเภทที่ช่วยจัดการฐานข้อมูล (Database Management) ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการ

กระบวนการทํางาน (Business Process Management) และจัดให้มีการอบรมและฝึกปฏิบัติงานใน

สายงานอย่างต่อเน่ือง 

 ๒.๓  ความสาํคัญ 

                 ปัจจัยภายนอกที่ทําให้ สกศ.ฯ  ต้องเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมี

หลายประการ เช่น การรองรับการเปิดหลักสูตรพลเรือนและหลักสูตรปริญญาโท  การปรับปรุง

จุดอ่อนทางด้านงานวิจัยเพ่ือรองรับการประเมินในรอบที่ ๓ จาก สมศ. ดังน้ัน การผลิต นนร. ให้

สามารถรองรับภัยคุกคามในรูปแบบไซเบอร์ (Cyber warfare) และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน

ปี ๒๕๕๘ อย่างเต็มความสามารถปัจจัยดังกล่าว จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมกับบุคลากรของหน่วย

ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความชํานาญในด้านไอที เพ่ืองานที่มีความถูกต้อง แม่นยํา และ

ทันเวลา ซึ่งไอทีตอบสนองความต้องการน้ีได้เป็นอย่างดี 

 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ ส่งเสริมการแสวงหาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยการ

วิจัยและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานวิชาการอ่ืนๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

   ๓.๒ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญงานด้านไอทีกับ

การปฏิบัติงานในหน้าที่แต่ละความรับผิดชอบ อาทิ ด้านการเรียนการสอน ด้านธุรการ ด้าน

โสตทัศนูปกรณ์ และอ่ืนๆ  



๑๗๒ 
 
   ๓.๓ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านไอทีของบุคลากรที่เก่ียวกับการใช้และการพัฒนา

สารสนเทศ 

   ๓.๔ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. ประยุกต์ใช้งานด้านไอทีอย่าง

เต็มความสมรรถนะ 

 

๔. ตัวชี้วัด 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับการอบรม 

 

๕. เปา้หมาย 

   ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑ เตรียมหลักสูตร สถานที่ วิทยากร และประชาสัมพันธ์  

๗.๒ ดําเนินการอบรม  

๗.๓ ประเมินผล 

 

๘. งบประมาณ : -  

 

๙. การติดตามประเมินผล 

๙.๑ เจ้าหน้าที/่บุคลากร ทําสรุปรายงานการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนาและจัดทําการ

นําเสนอเพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับให้กับผู้ที่สนใจ 

๙.๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ในความรับผิดชอบ เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการทํางาน

อีกทางหน่ึง 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  สกศ.ฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ความรู้ และบุคลากรที่มีความรู้ทันสมัย  

เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติภารกิจและ

ตอบรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนจบวาระของแผนแม่บทการ

พัฒนา รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
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๑๐.๒ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทคของ สกศ.ฯ มีความ

กระตือรือร้น ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีให้ก้าวทันโลก และช่วยกระตุ้นให้บุคลากรแข่งขันผลิต

ผลงานการวิจัย  นําเสนอผลงานสู่สากล นําพาช่ือเสียงและการยอมรับมาสู่ สกศ.ฯ 
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โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซค์ สกศ.รร.จปร.  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.ฯ (ศูนย์กรรมวิธีข้อมูล) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ๒.๑ ความเป็นมา 

  แผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. ประจําปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ กําหนดให้มีการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และ

การตัดสินใจ ให้มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป  ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

  ในภาพรวมของการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ กระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

ได้จัดทํา แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒ - 

๒๕๕๖ เพ่ือรองรับการพัฒนาและปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นทั้ง

ภายในประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากน้ันในปี ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบาย 

บรอดแบนด์แห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายที่เสริมความเข้มแข็งของการดําเนินงานตามกรอบนโยบาย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ของประเทศไทย หรือ ICT ๒๐๒๐ 

ที่กําหนดเป้าหมายให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นสาธารณูปโภค

พ้ืนฐานที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เช่นเดียวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอ่ืนๆ เช่น ไฟฟ้า 

นํ้าประปา และโทรศัพท์ โดยให้มีคุณภาพและความม่ันคงปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล ภายในปี 

พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร์หลักใน ๕ ด้านได้แก่ e-Government, e-Industry, e-

Commerce, e-Education และ e-Society 

  เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององค์กรได้เป็น

อย่างดี โดยเฉพาะในด้านการประมวลผลข้อมูล สกศ.ฯ เป็น นขต. ของ รร.จปร. ที่มีพันธกิจที่

หลากหลาย จําเป็นต้องดําเนินการเก่ียวกับข้อมูลปริมาณมาก เช่น ข้อมูลทะเบียนประวัติและผลการ

เรียน นนร. ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายอํานวยการต่างๆ และข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

ของผู้บริหารระดับกองวิชา และ สกศ.ฯ เป็นต้น 

 ๒.๒ ปัญหาและสาเหตุ 

  สกศ.ฯ ได้ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้าน

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายสารสนเทศ มาโดยตลอด ซึ่งสถานภาพในปัจจุบันด้านฮาร์ดแวร์
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และเครือข่ายมีค่อนข้างเพียงพอ แต่มีลักษณะเหมือนองค์กรอ่ืนๆ ที่รับเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้

งานคือ การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ และการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ยังคงด้อยกว่าทางด้านอ่ืนๆ การดําเนินงานยังใช้ระบบแมนนวลบนฐานของกระดาษเป็น

หลัก เครื่องคอมพิวเตอร์ยังคงถูกนํามาใช้เพ่ือทดแทนเคร่ืองพิมพ์ดีด 

  การดําเนินงานต่างๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้วย

เครื่องมือซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ ทั้งแบบ Commercial และ Open Source ที่สําคัญได้แก่ ซอฟท์แวร์

ประเภทที่ช่วยจัดการฐานข้อมูล (Database Management) ซอฟแวร์ช่วยจัดการกระบวนการ

ทํางาน (Business Process Management) 

 ๒.๓ ความสําคัญ 

  ปัจจัยภายนอกที่ทําให้ สกศ.ฯ ต้องเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

หลายประการ เช่น การรองรับการเปิดหลักสูตรพลเรือนและหลักสูตรปริญญาโท การปรับปรุงจุดอ่อน

ทางด้านงานวิจัยเพ่ือรองรับการประเมินในรอบที่ ๓ ของ สมศ. การผลิต นนร. ให้สามารถรองรับภัย

คุกคามในรูปแบบไซเบอร์ (Cyber warfare) และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เป็นต้น 

ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจําเป็นต้องใช้ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจที่ถูกต้อง แม่นยํา ทันเวลา เทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถตอบสนองความต้องการน้ีได้เป็นอย่างดี  

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล/ระบบสนับสนุนการจัดการกระบวนการท่ีสนับสนุน

การดําเนินงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุน และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 

 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับ

การใช้และการพัฒนาสารสนเทศ 

 ๓.๓ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของ สกศ.ฯ 

๔. ตัวบ่งชี้ 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล 

๕. เป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจเท่ากับ ๓.๕๑ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ เครื่องเซอร์เวอร์จํานวน ๑ เครื่อง 
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  - มี Case แบบ Tower 

  - หน่วยประมวลผลแบบ Quad Core ความเร็วไม่ตํ่ากว่า ๒.๔ Ghz 

  - หน่วยความจําหลัก ไม่ตํ่ากว่า ๘ GB 

  - มี Drive Bay แบบ ๒.๕" SATA ไม่ตํ่ากว่า ๘ ช่อง 

  - มี Gigabit Ethernet Port 

  - รองรับการทํางานแบบ RAID ระดับ ๐ ๑ และ ๕ ได้เป็นอย่างน้อย 

  - มี Harddisk แบบ SATA จํานวน ๔ ลูก ลูกละไม่ตํ่ากว่า ๑ TB 

  - มี DVD ROM แบบ SATA จํานวนไม่ตํ่ากว่า ๑ หน่วย 

  - มี Power Supply จํานวนไม่ตํ่ากว่า ๒ หน่วย ทํางานแบบ Redundant 

 ๗.๒ การพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลและกระบวนการทํางาน (Database and 

Business Process Management System) 

  - ระบบสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่ ให้

ผู้เก่ียวข้องด้าน การดําเนินงานวิจัย เช่น อาจารย์ และผู้สนับสนุนการดําเนินงานวิจัย สามารถดําเนิน

กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย เช่น 

   ๑) จัดการข้อมูลโครงการวิจัยที่กําลังดําเนินอยู่และที่ผ่านมาแล้ว 

   ๒) จัดการข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการประเภทต่างๆ 

   ๓) จัดการข้อมูลโครงงานวิจัย นนร. 

   ๔) จัดการข้อมูลบุคลากรทางการวิจัย 

  ระบบจัดการฐานข้อมูลและกระบวนการทํางาน ต้องสามารถตอบสนองการ

ทํางานของผู้ใช้งาน สามารถแสดงรายงานต่างๆ และสามารถเพ่ิมเติม/ปรับเปลี่ยนรายงานโดยผู้ใช้งาน 

มีการออกแบบ Data Model ของระบบ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่นมีการ Normalize ข้อมูล

จนถึงระดับที่ ๓ ใช้ Naming Convention ที่ชัดเจน เข้าใจง่ายในทุก Table และ Field มีระบบ

รักษาความปลอดภัยแบบ    Role-Based Security ซึ่งอํานวยความสะดวกต่อผู้ดูแลระบบในการ

บริหารจัดการผู้ใช้งาน ออกแบบในลักษณะ Service-Oriented Architecture ซึ่งเป็นการ

เตรียมพร้อมเพ่ือขยาย ต่อยอด และแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติงานกับระบบอื่นๆ ภายในหรือ

ภายนอก สกศ.ฯ 

 ๗.๓ การปรับปรุงเว็บไซต์ สกศ .ฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ ใช้งานท้ังที่ เป็น นนร . 

บุคคลากร และบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศตามสิทธ์ิของตนได้ โดยบูรณาการ

ระบบต่างๆ ที่มีอยู่ให้สามารถแสดงผลในรูปแบบที่สวยงาม ง่ายต่อการเข้าใจ และการปรับเปลี่ยน

บํารุงรักษาระบบ ข้อมูล ที่สามารถแสดงผลบนเว็บไซต์รวมถึง 

  - ข้อมูลโครงการวิจัยต่างๆ โดยเช่ือมโยงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลโครงการวิจัย 



๑๗๗ 
 
  - ข้อมูลปฏิทินการศึกษา 

  - ข่าวสารที่เก่ียวข้อง 

  - ข้อมูลอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สกศ.ฯ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สกศ.ฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบคุลากรที่สามารถใช้สารสนเทศในการปฏิบัติ

ภารกิจและตอบรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนจบวาระของ

แผนแม่บทการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๘ 
 
โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ   สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.ฯ (แผนกฝึกศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามนโยบายของ ทบ. ต้องการส่งเสริมให้กําลังพลของ ทบ. ได้เข้ารับการศึกษาใน

หลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. และสามารถนํากําลังพลท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มาใช้

ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด อีกทั้งให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อ

การศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. โดยเมื่อสิ้นปี ๒๕๕๙ ทบ. จะต้องมีกําลังพลท่ีสําเร็จ

การศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. ปฏิบัติงานที่หน่วย อย่างน้อย ๑ นาย 

 สกศ.ฯ เห็นความสําคัญในการส่งเสริมทางด้านการศึกษาตามนโยบายของ ทบ. จึง

วางแผนเพ่ือส่งเสริมให้กําลังพลของหน่วย ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. โดย

ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้กําลังพลของ สกศ.ฯ ได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. 

ภายใน กห. และสามารถนํากําลังพลที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง

คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด 

 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. รวมทั้งจะ

เป็นการพัฒนาการยุทธร่วมระหว่างเหล่าทัพให้ดีย่ิงขึ้น 

๔. ตัวชี้วัด  

กําลังพลสอบผ่านการศึกษาในหลักสูตรที่เข้ารับการศึกษาหรืออบรม 

๕. เป้าหมาย 

 กําลังพลสอบผ่านการศึกษาในหลักสูตรที่เข้ารับการศึกษาหรืออบรม ๑๐๐% 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ สกศ.ฯ สํารวจและวางแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยจัดทําบัญชีรายช่ือกําลังพล

เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. ในหลักสูตรต่างๆ 



๑๗๙ 
 
 ๗.๒ สกศ.ฯ เสนอบัญชีความต้องการให้ รร.จปร. ทราบ เพ่ือดําเนินการจัดทําฐานข้อมูล

ต่อไป 

๘. งบประมาณ : งบประมาณจากหน่วยเหนือ 

๙. การติดตามประเมินผล 

 มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด อย่างน้อย ๒ นาย เมื่อสิ้นสุด

ปีงบประมาณที่ ๒๕๕๙ 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีกําลังพลของหน่วยสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห.เพ่ิมมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๑๘๐ 
 
โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ   สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วย สกศ.ฯ เป็นหน่วยที่ให้ความรู้แก่ นนร. ในระดับอุดมศึกษา จําเป็นต้องมีบุคลากร   

ทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในการให้ความรู้แก่ นนร. ดังน้ัน บุคลากรทางการ

ศึกษาของ สกศ.ฯ ควรได้รับความรู้เพ่ิมเติมในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการ

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ นนร. ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

 ๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น 

 ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทํางานซึ่งเป็นผลดีต่อ

องค์กร 

๔. ตัวชี้วัด  

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 

๕. เป้าหมาย 

 บุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น  ๕ นาย 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ จัดประชุมส่งอาจารย์เข้ารับทุนการศึกษาของ ทบ. โดยให้ศึกษาในประเทศ 

 ๗.๒ จัดประชุมส่งอาจารย์เข้ารับการศึกษาโดยใช้ทุนส่วนตัว และใช้เวลาราชการเต็ม

เวลา 

 ๗.๓ อนุมัติให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ โดยใช้เวลา

นอกราชการและเวลาราชการบางส่วน 

๘. งบประมาณ  

 ๘.๑ งบประมาณประจําปีของ ทบ. 



๑๘๑ 
 
 ๘.๒ ทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 

 ๘.๓ กําลังพลท่ีเข้ารับการศึกษาออกทุนการศึกษาเอง 

๙. การติดตามประเมินผล 

 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามเป้าหมาย 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 บุคลากรทางการศึกษามีการศึกษาสูงขึ้น และสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ

เรียนการสอน นนร. ได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๘๒ 
 
โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ  สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 รร.จปร. เป็นสถาบันการศึกษาของ ทบ. มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และดําเนินการฝึก 

นนร. รับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับ นนร. ให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า 

ทันสมัย และ   ได้มาตรฐาน รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ ทบ. สถานการณ์ และเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงไป การเพิ่มพนูความรู้ใหก้บัอาจารยแ์ละกาํลงัพลนบัว่ามีความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ เพื่อ

พฒันาศกัยภาพของ รร.จปร. และยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกําลังพล 

เพ่ือให้มีความรู้มากขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการทหารและด้าน

อ่ืนๆ 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ สกศ.ฯ ให้มีความเข้มแข็งทาง

วิชาการ ความสามารถในการสอนและการวิจัย 

 ๓.๒ เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้ของอาจารย์ในด้านวิชาการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

เป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของอาจารย์ในเรื่องการดําเนินงานทางวิชาการ การจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย และการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 ๓.๓ เพ่ือให้ สกศ.ฯ สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่ไปศึกษา 

๔. ตัวชี้วัด 

 บุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษาสูงขึ้น 

๕. เป้าหมาย 

ปริญญาเอก ๑ นาย  ปริญญาโท ๒ นาย 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ สกศ.ฯ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ เพ่ือขอรับ

ทุนการศึกษาในต่างประเทศ และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 



๑๘๓ 
 
 ๗.๒ สกศ.ฯ โดยคณะกรรมการบริหาร สกศ.ฯ พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาให้

ครบตามจํานวนทุนการศึกษาที่ได้รับทุนจาก ทบ. ในแต่ละปีงบประมาณ ภายในเดือนเมษายนของทุก

ปี 

 ๗.๓ สกศ.ฯ รวบรวมสถิติของผู้รับทุนการศึกษาในต่างประเทศ 

๘. งบประมาณ : ใช้งบประมาณจาก ทบ. 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ๙.๑ ประเมินผลจากจํานวนอาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษา 

 ๙.๒ อาจารย์ สกศ .ฯ สามารถนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาในต่างประเทศ มา

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน นนร. การวิจัยของ รร.จปร. การปฏิบัติงาน และในชีวิตประจําวันได้ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑  อาจารย์ สกศ.ฯ ได้พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริม

การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ รร.จปร. และ ทบ. 

 ๑๐.๒  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กับอาจารย์และนักวิชาการใน

ต่างประเทศ โดยสามารถนําความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการ มา

พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 ๑๐.๓ อาจารย์ สกศ.ฯ สามารถนําความรู้ แนวคิดใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้ นนร. ได้อย่าง

ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๔ 
 
โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์ เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ  สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ภายใต้บริบทของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

รวมทั้งรัฐบาลกําหนดการปฏิรูประบบราชการและการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่มุ่งเน้นการดําเนินการโดย

มีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ทบ. ซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมกําลังและป้องกัน

ราชอาณาจักร จึงมีความจําเป็น ที่จะต้องกําหนดความคาดหมายหรือวิสัยทัศน์ที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน

ของกําลังพลในกองทัพที่ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิสอดคล้องกับนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนา 

ทบ. ว่าด้วยการพัฒนากําลังพล มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกําลังพล ให้สามารถก้าวทัน      

การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เทคโนโลยีการทหาร และด้านอ่ืนๆ โครงการส่งกําลังพลเข้าร่วม         

การประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ ของ        

สกศ.รร.จปร. จึงเป็นการดําเนินการที่สามารถตอบสนองนโยบายของ ทบ. โดยเป็นการเพ่ิมพูนความรู้

และพัฒนากําลังพล ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาทหาร วิชาชีพ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจาํวันได้ 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร/อาจารย์ สกศ.ฯ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนากับ

หน่วยงาน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 

 ๓.๒ เพ่ือให้อาจารย์ สกศ.ฯ สามารถนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและ

ประกอบ การเรียนการสอน นนร. ได้ 

 ๓.๓ เพ่ือให้ สกศ.ฯ สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและ

เอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 

๔. ตัวชี้วัด  

จํานวนผู้บริหาร/อาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา 

๕. เป้าหมาย 

 มีผู้บริหาร/อาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา ๓๐ นาย 



๑๘๕ 
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๖  

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ นขต.สกศ.ฯ ส่งแผนการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานทั้ง

ของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ ประจําปีให้ สกศ.ฯ ห้วง ก.ค. ของทุกปี 

 ๗.๒ สกศ.ฯ รวบรวมแผนและประชุมร่วมกับ นขต.สกศ.ฯ ในการจัดทําแผนการส่ง

กําลังพล   เข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและ

ต่างประเทศ เพ่ือขออนุมัติและเสนอของบประมาณจาก รร.จปร. ประจําปี ห้วง ส.ค. ของทุกปี 

 ๗.๓ สกศ.ฯ ดําเนินการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานทั้งของ

ภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ เมื่อได้รับการจัดสรรที่น่ังจาก ทบ. หรือหน่วยราชการ

อ่ืน และให้การสนับสนุนแก่ นขต.สกศ.ฯ เมื่อได้รับการร้องขอ 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ๙.๑ ประเมินผลจากจํานวนกําลังพลท่ีเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานท้ัง

ของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ 

 ๙.๒ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรู้ที่ได้จากการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานท้ัง

ของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน 

และในชีวิต ประจําวันได้ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ กําลังพล สกศ.ฯ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ กับ

นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ปฏิบัติงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยสามารถ

นําความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา มาพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอนและงานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 ๑๐.๒ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา กับ

หน่วยงาน ของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ มาสร้างองค์ความรู้แก่หน่วยงานได้ 

 ๑๐.๓ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถเพ่ิมพูนศักยภาพและประสบการณ์ของตนเอง และนํา

ความรู้แนวคิดใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้ นนร. ได้ 

 
 
 
 



๑๘๖ 
 
 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ   สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และดําเนินการฝึก นนร. รับผิดชอบปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับ นนร. ให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐาน 

รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของ ทบ. สถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รร.จปร. 

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายในการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ รร.จปร. 

โดยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ที่ผ่านมาได้มีการทําบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันภายนอก เพ่ือพัฒนาทางวิชาการ 

งานวิจัยและสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาร่วมกัน มีการบูรณา

การการเรียนการสอนอันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่เข้มแข็ง พัฒนาสังคม

และประเทศชาติ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาที่เข้มแข็งต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาทางวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่

แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งส่งเสริมการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ 

รร.จปร. และ ทบ. 

 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ในด้านวิชาการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เป็น

การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของอาจารย์ในเรื่องการดําเนินงานทางวิชาการ การจัดการ

เรียนการสอน     การวิจัย และการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 ๓.๓ เพ่ือให้ สกศ.ฯ สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและ

ภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 

๔. ตัวชี้วัด  จํานวนผลงาน/กิจกรรมทางวิชาการ 

๕. เป้าหมาย 

จํานวนผลงาน/กิจกรรมทางวิชาการ ๑๐ งาน 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 



๑๘๗ 
 
 

๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑ สกศ.ฯ ดําเนินการให้บริการทางวิชาการ โดยส่งกําลังพลเข้าร่วมเป็นอาจารย์

พิเศษ  บรรยายพิเศษ คณะกรรมการด้านวิชาการและวิชาชีพ และคณะทํางานวิจัยร่วมกับสถาบัน

ภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันภายนอก นขต.สกศ.ฯ ส่ง

แผนการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนภายใน

และต่างประเทศประจําปี ให้ สกศ.ฯ ห้วง ก.ค. ของทุกปี 

 ๗.๒ นขต.สกศ.ฯ รวบรวมสถิติในด้านการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอก 

ทั้งในและต่างประเทศ ให้ สกศ.ฯ ห้วง ส.ค. ของทุกปี 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ๙.๑ ประเมินผลจากจํานวนกําลังพลที่ให้บริการทางวิชาการกับสถาบันภายนอก ทั้ง

ภายในและต่างประเทศ 

 ๙.๒ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการให้กับสถาบัน

ภายนอก ภายใน และต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน นนร. การวิจัยของ รร.จปร. 

การปฏิบัติงาน และในชีวิตประจําวันได้ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ กําลังพล สกศ.ฯ ได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการ

สร้าง องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ รร.จปร. และกองทัพ 

 ๑๐.๒ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กับนักวิชาการ นักวิจัย 

และผู้ปฏิบัติงาน โดยสามารถนําความรู้ ข้อมูล และประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการ 

มาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 ๑๐.๓ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรู้ แนวคิดใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้ นนร. ได้อย่าง

ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 
 
โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 

 ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา) 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. หน่ึงในตัวบ่งช้ีเป็นด้าน

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ซึ่งเก่ียวข้องกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

การนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

 สกศ.ฯ มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ จํานวนมาก จึงมีความสามารถทําผลงานวิจัย 

งานสร้างสรรค์ หรือผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานกํากับมาตรฐานการศึกษา จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดทํา

โครงการเพ่ือการวิจัยอาจารย์และ นนร. 

๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 

๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัย ในระดับกองทัพ 

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

๔. ตัวชี้วัด 

จํานวนอาจารย์ที่ทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 

๕. เป้าหมาย 

จํานวนอาจารย์ที่ทํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๒๐% จากจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 

 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ :  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑ การดําเนินการในภาพรวม 

  จัดทําเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางในการทําให้การปฏิบัติงานของนักวิจัยและผู้เก่ียวข้อง 

เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น การขอใช้ผลงานวิจัย และการค้นหาโครงการวิจัย แหล่งทุน และ

แหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 



๑๘๙ 
 

๗.๒ การดําเนินการด้านการสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์ 

๑) ดําเนินการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวข้อวิจัยที่เป็นที่ต้องการของกองทัพ และอยู่

ภายใต้ศักยภาพการดําเนินการของบุคลากรภายใน สกศ.ฯ 

๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่

ตอบสนองความต้องการในการดําเนินภารกิจของสํานักงานวิจัย สกศ.ฯ และการเฝ้าติดตาม

ประสิทธิภาพของการดําเนินการตามตัวบ่งช้ีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการวิจัย

และงานสร้างสรรค์ ของ สกศ.ฯ 

๓) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด/ดูงานด้านการวิจัย กับหน่วยงานที่มีประสบการณ์

ด้านการดําเนินการวิจัย 

๔) กําหนดระเบียบที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการ

ดําเนินการวิจัยและการเผยแพร่ เช่น ค่าพิจารณาผลงานสําหรับการเผยแพร่ ค่าลงทะเบียนในการนํา

ผลงาน  ไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ค่าตอบแทนนักวิจัยเมื่อผลงานได้รับการตีพิมพ์ 

๘. งบประมาณ : ตามท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยเหนือ 

๙. การติดตามประเมินผล 

 สกศ.ฯ ดําเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลให้ รร.จปร. ทราบ ทุกสิ้นปี

การศึกษา 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑  สกศ.ฯ มีการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนา 

 ๑๐.๒  มีผลการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปต่อยอดและใช้งานในระดับ

กองทัพบก ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 
 
โครงการสนบัสนนุการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนา

นักวิจัย รร.จปร.  

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ : สกศ.รร.จปร. ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบ กตก.สกศ.รร.จปร. (แผนกฝึก-ศึกษา)  

๒. หลักการและเหตุผล  

การตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นที่

ยอมรับในวงวิชาการ และเป็นดัชนีที่ช้ีวัดคุณภาพและผลสําเร็จของงานวิจัยที่สําคัญ สกศ.ฯ ได้

ตระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมให้อาจารย์ที่ทํางานวิจัย ได้นําผลงานไปเผยแพร่และตีพิมพ์ใน

ระดับนานาชาติ จึงต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ที่ทํางานวิจัย นําผลงานวิจัยไปนําเสนอ

และตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ อันจะเป็นการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของ สกศ.ฯ ให้สูงขึ้น และจะ

เป็นแนวทางหน่ึงที่ช่วยเพ่ิมจํานวนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของ รร.จปร. ได้  

๓ วัตถุประสงค์โครงการ  

๓.๑  เพ่ือส่งผลงานวิจัยของอาจารย์ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

๓.๒  เพ่ือส่งอาจารย์ไปนําเสนอผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ  

 

๔. ตัวชี้วัด  

จํานวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 

๕. เปา้หมาย  

ผลงานได้รับการตีพิมพ์ ๕๐ ผลงาน 

๖. ระยะเวลาดําเนนิการ ม.ค. – ธ.ค. ๒๕๕๗  

๗. วิธีดําเนนิการ 

๗.๑ อาจารย์ที่ต้องการส่งผลงานเพ่ือตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอกเสนอความ

ต้องการงบประมาณ 

๗.๒ อาจารย์นําเสนอบทความท่ีตีพิมพ์ 

๗.๓ อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติให้ให้ สกศ.ฯ ทราบ 

๘. งบประมาณ  - 

 



๑๙๑ 
 
๙. การประเมินผล 

สรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ เพ่ิมผลงานตีพิมพ์ของคณาจารย์ รร.จปร. ทําให้เกิดการยอมรับทางวิชาการกับ

สถาบันการศึกษาภายนอก 

๑๐.๒ เกิดการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของอาจารย์ของ รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 
 
โครงการสนับสนุนการจัดทําบทความทางวิชาการ 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ    สภาอาจารย์ 

๒. หลักการและเหตุผล 

สกศ.ฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดทําบทความทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา ทั้ง

ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศิลปศาสตร์  นอกจากน้ียังเป็นส่วน

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะทางด้านวิชาการให้กับอาจารย์และนักเรียนนายร้อย 

สกศ.ฯ ได้สนับสนุนให้อาจารย์ได้ใช้ความรู้ และเคร่ืองมือภายใน สกศ.ฯ ให้เต็มประสิทธิภาพ เพ่ือเป็น

ประโยชน์ทั้งกับสถาบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองทัพบก  

๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือให้การสนับสนุนการจัดทําบทความทางวิชาการ 

๓.๒  เพ่ือให้มกีารแบ่งมอบความรับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําบทความทาง

วิชาการ 

๔. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

จํานวนการจัดทําบทความทางวิชาการ 

๕. เป้าหมาย 

จํานวน ๕๕  บทความ 

๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑. จัดเวทีการนําเสนอบทความให้แก่อาจารย์ 

๖.๒  จัดทําวารสารที่เข้าสู่มาตรฐาน CTI เพ่ือรองรับบทความของอาจารย์ส่วนการศึกษา 

และเป็นที่ยอมรับของสํานักงานกํากับมาตรฐานอุดมศึกษา 

๖.๓ ติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

 ๖.๔ ประชุมสรุปและประเมนิผลการดําเนินการ.  

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ม.ค.57 – ธ.ค.57 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ - 

 



๑๙๓ 
 
๙. การประเมินผล 

สรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑๐. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ อาจารย์ สกศ.ฯ ได้รับการพัฒนาด้านงานวิจัยและการเขียนบทความทางวิชาการ 

๑๐.๒ เกิดการยอมรับศักยภาพทางวิชาของอาจารย์ สกศ.ฯ ในแวดวงวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๔ 
 
โครงการการจัดการความรู้ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจําปี 

๒๕๕๗ 

ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. ผู้รับผิดชอบ กวค.สกศ.รร.จปร. 

๒.   หลักการและเหตุผล 

สกศ.ฯ เป็นส่วนหน่ึงของ รร.จปร. ซึ่งเป็นสถาบันที่สร้างนายทหารสัญญาบัตรหลักของ

กองทัพบก  มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้นําที่มีความ

จงรักภักดีต่อประเทศชาติ ราชบัลลังก์  มีความรู้พ้ืนฐานระดับปริญญาตรี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมี

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบในการให้การศึกษาแก่

นักเรียนนายร้อย ให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมทั้งสอดคล้องกับความ

ต้องการของกองทัพบก สถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีภารกิจสรุปได้ดังน้ี 

- เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นํา มีวินัย รู้แบบธรรมเนียมของ

กองทัพ อุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 

- มีความรู้ ความสามารถ ขั้นพ้ืนฐานในการนําทหาร ระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ และมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

- มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพทหารและช่วยพัฒนากองทัพ 

- มีความเข้มแข็ง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนา 

และดํารงความเข้มแข็ง ของสมรรถภาพ ร่างกาย ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กําลัง

พลในหน่วยของตน 

- มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา เพียงพอสําหรับเสริมสร้างคุณลักษณะข้างต้น 

และเป็นผู้ที่ทันโลกทันเหตุการณ์ 

- มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 โลกและบ้านเมืองในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก มีรายละเอียดสรรพวิชาที่

เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งมากมายมหาศาล ประเทศไทยคือที่หน่ึงที่เป็นศูนย์รวมของผู้มีความรู้เป็นศูนย์รวม

นักวิจัยหรือมีองค์ความรู้อย่างมากมายเช่นกัน ประเทศไทยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนา

ความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 



๑๙๕ 
 
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี

ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ...”  

ดังน้ัน สกศ.ฯ จึงได้มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้  (KM Action Plan) เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการบริหารจัดการความรู้ของ สกศ.ฯ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และได้แต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดการความรู้ สกศ.ฯ เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรู้มาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ น้ีได้พิจารณากําหนดนโยบาย ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) 

เป้าหมายและกระบวนการ รวมทั้งจัดทําแผนให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของกองทัพบก 

ในหัวข้อ การรักษาความมั่นคงของรัฐ และตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของ รร.จปร. ในหัวข้อ 

การสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับ

ในเชิงวิชาการ อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนําไปสู่สัมฤทธิผล ในการดําเนินงานของหน่วย ฯ ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดตามแผนการดําเนินงานการจัดการความรู้ 
 

 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในหน่วยงานเพ่ือให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

๓.๒ สนับสนุนให้มีการประมวลความรู้ในหน่วยงานในด้านต่างๆเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานเพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้น 

๓.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการมีส่วนร่วมผลักดันการจัดการความรู้ในหน่วยงานและเกิดการ

เรียนรู้ร่วมกัน 

๓.๔ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างและเช่ือมโยงความรู้ การจัดเก็บและเช่ือมโยงฐานข้อมูล

ความรู้ เพ่ือให้สามารถมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

๔. ตัวชี้วัด 

จํานวนเรื่องในการจัดการความรู้    

๕. เป้าหมาย  

จํานวน ๑๑  เรื่อง 

 

๖. แนวทางพอสงัเขป 

แนวทางสําหรับหัวข้อการจัดการความรู้ตามท่ี ทบ.กําหนด แบ่งออกเป็น ๖ ประเภท ได้แก่ 

๖.๑  ความรู้ทางทหารแยกตามสายงาน 

๖.๒  แนวทางในการปฏิบัติงาน 

๖.๓  บทเรียนจากการปฏิบัติงาน 



๑๙๖ 
 

๖.๔  ความรู้ด้านวิชาชีพ 

๖.๕  ภูมิปัญญา 

๖.๖  อ่ืน ๆ 

๗. สถานทีดํ่าเนนิการ/หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

สกศ.ฯ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ คณะทํางานการจัดการความรู้  สกศ.ฯ   

วิธีการดําเนินงานโครงการ 

ห้วงเวลา กิจกรรมการจดัการความรู้ หมายเหตุ 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๖ จัดทําแผนงาน กําหนดหัวข้อ และตั้งคณะทํางาน (KM Team) กองวิชา 

ม.ค.๕๗  กองวิชาฯ ส่งหัวข้อ และคณะทํางาน ให้ สกศ.ฯ กองวิชา 

ม.ค. – มิ.ย ๕๗ ดําเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรมการจัดการความรู้ 

- การสร้างและแสวงหาความรู้ 

- การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

- การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

คณะทํางานกอง

วิชา 

มิ.ย.๕๗ จัดทําเป็นรูปเล่มตามรูปแบบท่ีกําหนด คณะทํางานกอง

วิชา 

ก.ค. – ก.ย. ๕๗ ดําเนินการในข้ันการเข้าถึงความรู้ โดยการนําองค์ความรู้ เผยแพร่

ใน website เพ่ือให้ข้าราชการได้เข้าถึงแหล่งความรู้ 

คณะทํางานกอง

วิชา 

ก.ย. – ต.ค. ๕๗ จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ สกศ.ฯ/รร.จปร. 

ต.ค. – ธ.ค. ๕๗ การประเมินและมอบรางวัล สกศ.ฯ/รร.จปร. 

๘. ความพร้อม 

สกศ.ฯ เป็นหน่วยงานการศึกษา ที่ประกอบไปด้วยหน่วยขึ้นตรงที่มีความชํานาญในวิชาชีพ

หรือกองวิชา ๑๒ กองวิชา มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีความชํานาญในส่วนของตน และเคร่ืองไม้

เครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งเป็นหลักประกันที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมที่จะทําโครงการการ

จัดการองค์ความรู้ได้อย่างสมบูรณ์  

๙. ระยะเวลาการดําเนนิโครงการ 

ต.ค. ๕๖ – ธ.ค. ๕๗   

๑๐. ความต้องการงบประมาณ : งบประมาณของโครงการทั้งสิ้นเป็นเงิน  ๑๖,๐๐๐  บาท ( หน่ึง

หมื่นหกพันบาทถ้วน)  โดยรายละเอียดความต้องการงบประมาณ แบ่งเป็น 

             ๑๐.๑.  ค่าอุปกรณ์สํานักงานและอุปกรณ์สิ้นเปลือง ๖,๐๐๐.-บาท 

       ๑๐.๒   ค่าดําเนินการจัดการประเมินรวมของรางวัล     ๑๐,๐๐๐.- บาท 



๑๙๗ 
 
๑๑. การควบคุม กํากับ และประเมินผล 

       คณะทํางานการจัดการองค์ความรู้ สกศ.ฯ จะติดตามประเมินผลการจัดการความรู้โดย

มุ่งเน้นวัดผลสําเร็จ ๒ ประเด็น ได้แก่ด้านระบบและกระบวนการจัดการความรู้ และด้านผลลัพธ์  

๑๑.๑ ตัวชี้วัดความสาํเร็จของโครงการ 

๑๑.๑.๑ จํานวนหัวข้อการจัดการความรู้ภายใน สกศ.ฯ 

๑๑.๑.๒ การดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

๑๑.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล 

๑๑.๒.๑ การจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 

๑๑.๒.๒ แบบสํารวจ / แบบประเมินโครงการ 

๑๑.๓ การประเมินผลสําเรจ็ของแผนงาน/โครงการ 

๑๑.๓.๑ จํานวนหัวข้อการจัดการความรู้ของ สกศ.ฯ ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ หัวข้อ 

๑๑.๓.๒ ความพึงพอใจของโครงการอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ระดับคะแนนมากกว่าหรือ

เทียบเท่ากับ   

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑๒.๑ ได้การจัดการความรู้ใน สกศ.ฯ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยงาน 

๑๒.๒ เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้นภายใน สกศ.ฯ  

๑๒.๓ เกิดการจัดเก็บและเช่ือมโยงฐานข้อมูลความรู้ ทําให้สามารถมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 
 
โครงการบริการทางวิชาการ ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย  

แผนการปฏิบัติราชการ  สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๑) โครงการสนบัสนนุและส่งเสริมให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงาน

อ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวล.ฯ 

๒. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนงานการบริการวิชาการ ที่จัดขึ้นตามนโยบายประกัน

คุณภาพการศึกษาของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กําหนดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ 

ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอ่ืน ทั้งภายในและภายนอกสถาบันขึ้น เพ่ือให้

คําแนะนํา ความรู้และประสบการณ์แก่หน่วยงานอ่ืน สังคม ชุมชนและประเทศชาติต่อไป รวมทั้งการ

นําประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและประสบการณ์มาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียน

การสอนให้แก่ นนร. ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ สกศ.ฯ ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการ

ให้บริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ และสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาด้านการเรียน

การสอน รวมถึงการดําเนินงานวิจัย อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับอาจารย์ในกองวิชาต่อไป 

๓.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการและวิชาชีพทหารท่ี

ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

๓.๓ เพ่ือให้อาจารย์ สกศ.ฯ ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ นําไปถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ

หน่วยงานอ่ืน สังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 

๔. ตัวชี้วัด 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๕. เปา้หมาย ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕   

๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน  ๑ ม.ค. ๕๗ – ๓๑ ธ.ค. ๕๗ 

๗. วิธีดําเนนิการ 



๑๙๙ 
 

๗.๑ จัดทําแผนงาน กําหนดผู้รับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงค์ที่

กําหนดไว้ 

๗.๒ ช้ีแจงโครงการและกิจกรรมให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

๗.๓ ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

๗.๔ ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

๗.๕ นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการทํา

วิจัย 

 ๘. งบประมาณ  

ใช้ทรัพยากร บุคลากรของหน่วยงานที่มีอยู่ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากหน่วยเหนือเมื่อแผนงานได้รับการอนุมัติ 

 ๙. การประเมินผล 

ทําการประเมินผลการดําเนินการจากปัญหา ข้อขัดข้องในการดําเนินงานตามแผน

และโครงการเป็นประจําทุกเดือน โดยให้อาจารย์ ผู้บริหารร่วมประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการ 

และนําข้อเสนอแนะ มาทําการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องต่างๆต่อไป 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 

จากากรให้บริการวิชาการและเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยงานของตัวเอง 

๑๐.๒  สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สังคม ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการ

บริการวิชาการตามวัตถุประสงค์ 

๑๐.๓  นนร. ได้รับประโยชน์จากการนําความรู้และประสบการณ์ในการ

ให้บริการวิชาการของอาจารย์ มาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน 

๒) โครงการสนับสนนุและสง่เสริมให้อาจารย์เปน็อาจารย์ที่ปรึกษา/ กรรมการวิทยากร/  

กรรมการวิชาชีพ/ กรรมการวิทยานพินธภ์ายในและภายนอกสถาบนั 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวล.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนงานการบริการวิชาการ ที่จัดขึ้นตามนโยบายประกัน

คุณภาพการศึกษาของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กําหนดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้



๒๐๐ 
 
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ กรรมการวิทยากร/  กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายใน

และภายนอกสถาบันขึ้น เพ่ือให้คําแนะนํา ความรู้และประสบการณ์แก่หน่วยงานอ่ืน สังคม ชุมชน

ปละประเทศชาติต่อไป รวมท้ังการนําประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและประสบการณ์มาทําการ

วิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้แก่ นนร.ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ สกศ.ฯ ได้มีประสบการณ์ในการให้บรกิารวิชาการ

กับหน่วยงานต่างๆ และสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาด้านการเรียนการสอน รวมถึง

การดําเนินงานวิจัย อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับอาจารย์ใน สกศ.ฯ ต่อไป 

๓.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ กรรมการ

วิทยากร/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ภายในและภายนอกสถาบัน 

 

๔. ตัวชี้วัด ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๕. เปา้หมาย ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๗. วิธีดําเนนิการ 

๗.๑ จัดทําแผนงาน กําหนดผู้รับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงค์ที่

กําหนดไว้ 

๗.๒ ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

๗.๓ ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

๗.๔ นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการทํา

วิจัย 

๘. งบประมาณ - 

๙. การประเมินผล 

การเก็บแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการบริการทางวิชา ภายหลังจากเสร็จ

สิ้นการบริการวิชาการ 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 



๒๐๑ 
 

๑๐.๑ อาจารย์ สกศ.ฯ ได้รับการเพ่ิมพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 

จากากรให้บริการวิชาการและเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยงานของตัวเอง 

๑๐.๒ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สังคม ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการบริการ

วิชาการตามวัตถุประสงค์ 

๑๐.๓ นนร. ได้รับประโยชน์จากการนําความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการ

วิชาการของอาจารย์ มาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน 
 

๓) โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ / 

ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวล.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนงานการบริการวิชาการ ที่จัดขึ้นตามนโยบายประกัน

คุณภาพการศึกษาของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้กําหนดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้

ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนขึ้น เพ่ือให้

คําแนะนํา ความรู้และประสบการณ์แก่หน่วยงานอ่ืน สังคม ชุมชนและประเทศชาติต่อไป รวมทั้งการ

นําประโยชน์จากการให้บริการวิชาการและประสบการณ์มาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียน

การสอนให้แก่ นนร. ต่อไป 

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ สกศ.ฯ ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ในการ

ให้บริการวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ และสามารถนําความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาด้านการเรียน

การสอน รวมถึงการดําเนินงานวิจัย อันเป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับอาจารย์ใน สกศ.ฯ ต่อไป 

๓ .๒ เ พ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/

ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 

๓.๓ เพ่ือให้อาจารย์ สกศ.ฯ ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ นําไปถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเมื่อได้รับการร้องขอ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับ

หน่วยงานอ่ืน สังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 

๔. ตัวชี้วัด 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 



๒๐๒ 
 

๕. เปา้หมาย ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ 

๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน  ปีการศึกษา ๒๕๕๗      

๗. วิธีดําเนนิการ 

๗.๑ จัดทําแผนงาน กําหนดผู้รับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงค์ที่

กําหนดไว้ 

๗.๒ ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 

๗.๓ ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

๗.๔ นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน ตลอดจนการทํา

วิจัย 

 

๘. งบประมาณ -  

 ๙. การประเมินผล 

การเก็บแบบสอบถามระดับความพึงพอใจในการบริการทางวิชา ภายหลังจากเสร็จ

สิ้นการบริการวิชาการ 

 ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ จาก

การให้บริการวิชาการและเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับหน่วยงานของตัวเอง 

๑๐.๒ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สังคม ชุมชน ได้รับประโยชน์จากการบริการ

วิชาการตามวัตถุประสงค์ 

๑๐.๓ นนร. ได้รับประโยชน์จากการนําความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการ

วิชาการของอาจารย์ มาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงด้านการเรียนการสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐๓ 
 
โครงการบริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ  สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

๑. ผู้รับผิดชอบ    กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

สกศ.ฯ มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้และความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้การใช้

ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างคุ้มค่า สกศ.ฯ จึงสนับสนุนให้อาจารย์บริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุ โดย

ผลิตรายการประเภทความรู้ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ซึ่งล้วนแต่เป็นภารกิจที่ส่งเสริมให้ อจ.สกศ.ฯ 

ได้เผยแพร่ความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน  

๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 

๓.๒ เพ่ือพัฒนา อจ.สกศ.ฯ ให้มีศักยภาพทางภาษา 

๔.ดัชนีชี้วัด  

คะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ 

๕.  เป้าหมาย   

ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการ ๓.๕๑   

๖. ระยะเวลาดําเนนิการ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

๗. วิธีดําเนนิการ  

เพ่ือให้การบริการทางวิชาการของ สกศ.ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดวิธีการ

ดําเนินงาน ดังน้ี 

๗.๑ การบริการวิชาการดําเนินงานตามคู่มือประกันคุณภาพ สกศ.ฯ 

๗.๒ กําหนดกองวิชาที่เป็นหน่วยรับผิดชอบรอง 

๗.๓  รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานบริการวิชาการ 

๗.๔ ประเมินผลแผนงาน / การดําเนินงานบริการวิชาการทุกโครงการ/กิจกรรม พร้อมทั้ง

สรุปผลการประเมินเพ่ือนําไปปรับปรุงและพัฒนา                                                       

๘. งบประมาณ   - 

 



๒๐๔ 
 
๙. การติดตามประเมินผล 

ให้มีการประเมนิผลแผนงาน การดําเนินงาน และสรุปผลการประเมินในแต่ละภารกิจ / 

กิจกรรม /โครงการ ฯลฯ เพ่ือนําผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  อจ. สกศ.ฯ ได้พัฒนาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนํามาประยุกต์ใช้

กับการเรียนการสอน นนร. 

๑๐.๒ ประชาชนได้รับความรู้ทางวิชาการสามารถนําไปใช้กับการดําเนินชีวิตจริงได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๕ 
 
โครงการบริการทางวชิาการทางระบบสารสนเทศ 
ประกอบแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศกึษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล  

สกศ.ฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่สําคัญ คือ จัด

การศึกษาด้านวิชาการในระดับปริญญาตรีให้แก่ นนร. ในสาขาต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนด

ของสถานศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา และ

สภาวิศวกรโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้

ความรู้ด้านวิชาการกับการทํางานราชการ ด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของ สกศ.ฯ ดังกล่าว

ข้างต้น จึงทําให้ สกศ.ฯ เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม และมีศักยภาพทั้งทางด้านบุคลากร โดยเฉพาะ

อาจารย์ของ สกศ.ฯ เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเป็นอย่างดี ทั้งทางด้านการสอนและ

การทําวิจัย อีกทั้งเคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศ ของ สกศ.ฯ ก็มีความสมบูรณ์และ

ทันสมัย ดังน้ัน สกศ.ฯ จึงมีขีดความสามารถที่จะนําศักยภาพทุกด้านที่มีอยู่ ที่จะเผยแพร่ความรู้ต่างๆ 

ให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รร.จปร. หรือบุคคลต่างๆ ที่มีความสนใจค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติมทางระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นการบริการทางวิชาการ ทั้งน้ีนอกจาก

จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการพัฒนาประสบการณ์ให้แก่กําลังพล สกศ.ฯ อีกทางหน่ึงด้วย  

๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการใช้ศักยภาพด้านต่างๆ ที่มีอยู่ของ สกศ.ฯ บริการทางด้านวิชาการให้แก่

หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอก รร.จปร. หรือ บุคคลต่าง ๆ ที่มีความสนใจค้นคว้าหาความรู้

เพ่ิมเติมทางระบบสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นการบริการทางวิชาการ 

๓.๒ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ ประสิทธิภาพ และความรู้ของกําลังพล สกศ.ฯ  

๔. ตัวชี้วัด 

 จํานวนคร้ังในการเข้าชม 

๕. เปา้หมาย  

จํานวนผู้เข้ามาใช้บริการวิชาการจาก สกศ. ฯ จํานวน ๑๐๐ ครั้ง /ปี 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 



๒๐๖ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ  

๗.๑ จัดทํากําหนดการ/กิจกรรมบริการทางด้านวิชาการในมิติ/รูปแบบต่างๆ  

๗.๒ ขออนุมัติดําเนินการตามกําหนดการ/กิจกรรมที่จัดทาํไว้  

๗.๓ ดําเนินการตามห้วงเวลาที่กําหนด  

๗.๔ ติดตามและประเมินผล  

๗.๕ รายงานผลการดาํเนินงาน 
๘. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจาก รร.จปร.  

๙. การติดตามประเมินผล  

 ๙.๑ ติดตามผลการดําเนินงานเมื่อจากรายงานสรุปเสร็จสิน้กิจกรรมบริการทางด้านวิชาการ  

 ๙.๒ ประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานที่รับการสนับสนุนการบริการทางด้านวิชาการจาก  

สกศ.ฯ  

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ  

 ๑๐.๑ เป็นการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ใหแ้ก่กําลังพล สกศ.ฯ เพ่ือเป็นการใช้ศักยภาพด้าน

ต่างๆ ที่มีอยู่ของ สกศ.ฯ เป็นประโยชน์แก่สังคม 

 ๑๐.๒ การพัฒนาข้อมูลทางวิชาการ  

 ๑๐.๓ ประสบการณ์ที่ได้รับจากหน่วยงานอ่ืนสามารถนํามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา สกศ.ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐๗ 
 
โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์  

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศกึษา ๒๕๕๗ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

กอศ.ฯ ได้รับมอบหมายจาก รร.จปร. ให้เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษแก่

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่

ได้รับการคัดเลือกจากนักเรียนที่มีฐานะยากจน ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ให้

มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ ประเทศอินเดีย 

๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง ๔ ทักษะคือ การเขียน การ

อ่าน การฟัง การพูด รวมทั้งการปูพ้ืนฐานด้านไวยากรณ์และฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการภาษา ให้แก่

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับคัดเลือกไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย 

๔.ตัวชี้วัด ความพึงพอใจของผู้เรียน 

๕. เป้าหมาย 

ความพึงพอใจ ๓.๕๑ 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (มีนักเรียนทุนมาเรียนทุกปี) 

๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑ ประสานกับ สกศ.ฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนภารกิจ 

๗.๒ รายงาน สกศ.ฯ เพ่ือขออนุมัติดําเนินโครงการ 

๘. งบประมาณ :  ๑๐,๐๐๐ บาท  

๙. การติดตามประเมินผล 

 ตอบแบบสอบถาม 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 



๒๐๘ 
 

๑๐.๒ นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และสามารถศึกษาต่อตามความต้องการ 

ณ  ประเทศอินเดีย ได้ 
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