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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ส่่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้้า  

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  

ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
พิมพท่ี สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 

 

  



๑ 

 ๑ 

คํานาํ 
 

คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ .รร .จปร . ได้ประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการส่วนการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และนําผลการประเมินมาพิจารณากําหนดแผนปฏิบัติ

ราชการ  สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของการจัดทําโครงการภายใต้

แผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการดําเนินงานของ   
สกศ.รร.จปร. อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งพยายามประสานระหว่างงานการประกันคุณภาพการศึกษา กับ
การปฏิบัติราชการตามปกติเพ่ือให้การดําเนินงานของ สกศ.รร.จปร. เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ

ระดับอุดมศึกษา และเป็นที่ยอมรับด้านวิชาการรวมท้ังคุณธรรมและจริยธรรมอย่างแท้จริง 
สุดท้ายน้ี ขอขอบคุณผู้บริหารทุกระดับ คณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุนการศึกษาทุกนายที่

ได้ช่วยกันขับเคลื่อนให้ผลการดําเนินงานของ สกศ.รร.จปร. เป็นไปด้วยดี และหวังว่าการประเมินผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร.  พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ี จะเป็นแนวทางในการกําหนด

แผนการปฏิบัติราชการของ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของ สกศ.รร.จปร. และ รร.จปร. สืบต่อไป  

                                                    
                                                      พลตรี  

                                                               (วินัฐ  อินทรสุวรรณ) 
                                              ผู้อํานวยการส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร  
 

การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๗ น้ีถือเป็น

กลไกในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. 
๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ที่สนองตอบต่อภารกิจของ สกศ.รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ รร.จปร. มีหน้าที่

ให้การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษา และมุ่งมั่นต่อการสนองตอบต่อปณิธานท่ี พล.อ.หญิงสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังน้ี  
“ส่วนการศึกษามุ่งมั่นสร้างเสริมให้ นนร . สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้าง

คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 
แผนปฏิบั ติราชการ  สกศ .รร .จปร .  พ .ศ .  ๒๕๕๗   ประกอบด้วย  ๓๖  แผนงาน              

๕๗ โครงการ ๘๙ กิจกรรม จากการประเมินผลการดําเนินงานพบว่างานบรรลุวัตถุประสงค์ ๓๑ 
แผนงาน ๔๕ โครงการ ๘๔ กิจกรรม โดย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วย  ๓  แผนงาน  ๘ โครงการ ๖ กิจกรรม ผลการ

ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๓ แผนงาน ๗ โครงการ ๖ กิจกรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง

ประสงค์ของกองทัพบก ประกอบด้วย ๒๖ แผนงาน ๓๔ โครงการ ๗๓ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงค์ ๒๔ แผนงาน ๒๗  โครงการ ๗๐ กิจกรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงาน

ภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ ประกอบด้วย ๗  แผนงาน ๑๕ โครงการ ๑๐ 
กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๔ แผนงาน ๑๑ โครงการ ๘ กิจกรรม 

  
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 
 

สารบัญ 
 หน้า 

คํานํา 
บทสรุปผู้บริหาร 
บทนํา   ๑ 
  ปรัชญา  ๑ 
ปณิธาน  ๒ 

  วิสัยทัศน์  ๒ 
  วัตถุประสงค์  ๒ 
  วิธีการประเมินผล  ๒ 
  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๓ 
ตารางแสดงสรุปผลการดําเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ๔ 
ส่วนประกอบของรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร.  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๒ 

ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๓ 
 จําแนกตามโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ๔๖ 
 จําแนกตามแผนงาน 
แนวทางการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปกีารศึกษา ๒๕๕๘ ๕๕
   

  
 
 

 



๑ 

 ๑ 

รายงานรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

บทนํา 
สกศ.รร.จปร. กําหนดแผนการปฏิบัติราชการประจําปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใต้แผน

แม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ รวมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตาม

คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้ใช้เป็นคู่มือในการติดตามการปฏิบัติ และประเมินผลการปฏิบัติตาม แผนงาน 
โครงการ/กิจกรรม ซึ ่งได้มีการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังกําหนด

แผนปฏิบัติราชการให้สอดคลอ้งกับมาตรฐานการศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้เกิดความ

มั่นใจในคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของ สกศ.รร.จปร.  
การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ น้ี มีความมุ่งหวัง

จัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองต่อ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
ปรัชญา 
สกศ .รร .จปร .  ใ ช้ปรัชญาของ รร .จปร . ซึ่ งไ ด้ อัญเชิญมาจากพระราชดํารัสฯ ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่นักเรียน

นายร้อย  เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ ความตอนหน่ึงว่า 
....การทหารน้ัน ที่จะสําเร็จไปได้ก็โดยที่มีผู้บังคับบัญชาควบคุมให้พอแก่การ ถึงแม้ว่าเราจะ

มีพลทหารมากมายเท่าใดก็ดี แต่ไม่มีผู้ที่จะควบคุมทหารเหล่าน้ันเข้าสนามรบ ทหารเหล่าน้ันก็ไม่

สามารถจะได้ไชยชํานะแก่ข้าศึกได้เลย ย่อมต้องอาไศรยนายทหารท่ีมีความรู้ แลมีสติปัญญาสามารถ 
ที่จะนําไปสู่ไชยชํานะได้ แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะได้มาจากไหนเล่า ก็
ต้องได้มาจากโรงเรียนนายร้อย คือจากพวกเจ้าน้ีเอง  เพราะฉน้ันเจ้าทั้งหลายจงต้ังอุสาหะ  พยายาม

ในการเล่าเรียนวิชาของตนให้ดีเถิด เตรียมการที่จะทําน่าที่ซึ่งสําคัญที่สุด  ซึ่งถ้าพูดในทางทําการให้แก่

เจ้าแผ่นดิน ก็เป็นการฉลองพระเดชพระคุณดีที่สุดย่ิงกว่าอย่างอ่ืน คือน่าที่ป้องกันความ   อิศระภาพ 
ของบ้านเกิดเมืองนอนของเรา… 

จากแนวพระราชดํารัสฯ ได้นําสู่การกําหนดปรัชญาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

กล่าวคือ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้ นํา ให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ 
อุดมการณ์ความรักชาติ” 

ปณิธาน 
ได้รับพระราชทานจาก พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๔๗ ดังน้ี  

 

 



๒ 

 ๒ 

“ส่วนการศึกษามุ่งมั่นสร้างเสริมให้ นนร . สามารถก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู้อุทิศตนสร้าง

คุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ” 
วิสัยทัศน์ 
สร้างนักเรียนนายร้อยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความสามารถในระดับสากล 

มีความเป็นผู้นําที่โดดเด่น มีความรับผิดชอบที่สูงส่ง กอรปด้วยคุณธรรม โดยสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือ

การเรียนรู้ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยสรุปสั้น ๆ คือ 
“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นํา คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และ

ประเทศชาติ” 
วัตถุประสงค์ 
๑) ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิชาการระดับอุดมศึกษาที่เพียงพอต่อ

การปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 
๒) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะความเป็นผู้นํา มีระเบียบวินัย รู้แบบธรรม

เนียมของกองทัพ 
๓) ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยเป็นสุภาพบุรุษและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

เพ่ือให้บรรลุถึง ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ สกศ.รร.จปร. จึงได้ดําเนินการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งด้วยประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประกอบด้วย ๓ แผนงาน  ๘ โครงการ ๖ กิจกรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญา

บัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก ประกอบด้วย ๒๖ แผนงาน ๓๔ โครงการ ๗๓ 
กิจกรรม และ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงาน

ภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ ประกอบด้วย ๗  แผนงาน ๑๕ โครงการ ๑๐ 
กิจกรรม ซึ่งการดําเนินงานได้ครบตามระยะเวลาที่กําหนดตามแผน ดังน้ัน คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา สกศ.รร.จปร. จึงทําการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือ

นําผลการประเมินไปสู่การกําหนดแผนปฏิบัติราชการ  สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๘ อันนําไปสู่การ

พัฒนา สกศ.รร.จปร. ต่อไป 

วิธีการประเมินผล 
คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อ วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๕๗ โดยนํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับกองวิชาประกอบการพิจารณาถึง

 

 



๓ 
 

ผลการดําเนินงานในภาพรวมของ สกศ.รร.จปร. เพ่ือพิจารณาผลสําเร็จของแผนงาน โครงการ/
กิจกรรม โดยใช้หลักฐานอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ รร.จปร. รวมทั้งเอกสาร

ราชการเพิ่มเติม๑ พร้อมทบทวนความจําเป็นของโครงการ/กิจกรรม ในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม
ประกอบแผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ผลการประเมินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ประกอบด้วย  ๓  แผนงาน  ๘ โครงการ ๖ กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๓ แผนงาน       
๗ โครงการ ๖ กิจกรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง

ประสงค์ของกองทัพบก ประกอบด้วย ๒๖ แผนงาน ๓๔ โครงการ ๗๓ กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

บรรลุวัตถุประสงค์ ๒๔ แผนงาน ๒๗  โครงการ ๗๐ กิจกรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงาน

ภายนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ ประกอบด้วย ๗  แผนงาน ๑๕ โครงการ ๑๐ 
กิจกรรม ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๔ แผนงาน ๑๑ โครงการ ๘ กิจกรรม  

สรุปผลการดําเนินงานทั้ง ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย ๓๖ แผนงาน              
๕๗ โครงการ ๘๙ กิจกรรม  ผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ ๓๑ แผนงาน ๔๕ โครงการ             
๘๔ กิจกรรม แสดงดังตาราง 

 

 

 

 

 

 
                                                 
๑
 หลักฐานอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพ รร.จปร. กําหนดเอกสารโดยอ้างอิงในระดับกองวิชาและ ระดับ สกศ.ฯ 

เช่น กอศ.ฯ ๕.๙-๒ หมายถึงหลักฐานอ้างอิงของ กอศ.ฯ ในมาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งช้ีท่ี ๕.๙ เอกสารหมายเลข ๒ เป็นต้น 



๔ 
 

ตารางแสดงสรุปผลการดําเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ √   
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์ √   
โครงการจัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม

ราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาสครบ ๑๕๐ ปีแห่งการ

เสด็จพระราชสมภพ   

√   

โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระราชกรณียกิจในพลเอก

หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เกี่ยวกับ รร.จปร. และนครนายก 

√   

โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คาํสอน (lecture notes) ในพล

เอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
√   

ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์และพระบรมมหาราชวัง √   

การบริการการเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร √   
โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เนื้อเพลงไทยใน พล.อ.

หญิงศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเฉลิม

พระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

√   

กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
√   

โครงการ “ตามรอยพระราชา” √   

โครงการ “สินแผ่นดิน: องค์ภูมินทร์พระราชทาน” √   
กิจกรรม “ขอตามรอยพระยุคลบาท เศรษฐกิจพอเพียง” -  ไม่ดําเนินการ 
จัดกําลงัพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล √   

๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

และการกดดันทางสังคม 
√   

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบัน

พระมหากษัตริย์ รายการจัดต้ังเครือข่ายผู้นําชุมชนเฝ้าระวังและแจ้ง
เตือนการล่วงละเมิดสถาบันฯ ในโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ 

√   

๓. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ √   
โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติสําหรับกําลัง

พล สกศ.ฯ 
√   

 



๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารท่ีพงึประสงค์ของ
กองทัพบก  

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร √   
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร    √   
โครงการพัฒนาจดัทําระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาโท 
 √  

โครงการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วท. √   
จัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ √   
แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา √   

๕. แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน  √  
โครงการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน  √  

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน √   
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ ์ √   
โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน √   
ประเมินผลระดับความพึงพอใจ การให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียน

การสอนและทรัพยากรการเรียนรู้ สกศ.ฯ 
√   

๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ. √   
โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) √   
๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน √   
การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่ นนร. ในการจัดทํา

กิจกรรมผู้เรียน 
√   

กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ √   
การสนับสนุน นนร. ในการเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศ  √  
 โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้นปีท่ี ๓ สาขา
สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

√   

จัดอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่ นนร. √   

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์และ นนร. √   

 

 

 



๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารท่ีพงึประสงค์ของ

กองทัพบก (ต่อ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ส่งเสริมการจัดทําโครงงานวิจัย นนร.  √   
เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ 
นนร.  

√   

๙. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา √   
อบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. √   
กิจกรรมรับแถว นนร. √   
การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นนร. √   
๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา √   
การทําแผนการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  สกศ.ฯ 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

√   

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา

ให้แก่บุคลากร 
 สกศ.รร.จปร.  

√   

การแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษาในทุกระดับของ สกศ.ฯ 
√   

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาปี ๕๖ พิจารณาแนวทางการพัฒนาใน

ปี ๕๗ 

√   

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณา

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การบรรลุเป้าหมาย ประจําปี ๒๕๕๗ 
√   

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาตลอดปี

การศึกษา 
√   

การตรวจเย่ียมกองวิชาในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาคร้ังท่ี ๑ ในภาคการศึกษาท่ี ๑ และคร้ังท่ี ๒ ในภาค

การศึกษาท่ี ๒ 

√   

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับกองวิชาและ

ระดับ สกศ.ฯ 
√   

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ระบบการ

ปฏิบัติงานประจาํ 
 √  

 



๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารท่ีพงึประสงค์ของ

กองทัพบก (ต่อ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเมินคณะกรรมการบริหารการศึกษา   √   
ประเมินผู้บริหารทุกระดับ  √  
จัดทํางานรายงานการประเมินตนเองในทุกระดับของ สกศ.ฯ √   
 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
√   

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ ปี ๕๗ ให้
คณะกรรมการบริหารการศึกษาพิจารณา 

√   

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์ √   
 โครงการพัฒนาบุคคลากรสําหรบัปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์ √   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง น้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอลล ์91, 
95, E20, E85 และ อุปกรณ์เสริมสําหรับรถยนต์เคร่ืองหัวฉีดเบนซินรุ่น

เก่า เพ่ือรองรับการใช้น้ํามัน E85 

 √  

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอํานวยความ
สะดวก และระบบสาธารณูปโภค 

√   

ซ่อมปรับปรุงอาคาร √   
ซ่อมปรับปรุง หอประชุม สกศ.ฯ √   
ซ่อมระบบประปาแฟลตนายทหารโสด ๒๘ ครอบครัว (อี ๑, ๒, ๓, ๘) √   
ซ่อมอาคารแฟลตนายทหารประทวน ก.๗ √   
ซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานกองวิชา สกศ.ฯ  √  
ปรับปรุงห้องน้าํ ส้วมอาคาร สกศ.ฯ √   
๑๓. แผนงานการนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุก

ระดับชั้นยศมาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ความดีความชอบ

และความก้าวหน้าในการรับราชการ  

 √  

การส่งเสริมให้กําลังพลมีความต้ังใจในการศึกษาหลักสูตรตาม

แนวทางรับราชการ 
√   

การส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  √  
 
 
 
 
 



๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารท่ีพงึประสงค์ของ

กองทัพบก (ต่อ) 
แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๑๔. แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล √   
โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ √   
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษ ทบ. ประจําป ี
๒๕๕๗ 

√   

โครงการจัดทําคูมื่อบทสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับ นนร. และกําลัง
พล รร.จปร. 

√   

อบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลท่ีสนใจ √   
๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม √   
โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม สกศ.ฯ    

๑. การสาธิตนาฏศลิป์และดนตรีไทย √   
๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับกําลังพล สกศ.รร.จปร √   

โครงการ/กิจกรรมในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร    
๑. โครงการทัศนศึกษาสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม สกศ.ฯ 
 √  

๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตรแ์ละศลิปวัฒนธรรมไทยใน

ระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร.        
√   

๓. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และสืบสานประเพณีทางทหาร √   
๔. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางทหารในส่วนของ นนร. 
√   

๕. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม 
ประเพณีทางทหารในส่วนของกําลังพล กวย.ฯ 

√   

๖. กิจกรรม “พบพ่ีเก่าเล่าเร่ืองใหม่” √   

๗. โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ √   
๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชวิีตกําลังพล √   
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว  √   

 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารท่ีพงึประสงค์ของ

กองทัพบก (ต่อ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ √   
โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการ
สอน และการวิจัย 

   

๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกําลังพลข้าราชการ สกศ.ฯ √   
๒. โครงการอบรม e- learning √   
๓. โครงการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ √   
๔. โครงการพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ท่ีปรึกษา √   
๕. โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพ

การศึกษา 
√   

๖. โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงานโดย

ใช้ระบบ barcode 
√   

๗. โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บงานวิจัย รร.จปร. √   
๘. โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจราจรเพื่อเก็บบันทึก

ข้อมูลจราจร (Data logging) 
√   

๙. โครงการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้งาน) √   
โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
   

๑. โครงการติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในพ้ืนท่ีอาคารส่วน

การศึกษาฯ 
√   

๒. โครงการการติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ายประจํากองวิชา √   
โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. พระราชดําริ พล.อ.
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี; โครงการ
ศูนย์สําเนาเอกสารประวัติศาสตร์จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

√   

การพัฒนาและจัดทํา E - library √   
๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  √  
โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ √   

 
 
 
 



๑๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารท่ีพงึประสงค์ของ

กองทัพบก (ต่อ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ สกศ.ฯ.  √  
ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  √  
๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย √   
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม √   
การปรับภูมิทัศน ์สกศ.ฯ √   

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอก
เพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ  

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๒๐. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน 
กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

- - ไม่มีการ

ประเมิน 
โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.
ทอ., วสท., วทร., วทอ. 

  ไม่มีการ

ประเมิน 
๒๑. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงข้ึนของหลัก 
สูตรภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

 √  

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกในสถาบัน การศึกษาภายในประเทศ   
 √  

๒๒. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาของ หลักสูตรต่างประเทศ
และแผนการใช้ประโยชน์ 

√   

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
√   

๒๓. แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับ
หน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในและต่างประเทศ 

√   

โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์ เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

√   

 
 
 



๑๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอก
เพื่อให ้รร.จปร. เปน็ที่ยอมรบัในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน √   
 โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับ
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและต่างประเทศ 

√   

๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์  √  
แต่งต้ังคณะทํางานการวิจัยและงานสร้างสรรค ์รร.จปร. √   
จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย

ภายนอก 
 √  

แต่งต้ังคณะทํางานประสานกับสถาบันภายนอกท่ีทําบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ 
√   

โครงการส่งเสริมเพ่ือการวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์  √  
โครงการสนับสนนุการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก ระดับชาติ

และนานาชาติ เพ่ือการพัฒนานักวิจัย รร.จปร.  
 √  

จัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านงานวิจยั √   
นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน นนร.  √  
ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ √   
ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร.  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ √   
โครงการสนับสนนุการจัดทําบทความทางวิชาการ  √  
๒๕. แผนงานการจัดการความรู้ (KM) √   
โครงการการจัดการความรู้ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ประจําปี ๒๕๕๗ 
√   

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ √   
โครงการบริการทางวิชาการ    

๑. การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์การสอบเข้า

ศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 
√   

๒. โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมใน

หน่วยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
√ 
 

  

 
 
 
 



๑๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สรา้งความร่วมมือกับสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอก
เพื่อให ้รร.จปร. เปน็ที่ยอมรบัในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย หมายเหตุ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๓. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
/ กรรมการวิทยากร / กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ัง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

√   

๔. โครงการสนับสนนุและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 
√ 
 

  

โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง √   
โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ √   
โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ √   
นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการและ

วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
√   

 
ส่วนประกอบของรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ ที่สําคัญ ดังน้ี 

๑. บทนํา  แสดงให้เห็นถึ งภาพรวมของการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติราชการ             
สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และสรปุผลการดําเนินงานตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

๒. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จําแนก

ตามโครงการ/กิจกรรม 
๓. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จําแนก

ตามแผนงาน 
๔. แนวทางการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

 



๑๓ 
 ๑๓ 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จําแนกตามโครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์: บคุลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม    

กลยุทธ์ที ่๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์

และพระบรมวงศานุวงศ ์
คะแนนความพึง

พอใจ 
๓.๕๑ ๓.๖๐ √  

- กอศ.ฯ กอศ.ฯ
๕.๙-๒ 

โครงการจัดทําสารคดีเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรม

ราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 
เนื่องในโอกาสครบ ๑๕๐ ปีแห่งการ

เสด็จพระราชสมภพ   

จํานวนผู้ฟังสารคดี ร้อยละ ๘๐

จากผู้ตอบ

แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

๘๓.๓๓ √ 

 

- กอศ.ฯ กอศ.ฯ
๕.๙-๓ 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมาย

เหตุพระราชกรณียกิจในพลเอกหญิง

ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับ 
รร.จปร. และนครนายก 

เปิดบริการวิชาการ

แก่ผู้สนใจ 
เปิดบริการได้

ภายในปี 
๒๕๕๗ 

เปิดบริการ

วิชาการแก่

ผู้สนใจแล้ว 

√ 

 

- กปศ.ฯ กปศ.ฯ
๕.๙-๑ 

 
 

 



 
 ๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คาํ

สอน (lecture notes) ในพลเอก

หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ต้ นฉบั บพระราช

นิพนธ์คําสอน 
แล้วเสร็จ 

๘๐% ภายใน
ปี ๒๕๕๗ 

แล้วเสร็จ 
๘๐% 

ภายในปี 
๒๕๕๗ 

√ 

 

- กปศ.ฯ กปศ.ฯ
๕.๙-๑ 

ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์

และพระบรมมหาราชวัง 
คะแนนความพึง

พอใจ 
๔.๐๐ ๔.๗๐ √  

- กปศ.ฯ กปศ.ฯ
๕.๙-๑ 

การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐ

สีมาคุณากร 
คะแนนความพึง

พอใจ 
๔.๐๐ ๔.๒๔ √  

- กปศ.ฯ กปศ.ฯ
๕.๙-๑ 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระ

ราชนิพนธ์เนื้อเพลงไทยใน พล.อ.
หญิ ง ศ .ด ร .ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรง

เจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

ต้นฉบับพระราช

นิพนธ์เนื้อเพลงไทย 
แล้วเสร็จ 

๘๐% ภายใน
ปี ๒๕๕๗ 

ต้นฉบับพระ

ราชนิพนธ์

เนื้อเพลงไทย 
แล้วเสร็จ 
๘๐% 

√ 

 

- กปศ.ฯ กปศ.ฯ
๕.๙-๑ 

กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และ
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 

จํานวน ข้าราชการ
ที่เข้าร่วม 

ไม่น้อยกว่า 
๒๐% 

๕๐% √ 
 

- กตก.ฯ (๑) สกศ.ฯ 
๕.๙-๙ 



๑๕ 

 ๑๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการ “ตามรอยพระราชา” ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓.๕๑ ๔.๕๖ 

 
√  

- กมส.ฯ กมส.ฯ 
๔.๓-๔ 

โครงการ “สินแผ่นดิน: องค์
ภูมินทร์พระราชทาน” 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓.๕๑ ๔.๕๖ √  

- กมส.ฯ กมส.ฯ 
๔.๓-๕ 

กิจกรรม “ขอตามรอยพระยุคล

บาท เศรษฐกิจพอเพียง” 
ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

  

๓.๕๑ -  - ไม่มีหลักฐานอ้างอิง ปรากฏ

การดําเนินการจัดทําคู่มือ

ความรู้เรื่อง การศึกษาเพื่อ

พัฒนาศักยภาพของชุมชน

ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

กมส.ฯ กมส.ฯ 
๕.๔-๔ 

จัดกําลงัพลร่วมบริจาคโลหิตถวาย

เป็นพระราชกุศล 
จํานวนกําลังพลที่

เข้าร่วม 
ไม่น้อยกว่า ๑ 

นาย 
มากกว่า ๑ 
นาย 

√  
- กตก.ฯ (๑) สกศ.ฯ 

๕.๙-๙ 
๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 
สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้ง

เตือนการล่วงละเมิดสถาบัน

พระมหากษัตริย์ รายการจัดตั้ง
เครือข่ายผู้นําชุมชนเฝ้าระวังและ

แจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันฯ 
ในโครงการรณรงค์เสริม 
สร้างความรักชาติ 

ปริมาณจาํนวน

ข้อความการแสดง

ความคิดเห็นเทิดทูน 
และการตอบโต้

ข้อความที่ล่วงละเมิด

สถาบันฯ 

จํานวน

ข้อความ ๑๐ 
ข้อความ/กอง
วิชา/เดือน 

เฉลี่ย

มากกว่า ๑๐ 
ข้อความ 

√ 

 

- กตก.ฯ (๑) สกศ.ฯ 
๕.๙-๙ 

 



 

 ๑๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที ่๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
โครงการปลูกฝังและเสริมสร้าง

อุดมการณ์ความรักชาติสําหรับ

กําลังพล สกศ.ฯ 
    

จํานวนโครงการ/
กิจกรรม 
ที่บรรลุ

วัตถุประสงค์  

๘๐% ๘๕% √ 

 

- กตก.ฯ (๑) สกศ.ฯ 
๕.๙-๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค์  : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของทางทหารและพลเรือน 

กลยุทธ์ที ่๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
โครงการปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตร    
การรับรอง

มาตรฐานของ

หลักสูตรโดยสภา

การศึกษาวิชาการ

ทหาร 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

- กวส.ฯ สกศ.ฯ 
๖.๑-๑ 

ถึง๖.๑-๖ 



 

 ๑๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
 โครงการพัฒนาจัดทําระบบ

การศึกษาและหลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาโท 

หลักสูตรผ่านการ

รับรองของ

คณะกรรมการ

บริหารการศึกษา 

๑๐๐% ๗๐%  √ ยังไม่ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริหาร

การศึกษา การดําเนินการ
แล้วเสร็จประมาณ ๗๐% 

กวฟ.ฯ - 

โครงการประเมินผลหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วท. 
คะแนนความพึง

พอใจ 
๓.๕๑ ๔.๒๐ √ 

 
- เคมีฯ ผลสรุป

แบบ

ประเมิน 
จัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ จํานวนกองวิชาที่

จัดทํา มคอ. ๓ มคอ. 
๕ และ มคอ. ๗ 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

สกศ.ฯ 
๖.๑-๑ 

แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับ

มาตรฐานการศึกษา 
กรรมการกํากับ

มาตรฐาน

การศึกษากองวิชา 

๑๐๐% ๑๐๐%   √   กตก.ฯ 
(บริหาร

การศึกษา) 

สกศ.ฯ 
๖.๔-๗ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : มีตํารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 โครงการพัฒนาตําราและเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน 
จํานวนตํารา จํานวนตํารา 

๘ เล่ม คิดเป็น

ร้อยละ ๑๐๐ 

๒ 

 

√ การพิจารณาผลงานแต่ละ

เล่มใช้เวลาในทางปฏิบัตินาน

มากกว่า ๑ ปี อาจารย์ส่วน
ใหญ่ทําผลงานด้านทางวิจัย

มากกว่าการเขียนตํารา 

กตก.ฯ และ 
สภาอาจารย์ 
 

สกศ.ฯ 
๒.๕-๖ 
และ 

สกศ.ฯ 
๒.๕-๙ 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ

และโสตทัศนูปกรณ์  
 ความพร้อม

ห้องปฏิบัติการและ

โสตทัศนูปกรณ์ 

๑๐๐% ๑๐๐% √   กตก.ฯ (๔) 
 

สกศ.ฯ
๖.๖-๓๖ 

ถึง 
๖.๖-๓๙ 

โครงการบริหารจัดการและพัฒนา

สื่อการเรียนการสอน 
ระดับความพึง

พอใจ 
๔.๐  

(เต็ม ๕) 
๔.๕ √ 

 
 กฟส.ฯ 

 
กฟส.ฯ 

๖.๖-๑๐ 

 



 

 ๑๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเมินผลระดับความพึงพอใจ 
การให้บริการด้านอุปกรณ์การ

เรียนการสอนและทรัพยากรการ

เรียนรู้ สกศ.ฯ 

คะแนนความพึง

พอใจ 
≥ ๓.๕๑ ๔.๑๒ √   สปค.ฯ 

(หน. ม.๖) 
สกศ.ฯ
๖.๖-๖๑ 

เป้าประสงค ์ : 1. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
                   2. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบ

คัดเลือกเข้าเป็น นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกปี 
                  3. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ. 
โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือก

บุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. 
(ทบ.) 
 

มีประสิทธิภาพ ๑๐๐% ๑๐๐% √  
 กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ 

๒.๑-๒๘ 
 ไม่มีการทุจริตใน

กระบวนการสอบ 
๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 
สกศ.ฯ 
๒.๑-๒๘ 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 
การให้ความรู้ด้านการประกัน

คุณภาพแก่ นนร. ในการจัดทํา

กิจกรรมผู้เรียน 

จํานวน นนร.ที่ทํา

กิจกรรมทราบถึง

กระบวนการ PDCA 

๗๐% ๑๐๐% 
 

√ 
 

- สปค.ฯ สกศ.ฯ 
ตัวบ่งชี้ 
๖.๕ 



 

 ๒๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
จํานวนกิจกรรม ปีการศึกษาละ 

๑ กิจกรรม 
๑ กิจกรรม √ 

 
 กอศ.ฯ กอศ.ฯ

๖.๒-๑๐ 
การสนับสนุน นนร. ในการเข้า
แข่งขันชิงชนะเลศิ 

จํานวน นนร. ที่
ได้รับรางวัลหรือ

ประกาศเกียรติคุณ 

๘ คน ๑ 

 

√ กองวิชารับผิดชอบส่ง นนร. 
เข้าร่วมแข่งขันทุกกอง แต่ 
นนร. ยังขาดเวลาในการ
ฝึกฝนที่เพียงพอรวมทั้ง

งบประมาณที่สนับสนุนไม่

เพียงพอ 

กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ 
๑.๘-๙ 

 โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการ

พัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ ๓ สาขา
สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

ความพึงพอใจของ

ผู้ร่วมโครงการ 
๔.๕ ๔.๗๖ √ 

 

- กมส.ฯ กมส.ฯ 
๖.๕-๒ 

จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. 
 

รายงานข้อมูล นนร.  
ที่อยู่ในความรับผดิ  
ชอบให้ ผบช. ทราบ 

รายงานเดือน

ละ ๑ ครั้ง 
รายงาน

เดือนละ ๑ 
ครั้ง 

√ 
 

- กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ
๖.๗-๖ 

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์

และ นนร. 
ระดับความพึง

พอใจของ นนร.
และอาจารย์ 

๓.๕๑ ๔.๓๒ √ 
 

- กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ
๖.๖-๔๘ 

 



 

 ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ส่งเสริมการจัดทําโครงงานวิจัย 
นนร.  

จํานวน

โครงงานวิจัย นนร. 
ที่ทําแล้วเสร็จ 

๑๐๐% ๑๐๐% √  - กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ
๖.๔-๑๔ 

เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จาก

หน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ 
นนร.  

จํานวนสาขาวิชาที่

มีการเชิญผู้มี

ประสบการณ์ฯ  

๑๐๐% ๑๐๐% √  - กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ
๖.๔-๑๖ 

๙. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. ระดับความพึง

พอใจของ 
ผู้บังคับบัญชา 
อาจารย์ และ นนร. 

๓.๕๑ ๔.๗ √ 

 

- กฟส.ฯ กฟส.ฯ
๕.๖-๒ 

กิจกรรมรับแถว นนร. ร้อยละของการรับ

แถว นนร. โดยนาย 
ทหารเวร สกศ.ฯ 

๑๐๐ %  ๑๐๐% √ 
 

- กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ
๕.๗-๓ 

การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
นนร. 

ร้อยละของการ

ปฏิบัติจริง 
๑๐๐ % ๑๐๐% √ 

 
- กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ

๖.๕-๑๑ 

 



 

 ๒๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและนํามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ ความ
เข้าใจ ระบบการประกันคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

การทําแผนการดาํเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา  สกศ.ฯ 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

แผนงานการ

ประกันคุณภาพใน

ทุกระดับการ

บริหาร 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

- กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

สกศ.ฯ
๘.๑-๘ 

โครงการส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจการประกันคุณภาพ

การศึกษาให้แก่บุคลากร 
 สกศ.รร.จปร.  

ระดับความพึงพอใจ

ของ ผู้ เ ข้ า รั บการ

อบรม 

 ๓.๕๑ ระดับดี √ 

 

- กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

สกศ.ฯ
๘.๑-๑๑ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษาในทุกระดับของ สกศ.ฯ 

สกศ.ฯ มีคาํสั่ง 
แต่งตั้งคณะกรรม- 
การประกันคุณภาพ 
การศึกษาระดับ สกศ.ฯ 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

- กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

สกศ.ฯ
๘.๑-๔ 

 
 



 

 ๒๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
การแต่งตั้งคณะกรรมการที่

เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ

การศึกษาในทุกระดับของ สกศ.ฯ 
(ต่อ) 

คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง

คณะกรรมการจัด 
ทํ า ร า ย ง า น ก า ร

ประ เ มิ นต น เ อ ง  
สกศ.ฯ 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

- กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

สกศ.ฯ
๘.๑-๖ 

คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ประเ มินคุณภาพ

การศึกษาภายใน  
สกศ.ฯ 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

- กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

สกศ.ฯ
๘.๑-๕ 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

การศึกษาเพื่อสรุปผลการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาปี ๕๖ พิจารณาแนวทาง

การพัฒนาในปี ๕๗ 

ผลการ พิจารณา

ตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการ

ประเมิน รร.จปร. 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

- กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

สกศ.ฯ
๘.๑-๒๖ 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ

ประกันคุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณา

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การบรรลุ

เป้าหมาย ประจําปี ๒๕๕๗ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์

บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย  
สกศ.ฯ  

๑๐๐% ๑๐๐% √ 

 

- กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

สกศ.ฯ
๘.๑-๑ 



 

 ๒๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
การประชุมคณะกรรมการประกัน

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ต ล อ ด ปี

การศึกษา 
 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ป ระ กั นคุ ณภ าพ

การศึกษา 

จัดประชุม

ตามแผน 
๑๐๐% 

ประชุมตาม

แผน ๑๐๐% 
√ 

 

- กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

สกศ.ฯ
๘.๑-๑๔

ถึง 
๘.๑-๑๘ 

การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการ

ดําเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๑ ในภาค

การศึกษาที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ใน
ภาคการศึกษาที่ ๒ 

มีการตรวจเยี่ยม

กอง 
๒ ครั้ง ตาม
แผนที่กําหนด 

๒ ครั้ง ตาม
แผนที่

กําหนด 

√ 

 

- กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

สกศ.ฯ
๘.๑-๒๑

ถึง 
๘.๑-๒๒ 

การประชุมคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับกองวิชาและ

ระดับ สกศ.ฯ 

ความเข้าใจในการ

ประเมินคุณภาพ

ภายใน 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 
 

- กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

สกศ.ฯ
๘.๑-๒๓ 

โครงการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาสู่ระบบการ

ปฏิบัติงานประจาํ 

ระดับความพึงพอใจ

ของกําลังพล สกศ.ฯ 
ต่อกระบวนการ

ประกันคุณภาพ 

๓.๕๑ ๓.๔๔  √ ปีการศึกษา ๕๗ เป็นปีแรก

ในการประเมินผลการ

ดําเนินงานอาจส่งผลต่อ

ความรู้สึกของกําลังพลใน

ด้านภาระการดําเนินงาน 

กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

สกศ.ฯ
๘.๑-๑๒ 

 
 



 

 ๒๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ประเมินคณะกรรมการบริหาร

การศึกษา   
คะแนนการ

ประเมิน 
๔.๕๑ ๔.๕๓ √  

- กตก.ฯ (๑) สกศ.ฯ
๘.๑-๕ 

ประเมินผู้บริหารทุกระดับ คะแนนการ

ประเมิน 
๔.๕๑ ๔.๓๙  

√ 
- กตก.ฯ (๑) สกศ.ฯตัว

บ่งชี้ที่ 
๕.๒ 

จัดทํางานรายงานการประเมิน

ตนเองในทุกระดับของ สกศ.ฯ 
ส่งรายงานการ

ประกันตนเอง

ทันเวลาที่กําหนด 

๑๐๐% ๑๐๐% √ 
 

- กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

สกศ.ฯ
๘.๑-๒๕ 

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บหลักฐาน

อ้างอิงบนระบบ

ฐานข้อมูล 

๑๐๐ % ๑๐๐% √ 
 

- กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

สกศ.ฯ
๘.๑-๑๒ 

ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน

คุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ ปี ๕๗ ให้
คณะกรรมการบริหารการศึกษา

พิจารณา 

พิจารณาผลการ

ประเมินเพื่อ

กําหนดแนวทางใน

การดําเนินงานใน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ครบทุกราย

มาตรฐาน 
ครบทุกราย

มาตรฐาน 
√ 

 

- กตก.ฯ 
(สปค.ฯ) 

สกศ.ฯ
๘.๑-๒๘ 

 
 
 



 

 ๒๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบํารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝา่ยสนับสนุนทุกครั้งที่ สกศ. รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์

๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์
 โครงการพัฒนาบุคคลากรสําหรบั

ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์  
จํานวนจัดให้มีการ 
อบรมในเรื่องที่เกี่ยว 
ข้องกับการปรนนิบัติ 

 ๑ ครั้ง 
 

๒ √ 
 

- กวส.ฯ กวส.ฯ
๖.๒-๑๔ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง น้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอลล ์91, 
95, E20, E85 และ อุปกรณ์เสริม

สําหรับรถยนต์เครื่องหัวฉีดเบนซิน

รุ่นเก่า เพื่อรองรับการใช้น้ํามัน E85 

ระดับความพึง

พอใจ 
๓.๕๑ ๓.๔  √ จากการประเมินจากผู้เข้ารับ

การอบรมพบว่า มีระดับ
ความเข้าใจรวมอยู่ที่ ๓.๔ 
น้อยกว่าค่าเป้าหมายกําหนด

ไว้ ๓.๕๑ 

กวค.ฯ กวค.ฯ
๖.๒-๑๒ 

เป้าประสงค์  : ปรนนิบัติบํารุงสิง่อุปกรณ์ อาคารสํานักงาน อาคารเรียน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม

อยู่เสมอ 

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบาํรุง 

๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค  

ซ่อมปรับปรุงอาคาร งานสําเร็จ ๑๐๐% ๑๐๐% √  - กตก.ฯ (๔) สกศ.ฯ
๖.๖-๓ 



 

 ๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ซ่อมปรับปรุง หอประชุม สกศ.ฯ งานสําเร็จ ๑๐๐% ๑๐๐% √  - กตก.ฯ (๔) สกศ.ฯ

๖.๖-๓ 
ซ่อมระบบประปาแฟลตนายทหาร

โสด ๒๘ ครอบครัว (อี ๑, ๒, ๓, ๘) 
งานสําเร็จ ๘๐% ๘๐% √  - กตก.ฯ (๔)  

 
สกศ.ฯ
๖.๖-๑๙ 

ซ่อมอาคารแฟลตนายทหาร

ประทวน ก.๗ 
งานสําเร็จ ๘๐%  ๘๐%  √  - กตก.ฯ (๔) สกศ.ฯ

๖.๖-๑๙ 
ซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานกองวิชา 
สกศ.ฯ 

งานสําเร็จ ๘๐% ๐%  √ ไม่มีการดําเนินงานตามแผน

เนื่องจากปัญหาด้าน

งบประมาณ 

กตก.ฯ (๔) 
  

สกศ.ฯ
๖.๖-๑๕-

ปรับปรุงห้องน้าํ ส้วมอาคาร สกศ.ฯ งานสําเร็จ ๘๐% ๘๐% √  - กตก.ฯ (๔) ๖.๖-๑๕ 

เป้าประสงค์  : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล 

๑๓. แผนงานการนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับชั้นยศมาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ความดีความชอบและความก้าวหน้าในการรับราชการ  
การส่งเสริมให้กําลังพลมีความ

ตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรตาม

แนวทางรับราชการ 

จํานวนกําลังพลที่

จบการศึกษาตาม

หลักสูตร 

๑๐๐% ๑๐๐% √  - กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ
๖.๒-๗
  



 

 ๒๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

การส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
 

จํานวนอาจารย์ที่

เข้าสู่ตําแหน่งทาง

วิชาการ 

๖ คน ๔ คน  √ การพิจารณาผลงานแต่ละ

เล่มใช้เวลาในทางปฏิบัติ

มากกว่า ๑ ปี อาจารย์ส่วน
ใหญ่มีภารกิจทางราชการ

มาก และใช้เวลาในการแก้ไข
งานนาน 

สภาอาจารย์ รายงาน

สภา

อาจารย์
๒ 

๑๔. แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล 

โครงการพัฒนาทักษะการสอน

ภาษาอังกฤษ 
อจ. ภาษาอังกฤษ 
เข้ารับการอบรม 

 ๘๐% 
 

๙๐% √  - กอศ.ฯ กอศ.ฯ
๖.๒-๒๓ 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ

ทดสอบภาษาอังกฤษ ทบ. 
ประจําปี ๒๕๕๗ 

ความพึงพอใจต่อ

คู่มือเตรียมความ

พร้อม 

๓.๕๑ ๓.๖๐ √  - กอศ.ฯ กอศ.ฯ๓ 

 

                                                 
๒ หนังสือ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒ (สภาอาจารย์)/๐๑ ลง ๕ ม.ค. ๕๘  เรื่อง รายงานการปฏิบัติของแผนปฏิบัติราชการของสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ประจําปี 
๒๕๕๗ 
๓ หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/๑๓๔๐ ลง ๔ มิ.ย. ๕๗ เรื่อง ขออนุมัติโครงการพัฒนาทักษะการสอบภาษาอังกฤษแบบ ALC ให้แก่ นนร. 



 

 ๒๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการจัดทําคูม่ือบทสนทนา

ภาษาอังกฤษสําหรับ นนร. และ
กําลังพล รร.จปร. 

กําลังพลเป้าหมาย

ได้รับประโยชน์จาก

คู่มือ 

๓.๕๑  ร้อยละ ๕๐ √  - กอศ.ฯ กอศ.ฯ๔ 

อบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล

ที่สนใจ 
ระดับความพึง

พอใจของผู้เข้ารับ

การอบรม 

๓.๕๑ ๔.๒๙ √  - กอศ.ฯ กอศ.ฯ๕ 

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

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม สกศ.ฯ 
        

 
 
 

                                                 
๔ หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๓/๕๓๑๙ ลง ๒๓ ก.ย. ๕๗ 
๕ หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๑.๓/๒๕๓๒ ลง ๑๘ เม.ย. ๕๗ เรื่อง รายงานผลการดําเนนิโครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับข้าราชการ รร.จปร. 



 

 ๓๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๑. การสาธิตนาฏศลิป์และ

ดนตรีไทย 
จํานวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 
๕๐๐ คน มีจํานวน

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
๑,๕๐๐ คน 

√  - กปศ.ฯ กปศ.ฯ
๔.๓-๙ 

๒.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
สําหรับกําลังพล สกศ.รร.จปร 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม 
๓.๕๑ ๔.๓๒ √  - สปค.ฯ สกศ.ฯ๖ 

โครงการ/กิจกรรมในการสืบสาน

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 

       

๑. โครงการทัศนศึกษา

สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรม สกศ.ฯ 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม 
๓.๕๑ ๓.๕๐  √  ผลการประเมินความพึง

พอใจไม่บรรลุเป้าหมาย 
กําหนด ๓.๕๑ ได้ ๓.๕๐ 

กวส.ฯ กวส.ฯ
๔.๒-๓ 

๒.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติ- 
ศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยใน

ระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร.       

ระดับความรู้ ความ
พึงพอใจ และการเกิด
จิตสํานึกของ นนร.   

๓.๕๑ ๔.๔๖ √  - กวล.ฯ กวล.ฯ๗ 

 

                                                 
๖
 หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/๓๑๕ ลง ๒ ก.พ. ๕๘ เรื่อง รายงานสรุปผลการนําข้าราชการและ นนร.ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจําปี ๒๕๕๗ 

๗
 หนังสือ กวล.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๖/๕๕๕ ลง ๒๙ ธ.ค. ๕๗ เรื่อง สรุปผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการในมาตรฐานที่ ๔ ที่ กวล.ฯ รับผิดชอบ 



 

 ๓๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๓. กิจกรรมส่งเสริมความรู้

และสืบสานประเพณีทางทหาร 
กําลังพลปฏิบัติตน

ตามแบบธรรม

เนียมทหารได้

ถูกต้อง 

๘๐% ๑๐๐% √  - กวล.ฯ กวล.ฯ๗ 

๔. โครงการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร

ในส่วนของ นนร. 

จํานวน นนร.ที่เข้า

ร่วมโครงการ 
๘๐% ๙๐% √  - กวย.ฯ กวย.ฯ 

๔.๑-๕ 

๕. โครงการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม 
ประเพณีทางทหารในส่วนของ

กําลังพล กวย.ฯ 

จํานวนกําลังพลที่

เข้าร่วมโครงการ 
๙๐% ๑๐๐% √  - กวย.ฯ กวย.ฯ 

๔.๑-๔ 

๖. กิจกรรม “พบพี่เก่าเล่าเรื่อง

ใหม่” 
ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๓.๕๑ ๔.๕๕ √  - กมส.ฯ กมส.ฯ 

๔.๓-๔ 

 
๗ หนังสือ กวล.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๖/๕๕๕ ลง ๒๙ ธ.ค. ๕๗ เรื่อง สรุปผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการในมาตรฐานที่ ๔ ที่ กวล.ฯ รับผิดชอบ 



 

 ๓๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

๗.  โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ จํานวนอาจารย์ที่

ผ่านการอบรม 
๑๐๐% ๑๐๐% √  - สภาอาจารย์ฯ สภา

อาจารย์ฯ
๘ 

๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชวีิตกําลังพล 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตกําลัง

พลและครอบครัว  
 

สุขภาพพลานามัย

ของกําลังพลอยู่ใน

ภาวะสมบูรณ์

แข็งแรงทั้งร่างกาย

และจิตใจ 

๘๐% ๘๐% √  - กตก.ฯ (๑) สกศ.ฯ 
๕.๙-๙ 

เป้าประสงค์  : ๑. สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ที่
สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 
                  ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 

 
 

                                                 
๘
 หนังสือ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒ (สภาอาจารย์)/๐๑ ลง ๕ ม.ค. ๕๘  เรื่อง รายงานการปฏิบัติของแผนปฏิบัติราชการของสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ประจําปี 

๒๕๕๗ 



 

 ๓๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการ

บริหาร การจัดการ การเรียนการ
สอน และการวิจัย 

        

๑) การพัฒนาระบบฐาน 
ข้อมูลกําลังพลข้าราชการ สกศ.ฯ 

ฐานข้อมูลกําลังพล ๑๐๐% ๑๐๐% √  - กตก.ฯ (๑) สกศ.ฯ 
๕๙-๙ 

๒) โครงการอบรม e- 
learning 

ระดับความพึง

พอใจของผ ู้เข้ารับ
การอบรม 

๓.๕๑ ๔.๔๘ √  - กคศ.ฯ กคศ.ฯ๙ 

๓) โครงการประเมินการ

เรียนการสอนออนไลน์ 
ความก้าวหน้าของ

โครงการตาม

เป้าหมายกําหนด 

๗๕% ๙๕% √  - กคศ.ฯ กคศ.ฯ๙ 

๔) โครงการพัฒนาโปรแกรม

อาจารย์ที่ปรึกษา 
ความก้าวหน้าของ

โครงการตาม

เป้าหมายกําหนด 

๗๕% ๗๕% √  - กคศ.ฯ กคศ.ฯ๙ 

 

                                                 
๙ หนังสือ กคศ.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒๕/๒ ลง ๕ ม.ค. ๕๘ เรื่องสรุปผลการประเมินโครงการที่ กคศ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 



 

 ๓๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๕) โครงการพัฒนา

โปรแกรมการจัดเก็บเอกสาร

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ความก้าวหน้าของ

โครงการตาม

เป้าหมายกําหนด 

๗๕% ๑๐๐% √  - กคศ.ฯ 
 

กคศ.ฯ๙ 

๖) โครงการพัฒนาระบบ

การจัดการสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยงาน

โดยใช้ระบบ barcode 

ความก้าวหน้าของ

โครงการตาม

เป้าหมายกําหนด 

๗๕% ๗๕% √  - กคศ.ฯ 
 

กคศ.ฯ๙ 

๗) โครงการพัฒนาระบบ

การจัดเก็บงานวิจัย รร.จปร. 
ความก้าวหน้าของ

โครงการตาม

เป้าหมายกําหนด 

๗๕% ๘๐% √  - กคศ.ฯ กคศ.ฯ๙ 

๘) โครงการพัฒนาระบบ

สืบค้นข้อมูลจราจรเพื่อเก็บบันทึก

ข้อมูลจราจร (Data logging) 

ความก้าวหน้าของ

โครงการตาม

เป้าหมายกําหนด 

๗๕% ๗๕% √  - กคศ.ฯ กคศ.ฯ๙ 

๙) โครงการระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้

งาน) 

ความก้าวหน้าของ

โครงการตาม

เป้าหมายกําหนด 

๗๕% ๘๐% √  - กคศ.ฯ กคศ.ฯ๙ 

 
    

๙ หนังสือ กคศ.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒๕/๒ ลง ๕ ม.ค. ๕๘ เรื่องสรุปผลการประเมินโครงการที่ กคศ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
 



 

 ๓๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และ

ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        

๑. โครงการติดตั้งระบบกล้อง

วงจรปิดในพื้นที่อาคารส่วน

การศึกษาฯ 

จํานวนกองวิชาที่

ติดตั้งกล้องวงจร

ปิด 

๑ กองวิชา ๓ กองวิชา √  - กคศ.ฯ กคศ.ฯ๙ 

๒. โครงการการติดตั้งเครื่อง
แม่ข่ายประจํากองวิชา 

จํานวนเครื่องแม่

ข่าย 
๑ แม่ข่าย ๑ แม่ข่าย √  - กคศ.ฯ กคศ.ฯ๙ 

โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.  
สกศ.รร.จปร. พระราชดําริ พล.อ.
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี; โครงการศูนย์

สําเนาเอกสารประวัติศาสตร์จาก

ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

จัดเก็บข้อมูลสําเนา

เอกสาร 
๘๐๐ เรื่อง ๘๐๐ เรื่อง √  - กปศ.ฯ กปศ.ฯ 

๕.๓-๑๒ 

การพัฒนาและจัดทํา E - library หนังสือและ

เอกสารถูกจัดเก็บ

เข้าระบบ 

๕๐% ในปี 
๒๕๕๗ 

๕๐% √  -   กปศ.ฯ กปศ.ฯ
๕.๓-๒ 

    
๙ หนังสือ กคศ.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒๕/๒ ลง ๕ ม.ค. ๕๘ เรื่องสรุปผลการประเมินโครงการที่ กคศ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 



 

 ๓๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริม

บุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระดับความพึง

พอใจของผู้เข้ารับ

การอบรม 

๓.๕๑ ๔.๐๓ √  - กคศ.ฯ กคศ.ฯ๑๐ 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
และเว็บไซต์ สกศ.ฯ. 

ความพึงพอใจของ

ผู้ใช้ 
๓.๕๑ ๓.๔๔  √ - มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร

ใน ศกม.ฯ 
- ชื่อโครงการกว้างเกินไป 
ทําให้ไม่สามารถระบุเนื้องาน

ที่ชัดเจนได้ 
- ปัญหาของโครงการ

เว็บไซต์ สกศ.ฯ 
- ข้อมูลที่มีในระบบเป็น

ข้อมูลตั้งแต่ปี ๕๓  และ
ข้อมูลหลายส่วนขาด

หายไปเนื่อจากมีการนํา 
Server ไปใช้ในงานอื่น  ต้อง 

กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

สกศ.ฯ
๕.๓-๑๓ 

 
                                                 
๑๐

 หนังสือ กคศ.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒๕/๒ ลง ๕ ม.ค. ๕๘ เรื่องสรุปผลการประเมินโครงการที่ กคศ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 



 

 ๓๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
      จัดทําข้อมูลใหม่ทั้งระบบ 

(ข้อมูลถูกลบทิ้งไปแล้ว เช่น 
ระบบฐานข้อมูลภาพ

กิจกรรม) 
ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มีการ

ปรับปรุงมาตั้งแต่ปี ๕๓ 

  

ประเมินประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
ระดับความ

ปลอดภัย 
๘๐% ๓.๑๒ หรือ  

๖๒.๕% 
 √ -ชื่อโครงการกว้างเกินไป ทํา

ให้ไม่สามารถระบุผู้ดูแลหลัก

ที่ชัดเจนได้ เช่น ความ
ปลอดดภัยของระบบ

อินเตอร์เน็ตโดยรวม  
อุปรณ์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ใน

ความรับผิดชอบของ ศกม.ฯ  
ศกม.ฯ จึงไม่สามารถประเมิน

ประสิทธิภาพได้ 

กตก.ฯ  
(ศกม.ฯ) 

สกศ.ฯ  
ตัวบ่งชี้ 
๕.๓ 

เป้าประสงค์  : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๑๒  การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

 
 



 

 ๓๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

ส่งเสริม และรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
คะแนนความพึง

พอใจ 
๓.๕๑ ๔.๓๘ √  - กวล.ฯ  กวล.ฯ๑๑ 

การปรับภูมิทัศน ์สกศ.ฯ คะแนนความพึง

พอใจ 
๓.๕๑ ๔.๕๔ √  - กวล.ฯ กวล.ฯ๑๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ  

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา

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

กลยุทธ์ที่ ๑๓ สง่เสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
                                                 
๑๑ หนังสือ กวล.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๖/๕๕๕ ลง ๒๙ ธ.ค. ๕๗ เรื่อง สรุปผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการในมาตรฐานที่ ๔ ที่ กวล.ฯรับผิดชอบ 
๑๒

 หนังสือ กวล.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๖/๕๕๕ ลง ๒๙ ธ.ค. ๕๗ เรื่อง สรุปผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการในมาตรฐานที่ ๔ ที่ กวล.ฯรับผิดชอบ 



 

 ๓๙ 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒๐. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

 โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับ

การศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., 
รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ.  

กําลังพลสอบผ่าน

การศึกษาใน

หลักสูตรที่เข้ารับ

การศึกษาหรืออบรม 

๑๐๐ % -   ไม่มีการประเมินเนื่องจากไม่

มีผู้เข้ารับการศึกษาฯ 
กตก.ฯ (๓) ๖.๒ 

๒๑. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลัก สูตรภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับ

การศึกษาในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกในสถาบัน การศึกษา

ภายในประเทศ   

จํานวนบุคลากรที่

ได้รับการศึกษา

สูงขึ้น 

๕ นาย ๔ นาย  √ มีผู้เข้ารับการศึกษาสูง       
ขี้นเพียง ๔ นาย คือ กําลัง
พล กมส.ฯ ๒ นาย กฟส.ฯ ๑ 
นาย กวค.ฯ ๑ นาย 

กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ
๖.๒-๗ 

๒๒. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาของ หลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน ์

โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับ

การศึกษาในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ 

จํานวนบุคลากรที่

ได้รับการศึกษา

สูงขึ้น 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

เอก ๑ นาย 
โท ๓ นาย 

√  - กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ
๖.๒-๗ 

 
 
 
 



 

 ๔๐ 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒๓. แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 

โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์ เข้า
ร่วมการประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

จํานวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วม

การประชุม/
สัมมนาฯ 

๓๐ นาย ๗๙ นาย √  - กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ
๖.๒-๗ 

ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้า

อบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 
จํานวนสาย

สนับสนุนที่อบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

๓๐ นาย ๓๔ นาย √  - กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ
๖.๒-๗ 

 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง รร.จปร. กับ
สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

อื่นทั้งภายในและต่างประเทศ 

จํานวนผลงาน/
กิจกรรมทาง

วิชาการ 

๑๐ งาน ๓๕ งาน √  - กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ 
ผนวก ก 
ตาราง   
๓-๕ 

เป้าประสงค ์ : ให้การสนับสนุนแก ่รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการดําเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ภายใน พ.ศ.
๒๕๕๙ 
                  ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศกึษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่นๆ 

กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 

 
 



 

 ๔๑ 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์

แต่งตั้งคณะทํางานการวิจัยและ

งานสร้างสรรค ์รร.จปร. 
คณะทํางานฯ ทุกสาขาวิชา มีการแต่งตั้ง

คณะทํางาน 
√  - กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ 

๒.๑-๓ 

จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการ

วิจัยภายนอก 

MOU ร่วมกับ
สถาบันภายนอก 

๑ สถาบัน -  √ เ ส น อ ทํ า ข้ อ ต ก ล ง กั บ  ๒ 
สถาบันแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ 

กตก.ฯ (๓) - 

แต่งตั้งคณะทํางานประสานกับ

สถาบันภายนอกที่ทําบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ 

คณะทํางาน ครอบคลุมทุก

สถาบันที่มี 
MOU 

แต่งตั้ง

คณะทํางาน

ประสานงาน

เพื่อตกลง

ความร่วมมือ 

√  - กตก.ฯ (๓) สกศ. ฯ
๖.๖-๕๘ 

โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 

จํานวนอาจารย์ที่

ทํางานวิจัย 
๒๐% ๑๘.๗๓%  √ อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการ

ทํางานวิจัย 
กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ 

ตัวบ่งชี้ 
๒.๒ 

โครงการสนับสนนุการตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการภายนอก 
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการ

พัฒนานักวิจัย รร.จปร.  

จํานวนผลงานที่

ได้รับการตีพิมพ์ 
๕๐ ผลงาน ๒๗ ผลงาน  √ อาจารย์ขาดแรงจูงใจในการ

ทํางานวิจัย 
กตก.ฯ (๓) ตาราง

สรุป

เฉพาะ

เรื่องที่ ๓ 
 



 

 ๔๒ 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
จัดทําระบบฐานข้อมูลและ

สารสนเทศด้านงานวิจัย 
มีข้อมูลงานวิจัยบน

ระบบฐานข้อมูล

งานวิจัย 

๑๐๐% ๑๐๐% √  - กวฟ.ฯ สกศ.ฯ 
๘.๑-๔๓ 

นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียน

การสอน นนร. 
กองวิชานํา

ผลงานวิจัยมา

พัฒนาการเรียน

การสอน 

๗๐% ของ
ผลงาน 
วิจัย 

๔ ผลงาน  √ ข า ด ก า ร บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่

ถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถเก็บ

ข้อมูลทั้งหมดได้ 

กตก.ฯ(๓) สกศ.ฯ
๖.๒-๗ 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ

อาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
การส่งผลงานวิจยั

เข้าประกวด 
๓ ผลงาน ๔ ผลงาน √  - สภา

อาจารย์ 
สภา

อาจารย์
๑๓ 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ 
นนร.  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

การส่งผลงานวิจยั

เข้าประกวด 
๓ ผลงาน ๙ ผลงาน √  - สภา

อาจารย์ 
สภา

อาจารย์
๑๓ 

โครงการสนับสนนุการจัดทํา

บทความทางวิชาการ 
จํานวนบทความ

ทางวิชาการ 
๕๕ บทความ ๕ ผลงาน  √ มีอาจาร ย์ เ ขียนบทความ

จํานวนน้อย 
สภา

อาจารย์ 
สภา

อาจารย์๑๓ 

 
 
 
                                                 
๑๓ หนังสือ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒ (สภาอาจารย์)/๐๑ ลง ๕ ม.ค. ๕๘  เรื่อง รายงานการปฏิบัติของแผนปฏิบัติราชการของสภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ประจําปี 
๒๕๕๗ 



 

 ๔๓ 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒๕. แผนงานการจัดการความรู้ (KM) 

โครงการการจัดการความรู้ส่วน

การศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ประจําปี ๒๕๕๗ 

จํานวนเรื่องในการ

จัดการความรู้    
สกศ.ฯ 

๑๑ เรื่อง ๑๒ √  - กวค.ฯ สกศ.ฯ๑๔ 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

โครงการบริการทางวิชาการ         

๑. การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษ

เพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของ

บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

 ๓.๕๑ ๓.๗๑ √  - กวล.ฯ เคมีฯ 
๓.๑-๗ 

๒. โครงการสนับสนุนให้

ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมใน

หน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

 ๓.๕๑ มีการ

ดําเนินการ

แต่ไม่มีผล

การประเมิน

ระดับความ

พึงพอใจ 

√ 

 

  กวล.ฯ กวส.ฯ
๓.๑-๕ 

                                                 
๑๔ หนังสือ กตก.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒.๑/๑๒๗๗ ลง ๒๙ พ.ค. ๕๗ เรื่อง การตรวจเยี่ยมการดําเนินการจัดการความรู้ สกศ.รร.จปร. ประจําปี ๒๕๕๗ โดยคณะกรรมการการ

จัดการความรู้ รร.จปร. 



 

 ๔๔ 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๓. โครงการสนับสนุนและส่งเสริม

ให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / 
กรรมการวิทยากร / กรรมการวิชาชีพ 
/ กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

≥ ๓.๕๑ ≥ ๓.๕๑ √  - กวล.ฯ กปศ.ฯ 
๓.๑-๕ 

๔. โครงการสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

≥ ๓.๕๑ ๔.๐๐ √  - กวล.ฯ กวค.ฯ 
๓.๑-๑๘ 

โครงการบริการทางวิชาการผ่าน

สื่อวิทยุกระจายเสียง 
ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
๓.๕๑ ๓.๙๓ √  - กอศ.ฯ กอศ.ฯ

๓.๑-๖ 

โครงการบริการทางวิชาการทาง

ระบบสารสนเทศ 
จํานวนครั้งในการ

เข้าชม 
๑๐๐ ๔,๐๓๒ √  - กคศ.ฯ กคศ.ฯ๑๕ 

โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
ความพึงพอใจของ

ผู้เรียน 
๓.๕๑ ๔.๒๕ √  - กอศ.ฯ กอศ.ฯ

๓.๒-๑๙   

 
 
                                                 
๑๕
 หนังสือ กคศ.สกศ.รร.จปร. ที่ กห ๐๔๖๐.๒๕/๒ ลง ๕ ม.ค. ๕๘ เรื่องสรุปผลการประเมินโครงการที่ กคศ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 



 

 ๔๕ 

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

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ดําเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 
หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
นําความรู้และประสบการณ์จาก

การให้บริการทางวิชาการและ

วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

จํานวนการบริการ

วิชาการและวิชาชพี

ที่นํามาใช้ในการ

พัฒนาการสอน

และ/หรือการวิจัย 

๘๐% จาก
จํานวน

ทั้งหมด 

๘๐% จาก
จํานวน

ทั้งหมด 

√  - กตก.ฯ (๓) สกศ.ฯ
๖.๒-๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 ๔๖ 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จําแนกตามแผนงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์: บคุลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม    

กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 

๑. แผนงานการพิทักษ์

รักษาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค ์

๘๐% ๑๒ ๑๑ ๑ บรรลุ

วัตถุประสงค์  
๙๑.๖๗ % 

√  - 

๒. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย

หมิ่นพระบรมเดชานุ

ภาพและการกดดันทาง

สังคม 

ปริมาณจํานวนข้อความ

การแสดงความคดิเห็น

เทิดทูน และการตอบโต้
ข้อความที่ล่วงละเมิด

สถาบันฯ 

จํานวนข้อความ 
๖๐๐ ข้อความ 

๑ ๑ ๐ มากกว่า ๖๐๐ 
ข้อความภายใน ๑ 
ปี 

√  - 

กลยุทธ์ที่ ๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
๓. แผนงานการปลูกฝัง

และเสริมสร้าง

อุดมการณ์ความรักชาติ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค ์

๘๐% ๑ ๑ ๐ ๑๐๐% 
 

√  - 

 



 

 ๔๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของทางทหารและพลเรือน 
กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 
๔. แผนงานการพัฒนา

หลักสูตร 
การรับรองหลักสูตรจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๐๐% ๕ ๔ ๑ ๑๐๐% 

 
√  โครงการหลักสูตร

ปริญญาโทยังไม่ได้รับการ

พิจารณาอนุมัติ 
เป้าประสงค ์ : มีตํารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

๕. แผนงานการพัฒนา

ตําราและเอกสาร

ประกอบการเรียน 
การสอน 

จํานวนตําราที่จดัทําเพื่อ

ประกอบการเรียนการ

สอน 

๘ เล่ม ๑ 
  

๐ ๑ ๒ เล่ม  √ ใช้เวลาพิจารณาผลงาน

ในทางปฏิบัตินานมากกว่า 
๑ ปี อาจารย์ส่วนใหญ่ทํา

ผลงานด้านทางวิจัยมากว่า

การเขียนตํารา 
๖. แผนงานปรับปรุง

และพัฒนาอุปกรณ์

ประกอบการเรียนการ

สอน 

คะแนนความพึงพอใจ

ของผู้เรียนต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

๓.๕๑ ๓ ๓ ๐ ๔.๑๒ √  - 

 
 
 



 

 ๔๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : ๑. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
                   ๒. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบคัดเลือก

เข้าเป็น นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกปี 
                   ๓. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๗. แผนงานการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน

ทหารของ ทบ. 

มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ
ทุจริตในกระบวนการ

สอบ 

๑๐๐% ๑ ๑ ๐ ๑๐๐% √  - 

๘. แผนงานพัฒนา

ผู้เรียน 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค ์

๘๐% ๘ ๗ ๑ ๘๗.๕% √  - 

๙. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา 

ผลการประเมินการ

ปฏิบัติงาน สกศ.ฯ ที่
สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของ นนร. 

๓.๕๑ ๓ ๓ ๐ ๓.๘๙ √  - 

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

 
 
 



 

 ๔๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
๑๐. แผนงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 
คะแนนประเมินตนเอง 
สกศ.ฯ 

๔.๕๑ ๑๔ ๑๒ ๒ ๔.๕๖ √   

เป้าประสงค์  : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบํารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทุกครั้งที ่สกศ. รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอน

ใหม่ๆ  

กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์
๑๑. แผนงานการพัฒนา

บุคลากรสําหรับ

ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

จํานวนการจัดอบรม ≥ ๑ ครั้ง 

 

๒ ๑ ๑ ๒  √   

เป้าประสงค ์ : ปรนนิบัติบํารุงสิง่อุปกรณ ์อาคารสาํนักงาน อาคารเรียน และบา้นพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใชง้านได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบาํรุง 
๑๒. แผนงานการปรับปรุง

อาคาร สิ่งปลูกสร้ าง  สิ่ ง
อํานวยความสะดวก และ

ระบบสาธารณูปโภค 

คว าม พึ ง พอ ใ จ ขอ ง 
นนร. และบุคลากร 

๓.๕๑ ๖ ๕ ๑ ๔.๑๒ √   

 
 
 



 

 ๕๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค์  : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง และเข้ารว่มสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล 

๑๓. แผนงานการนําผล
การศึกษาตามแนวทางรับ

ราชการทุกระดับชั้นยศมา

เป็นส่วนประกอบการ

พิจารณาให้ความดี

ความชอบและความก้าวหน้า

ในการรับราชการ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค ์

๘๐% ๒ ๑ ๑ ๕๐%  √ กิจกรรมการส่งเสริมการ

เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
ไม่บรรลุผลสําเร็จ 
เนื่องจากขั้นตอนในการ

รับรองผลงานทาง

วิชาการใช้เวลานาน

มากกว่า ๑ ปี 

๑๔. แผนงานพัฒนา

ภาษาอังกฤษให้กับกําลงัพล 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค ์

๘๐% ๔ ๔ ๐ ๑๐๐% √   

เป้าประสงค ์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากร อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค ์

๘๐% ๙ ๘ ๑ ๘๘.๘๙% √   

 



 

 ๕๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
๑๖. แผนงานการพัฒนา

และเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตกําลังพล 

สุขภาพพลานามัยของ

กําลังพลอยู่ในภาวะ

สมบูรณ์แข็งแรง 

๘๐% ๑ ๑ ๐ ๑๐๐% √   

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

งานได้ตลอดเวลา 
                  ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 

๑๗. แผนงานการพัฒนา

สื่อการเรียนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๑๓ ๑๓ ๐ ๑๐๐% √   

๑๘. แผนงานพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๓ ๑ 
 

๒ ๓๓.๓๓%  √ โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล และเว็บไซต์ 
สกศ.ฯ. และประเมิน

ประสิทธิภาพและความ

ปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
 
 



 

 ๕๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
กลยุทธ์ที่ ๑๒  การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนการพัฒนา

สภาพแวดล้อมภายใน

หน่วย 

ระดับความพึงพอใจ

ของบุคลากรและ นนร. 
๓.๕๑ ๒ ๒ ๐ ๔.๐๗ √   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภา

อาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ สง่เสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๐. แผนงานการส่งกําลัง
พลเข้ารับการศึกษา

หลักสูตรนอก ทบ. ภายใน 
กห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 

กําลังพลสอบผ่าน

การศึกษาในหลักสูตรที่

เข้ารับการศึกษาหรือ

อบรม 

๑๐๐ % ๑ - - - - - ไม่มีการประเมินเพราะไม่

มีกําลังพลเข้ารับ

การศึกษา 

 
 



 

 ๕๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒๑. แผนงานการส่งกําลัง
พลเข้ารับการศึกษาใน

ระดับสูงขึ้นของหลัก สูตร
ภายในประเทศ นอก กห. 
และแผนการใช้ประโยชน์ 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับ

การศึกษาสูงขึ้น 
๕ นาย ๑ ๐ ๑ ๔ นาย  √ มีผู้เข้ารับการศึกษาสูง       

ขึ้นเพียง ๔ นาย 

๒๒. แผนงานการส่งกําลัง
พลเข้ารับการศึกษาของ 
หลักสูตรต่างประเทศและ

แผนการใช้ประโยชน์ 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับ

การศึกษาสูงขึ้น 
เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

๑ ๑ ๐ เอก ๑ นาย 
โท ๓ นาย 

√   

๒๓. แผนงานการส่งกําลัง
พลเข้าร่วมการประชุม/ 
สัมมนากับหน่วยงานทั้ง

ของภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งภายในและต่างประเทศ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๓ ๓ ๐ ๑๐๐% √   

 
 
 
 
 
 



 

 ๕๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

จํานวนโครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุการไม่บรรลุ

เป้าหมาย ทั้งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : ให้การสนับสนุนแก ่รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการดําเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 
                  ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศกึษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่นๆ 
กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค ์

คะแนนประเมิน

มาตรฐานที่ ๒ 
๓.๕๑ ๑๐ ๕ ๕ ๓.๓๘  √ การทําผลงานทาง

วิชาการประเภท

ผลงานวิจัยและบทความ

มีจํานวนน้อย 
๒๕. แผนงานการจัดการ
ความรู้ (KM) 

จํานวนเรื่องในการ

จัดการความรู้ สกศ.ฯ 
๑๑ เรื่อง ๑ ๑ ๐ ๑๒ √   

๒๖. แผนงานการบริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 
จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๘๐% ๘ ๘ ๐ ๑๐๐% √   

 
 

 
 
 



 

 ๕๕ 

แนวทางการกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค ์: บคุลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม    
กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็มขีดความสามารถ 
๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์และ

พระบรมวงศานุวงศ ์
√  

- ควรมีการพิจารณาเจ้าภาพหลักใหม่เนื่องจาก กอศ.ฯ มีโครงการใหญ่ที่

ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว 

โครงการจัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระ

พันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในโอกาสครบ 
๑๕๐ ปีแห่งการเสด็จพระราชสมภพ   

√ 

 

- เปลี่ยนเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ  
สยามบรมราชกุมารี จํานวน ๓ โครงการ คือ สารคดีวิทยุ, ละครเพลง

พระราชนิพนธ์ และประกวดบทร้อยกรอง 

โครงการจัดทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุพระ

ราชกรณียกิจในพลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช

กุมารี เกี่ยวกับ รร.จปร. และนครนายก 

√ 

 

- ยังคงดําเนินการเนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องโดย 
๑. นําเอกสารที่แต่ละฝ่ายได้รวบรวมจัดเก็บไว้เข้ากล่อง เพิ่มหมวดหมู่ 
และนําขึ้นบัญชีรายการเอกสารให้เป็นระบบเดียวกัน 
๒. ขยายการสํารวจและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องเฉพาะพระราชกรณีย

กิจใน รร.จปร. และพื้นที่นครนายก 
๓. จัดทําบัญชีของที่เก็บไว้ในหอรัฐสีมาคุณากร 
- ทําฐานข้อมูลจดหมายเหตุในรูปแบบดิจิตัลเพื่อสะดวกในการสืบค้น 

 
 



 

 ๕๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์คาํสอน 
(lecture notes) ในพลเอกหญิง ศ.ดร.
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

√  - เป็นโครงการ ๒ ปี โครงการต่อเนื่องและจะดําเนินการโดย 
๑. นําเสนอต้นฉบับร่าง ๑ ในเดือนมกราคม 
๒. ปรับปรุงเป็นร่าง ๒ และร่าง ๓ เป็นต้นฉบับสมบูรณ์ ในเดือน
มีนาคม 
๓. ส่งโรงพิมพ์ ออกแบบ และจัดพิมพ์ในเดือน พ.ค.- มิ.ย. 
๔. หนังสือแล้วเสร็จออกสู่สาธารณะ ในเดือน ก.ค. 

ทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์และ

พระบรมมหาราชวัง 
√ 

 
- -ควรมีการดําเนินการต่อไปเพื่อ นนร. และข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับความรู้และประสบการณ์กว้างขวางและมีความจงรักภักดีต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้น 
การบริการการเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมา

คุณากร 
√ 

 

- เป็นโครงการต่อเนื่อง ป ี๕๘ ดําเนินการโดย 
๑. ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากรให้เปิดกว้างยิ่งขึ้น

สําหรับบุคคลทั่วไป 
๒. ปรับปรุงนิทรรศการที่จัดแสดงให้ข้อมูลทันสมัยและมีความน่าสนใจ

มากยิ่งขึ้น      
๓. อํานวยความสะดวกในการเยี่ยมชมโดยจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

โดยเฉพาะ                                                          

 



 

 ๕๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

โครงการรวบรวมและจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์

เนื้อเพลงไทยใน พล.อ.หญิงศ.ดร.สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทรงเจริญ

พระชนมายุ ๖๐ พรรษา 

√  - เป็นโครงการต่อเนื่องปี ๕๘ 
๑. นําเสนอต้นฉบับ ร่าง ๑ ในเดือน ม.ค. 
๒. ปรับปรุงเป็นร่าง ๒ และ ๓ เป็นต้นฉบับในเดือน มี.ค. 
๓. ส่งโรงพิมพ์ ออกแบบ และจัดพิมพ์ในเดือน เม.ย. 
๔. หนังสือแล้วเสร็จออกสู่สาธารณะ ในเดือน ก.ค. 

กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระ

พรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

√  - เป็นกิจกรรมดําเนินการต่อเนื่อง 

โครงการ “ตามรอยพระราชา”   √  - ควรมีการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

โครงการ “สินแผ่นดิน: องค์ภูมินทร์

พระราชทาน” 
  √  - ควรมีการจัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

กิจกรรม “ขอตามรอยพระยุคลบาท 
เศรษฐกิจพอเพียง” 

- - ไม่มีหลักฐานอ้างอิง ปรากฏการ

ดําเนินการจัดทําคู่มือความรู้เรื่อง 
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่มีการดําเนินโครงการ 

 
 



 

 ๕๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทนูสถาบนัพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จัดกําลงัพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระ

ราชกุศล 
√  - ควรกําหนดระดับการบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดให้สูงขึ้น 

๒. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 

สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการ

ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รายการ
จัดตั้งเครือข่ายผู้นําชุมชนเฝ้าระวังและแจ้ง

เตือนการล่วงละเมิดสถาบันฯ ในโครงการ
รณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ 

√  - ควรทบทวนการกําหนดตัวชี้วัดว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจาก
การตอบโต้การหมิ่นฯ มากแสดงว่ามีการหมิ่นฯ สูง ดังนั้นขอเสนอว่า
ควรเปลี่ยนเป็นเรื่องการประชาสัมพันธ์เชิงบวกอาจจะเหมาะสมกว่า 

กลยุทธ์ที ่๒ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 

๓. แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์

ความรักชาติสําหรับกําลังพล สกศ.ฯ 
√  - ควรมีการจัดการโครงการส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติในรูปแบบการ

อบรมหรือหาวิทยากรที่ดี มาบรรยายให้กําลังพล สกศ.ฯ ในระยะต้นปี

การศึกษา หรือให้เร็วกว่าปีการศึกษา  ๕๗ 

เป้าประสงค์  : มีหลักสูตรการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีที่ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของทางทหารและพลเรือน 
กลยุทธ์ที ่๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 

๔. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร    √  - ควรมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 



 

 ๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก  

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

 โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและ

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 
 √ ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะ

กรรมการบริหารการศึกษา การ
ดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ 
๗๐% 

ปัจจุบันหลักสูตรมีการจัดทําหลักสูตรเ รียบร้อยแล้ว  หลักสูตร

เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรบริหารงานวิศวกรรม และ หลักสูตร

การบริหารงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้น ๓ หลักสูตร ร่างหลักสูตรดําเนินการ

เรียบร้อยแล้ว รอ พ.ร.บ. เมื่อมีการอนุมัติ ก็พร้อมที่จะเปิดให้การศึกษา 
ดังนั้นขอให้ กองวิชาที่รับผิดชอบนําร่างหลักสูตรให้คณะกรรมการ

บริหารการศึกษารับรองอย่างเป็นรูปธรรมด้วย และควรมีการเริ่มการ

ดําเนินในต้นปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
โครงการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขา วท. 
√  - ติดตามและจัดทําการประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จัดทํา มคอ. ๓  ถึง  มคอ. ๗ √  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษา √  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

เป้าประสงค ์ : มีตํารา อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก 
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
๕. แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ตํ า ร า แ ล ะ เ อ ก ส า ร

ประกอบการเรียนการสอน 
 √ การพิจารณาผลงานแต่ละเล่มใช้

เวลาในทางปฏิบัตินานมากกว่า ๑ 
ปี อาจารย์ส่วนใหญ่ทําผลงานด้าน

ทางวิจัยมากกว่าการเขียนตํารา 

สนับสนุนการจัดทําตําราเพื่อเป็นแรงจูงใจ หรือเพิ่มรางวัลตอบแทน

สําหรับผลงานที่เป็นตํารา เนื่องจากตําราจะใช้ในการเรียนการสอนกับ 
นนร. โดยตรง 



 

 ๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก  

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๖. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและ

โสตทัศนูปกรณ์  
√  - สํารวจความพร้อมของสิ่งอุปกรณ์ประจําห้องปฏิบัติการและ

โสตทัศนูปกรณ์ ต้นปีการศึกษา ๕๘ เพื่อพร้อมจัดการสอน 

โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการ

เรียนการสอน 
√  - ๑. ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต ์

๒. จัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น  
๓. วางแผน จัดเก็บ ควบคุม ดูแล ปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ์ในการ

เรียนการสอน ให้สามารถใช้งานได้นานมากขึ้น 
ประเมินผลระดับความพึงพอใจ การให้บริการ

ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและทรัพยากร

การเรียนรู้ สกศ.ฯ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

เป้าประสงค ์ : ๑. รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ด้านวิชาการ ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
                   ๒. จัดให้มีกิจกรรมด้านวิชาการของ นนร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบคัดเลือก

เข้าเป็น นตท.(ทบ.) เพิ่มขึ้นทุกปี 
                  ๓. รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของ นนร. ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษาและด้านจริยธรรม เพื่อเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ นนร. ที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

 



 

 ๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๗. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ. 
โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพล

เรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

๘. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 

การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่ 
นนร. ในการจัดทํากิจกรรมผู้เรียน 

√  - -กองวิชาแนะนํากระบวนการ PACA ให้แก่ นนร. เมื่อส่ง นนร. เข้า
ร่วมในการแข่งขัน และให้ นนร. สรุปบทเรียนเพื่อเป็นข้อเสนอแก่ 
นนร. รุ่นต่อไปในการเข้าแข่งขัน รวมทั้งรายงานผลการดําเนินการให้ 
สกศ.ฯ ทราบต่อไป 
- กองวิชาแนะนําเรื่องกระบวนการประกันคุณภาพให้แก่ นนร. ในวัน

ปฐมนิเทศกองวิชา 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ √  - เพิ่มจํานวน นนร. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

การสนับสนุน นนร. ในการเข้าแข่งขันชิง
ชนะเลิศ 

 √  กําหนดประเภทที่ สกศ.ฯ จะส่ง นนร. เข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่ต้นปี

การศึกษา รวมทั้งควรตั้งเป้าหมายในการเข้าแข่งขันให้ชัดเจน  
โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้น
ปีที่ ๓ สาขาสงัคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

√  - ควรส่งเสริมให้เป็นโครงการที่ต่อเนื่อง 

 



 

 ๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. √  - - ควรมีการปรับปรุงระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เห็นภาพปัญหาของ 
นนร. ในภาพรวมเพื่อสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้จริง 
- ควรใช้การประชุมกรรมการประจําชั้นให้เกิดประโยชน์ และนําข้อมูล
รวบยอดของกองวิชาโดยเฉพาะ นนร. ที่มีปัญหา และรวบรวมข้อมูล

ของ นนร. ที่มีปัญหา 

กิจกรรมทัศนศึกษาของคณาจารย์และ นนร. √  - เป็นกิจกรรมที่ควรดําเนินการต่อเนื่อง 

ส่งเสริมการจัดทําโครงงานวิจัย นนร. √  -  

เชิญผู้มีประสบการณ์ความรู้จากหน่วยงาน

ภายนอกมาให้ความรู้ นนร. 
√  - พิจารณาตัวชี้วัดและการบรรลุเป้าหมาย โดยเปลี่ยนจากสาขาวิชาเป็น

กองวิชา 

๙. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. √  - ๑. สอดแทรกการอบรมคุณธรรม ๑๒ ประการเพิ่มเติม 
๒. กํากับและเข้มงวดต่อระเบียบวินัยของ นนร. ให้มากขึ้น 

กิจกรรมรับแถว นนร. √  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นนร. √  - ดําเนินการต่อเนื่อง 



 

 ๖๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค ์ : ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและนํามาใช้ในการพัฒนาและการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และบุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความรู้ ความเข้าใจ 
ระบบการประกันคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 
๑๐. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
การทําแผนการดาํเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษา  สกศ.ฯ พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง และควรจัดทําแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา

ครบทุกมาตรฐาน โดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ ปี

การศึกษา ๒๕๕๘  
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ

ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร 
สกศ.รร.จปร.  

√  - ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพให้แก่ นนร. ใน
การทํากิจกรรมผู้เรียนเพิ่มขึ้น และควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับ 
ผู้ที่อยู่ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาเพิ่มขึ้น 

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับของ สกศ.ฯ 
√  - ดําเนินการต่อเนื่องและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในห้วงต้นปี

การศึกษา 

ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อ

สรุปผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาปี ๕๖ พิจารณาแนวทางการพัฒนา

ในปี ๕๗ 

√  - นําผลการประเมินคุณภาพภายใน สกศ.รร.จปร. โดยคณะกรรมการ

ประเมินฯ ระดับ รร.จปร. ให้คณะกรรมการบริหารการศึกษา สกศ.ฯ 
ทราบก่อนกําหนดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.ฯ 

 



 

 ๖๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน

คุณภาพ สกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์

การบรรลุเป้าหมาย ประจําปี ๒๕๕๗ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาตลอดปีการศึกษา 
 

√  - พิจารณากําหนดห้วงระยะเวลาให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา และ
เพิ่มการประชุมคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สกศ.ฯ
ในแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ  

การตรวจเยี่ยมกองวิชาในการดําเนินงานด้าน 
การประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ ๑  ในภาค
การศกึษาที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ในภาคการศกึษาที่ ๒ 

√  - ตรวจเยี่ยมโดยใช้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สกศ.ฯ  

การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับกองวิชาและระดับ สกศ.ฯ 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาสู่ระบบการปฏิบัติงานประจํา 
 √ ปีการศึกษา ๕๗ เป็นปีแรกในการ

ประเมินผลการดําเนินงานอาจ

ส่งผลต่อความรู้สึกของกําลังพลใน

ด้านภาระการดําเนินงาน 

จัดทําโครงการต่อเนื่องจากปีการศึกษา ๒๕๕๗ เนื่องจากการดําเนิน
โครงการยังไม่บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย และควรมีการประชุม

ชี้แจงเรื่องแผนปฏิบัติราชการกับการดําเนินงานในมาตรฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในภาพรวม สําหรับกําลังพล สกศ.ฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่

ตรงกัน รวมถึงการกําหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายให้อยู่ในรูปแบบ

เดียวกันของทั้ง สกศ.ฯ 
ประเมินคณะกรรมการบริหารการศึกษา   √  - ควรประสานคณะกรรมการดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน พ.ย. ๕๘ 



 

 ๖๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเมินผู้บริหารทุกระดับ  √  ควรประสาน หน. มาตรฐาน ๕ และ สปค.รร.จปร. ดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน พ.ย. ๕๘ 

จัดทํางานรายงานการประเมินตนเองในทุก

ระดับของ สกศ.ฯ 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการประกันคุณภาพการศกึษา 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

ประชุมสรุปผลการดําเนินงานคุณภาพการศึกษา 
สกศ .ฯ  ปี  ๕๗  ให้คณะกรรมการบริหาร

การศึกษาพิจารณา 

√  - นําผลการประเมินคุณภาพภายในให้กรรมการบริหารการศึกษาทราบ

เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติราชการปี ๕๘ 

เป้าประสงค ์ : จัดการอบรมเรื่องการใช้และการบํารุงรักษาสื่อการสอนประเภทต่างๆ แก่บุคลากรฝา่ยสนับสนุนทุกครั้งที่ สกศ. รร.จปร. ได้รับมอบสื่อการสอนใหม่ๆ 
กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์
๑๑. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ์
โครงการพัฒนาบุคคลากรสําหรบัปรนนิบัติ

บํารุงอุปกรณ ์ 
√  - ในปี ๕๗ มีเพียง ๒ โครงการ คือของ กคศ.ฯ และ กวค.ฯ ควร

พิจารณาการกําหนดโครงการเพิ่มเติม 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง น้ํามัน
เบนซินแก๊สโซฮอลล ์91, 95, E20, E85 และ 
อุปกรณ์เสริมสําหรับรถยนต์เครื่องหัวฉีดเบนซิน

รุ่นเก่า เพื่อรองรับการใช้น้ํามัน E85 

 √ จากการประเมินจากผู้เข้ารับการ

อบรมพบว่า มีระดับความเข้าใจ

รวมอยู่ที่ ๓.๔ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย 
 

พิจารณากําหนดโครงการเพื่ออบรมบุคลากรเพิ่มเติมจากโครงการเดิม 



 

 ๖๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค ์ : ปรนนิบัติบํารุงสิง่อุปกรณ ์อาคารสํานักงาน อาคารเรียน และบ้านพักของทางราชการ ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมอยู่เสมอ 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบาํรุง 
๑๒. แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค  
ซ่อมปรับปรุงอาคาร √  - ติดตามการดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 

ซ่อมปรับปรุง หอประชุม สกศ.ฯ √  - ติดตามการดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 

ซ่อมระบบประปาแฟลตนายทหารโสด ๒๘ 
ครอบครัว (อี ๑, ๒, ๓, ๘) 

√  - ติดตามการดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 

ซ่อมอาคารแฟลตนายทหารประทวน ก.๗ √  - ติดตามการดําเนินงานให้แล้วเสร็จตามกําหนดระยะเวลา 

ซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานกองวิชา 
 สกศ.ฯ 

 √ ไม่มีการดําเนินงานตามแผน

เนื่องจากปัญหาด้านงบประมาณ 
ยังไม่ไม่การจัดซ่อมหลังคากองวิชา ควรพิจารณาดําเนินการในปี

การศึกษา ๕๘ 
ปรับปรุงห้องน้ํา ส้วมอาคาร สกศ.ฯ √  - การดําเนินงานในป ี๕๗ ยังไม่แล้วเสร็จ ๑๐๐% ดังนั้นควรรีบ

ดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ 
เป้าประสงค ์ : ในแต่ละป ีอจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนา
ทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล 

 
 
 



 

 ๖๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑๓. แผนงานการนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับชั้นยศมาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ความดีความชอบและความก้าวหน้าในการรับราชการ 

การส่งเสริมให้กําลังพลมีความตั้งใจใน

การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

การส่งเสริมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ  √ การพิจารณาผลงานแต่ละเล่มใช้

เวลาในทางปฏิบัติมากกว่า ๑ ปี 
อาจารย์ส่วนใหญ่มีภารกิจทาง

ราชการมาก และใช้เวลาในการ
แก้ไขงานนาน 

อยู่ในกระบวนการพิจารณา ๑๙ คน แต่ผ่านการพิจารณาในป ี๕๗ 
เพียง ๓ คนดังนั้นควรติดตามและเร่งรัดการพิจารณาผลงานให้เสร็จ

ตามกําหนด และควรมีการดําเนินการพิจารณาตามระเบียบที่กําหนด

ไว้ 

๑๔. แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล 

โครงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ √  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบ

ภาษาอังกฤษ ทบ. ประจําปี ๒๕๕๗ 
√  - ในปี ๕๘ ไม่มีการดําเนินโครงการ เนื่องจากได้นําข้อมูลขึ้นระบบออนไลน์

แล้ว ดังนั้นกําลังพลสามารถดาวน์โหลดเพื่อศึกษาได้ด้วยตนเอง 
โครงการจัดทําคูม่ือบทสนทนาภาษาอังกฤษ

สําหรับ นนร. และกําลังพล รร.จปร. 
√  - มีการดําเนินการต่อเนื่องในปี ๕๘ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับแนวทาง

โดยประชาสัมพันธ์ให้กําลังพลดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์ เพื่อ

ประหยัดงบประมาณ 
อบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพลที่สนใจ √  - ๑. ควรมีการประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงมากขึ้น 

๒. ควรมีใบประกาศนียบัตร เมื่อจบการศึกษาหลักสูตร 



 

 ๖๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

เป้าประสงค ์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแก่บุคลากร อย่างน้อยปี

ละ ๑ ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม สกศ.ฯ 

๑. การสาธิตนาฏศลิป์และดนตรีไทย √  - - ควรมีการดําเนินการต่อไป และขยายโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนภายนอก

ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมได้มีโอกาสเข้าร่วม 

๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับ

กําลังพล  สกศ.รร.จปร 
√  - ควรปรับเป็นกิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมในการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๑. โครงการทัศนศึกษาสถานที่สําคญัทาง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สกศ.ฯ 
 √  นําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธและผลของ

แบบสอบถามจาก นนร. ไปดําเนินการหา แนวทางปรับปรุงแผนดูงานในปี

ถัดไป โดยกําหนดให้มีการดูงานเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติและ

ทางทหาร คงเดิมและเพิ่มเวลาในการดูงานด้านศลิปวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ไทยให้มากขึ้น 
 
 

 



 

 ๖๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตรแ์ละ

ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงาน

ของ นนร.        

√  - ควรมีการพิจารณาในภาพรวมของกิจกรรมเพื่อให้กองวิชาที่มีสาขาวิชาสามารถ

ดําเนินการไปในทางเดียวกันและตอบสนองต่อกิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์

ประวัติศาสตร์ฯ ให้บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น 
๓. กิจกรรมส่งเสริมความรู้และสืบสาน

ประเพณีทางทหาร 
√  - ควรมีชี้แจงการกําหนดตัวชี้วัดและค่าบรรลุเป้าหมายให้ทุกกองวิชาทราบเพื่อ

จะได้ดําเนินการไปในแนวทางเดียวกัน  
๔. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทาง

ทหารในส่วนของ นนร. 

√  - ควรมีการดําเนินการต่อเนื่องในปี ๕๘ 

๕. โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารในส่วน

ของกําลังพล กวย.ฯ 

√  - ควรมีการดําเนินการต่อเนื่องในปี ๕๘ 

๖. กิจกรรม “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่” √  - - ควรมีการดําเนินการต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

๗.  โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ √  - - ควรจะมีการอบรมทุกปี และเนื่องจากมีบุคลากรที่ไม่ใช่อาจารย์เข้าอบรมด้วย 
เช่น นายทหารประจํากอง นายทหารประจําห้องปฏิบัติการ ดังนั้นเนื้อหาที่

อบรมจึงควรมีความเกี่ยวข้องกับการทํางานในสายงานเหล่านี้ด้วย  

 



 

 ๗๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๗. โครงการอบรมอาจารย์ใหม่ (ต่อ) 

   
- ปี ๕๘ ไม่มีการอบรมอาจารย์ใหม่ เนื่องจากยอดจํานวนอาจารย์ไม่มาก

พอที่จะคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป จะจัดอบรมอาจารย์ใหม่เมื่อยอดอาจารย์

ใหม่ ตั้งแต่ ๑๐ นายขึ้นไป 
๑๖. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชวีิตกําลังพล 

โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตกําลังพลและ

ครอบครัว  
√  - มีการดําเนินการต่อเนื่องโดยการพบปะกําลังพลและครอบครัวพร้อมสอบถาม

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

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

งานได้ตลอดเวลา 
                  ๒. บุคลากรทุกระดับมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับที่สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริง ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 
กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
๑๗. แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการบริหาร การ
จัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย 

    

๑) การพัฒนาระบบฐาน 
ข้อมูลกําลังพลข้าราชการ สกศ.ฯ 

√  - มีการดําเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

๒) โครงการอบรม e- learning √  - ดําเนินการต่อเนื่องโดย กคศ.ฯ พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

 



 

 ๗๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๓) โครงการประเมินการเรียนการสอน

ออนไลน์ 
√  - ควรมีการพัฒนาและขยายผลให้ทุกกองวิชามีการใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

๔) โครงการพัฒนาโปรแกรมอาจารย์ที่

ปรึกษา 
√  - พิจารณาพัฒนาการดําเนินการต่อในป ี๕๘ 

๕) โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บ

เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
√  - ดําเนินการประสานงานระหว่าง กคศ.ฯ และ กวฟ.ฯ ซึ่งในปี ๕๘ ควรเป็น 

กวฟ.ฯ รับผิดชอบหลัก 
๖) โครงการพัฒนาระบบการจัดการสิ่ง

อุปกรณ์ในหน่วยงานโดยใช้ระบบ barcode 
√  - พิจารณาพัฒนาการดําเนินการต่อในป ี๕๘ 

๗) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บ

งานวิจัย รร.จปร. 
√  - ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้สมบูรณ์ จัดทําคู่มือการใช้งาน จัดอบรมผู้ใช้งาน 

และประเมินผลโครงการ 
๘) โครงการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล

จราจรเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลจราจร (Data 
logging) 

√  - พัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจราจรเครือข่ายให้แล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐ 

๙) โครงการระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ (ทดลองใช้งาน) 
√  - พิจารณาพัฒนาการดําเนินการต่อในป ี๕๘ 

โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และระบบ

เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    

๑) โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดใน

พื้นที่อาคารส่วนการศึกษาฯ 
√  - พิจารณาพัฒนาการดําเนินการต่อในป ี๕๘ 



 

 ๗๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒) โครงการการติดตั้งเครื่องแม่ข่าย

ประจํากองวิชา 
√  - ดําเนินการโครงการต่อไปตามแผนการปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ 

รร.จปร. 
โครงการหอจดหมายเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. 
พระราชดําริ พล.อ .หญิง สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุ ด า  ฯ  สยามบรมราช กุมา รี ; 
โครงการศูนย์สําเนาเอกสารประวัติศาสตร์

จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่องแต่เพิ่มปริมาณเป็น ๑,๐๐๐ ชือ่ 

การพัฒนาและจัดทํา E - library √  - เป็นโครงการต่อเนื่องดังนั้น ป ี๕๘ ยังคงดําเนินการอยู่  

๑๘. แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ 
สกศ.ฯ. 

√  - มีการปรับเปลี่ยน

บุคลากรใน ศกม.ฯ 
- ชื่อโครงการกว้างเกินไป 
ทําให้ไม่สามารถระบุเนื้อ

งานที่ชัดเจนได้ 
- ปัญหาของโครงการ

เว็บไซต์ สกศ.ฯ 

แยกโครงการ 
- โครงการเว็บไซต์ สกศ.ฯ 
- ระบบฐานข้อมูลในเรื่องที่จะทํา 
- เสนอจัดทําโครงการเว็บไซต์ สกศ.ฯเป็นโครงการในปี ๕๘ 
- ระบบฐานข้อมูล สกศ.ฯ ควรแยกเป็นเรื่องทีจะจัดทําและให้ กตก.ฯ เป็น

ผู้รับผิดชอบหลักให้ ศกม.ฯ และ หน.แผนก กตก.ฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ

รอง เพื่อกําหนดข้อมูลที่ต้องการในระบบและการปรับปรุงข้อมูลในอนาคต 

 



 

 ๗๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์ 
สกศ.ฯ. (ต่อ) 

  - ข้อมูลที่มีในระบบเป็นข้อมูล

ตั้งแต่ปี ๕๓  และข้อมูลหลาย

ส่วนขาดหายไปเนื่อจากมีการ

นํา Server ไปใช้ในงานอื่น  
ต้องจัดทําข้อมูลใหม่ทั้งระบบ 
(ข้อมูลถูกลบทิ้งไปแล้ว เช่น 
ระบบฐานข้อมูลภาพกิจกรรม) 
ข้อมูลส่วนใหญ่ไม่มีการ

ปรับปรุงมาตั้งแต่ปี ๕๓ 

 

ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ

ระบบสารสนเทศ 
 √  -ชื่อโครงการกว้างเกินไป ทํา

ให้ไม่สามารถระบุผู้ดูแลหลัก

ที่ชัดเจนได้ เช่น ความ
ปลอดดภัยของระบบ

อินเตอร์เน็ตโดยรวม อุปรณ์

ดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความ

รับผิดชอบของ ศกม.ฯ  ศกม.
ฯ จึงไม่สามารถประเมิน

ประสิทธิภาพได้ 

- หากจะให้ ศกม.ฯ ดูแลระบบควรปรับชื่อโครงการให้ชัดเจนว่าเป็นระบบ

ใดและควรจะเป็นระบบที่อยู่ในความดูแลของ ศกม.ฯ เพื่อสามารถเก็บ

ข้อมูลปัญหาและแก้ไขระบบได้ 
โครงการควรจะเกิดหลังจากพัฒนาระบบฐานข้อมูล สกศ.ฯ ในส่วนที่จะทํา 
(ข้อ ๑) เสร็จแล้ว 

 



 

 ๗๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้างของหน่วยที่สามารถรองรับปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต 
กลยุทธ์ที่ ๑๒  การพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วยให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๑๙. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย 
ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม √  - ควรมีการรวมกิจกรรมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สกศ.ฯ กับ

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ สกศ.ฯ ให้เป็นกิจกรรมเดียวกัน 
การปรับภูมิทัศน ์สกศ.ฯ √  - ควรมีการรวมกิจกรรมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สกศ.ฯ กับ

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ สกศ.ฯ ให้เป็นกิจกรรมเดียวกัน 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : อจ.สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมสัมมนาหรือเข้ารับการฝึกอบรมทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนเองเกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการที่สภาอาจารย์ฯ จัด 
ร้อยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ สง่เสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 
๒๐. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 
โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. 

-  ไม่มีการประเมินเนื่องจาก

ไม่มีผู้เข้ารับการศึกษาฯ 
ในปี ๕๘ ควรกําหนดให้ กตก.ฯ (๑) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก  

 
 



 

 ๗๕ 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒๑. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลัก สูตรภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 
โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบัน 
การศึกษาภายในประเทศ   

 √  ควรมีการพิจารณากําหนดตัวชี้วัดให้มีความเหมาะสม และกองวิชาควร
สอบถามกําลังพลกองวิชาว่ามีใครต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ 
เอก  

๒๒. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาของ หลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน ์
โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกใน

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

๒๓. แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 

โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์ เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่อง 

ส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน

ศึกษา/ดูงาน 
√  - ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และบันทึก

ข้อมูลการดําเนินการในรายงานการประเมินตนเองกองวิชาให้ครบถ้วน 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

อื่นทั้งภายในและต่างประเทศ 

√  - ส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

 
 



 

 ๗๖ 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
เป้าประสงค ์ : ให้การสนับสนุนแก ่รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนย์การวิจัยและกองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อการดําเนินงานด้านการวิจัยของ นนร. อาจารย์ และ ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 
                  ให้บริการทางการศึกษาแก่สถานศกึษาภายนอก และกลุ่มบุคคลอื่นๆ 
กลยุทธ์ที่ ๑๔  หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่นและ ให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 
๒๔. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์
แต่งตั้งคณะทํางานการวิจัยและงาน

สร้างสรรค ์รร.จปร. 
√  - ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

จัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ
สถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัยภายนอก 

 √ เสนอทําข้อตกลงกับ ๒ 
สถาบันแต่ยังไม่ได้รับ

อนุมัติ 

จัดทําบันทึกตกลงร่วม ๒ สถาบัน แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับ 
 สกศ.ฯ ดังนั้นในปีการศึกษา ๕๘ ควรทบทวนตัวชี้วัด 

แต่งตั้งคณะทํางานประสานกับสถาบัน

ภายนอกที่ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
√  - ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 

โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัย/งานสร้างสรรค์
ของอาจารย์ 

 √ อาจารย์ขาดแรงจูงใจใน

การทํางานวิจัย 
ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น และกําหนด

วิธีการในการบันทึกข้อมูลการดําเนินงานในระบบฐานข้อมูลนักวิจัยให้ครบ

สมบูรณ์ 
โครงการสนับสนนุการตีพิมพ์ผลงานทาง

วิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร.  

 √ อาจารย์ขาดแรงจูงใจ ควรมีหน่วยงานกลางในการเผยแพร่งานวิจัย ให้กับองค์กรภายนอก เพื่อที่จะ

เป็นการช่วยเหลือการนํางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์ 

จัดทําระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้าน

งานวิจัย 
√  - พัฒนาต่อเนื่อง แต่ควรส่งเสริมหรือพิจารณาวิธีการให้มีการบันทึกผลงานวิจัย

รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนระบบฐานข้อมูลด้วย 



 

 ๗๗ 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
นําผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
นนร. 

 √ ขาดการบันทึกข้อมูลที่

ถูกต้อง ทําให้ไม่สามารถ

เก็บข้อมูลทั้งหมดได้ 

ควรมีการกํากับให้มีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลให้ครบถ้วน 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ ปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
√  ๓ ผลงาน  ส่งเสริมและหาช่องทางของการขอรับทุนงานวิจัยให้มากขึ้น เพื่อจะได้มี

ตัวเลือกในการคัดสรรงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร.  ปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
√  ๓ ผลงาน  สาขาที่ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ นนร. สาขา เคมีประยุกต์ทางทหาร 

วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยชา 
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล สังคมศาสตร์
เพื่อการพัฒนา และวิศวกรรมสํารวจ 

โครงการสนับสนนุการจัดทําบทความทาง

วิชาการ 
 √ มีอาจารย์เขียนบทความ

จํานวนน้อย 
ส่งเสริมและหาช่องทางของการขอรับงบประมาณสนับสนุนให้มากขึ้น รวมทั้ง

ติดตามอาจารย์ที่นําเสนอผลงานในต่างประเทศ รวมถึงบทความวิชาการที่ได้

ลงในวารสารแหล่งอื่น 
๒๕. แผนงานการจัดการความรู้ (KM) 
โครงการการจัดการความรู้ส่วนการศึกษา  โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจาํป ี๒๕๕๗ 

√  - ดําเนินการต่อเนื่องในป ี๕๘ 

๒๖. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โครงการบริการทางวิชาการ     

 
 



 

 ๗๘ 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๑. การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ

สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร

ข้าราชการและลกูจ้าง ทบ. 

√  - เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการการพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นคง 
เข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ อาจารย์ยังได้รับ
ประโยชน์ในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะนํามาสู่
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน อีกทั้งอาจารย์ สกศ.ฯ สามารถ
เพิ่มพูนประสบการณ์ ความชํานาญและสามาถนํามาใช้ในการพัฒนาเรียนการ

สอนได้ ดังนั้นจึงเป็นโครงการที่ควรสนับสนุนให้ทําอย่างต่อเนื่องในปีต่อไป 
๒. โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการ

วิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 

√  มีการดําเนินการแต่ไม่มี

หลักฐานการประเมินความ

ระดับพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการใน สกศ.ฯ ได้มีการบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพแก่ สถาบันภายนอก ควรมีการเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้ให้
และผู้รับบริการเช่น ข้อมูลการไปให้บริการ ข้อมูลผู้รับบริการ เอกสารที่ใช้ 
ตลอดจนรูปถ่าย เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการให้บริการได้อย่างครบถ้วน

และเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการให้บริการในปีต่อๆ ไป 
๓. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิทยากร / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายใน

และภายนอกสถาบัน 

√  - ดําเนินการต่อเนื่องในป ี๕๘ 

๔. โครงการสนบัสนุนและสง่เสริมให้ข้าราชการ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

√   ดําเนินการต่อเนื่องในป ี๕๘ 

 



 

 ๗๙ 

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

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานปี ๕๘ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
โครงการบริการทางวิชาการผ่านสื่อ

วิทยุกระจายเสียง 
√  - โครงการนี้มีประโยชน์แก่ประชาชนในจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกล้เคียง ทํา

ให้ประชาชน ได้รับความรู้ นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ช่วย
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อีกทั้งอาจารย์ของ สกศ.ฯ ได้พัฒนาศักยภาพ

ทางวิชาการ เพิ่มพูนประสบการณ์ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 
ตลอดจนสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยของ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ และเป็นโครงการที่ควรทําอย่างต่อเนื่อง

ในปีต่อไป 
โครงการบริการทางวิชาการทางระบบ

สารสนเทศ 
√  - มีการเข้าระบบ KM/LO ๒๖๙ ครั้ง และ ระบบ e-learning  ๓,๗๖๓ ครั้ง 

ดังนั้นในปี ๕๘ ควรมีการพัฒนาการดําเนินการต่อไป 
โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน

พระราชานุเคราะห์ 
√  - เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายให้มีการดําเนินการเป็นประจําทุกปี จึง

ควรวางแผนการจัดห้วงเวลาการสอนให้ต่อเนื่อง หรือควรขอยกเว้นการร่วม

กิจกรรมของ รร.จปร. เป็นรายบุคคลเพื่อให้ไม่กระทบกระเทือนต่อการสอน 
นําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

√  - ดําเนินงานต่อเนื่องในป ี๕๘ 

 

 
 



๑๓ 

 ๑๓ 
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