
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

สว่นการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

แผนปฏิบัติราชการ กองวิชาวิศวกรรมโยธา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้จัดท า ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ติดตามและควบคุมการ
ด าเนินงานระดับกองวิชา โดยก าหนด กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของทั้งระดับแผนงานและโครงการ/กิจกรรม 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
และตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ กองวิชาวิศวกรรม
โยธา เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่
เป็นประโยชน์ ต่อกองวิชา ส่วนการศึกษาฯ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการปฏิบัติงาน
ติดตาม ตรวจสอบ ผลปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

                                                     

                                                  พันเอก    

                                                             (ชวน  จันทวาลย์) 
                                                           ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 หน้า 

บทน า    
กล่าวทั่วไป  ๑  
ปณิธาน  ๑  
วิสัยทัศน์  ๑  
วัตถุประสงค์  ๑  
โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน  ๒  
สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาฯ ๓  
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ๕ 
     จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๖๐   ๑๕ 
      จ าแนกตามแผนงาน 
แนวทางการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๖๑         ๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก 
 
กล่าวโดยท่ัวไป 
 แผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การผล ิตนายทหารส ัญญาบ ัตรหล ักให ้เป ็นผู ้น ําทางทหารที ่พ ึงประสงค ของกองท ัพบก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๕  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ ประกอบด้วย ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน ๒๑  โครงการ และ ๔๔ กิจกรรม ซ่ึง กวย.สกศ.รร.จปร. 
ได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
กองวิชาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ปณิธาน 
กองวิชาวิศวกรรมโยธา  มุ่งผลิตนักเรียนนายร้อย  ในสาขาวิศวกรรมโยธา  ให้สอดคล้องกับ

นโยบายของกองทัพบก  ที่ให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้จริง  ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ให้มี
ความคิดสร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีวินัย  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม  สิ่ งแวดล้อม  
เพ่ือนําไปสู่การพัฒนากองทัพบกและประเทศชาติแบบยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ 
    มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในวิชาชีพวิศวกรรมโยธาและการทหาร ของกองทัพ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 

๒. ส่งเสริมให้ นนร. มีคุณลักษณะความเป็นผู้นํา มีระเบียบวินัย รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ 
๓. ส่งเสริมให้ นนร. เป็นสุภาพบุรุษ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
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โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 
กวย.สกศ.รร.จปร. มีการโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

ทํางานทางวิชาการของอาจารย์และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างกัน โดยมีแผนผังการจัด ดังนี้ 
1. โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

 
 

 
2. โครงสร้างการปฏิบัติการ (Activity Chart)  

 
พ.อ.ผศ.ชวนฯ           พ.ท.หญิง สุทธิวรรณฯ      พ.อ.ณัฐภูมิฯ                      ร.ท.ชลิตฯ                     
พ.อ.รศ.ปรีชาฯ              จ.ส.อ.ภานุพงศ์ฯ              พ.อ.วสันต์ฯ                      ส.อ.รชตฯ 

ส.อ.หญิง กาญจนาฯ           พ.อ.ผศ.ณัฐพรฯ                                                                         
                         ส.อ.เอกนรินทร์ฯ               พ.ต.ธนกรฯ 
                                   นายทรงยศฯ                  พ.ต.ธนิตเชษฐ์ฯ 
                                                                     พ.ต.พีรศักดิ์ฯ 
             ร.อ.ต้องการฯ 
             ร.อ.ธัชชายฯ 
                      ร.อ.กฤษฎาฯ 
             ร.อ.ฐาวัฒน์ฯ 
                    ร.อ.วีรวัฒน์ฯ 
                                                                     
 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายห้องปฏิบัติการ 



๓ 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๑  
๑. ทักษะทางด้านวิชาการยังต้องอาศัยเวลาในการ
ฝึกฝน เพื่อให้เกิดความช านาญ 
๒. กวย.ฯ ได้ติดตามและประเมินคุณภาพของ     
นนร.อย่างสม่ าเสมอ พบว่า นนร.ส่วนมากมีความรู้ 
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท า ง ด้ า น ค อม พิ ว เ ต อ ร์  แ ล ะ
ภาษาอังกฤษ ในระดับที่ดี มีเพียงส่วนน้อยต้อง
พัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษาอบรมและด าเนินการฝึก 
นนร. 
กวย.ฯ จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ ๒ ภาษา เพ่ือให้ 
นนร.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้มากข้ึน 

มาตรฐานที่ ๒ 
อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ 

- 

มาตรฐานที ่๓ 
ไม่มี 

- 

มาตรฐานที ่๕ 
ควรส่งบุคลากรไปอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 
มีการส่งบุคลากรของกองวิชาเข้าอบรม เช่น การอบรม
ก า ร ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ตั ด ห ญ้ า  เ ค รื่ อ ง เ ชื่ อ ม ไ ฟ ฟ้ า  ล้ า ง
เครื่ องปรับอากาศ อบรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

มาตรฐานที ่๖ 
๑. ด าเนินการตามแผนงานการบริการทางวิชาการ
อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยด าเนินการขออนุมัติให้
เป็นไปตามระเบียบ เพ่ือสร้างชื่อเสียงและผลงานให้
เป็นที่ยอมรับ 
๒. การน าความรู้จากการบริการวิชาการมาใช้ในการ
เรียนการสอนและการวิจัย 
๓. เพ่ิมการจัดสรร/ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย/
มูลค่าในการบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดี 
รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบัน
และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
    บุคลากร กวย.ฯ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับ
หน่วยงานภายนอก และเป็นอาจารย์พิเศษสอนให้กับ
สถาบันภายนอก 

มาตรฐานที ่๗ 
ความร่วมมือในกิจกรรมของ นนร.น้อย 

นนร.มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ิมมากขึ้น เช่น ร่วมงานในวัน
ส าคัญต่าง ๆ กิจกรรมสวดมนต์ เวียนเทียน เป็นต้น 

มาตรฐานที ่๘ 
๑. ควรมีการอบรมและชี้แจงก าลังพลให้มีความรู้ 
ความเข้าใจด้านงานประกันฯ ควบคู่กับแผนปฏิบัติ
ราชการของกองวิชาฯ ให้เข้าใจมากยิ่งข้ึน 
๒. ควรมีการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานอ้างอิงของ
แต่ละมาตรฐานอย่างเป็นระบบเพ่ือง่ายต่อการแขวน
เอกสาร 

กลยุทธ์ที่  ๙  พัฒนาระบบบริหารจัดการ เ พ่ือเ พ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นไป
ตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
แผนงานการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
กวย.ฯ ได้มีการชี้แจงบุคลากรในกองวิชาให้มีความรู้ความ
เข้าใจในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 



๔ 
 

มาตรฐานที ่๙ 
ไม่มี 

- 

มาตรฐานที ่๑๐ 
ไม่มี 

- 

 



๕ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ าแนกตามแผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์: สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลงัถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 
๑. แผนงานการออก
ค าสั่ง หรือ จัดท า รปจ.
ในการสนับสนุนการ
ถวายความปลอดภัย 

รับทราบค าสั่ง ร้อยละ ๑๐๐ ๑ ๑  มีก าลังพลเข้าร่วม
พิธีแสดงออกถึง
ความรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย์
ร้อยละ ๑๐๐ 

/   

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตส านึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที๒่สนับสนุนการเผยแพรพ่ระเกียรติคณุและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
๒. แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
บรรลุวตัถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๓ ๓  ก าลังพลยึดมั่น มี
ส านึกอุดมการณ์
และความรักชาติ
อย่างมั่นคงและ
เหนียวแน่น 

/   

 
 

 
 



๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที๓่ ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดตี่อสถาบันฯ และรายงานการกระท าผิดตอ่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 
๓. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานภุาพ
และการกดดันทางสังคม 

จ านวนข้อความรวมในการ
ตรวจสอบ 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๑,๐๐๐
ข้อความ/ป ี

๑  ๑ ๑๒๐ ข้อความ/ป ี  / มีจ านวนข้อความการแสดงออกที่
ลดลง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที๔่พัฒนาการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
๔. แผนงานการสอบ
คัดเลือก บุคคลเข้าเป็น 
นตท. ในส่วนของ ทบ. 
(ภาควิชาการ) 

มีประสิทธิภาพและไม่มี
การทุจริตในกระบวนการ
สอบ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑ ๑  ไม่มีการทุจรติใน
การสอบ 

/   

๕. แผนงานการพัฒนา
หลักสตูร 

การรับรองหลักสตูรจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๑๐๐ ๓ ๓  หลักสตูร
วิศวกรรมโยธา 
ได้รับการรับรอง
จากสภาวิศวกร 
สกอ. สมศ. 

/   

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ ๗ ๖ ๑ นนร.ไดร้ับการ
เพิ่มพูนศักยภาพ
และแลกเปลีย่น
ความรู้
ประสบการณ์จาก
โครงการกิจกรรม 

๖ ๑ เ นื่ อ ง จ ากการแข่ ง ขั น โ คร งการ
คอนกรีตมวลเบา เจ้าภาพจัดการ
แข่งขันในช่วงเดือน ม.ค.ซึ่งเป็นช่วง
ของการฝึกภาคสนามของ นนร. จึง
ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 

๗. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า   

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๔ ๔  นนร.มี
คุณลักษณะผู้น า
ตามที่พึงประสงค์ 

/   

 
 



๘ 
 

 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
๘. แผนงานการพัฒนา
ต าราเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน และสื่อการเรียน
การสอน 

จ านวนต าราที่จดัท าเพื่อ
ประกอบการเรียนการ
สอน 

๑ เลม่ ๑ ๑  กองวิชามีต าราที่
ตรงกับความ
ต้องการของ
ผู้สอน 

/   

๙. แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน 

คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้เรียนต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๔.๐๐ 

๑ ๑  มีการปรนนิบตัิ
บ ารุงอุปกรณต์าม
วงรอบการ
ตรวจเช็คท่ี
ก าหนดไว้ในคู่มือ
ประกอบการใช้
เครื่องมือทดลอง
ของแต่ละ
ห้องปฏิบัติการ 

/   

 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
เป้าประสงค์ :มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสมัพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
๑๐. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากบั
หน่วยงานท้ังของภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๓ ๓  ก าลังพล กวย.             
สกศ.ฯ ได้รับการ
เข้าร่วมสัมมนาใน
เรื่องที่เกี่ยวกับ
งานวิศวกรรม
โยธา กับ
หน่วยงาน
ภายนอกอย่าง
สม่ าเสมอ 

/   

๑๑. แผนงานการวิจัย/
ผลงานทางวิชาการ/งาน 
สร้างสรรค ์

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๒ ๒  ก าลังพล กวย.ฯ มี
ผลงานการวจิัย 
และงาน
สร้างสรรค์อยา่ง
ต่อเนื่องทุกป ี

/   

๑๒. แผนงานการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๓ ๓  กวย.ฯ มีก าลังพล
ที่ไปให้บริการ
วิชาการแก่
สถาบันภายนอก
อย่าง 
ต่อเนื่อง 

/   

 



๑๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสรมิการพัฒนาคน ชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคณุภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
๑๓. แผนงานพัฒนา
ชุมชนเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ 

๒ ๒ / 

มีการจัดท า
โครงการด้านการ
พัฒนาชุมชนเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ๒ โครงการ 

 / 

 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุม่ในการพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 
๑๔. แผนงานการสร้าง
เครือข่ายและการ
รวมกลุม่เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ 

- - - 

 
 
- - - 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๑๕. แผนงานพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คะแนนประเมินตนเอง  
สกศ.ฯ 

๔.๕๑ ๕ ๕  อาจารย์และก าลัง
พลในทุกระดับมี
ความรู้ในระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาอย่าง
ถูกต้องสามารถ
พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาให้ดี
ยิ่งข้ึน  

/   

๑๖. แผนงานพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๓ ๓  กวย.ฯ ด าเนินการ
ตามแผนการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการร้อย
ละ ๘๐ 

/   

๑๗. แผนงานการจดัการ
ความรู้ (Knowledge 
Management) 

จ านวนเรื่องในการจัดการ
ความรู้ สกศ. รร.จปร. 

๑ เรื่อง ๑ ๑  กวย.ฯ ได้
ด าเนินการจัดท า
แผนงานการ
จัดการความรู้ 
จ านวน ๑ เรื่อง 
คือ การทดสอบ
ผนังกันกระสุน 

/   



๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 
๑๘.แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนอก 
ทบ. ภายใน กห.และ
แผนการใช้ประโยชน ์

ก าลังพลสอบผ่าน
การศึกษาในหลักสูตรที่
เข้ารับการศึกษาหรือ
อบรม 

ร้อยละ ๑๐๐ - - - - - -  

๑๙.แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับ 
สูงขึ้นของหลักสูตร
ภายในประเทศนอกกห. 
และแผนการใช้
ประโยชน ์

จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับ
การศึกษาสูงข้ึน 

๒ คน ๓ ๓  กวย.ฯ ปฏิบัตติาม
แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาใน
ระดับ 
สูงขึ้นของ
หลักสตูร
ภายในประเทศ
นอกกห. และ
แผนการใช้
ประโยชน์  

   

๒๐. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์

จ านวนบุคลากร สกศ.ฯ ที่
ได้รับการอบรม 

ร้อยละ ๘๐ ๒ ๒  กวย.ฯ ส่งก าลัง
พลเข้าร่วมอบรม
ปรนนิบัติบ ารุง
อุปกรณ์ จ านวน 
๓ นาย 

/   



๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 
๒๑. แผนงานส่งเสริม
และพัฒนาขีด
ความสามารถของก าลัง
พล 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๒ ๒  กวย.ฯ มี ร.อ.ธัช
ชายฯ เข้ารับ
การศึกษา
หลักสตูรช้ันนาย
พัน 

/   

๒๒. แผนงานพัฒนา
ความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับ
ก าลังพล 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๑ ๑  ก าลังพล กวย.ฯ 
ได้รับการเข้าร่วม
อบรม
ภาษาอังกฤษร้อย
ละ ๘๐ 

/   

กลยุทธ์ที๑่๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 
๒๓. แผนงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๑ ๑  มีคณะกรรมการ
พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล กวย.ฯ 

/   

 
 
 
 
 



๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

แผนงาน ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน

ตามแผน 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุการไม่บรรลเุป้าหมาย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านยิมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๒๔. แผนงานการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จ านวนโครงการ/กิจกรรม
ที่บรรลุวตัถุ 
ประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๕ ๕  ก าลังพลและ 
นนร. ของ กวย.ฯ 
ได้ตระหนักและ
ให้ความส าคญัใน
การอนุรักษ์สืบ
สานและส่งเสริม 
เอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรม
และ
ประวัติศาสตร์ไทย
ร้อยละ ๑๐๐  

/   

๒๕. แผนงานการพัฒนา
และเสรมิสร้างคุณภาพ
ชีวิตก าลังพล 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ นาย ๓ ๓  กวย.ฯ ปฏิบัตติาม
การพัฒนาและ
เสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตก าลัง
พล 

/   

๒๖. แผนงานพัฒนา
สภาพ แวดล้อมภายใน
หน่วย 

ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและ นนร. 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ ๔.๐๐ 

๒ ๒  ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรและ 
นนร.เท่ากับ 
๔.๕๐ 

/   



๘ 
 

 



๑๕ 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ าแนกตามโครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลงัถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 
๑. แผนงานการออกค าสั่ง หรือ จดัท า รปจ.ในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัย 
กวย.สกศ.ฯ ด าเนินการตามค าสั่ง/
รปจ.ในการสนับสนุนการถวาย
ความปลอดภัย 

รับทราบค าสั่ง ร้อยละ ๑๐๐ มีก าลังพลเข้าร่วม
พิธีแสดงออกถึง
ความรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.ท.หญิง  

สุทธิวรรณฯ 

๙.๑ 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 
 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตส านึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที ่๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกยีรตคิุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตรยิ์และพระบรมวงศานุวงศ์  
๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
ก าลังพลร่วมพิธีจดุเทียนชัย และ
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

จ านวนก าลัง
พลทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม 

ร้อยละ ๘๐ ก าลังพลเข้าร่วม
พิธีจุดเทียนชัย
และถวายพระพร
ชัยจ านวน ๑๓ 
นายคิดเป็นร้อย
ละ ๘๐ 

/  

 พ.ท.หญิง  
สุทธิวรรณฯ  
ร.ท.ชลิตฯ 

๙.๑ 

ก าลังพลร่วมกจิกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย ์

จ านวนครั้ง
ก าลังพลเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๒ ครั้ง ก าลังพลยึดมั่น ม ี
ส านึกอุดมการณ์
และความรักชาติ
อย่างมั่นคงและ
เหนียวแน่น 

/  

 

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราช
กุศล 

จ านวนก าลัง
พลที่บริจาค

โลหิต 

๑ นาย ก าลังพล กวย.ฯ 
ร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลจ านวน 
๒ นาย 

/  

 

 

 

 

 



๑๗ 
 

 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๓ ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไมห่วังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระท าผิดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนนิการตามกฎหมาย 
๓. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 
งานตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์ท่ีบ่อนท าลาย
สถาบัน 

จ านวน
ข้อความรวม
ในการ
ตรวจสอบ 

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 
๑,๐๐๐

ข้อความ/ป ี

๑๒๐ ข้อความ/ป ี

 / 

มีจ านวนข้อความการ
แสดงออกท่ีลดลง 

ร.อ.ต้องการฯ  
พ.ท.หญิง              

สุทธิวรรณฯ 

๙.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่

บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
๔. แผนงานการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชาการ) 
การพัฒนาการสอบคัดเลือก 
(ภาควิชาการ) บุคคลพลเรือนเข้า
เป็น นตท. (ทบ.) 

มี
ประสิทธิภาพ
และไม่มีการ
ทุจริตใน
กระบวนการ
สอบ 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ไม่มีการทุจรติใน
การสอบ 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
คณะอนุกรรมการ 

รปภ. 

๓.๑ 

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
โครงการพัฒนาจดัท าระบบ
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

การรับรอง
หลักสตูรจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๑๐๐ ยังไม่ได้รับการ
รับรอง 

 / 

กวย.ฯ อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการเปดิให้
มีการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท 

พ.อ.ปรีชาฯ 
  พ.อ.ณัฐพรฯ 

๓.๑ 

โครงการการจัดการเรียนการ
สอนให้ นนร. ในระบบสองภาษา 

คะแนน
อักษรระดับ 
นนร. ในวิชา
ที่ศึกษา ไม่
ต่ ากว่า C 

๒ วิชา กวย.ฯ ได้ท าการ
เรียนการสอนสอง
ภาษาทุกภาค
การศึกษา ภาคละ 
๒ วิชาคือ CE 
4202 และ CE 
5203 คะแนน
อักษรระดับ C ขึ้น
ไป 

/  

 พ.อ.ณัฐพรฯ 
พ.อ.วสันต์ฯ 

๓.๑ 



๑๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่

บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

หลักฐาน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ  

โครงการประเมินผลหลักสูตร 
รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘) กอง
วิชาวิศวกรรมโยธา 

จ านวน
หลักสตูรที่
ประเมิน 

๑ หลักสตูร
วิศวกรรมโยธา 
ได้รับการรับรอง
จากสภาวิศวกร 
สกอ. สมศ. 

/   

พ.อ.ปรีชาฯ
คณะท างาน 

๓.๑ 

โครงการปรับปรุงหลักสตูร 
รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘) กอง
วิชาวิศวกรรมโยธา 

จ านวน
หลักสตูร 

๑ หลักสตูร
วิศวกรรมโยธา 
ได้รับการรับรอง
จากสภาวิศวกร 
สกอ. สมศ. 

/   

พ.อ.ปรีชาฯ 
คณะท างาน 

๓.๑ 

๖. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน 
การทัศนศึกษาของ นนร. ระดับความ

พึงพอใจของ 
นนร.และ
อาจารย ์

≥ ๔.๐๐ ในการทัศนศึกษา
ดูงานของ นนร. 
ได้รับผลการ
ประเมินความพึง
พอใน ๔.๐๒ 

/  

 พ.ต.ธนิตเชษฐ์ฯ 
ร.อ.ฐาวัฒน ์

๓.๒ 

โครงการจดัการเรียนการสอน
แบบ Active Learning  

คะแนน
อักษรระดับ 
นนร. ในวิชา
ที่ศึกษา ไม่
ต่ ากว่า C 
 
 

๒ วิชา อาจารย์ กวย.ฯ ได้
จัดจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active 
Learningจ านวน ๒ 
วิชา คือ CE 3002 
CE 2601 ได้อักษร
ระดับมากกว่า C 

/  

 ร.อ.ต้องการฯ 
ร.อ.ธัชชายฯ 

๓.๒ 



๒๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่

บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ 
นนร. 

รายงาน
ข้อมูล นนร. 
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้ 
ผบช. ทราบ 

≥๒ ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

กวย.ฯ มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ท่ีปรึกษา
ท้ังสองภาค
การศึกษา เพื่อให้ 
นนร.เข้าพบและให้
ค าปรึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ๒ ครั้งต่อ
ภาคการศึกษา 

/  

 พ.อ.ณัฐภูมฯิ 
ร.ท.จิรวัฒน์ฯ 

๓.๒ 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร.  

จ านวน
โครงงานท่ี
ตีพิมพ์/
เผยแพรห่รือ
น าไปใช้
ประโยชน ์

≥๕๐% งานวิจัยของ นนร.
ปี ๒๕๖๐ ได้ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ
วิศวกรรมโยธา
แห่งชาติครั้งท่ี ๒๒ 
จ านวน ๒ เรื่อง
และในวารสารงาน
นิทรรศการวิชาการ 
รร.จปร.ปี ๒๕๖๐ 
จ านวน ๓ เรื่อง 
จากงานวิจัย
ท้ังหมด ๘ เรื่อง คิด
เป็น ๖๒.๕%  

/  

 พ.อ.วสันต์ฯ 
พ.อ.ณัฐพรฯ 

๓.๒ 

โครงการสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุมและกิจกรรมทางวิชาการ
และการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ 

จ านวน
โครงการ 

≥๒ โครงการวิจัยของ 
นนร. จ านวน ๒ 
เรื่องได้รับการ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
วิศวกรรมโยธา
แห่งชาติครั้งท่ี ๒๒  

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.วสันต์ฯ 

๓.๒ 



๒๑ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่

บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
แข่งขันทางวิชาการ: 

   
  

   

    ๑. การแข่งขันสะพานเหล็ก
อุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ผลการ
แข่งขัน 

ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

กวย.ฯ ไดร้ัย
รางวัลชะเลิศ
ประเภทคะแนน
รวม ไดร้ับถ้วย
รางวัลและ
ประกาศนียบตัร
รวมถึงเงินรางวัล
จ านวน ๒๐,๐๐๐ 
บาท  

/  

 พ.อ.ณัฐพรฯ 
ร.อ.ธัชชายฯ 

๓.๒ 

    ๒.โครงการแข่งขันคอนกรีต
มวลเบา 

ผลการ
แข่งขัน 

ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

 

 / 

กวย.ฯ ไมไ่ดส้่ง นนร.
เข้าร่วมการแข่งขัน
เนื่องจากทางเจ้าภาพ
ได้จัดใหม้ีการแข่งขัน
ในช่วงเดือน ม.ค. ซึ่ง
ตรงกับการฝึก
ภาคสนามของ นนร. 

ร.อ.ต้องการฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

๓.๒ 

การเชิญศิษยเ์ก่ามาให้ความรู้ 
และพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ 
สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือ
ทุนการศึกษา 

จ านวน
รายวิชาท่ีมี
การเชิญผู้มี
ประสบการณ์ 

≥ ๑ วิชา กวย.ฯ มีการเชิญ
ศิษย์เก่ามาให้
ความรู้แก่ นนร.
ในวิชา สัมมนา
ทางวิศวกรรม
โยธา (CE 4901) 
จ านวน ๑ ท่าน 

/  

 พ.อ.วสันต์ฯ 
พ.ต.พีรศักดิฯ์ 

๓.๒ 



๒๒ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๗. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า   
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวินัย นนร. 

รายงานผล
การ
ด าเนินงาน 

๑ ครั้ง/เดือน มีการสอดแทรก
คุณธรรม 
จริยธรรม ใน
ช่ัวโมงท่ีมีการ
เรียนการสอน ไม่
ว่าจะเป็นต้น
ช่ัวโมงหรือท้าย
ช่ัวโมงขึ้นอยู่กับ 
อจ.ผู้สอน ๑ ครั้ง/
เดือน 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๙.๑ 

การปฐมนิเทศ  นนร. มีการ
ปฐมนิเทศ 
นนร.ช้ัน ๒, 
๓, ๔ และ ๕ 

๑๐๐% จัดปฐมนิเทศ 
ให้แก่ นนร.ช้ันปีท่ี 
๒  

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๙.๑ 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. มีการปัจฉิม
นิเทศ นนร. 
ช้ันปีท่ี ๕ 

๑๐๐% จัดปัจฉิมนิเทศ
ให้แก่ นนร.ช้ันปีท่ี 
๕ ที่ส าเร็จ
การศึกษา 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๙.๑ 

การรับแถว นนร. ร้อยละของ
การรับแถว 
นนร. 

๑๐๐% มีการรับแถวของ 
นนร. โดย น.เวร 
และ น.เวรผู้ใหญ่ 
ในส่วนของ อจ.
กวย.ฯ ทุกครั้ง 
 

  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๙.๑ 



๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
๘. แผนงานการพัฒนาต าราเอกสารประกอบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน 
การพัฒนาต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จ านวนต ารา
หรือเอกสาร
ประกอบ 
การเรยีนการ
สอนที่ไดร้ับ
การพัฒนา 

≥๕๐ ของ
รายวิชาที่สอน 

อจ.กวย.ฯ มีการ
จัดท าเอกสารเพื่อ
การเรยีนการสอน
ให้กับ นนร. เป็น
ประจ าทุกภาค
การศึกษา จ านวน
๘ วิชาจาก ๑๓ 
วิชา คิดเป็นร้อย
ละ ๖๑.๕ ของ
วิชาที่สอน 

/  

 พ.อ.วสันต์ฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

๓.๔ 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อม
ของสื่อการ
เรียนการ
สอน 

๑๐๐% อจ.กวย.ฯ มีการ
พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนให้มี
ความทันสมัยอยู่
เสมอ ๑๐๐% 

/  

 พ.อ.วสันต์ฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

๓.๔ 



๒๔ 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่

บรรลเุป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ ์

ความพร้อม
ห้องปฏิบัต ิ
การ 

๑๐๐% กองวิชาได้มีการแต่งตั้ง
คณะท างานส ารวจ
อุปกรณ์ท่ีช ารุดและได้
ด าเนินการติดต่อช่างมา
ท าการปรนนิบัติบ ารุง
และรายงานให้ ผอ.กอง
ทราบ ซ่ึงท าให้
ห้องปฏิบัติการพร้อม 
๑๐๐% 

/  

 พ.อ.วสันต์ฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

๓.๔ 

โครงการปรับปรุงห้องเรยีน ๒ 
(ห้อง Slope) กวย.ฯ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

๑๐๐% กวย.ฯ ได้เสนอโครงการ
เพื่อปรับปรุงห้องเรียน 
๒ (ห้อง Slope) และได้
ด าเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

/  

 พ.อ.วสันต์ฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

๓.๔ 

โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน ข.
๒ เพื่อเตรียมพร้อมในการประชุม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ 

เสนอ
โครงการ 

๑๐๐% กวย.ฯ ได้ด าเนินการ
ขอให้ สกศ.ฯ ปรับปรุง
อาคารเรียน ข.๒ เพื่อ
เตรียมพร้อมในการ
ประชุมโยธาแห่งชาติ 
ครั้งท่ี ๒๓ 

/  

 พ.อ.วสันต์ฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

๓.๔ 



๒๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสมัพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
๑๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารว่มการประชุม/ สมัมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วม
การประชุม/สมัมนากับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

จ านวน
ผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้า
ร่วมการ
ประชุม/
สัมมนาฯ 

๔ นาย กวย.ฯ ได้ส่ง
ผู้บริหารและ
อาจารย์เขา้ร่วม
ประชุม/สัมมนา
กับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ
จ านวน ๑๐ นาย 
ในรอบปีการศึกษา
ที่ผ่านมา 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๒.๔ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
อบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน จ านวน

บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ี
เข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดู
งาน 

๕ นาย กวย.ฯ มีก าลังพล
สายสนับสนุน เข้า
รับการอบรมอย่าง
น้อยคนละ ๒๐ 
ชม.ต่อปีการศึกษา
จ านวน ๕ นาย 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๕.๔ 

 
 
 



๒๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสมัพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
๑๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารว่มการประชุม/ สมัมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง รร.จปร. กับองค์กรและ
สถาบันอุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ 

จ านวน
ผลงาน/
กิจกรรมทาง
วิชาการ 

๑  ผลงาน /
กิจกรรม 

-ด าเนินโครงการ
การบริการวิชาการ
โดย            
พ.อ.ณัฐพรฯ เป็น
วิทยากรให้ วสท.  
-มีการร่วมจัดท า
หลักสูตร ป.โท 
และ ป.เอก 
ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์
กับ มศว.  
-ร่วมเป็น
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 
อจ.ผู้สอน และ
นิสิต ป.โท ใน
หลักสูตรวิศวกรรม
และเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ
ร่วมกับ จุฬาฯ  

  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๒.๔,  
๖.๑ 

 
 
 
 



๒๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสมัพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการภายนอก 
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการ
พัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

จ านวนผลงาน
ที่ได้รับการ
ตีพิมพ ์

๔ ผลงาน กวย.ฯ มีผลงาน
ของอาจารย์และ 
นนร. ท่ีไดร้ับการ
ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
วิศวกรรมโยธา
แห่งชาติจ านวน ๔ 
ผลงาน 

/  

 พ.อ.วสันต์ฯ 
พ.อ.ณัฐพรฯ 

๒.๒ 

โครงการอบรมอาจารย์ใหม ่ จ านวนครั้ง
จัดการอบรม 

≥๑ กวย.ฯ มีอาจารย์ที่
เข้าร่วมอบรม
อาจารย์ใหม่ 
จ านวน ๒ นายคือ 
ร.อ.กฤษฎาฯ และ 
ร.อ.วีรวัฒน์ฯ  

/  

 ร.อ.ฐาวัฒน์ฯ 
ร.ท.จิรวัฒน์ฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสมัพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของ
บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

 ≥ ๔ กวย.ฯ มีข้าราชการ 
ไปเป็นอาจารย์
พิเศษสอน บุตร
ข้าราชการเพื่อ
สมัครสอบเข้าเรียน
ต่อในสถาบันต่าง ๆ 
จ านวน ๕ นาย 

/  

 ร.อ.ต้องการฯ 
ร.ท.จิรวัฒน์ฯ 

๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา / กรรมการ
วิชาการ / กรรมการวิชาชีพ / 
กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

 ≥๔ การบริการวิชาการ
โดย พ.อ.ณัฐพรฯ 
เป็นวิทยากร ณ 
วสท. และ ร.อ.
ต้องการฯ ณ                
ม.ธรรมศาสตร์ ซ่ึง
หลังการบริการ
วิชาการได้ท าการ
ส ารวจความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการ 
และแจ้งให้
ผู้รับบริการวิชาการ
ทราบทุกครั้ง ระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการได้มา
๔.๕๐ ขึ้นไป 

/  

 ร.อ.ต้องการฯ 
ร.ท.จิรวัฒน์ฯ 

๖.๑ 

 
 



๒๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสมัพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ / ผู้เช่ียวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนบัสนุนหน่วยงาน
อื่น 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

 ≥ ๔ อาจารย์ กวย.ฯ 
ได้รับอนมุัติให้ไป
บริการแก่ชุมชน
สังคมภายนอก 
เช่น วสท. 
มหาวิทยาลยัต่าง 
ๆ ในประเทศ 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการได้
๔.๕๐ ขึ้นไป 

/  

 ร.อ.ต้องการฯ 
ร.ท.จิรวัฒน์ฯ 

๖.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคง
เฉพาะพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสรมิการพัฒนาคน ชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคณุภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
คอนกรีตผสมน้ ายางพาราพัฒนา
สระน้ าต้านภยัแล้ง 

ท าวิจัยส าเร็จ
ตาม
ระยะเวลา
โครงการ 

วิจัยไดต้าม
วัตถุประสงค์
และส่ง
รายงานวิจัย
ตาม
ก าหนดเวลา 

.วิจัยไดต้าม
วัตถุประสงค์และ
ส่งรายงานวิจัย
ตามก าหนดเวลา 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

 

โครงการพัฒนาคสู่งน้ าเฟอร์โรซี
เมนตผ์สมน้ ายางพาราส าหรบัใช้ใน
ระบบชลประทานไร่นา 

ท าวิจัยส าเร็จ
ตาม
ระยะเวลา
โครงการ 

วิจัยไดต้าม
วัตถุประสงค์
และส่ง
รายงานวิจัย
ตาม
ก าหนดเวลา 

วิจัยไดต้าม
วัตถุประสงค์และ
ส่งรายงานวิจัย
ตามก าหนดเวลา 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุม่ในการพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายเดียวกัน 
๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

- - - - - - - - - 
 

 
 



๓๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
การประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการประกันคุณภาพ กวย.
สกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การบรรลุเปา้หมาย ประจ าปี 
๒๕๖๐ 

ตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์บรรลุ
เป้าหมาย   
สกศ.ฯ  

๑๐๐% กวย.ฯ ได้
ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
อ านวยการ
ประกันคณุภาพ 
กวย.สกศ.ฯ 

/  

 พ.อ.ณัฐภูมฯิ 
พ.ต.หญิง               

สุทธิวรรณฯ 

๘.๒ (๔) 

โครงการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้แก่บุคลากร กวย.             
สกศ.รร.จปร. 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับ
การอบรม 

≥ ๔ กวย.ฯ มีการ
ประชุมชี้แจง
เพื่อให้ก าลังพล
ทุกนายเข้าใจงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา ความ
พึงพอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 
เท่ากับ ๔.๕๐ 

/  

 พ.อ.ณัฐภูมฯิ 
พ.ต.หญิง               

สุทธิวรรณฯ 

๘.๒ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บ
หลักฐาน
อ้างอิงบน
ระบบ
ฐานข้อมูล 

๑๐๐% กวย.ฯ ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา 
เพื่อให้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารจาก สกศ.ฯ 

/  

 พ.อ.ณัฐภูมฯิ 
พ.ต.หญิง               

สุทธิวรรณฯ 

๕.๑ (๑) 



๓๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โครงการพัฒนาแบบประเมิน
อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

จ านวนแบบ
ประเมิน
ออนไลน์ 
มาตรฐานที่ ๓ 

๑๐๐% มีการใช้แบบแบบ
ประเมิน
อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับงานการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาใน
มาตรฐานที่ ๓ 

/  

 พ.อ.ณัฐภูมฯิ 
พ.ต.หญิง               

สุทธิวรรณฯ 

๕.๑ (๕) 

การรับการตรวจเยี่ยมกองวิชาใน
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ 

มีการรับการ
ตรวจเยีย่ม
กอง 

 ๒ ครั้ง  ใน ๑ ปีการศึกษา  
กวย.ฯ ไดร้ับการ
ตรวจเยีย่มจาก
คณะกรรมการ 
สกศ.ฯ เป็น
จ านวน ๓ ครั้ง 

/  

 พ.อ.ณัฐภูมฯิ 
พ.ต.หญิง               

สุทธิวรรณฯ 

๘.๒ (๓) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพือ่สรุปผลการ
ด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม ได้รับ
การประเมิน 

๑๐๐% กวย.ฯ ได้
ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพือ่
จัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
๒๕๖๐ 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ณัฐพรฯ 

๘.๒ (๒) 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กวย.
สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดท าเป็น
รูปเล่มสมบูรณ์ 

๑๐๐% กวย.ฯ มีการจัดท า 
แผนปฏิบัติ
ราชการ กวย.สก
ศ.รร.จปร. ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.ต.ธนกรฯ 

๕.๑ (๑) 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

จัดท าเป็น
รูปเล่มสมบูรณ์ 

๑๐๐% กวย.ฯ มีการจัดท า 
รายงานสรุปผล
การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการ กวย.ฯ ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๕.๑ (๑) 

๑๗. แผนงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
โครงการการจัดการความรู้   
กวย.ฯ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

จ านวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู้    
กวย.สก
ศ.รร.จปร. 

๑ กวย.ฯ ได้
ด าเนินการจัดท า
แผนงานการ
จัดการความรู้
จ านวน ๑ เรื่องคือ
เรื่อง การทดสอบ
ผนังกันกระสุน 

/  

 พ.อ.ณัฐพรฯ 
พ.อ.วสันต์ฯ 

 



๓๔ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ท่ี ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 
๑๘. แผนงานการส่งก าลังพลเขา้รับการศึกษาหลกัสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

- - - - - - - - - 
๑๙. แผนงานการส่งก าลังพลเขา้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสตูรภายในประเทศนอก กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 
การสนับสนุนก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ  

จ านวนก าลัง
พลทีเ่ขา้รับ
การศึกษา 

๒ ณ ปัจจุบันมีก าลังพล 
กวย.ฯ ที่ศึกษา ป.
เอก สาขาวิศวกรรม
โครงสร้างที่ SIIT 
และสาขาวิศวกรรม
โยธาที่ ม.ศรีปทุม คือ 
พ.อ.ผศ.วสันต์ฯ และ 
พ.ต.ธนิตเชษฐ์ฯ 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

 

การสนับสนุนก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ  

จ านวนก าลัง
พลทีเ่ขา้รับ
การศึกษา 

๑ กวย.ฯ มี ส.อ.เอก
นรินทร์ฯ ก าลังเขา้
รับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ณ ม.
รามค าแหง 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

 

การส่งก าลังพลเขา้รับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบัน การศึกษาต่างประเทศ 

จ านวน
บุคลากรที่
ได้รับ
การศึกษา
สูงขึ้น 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

ส่ งก าลั งพลเข้ า รับ
การศึกษาในระดับ
ปริญญาโท ๓ นายคือ 
ร.ท.ธนินทร์ฯ และ 
ร.ท.สมิทธิภัทรฯ และ 
ร.ท.จิรวัฒน์ฯ และ
ระดับปริญญาเอก ๑ 
น า ย คื อ  พ . อ .
พงศ์พันธุ์ฯ 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

 



๓๕ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ท่ี ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 
๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 
โครงการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 

จ านวนก าลัง
พลฯ 

≥๑ กวย.ฯ ส่งก าลังพล
เพื่อเข้ารับการ
อบรมในเรื่องการ
ปรนนิบัติบ ารุง
อุปกรณ์เช่น การ
ดูแลรถยนต์เบ้ืองต้น 
จ านวน ๓ นาย 

/  

 พ.อ.วสันต์ฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

 

๒๑. แผนงานส่งเสริมและพฒันาขีดความสามารถของก าลังพล 
การส่งเสริมให้ก าลังพลมี
ความส าเร็จในการศึกษาหลักสูตร
ตามแนวทางรับราชการ 

จ านวนก าลัง
พลฯ 

๘๐% ในปี ๒๕๖๐ ร.อ.ธัช
ชายฯ ได้เขา้รับ
การศึกษาหลกัสูตร
ชั้นนายพันและ
ส าเร็จการศึกษาได้
ล าดับที่ ๑ 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 
๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และทกัษะภาษาต่างประเทศให้กับก าลังพล 
การอบรมภาษาอังกฤษให้กับก าลงั
พลที่สนใจและก าลังพลสาย
สนับสนุน 

ระดับความพึง
พอใจของผู้รับ
การอบรม 

≥ ๔ กวย.ฯ มี พ.ท.
หญิง สุทธิวรรณฯ 
เข้ารับการอบรม
ภาษาอังกฤษ ณ 
กอศ.ฯ 

/  

 พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

 

 
 

 



๓๖ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที ่๑๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 
๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 
การพัฒนาเวบไซต์ของ  
กวย.สกศ.รร.จปร. 

จ านวน
เว็บไซต ์

๑ กวย.ฯ มีการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดูแลทางด้าน
เว็บไซต์ของกอง 

/  

 ร.อ.ธัชชายฯ 
ร.อ.ฐาวัฒน์ฯ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านยิมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๒๔. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์  
สกศ.รร.จปร. (ตัวแทน กวย.ฯ 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ) 

ค าสั่งแต่งตั้ง ๑๐๐% กวย.ฯ มี รอง ผอ.
กองฯ เป็น
คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
อาจารย ์

/  

 พ.อ.วสันต์ฯ 
พ.ท.หญิง           

สุทธิวรรณฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านยิมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
ส่งอาจารยเ์ป็นกรรมการปรับปรุง
คู่มือจรรยาบรรณอาจารย ์

เล่มคูม่ือ ๑๐๐% กวย.ฯ มี รอง ผอ.
กองฯ เป็น
คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
อาจารย์และดูแล
เรื่องการปรับปรุง
คู่มือจรรยาบรรณ
อาจารย ์

/  

 พ.อ.วสันต์ฯ 
พ.ท.หญิง               

สุทธิวรรณฯ 

 

การประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ 
กวย.ฯ 

ผลการ
ประเมินระดับ
ดีขึ้นไป 

≥๓.๕๑ ผลการประเมิน
จรรยาบรรณ
อาจารย์ กวย.ฯ 
ได้ ๔.๑๙ 

/  

 พ.อ.วสันต์ฯ 
พ.ท.หญิง              

สุทธิวรรณฯ 

 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และแบบธรรมเนียม
ทหารส าหรับก าลังพล กวย.สกศ.ฯ 

 จ านวน
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

≥80%  

  

 พ.ท.หญิง               
สุทธิวรรณ 

 

 ๑. การท าบุญเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนา สกศ.รร.จปร. 

จ านวนครั้งใน
การปฏิบัต ิ

๑ ครั้ง ก าลังพล กวย.ฯ 
ทุกนาย เข้าร่วม
การท าบุญเนื่องใน
วันคล้ายวัน
สถาปนา  
สกศ.รร.จปร. ๑ 
ครั้งต่อป ี

/  

 พ.ท.หญิง               
สุทธิวรรณ 

 

 



๓๘ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านยิมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๒. การฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปล่า
ให้แก่ก าลังพล ช้ันยศ พ.ต. ลงมา 

จ านวนก าลัง
พลที่ผ่านการ
ประเมินผล
การฝึกด้วย
คะแนน
มากกว่าร้อย
ละ ๘๐ ขึ้นไป 

๑๐๐% ในปี ๒๕๖๐ 
ก าลังพล กวย.ฯ 
เข้าร่วมการฝึก
บุคคลท่ามือเปล่า 
ช้ันยศตั้งแต่ พ.ต.
ลงมา ๑๐๐% 

/  

 พ.ท.หญิง               
สุทธิวรรณ 

 

 ๓. การแสดงมุทิตาจติแก่อดีต
อาจารย์ (วันไหว้ครู) 

จ านวนครั้ง ๑ ครั้ง กวย.ฯ ส่งตัวเทน
เข้าร่วมงานแสดง
มุทิตาจิตแก่อดตี
อาจารย์ (วันไหว้
ครู) เป็นประจ า
ทุกปี 

/  

 พ.ท.หญิง             
สุทธิวรรณ 

 

การส่งเสริมและอนรุักษ์
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ 
นนร.        

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม  

≥๔ 
 

ในการทัศนศึกษาดู
งานของ นนร. 
นอกจากการดูงาน
แล้ว กวย.ฯ ยังพา 
นนร. ไปวัดเพื่อ
แสดงออกถึงการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมค
คะแนนความพึง
พอใจเท่ากับ ๔.๕๐ 
 

 

/  

 พ.ท.หญิง                
สุทธิวรรณ 

 



๓๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านยิมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคณุภาพชีวิตก าลังพล 
โครงการสมรรถภาพหัวใจเพื่อ
คุณภาพชีวิตก าลังพล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑ นาย มีการออกก าลัง
กายเพื่อ
สมรรถภาพหัวใจ
ก าลังพลจ านวน 
๑ นาย 

/  

 พ.ท.หญิง             
สุทธิวรรณ 

 

ออกก าลังกายวันพุธ ( ห้วง ม.ค. - 
มี.ค. ) 

จ านวนครั้งต่อ
สัปดาห ์

๑ ในวันพุธช่วงบ่าย
นอกจากการ
พัฒนาแฟลตแล้ว 
ยังมีการออกก าลัง
กาย เพื่อสุขภาพ
ของก าลังพล ๑ 
ครั้งต่อสัปดาห ์

/  

 พ.ท.หญิง                
สุทธิวรรณ 

 

ตรวจท่ีพักอาศัยของก าลังพล 

จ านวนครั้งต่อ
เดือน 

๑ มีการตรวจที่พัก
อาศัยของก าลัง
พลจ านวน ๑ ครั้ง
ต่อเดือน 

/  

 พ.ท.หญิง              
สุทธิวรรณ 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
การบรรลุเปา้หมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านยิมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพ แวดลอ้มภายในหน่วย 
การปรับภูมิทัศน์                       
กวย.สกศ.รร.จปร. และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนนความ
พึงพอใจ 

≥ ๔ ผลการส ารวจ
แบบสอบถามใน
ด้านการปรับภูมิ
ทัศน์                       
กวย.สกศ.รร.จปร. 
และรักษา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ๔.๕๐ 

/  

 พ.ท.หญิง              
สุทธิวรรณ 

 

กิจกรรม ๕ ส. คะแนนความ
พึงพอใจ 

≥ ๔ กวย.ฯ มีการดูแล
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ของกองวิชา
อย่างสม่ าเสมอ
คะแนนความพึง
พอใจ ๔.๕๐ 

/  

 พ.ท.หญิง              
สุทธิวรรณ 

 

 



๔๑ 
 

แนวทางการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์: สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลงัถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 
๑. แผนงานการออกค าสั่ง หรือ จดัท า รปจ.ในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัย 
กวย.สกศ.ฯ ด าเนินการตามค าสั่ง/
รปจ.ในการสนับสนุนการถวาย
ความปลอดภัย 

/  
 - 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตส านึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๒สนับสนุนการเผยแพรพ่ระเกียรติคณุและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์
ก าลังพลร่วมพิธีจดุเทียนชัย และ
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

/  
 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 

ก าลังพลร่วมกจิกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย ์

/  
 ธ ารงและเทดิทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด 

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 

/  

 มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ก าลังพลทุกระดับมีการเฝ้า
ระวังและร่วมแจ้งเตือน 

 

 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

เป้าประสงค์ :สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที๓่ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ทีไ่ม่หวังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระท าผิดตอ่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 
๓. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 
งานตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ท่ีบ่อนท าลายสถาบัน  / 

 ประชาสมัพันธ์เชิญชวนให้ก าลังพลทุกระดับมีการเฝ้าระวังและ
ร่วมแจ้งเตือนหน่วยหากมีกรณีดังกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที๔่พัฒนาการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
๔. แผนงานการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชาการ) 
การพัฒนาการสอบคัดเลือก (ภาค
วิชาการ) บุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นตท. (ทบ.) 

/  
 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
โครงการพัฒนาจดัท าระบบ
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาโท 

 / 
 ด าเนินโครงการพัฒนาจัดท าระบบการศึกษาและหลักสูตร

การศึกษาระดับปรญิญาโทต่อไป 

โครงการการจัดการเรียนการสอน
ให้ นนร. ในระบบสองภาษา 

/  
 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 

โครงการประเมินผลหลักสูตร 
รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘) กอง
วิชาวิศวกรรมโยธา 

/  
 ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สกอ. 

๖. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน 
การทัศนศึกษาของ นนร. /   จัดกิจกรรมทัศนศึกษาของ นนร.เป็นประจ าทุกป ี

โครงการจดัการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning  /  

 กวย.ฯ ในปี ๒๕๖๐ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning ๒ วิชา และในปี ๒๕๖๑ ก็จะด าเนินการให้มีความ
ต่อเนื่อง 



๔๕ 
 

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. /   มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นประจ าทุกปี 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร.  /  

 โครงงานวิจัยของ นนร .ปี  ๒๕๖๐ ได้ รับการตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการโยธาแห่งชาติ จ านวน ๒ เรื่อง และในปี ๒๕๖๑
จะด าเนินการให้มีความต่อเนื่อง  

โครงการสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุมและกิจกรรมทางวิชาการ
และการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ในระดับชาติและนานาชาต ิ

/  

 โครงงานวิจัยของอาจารย์ และ นนร.ปี ๒๕๖๐ ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการโยธาแห่งชาติ จ านวน ๔ เรื่อง และในปี 
๒๕๖๑ จะด าเนินการให้มีความต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
แข่งขันทางวิชาการ:                                                                              

  
  

  ๑. การแข่งขันสะพานเหล็ก
อุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

/  

 ในปี ๒๕๖๐ กวย.ฯ ได้รัยรางวัลชะเลิศประเภทคะแนนรวม 
ได้รับถ้วยรางวัลและประกาศนียบัตรรวมถึงเงินรางวัลจ านวน 
๒๐,๐๐๐ บาท  และในปี ๒๕๖๑ ก็จะด าเนินการให้มีความ
ต่อเนื่อง 

๒. โครงการแข่งขันคอนกรีตมวล
เบา 

 / 

 กวย.ฯ ไมไ่ดส้่ง นนร.เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากทางเจ้าภาพ
ได้จัดใหม้ีการแข่งขันในช่วงเดือน ม.ค. ซึ่งตรงกับการฝึก
ภาคสนามของ นนร. และในปี ๒๕๖๑ ถ้าหากทางเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันไมต่รงกับการฝึกภาคสนามของ นนร. ก็จะส่ง 
นนร.เข้าร่วมการแข่งขันต่อไป 

การเชิญศิษยเ์ก่ามาให้ความรู้ และ
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุน
ทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา 
 

/  

 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่องอย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง 



๔๖ 
 

๗. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า   
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวินัย นนร. 

/  
 มีการสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในช่ัวโมงการเรยีน 

การปฐมนิเทศ  นนร. /   ด ารงกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. /   ด ารงกิจกรรมให้มีความต่อเนื่อง 

การรับแถว นนร. /   - 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
๘. แผนงานการพัฒนาต าราเอกสารประกอบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน 
การพัฒนาต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน /  

 มีการพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนใหม้ี
ความทันสมัย 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
/  

 สื่อการเรียนการสอนต้องมีความทันสมัยและเพียงพอกับความ
ต้องการของ นนร. 

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ ์ /  

 พัฒนาและปรนนิบตัิบ ารุงห้องปฏบิัติการและโสตทัศนูปกรณ์ให้
มีความพร้อมใช้งาน 

โครงการปรับปรุงห้องเรยีน ๒ (หอ้ง 
Slope) กวย.ฯ 

/  
 - 

โครงการปรับปรุงอาคารเรยีน ข.๒ 
เพื่อเตรียมพร้อมในการประชุมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ 

/  
 - 

 



๔๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
เป้าประสงค์: มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสมัพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ 
๑๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารว่มการประชุม/ สมัมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วม
การประชุม/สมัมนากับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

/  

 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารและอาจารย์ให้เข้าร่วมประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
อบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน /  

 หมุนเวียนก าลังพลสายสนับสนุนให้ได้เข้ารับการอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงานอย่างท่ัวถึง 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง รร.จปร. กับองค์กรและ
สถาบันอุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ 

/  

 ส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กวย.ฯ กับ
สถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการภายนอก 
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการ
พัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

/  

 ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก
ระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพฒันานักวิจัย รร.จปร. 

โครงการอบรมอาจารย์ใหม ่ /   ด าเนินการให้ความต่อเนื่อง 



๔๘ 
 

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษ
เพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาตอ่
ของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

/  
 ส่งเสริมให้อาจารย์ กวย.ฯ ให้บริการทางวิชาการและช่วยเหลือ

ครอบครัวของก าลังพลในด้านการให้ความรู้แก่บุตรข้าราชการ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา / 
กรรมการวิชาการ / กรรมการ
วิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

/  

 ส่งเสริมให้ อจ.กวย.ฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการ 
วิทยากร/กรรมการวิชาชีพ /กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ / ผู้เช่ียวชาญ / ผู้ทรงคณุวฒุิ 
สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

/  

 ส่งเสริมใหข้้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / ผูเ้ชี่ยวชาญ 
/ ผู้ทรงคณุวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคง
เฉพาะพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสรมิการพัฒนาคน ชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคณุภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
คอนกรีตผสมน้ ายางพาราพัฒนา
สระน้ าต้านภยัแล้ง 

/  
 - 

โครงการพัฒนาคสู่งน้ าเฟอร์โรซี
เมนตผ์สมน้ ายางพาราส าหรบัใช้ใน
ระบบชลประทานไร่นา 

/  
 - 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุม่ในการพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทิศทาง
และเป้าหมายเดียวกัน 
๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

- - - - - 

 
 
 
 
 



๕๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
การประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการประกันคุณภาพ กวย. 
สกศ.ฯ พิจารณาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
การบรรลุเปา้หมายประจ าปี ๒๕๖๐ 

/  

 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
การประกันคณุภาพการศึกษาให้แก่
บุคลากร กวย.สกศ.รร.จปร. 

/  
 จัดให้ก าลังพลเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

/  
 มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

โครงการพัฒนาแบบประเมิน
อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

/  
 กวย.ฯ มีการพัฒนาแบบประเมินอเิล็กทรอนิกสส์ าหรับงานการ

ประกันคณุภาพการศึกษา อย่างตอ่เนื่อง 

การรับการตรวจเยี่ยมกองวิชาใน
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ 

/  
 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อสรุปผลการ

/  
 มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง 



๕๑ 
 

ด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ กวย.
สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ /  

 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัตริาชการปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

/  
 ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิ

ราชการปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๑๗. แผนงานการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
โครงการการจัดการความรู้  กวย.ฯ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

/  
 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 
๑๘.แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารบัการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห.และแผนการใช้ประโยชน ์

- - - - - 

๑๙.แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารบัการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลกัสูตรภายในประเทศนอกกห. และแผนการใช้ประโยชน์ 
การสนับสนุนก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับปรญิญาโทและ
ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ  

/  

 ส่งเสริมและสนับสนุนก าลังพลของ กวย.ฯ ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปรญิญาเอก 

การสนับสนุนก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ  

/  

 มีการสนับสนุนก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับอนุปรญิญา
และปรญิญาตรีในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 



๕๒ 
 

การส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกใน
สถาบัน การศึกษาตา่งประเทศ 

/  
 ส่งเสริมและสนับสนุนก าลังพลของ กวย.ฯ ให้ได้รับการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกในต่างประเทศ 

๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์
โครงการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์ /  

 มีการอบรมก าลังพลส าหรับในเรื่องของการดูและปรนนบิัติ
บ ารุงอุปกรณ ์

โครงการส าหรบัปรนนิบัตบิ ารุง
อุปกรณ ์

/  
 ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ให้มคีวามพร้อมส าหรับใช้งานอยู่เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเปา้หมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขดีความสามารถของก าลังพล 
การส่งเสริมให้ก าลังพลมี
ความส าเร็จในการศึกษาหลักสูตร
ตามแนวทางรับราชการ 

/  
 - 

โครงการสนับสนุนการจัดท าและ
รับรองผลงานเพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

/  
 ส่งเสริมให้อาจารย์ กวย.ฯ จดัท าผลงานเพื่อขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และทกัษะภาษาต่างประเทศให้กับก าลังพล 
การอบรมภาษาอังกฤษให้กับก าลงั
พลที่สนใจและก าลังพลสาย
สนับสนุน 

/  
 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที๑่๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 
๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 
การพัฒนาเวบ็ไซต์ของ  
กวย.สกศ.รร.จปร.  

/  
 การพัฒนาเว็บไซต์ของ กวย.สกศ.รร.จปร. ให้มีความทันสมัยอยู่

เสมอ 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านยิมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๒๔. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

/  
 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 



๕๔ 
 

(ตัวแทน กวย.ฯ ร่วมเป็น
คณะกรรมการ) 
ส่งอาจารยเ์ป็นกรรมการปรับปรุง
คู่มือจรรยาบรรณอาจารย ์

/  
 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 

การประเมินจรรยาบรรณอาจารย์ 
กวย.ฯ 

/  
 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 

โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม และแบบธรรมเนียม
ทหารส าหรับก าลังพล กวย.สกศ.ฯ 

  
  

 ๑. การท าบุญเนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนา สกศ.รร.จปร. /  

 ข้าราชการ กวย.ฯ ร่วมท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา              
สกศ.รร.จปร. 

 ๒. การฝึกอบรมบุคคลท่ามือเปลา่
ให้แก่ก าลังพล ช้ันยศ พ.ต. ลงมา 

/  
 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 

 ๓. การแสดงมุทิตาจติแก่อดีต
อาจารย์ (วันไหว้ครู) 

/  
 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 

การส่งเสริมและอนรุักษ์
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม
ไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ 
นนร.        

/  

 ควรส่งเสริมและอนรุักษ์ประวตัิศาสตร์และศลิปวัฒนธรรมไทย
ในระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร.        

๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคณุภาพชีวิตก าลังพล 
โครงการสมรรถภาพหัวใจเพื่อ
คุณภาพชีวิตก าลังพล 

/  
 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 

ออกก าลังกายวันพุธ ( ห้วง ม.ค. - 
มี.ค. ) 

/  
 ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 



๕๕ 
 

ตรวจท่ีพักอาศัยของก าลังพล /   ด าเนินการใหม้ีความต่อเนื่อง 

๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพ แวดลอ้มภายในหน่วย 
การปรับภูมิทัศน์ กวย.สกศ.รร.จปร. 
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม /  

 มีการปรับภูมิทัศน์ กวย.สกศ.รร.จปร. และรักษาคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม  

กิจกรรม ๕ ส. 
/  

 กวย.ฯ มีการดูแลและปรับปรุงภมูทิัศน์ของกองวิชาอย่าง
สม่ าเสมอ 
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