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ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



 

 

 

   

 

ค าน า 

  
กปศ.สกศ.รร.จปร. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำ “รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร กองวิชำ

ประวัติศำสตร์ ส่วนกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐” ขึ้น เพื่อสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ซึ่งค ำนึงถึงข้อเสนอแนะเพื่อกำร
พัฒนำตำมรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  

กำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวได้จ ำแนกรำยงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม และจ ำแนกตำมแผนงำน 
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรก ำหนด
แผนปฏิบัติรำชกำรในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ต่อไป  

นอกจำกนั้น รำยงำนฉบับนี้ยังเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ            
กปศ.สกศ.รร.จปร. ด้วย  
 
 

        พ.อ.  
     (พีรพล  สงนุ้ย)  

            ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. 
  ๒๕ เมษำยน ๒๕๖๑ 
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บทน า 
 

กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
 
กล่าวทั่วไป  

กำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์อยู่คู่กับหลักสูตรของโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
มำต้ังแต่สมัยแรกเริ่ม โดยใช้ช่ือวิชำแตกต่ำงกันไปตำมยุคสมัย กำรเรียนวิชำประวัติศำสตร์เริ่มมี
ควำมส ำคัญต้ังแต่หลักสูตรโรงเรียนเท็ฆนิคทหำรบกซึ่งให้นักเรียนท้ัง  ๓ ช้ันปีแรกเรียนวิชำ
ประวัติศำสตร์ และกำรน ำหลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยทหำรบกสหรัฐอเมริกำมำเป็นแนวทำงในกำรจัด
กำรศึกษำต้ังแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๙๒ ท ำให้กำรศึกษำวิชำทำงสังคมศำสตร์และประวัติศำสตร์มีควำมโดดเด่น
ยิ่งขึ้น  

กำรพัฒนำและน ำหลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ พ.ศ. ๒๕๑๘ มำใช้ท ำให้กำร
เรียนกำรสอนของโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำเปล่ียนมำใช้ระบบหน่วยกิตและน ำอักษรย่อวิชำ
มำบังคับใช้ โดยก ำหนดให้ HI เป็นอักษรย่อวิชำประวัติศำสตร์ ซึ่งยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน  

กำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์เริ่มเข้ำสู่ยุคปัจจุบันเมื่อ  พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเข้ำรับรำชกำรเป็นอำจำรย์กองวิชำกฎหมำยและสังคมศำสตร์
ใน พ .ศ. ๒๕๒๓ และทรงสอนวิชำประวัติศำสตร์  ท ำให้โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำให้
ควำมส ำคัญกับวิชำประวัติศำสตร์มำกยิ่งขึ้นอันเป็นกำรน ำไปสู่กำรจัดต้ังกองวิชำประวัติศำสตร์ขึ้นใน
ส่วนกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ตำมอัตรำเฉพำะกิจของ
กองทัพบกท่ี ๕๕๐๐ ลงวันท่ี ๕ มีนำคม ๒๕๓๐ อัตรำเฉพำะกิจดังกล่ำวก ำหนดหน้ำท่ีให้จัดกำรศึกษำ
วิชำประวัติศำสตร์ตำมหลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำปี พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมี พลเอกหญิง 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีขณะด ำรงพระยศพันเอก ทรงเป็นหัวหน้ำกองวิชำฯ  

พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำ
กอง/ผู้อ ำนวยกำรกอง ต้ังแต่แรกจนทรงเกษียณรำชกำรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี พันเอกหญิง ศรีสุนทร 
นำคะอภิ เป็นรองหัวหน้ำกอง/รองผู้อ ำนวยกำรกอง ระหว่ำง พ.ศ. ๒๕๓๐–๒๕๓๕, พันเอกหญิง 
ประไพพิศ วรวัฒนชัย พ.ศ. ๒๕๓๕– ๒๕๓๙, พลตรีหญิง ศิริรัตน์ บุญรอด พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๕๑ และ
พลตรีหญิง ปิยนุช รัตนวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๙ และปัจจุบัน พันเอก พีรพล สงนุ้ย เป็นผู้อ ำนวยกำร
กองวิชำฯ ต้ังแต่ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อนึ่ง แม้ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จะทรงเกษียณ
รำชกำรแล้วแต่พระองค์ก็ยังคงเสด็จฯ มำเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของกองวิชำประวัติศำสตร์ 
และทรงเป็นประธำนในงำนพิธีต่ำงๆ ของโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ 

กำรด ำเนินงำนในระยะแรกของกองวิชำประวัติศำสตร์บุกเบิกโดยคณะอำจำรย์จ ำนวนหนึ่งท่ี
ปรับโอนมำจำกกองวิชำกฎหมำยและสังคมศำสตร์ และกองวิชำประวัติศำสตร์ได้รับอำจำรย์เพิ่มเติม
อีกจ ำนวน ๑๐ นำย ต้ังแต่ป ีพ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบันมีอำจำรย์จ ำนวน ๖ นำย ปฏิบัติงำน
อยู่ ณ กองวิชำประวัติศำสตร์ (ในจ ำนวนนี้ลำศึกษำต่อต่ำงประเทศ ๑ นำย) 
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ส่วนด้ำนอำคำรสถำนท่ี กองวิชำประวัติศำสตร์ใช้ช้ัน ๓ ของอำคำรกองวิชำกฎหมำยและ
สังคมศำสตร์เป็นท่ีท ำกำรต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๖ โดยใช้ห้องเรียนช้ัน ๓ เป็นห้องเรียนส ำหรับ
วิชำเลือก และหอประชุมส่วนกำรศึกษำเป็นห้องเรียนส ำหรับวิชำบังคับ ซึ่งในขณะนั้นมี ๒ วิชำคือ วิชำ
ประวัติศำสตร์โลกและวิชำพื้นฐำนอำรยธรรมไทย ต่อมำเมื่อกำรก่อสร้ำงและตกแต่งอำคำรกองวิชำ
ประวัติศำสตร์แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
จึงได้เสด็จพระรำชด ำเนินทรงเปิดอำคำรฯ อย่ำงเป็นทำงกำรในวันท่ี ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ท ำให้
กองวิชำประวัติศำสตร์มีอำคำรหลังใหม่ซึ่งมีพื้นท่ีใช้สอยกว้ำงขวำงสะดวกสบำย พร้อมด้วยอุปกรณ์
ประกอบกำรเรียนกำรสอนท่ีทันสมัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรสอนให้กับกองวิชำประวัติศำสตร์และ
กองวิชำอื่น ๆ ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน  
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค ์ภารกิจ/พันธกิจ  

กองวิชำประวัติศำสตร์ ใช้ปรัชญำ/ปณิธำน โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ รวมทั้งปณิธำน
และวิสัยทัศน์ ส่วนกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มำเป็นปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ 
ของกองวิชำประวัติศำสตร์ และมีปรัชญำของกองวิชำประวัติศำสตร์เอง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำง
แผนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองวิชำประวัติศำสตร์ 
 
ปรัชญา กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

รู้อดีต เข้ำใจปัจจุบัน ก้ำวทันอนำคต  
 
วัตถุประสงค ์กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 กำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์ของ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ มุ่งเน้นให้ นักเรียน
นำยร้อย มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ไทย อำรยธรรมของไทย และประวัติศำสตร์
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ประเทศเพื่อนบ้ำน วิชำท่ีเปิดท ำกำรสอนนี้ มุ่งให้
นักเรียนนำยร้อย มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและหวงแหนมรดกของชำติรวมท้ังกระตุ้นส ำนึกแห่งควำมรัก
ชำติ บนพื้นฐำนของควำมรู้และกำรใช้เหตุและผลตำมวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ อีกท้ังให้ นักเรียนนำย
ร้อย ตระหนักถึงควำมส ำคัญของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับโลกภำยนอก ท้ังนี้มุ่งหมำยว่ำ นักเรียน
นำยร้อยจะสำมำรถน ำควำมรู้และวิธีกำรทำงประวัติศำสตร์ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีใน
อนำคต และเป็นพื้นฐำนกำรศึกษำระดับสูงต่อไป 
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โครงสร้างและการปฏิบัติงาน  
 

  โครงสร้ำงองค์กร (Organization  Chart) 

โครงสร้ำงกำรจัดองค์กร ของ กปศ.สกศ.รร.จปร. 
 

       อัตรำ พ.อ.(พ.) 
 
 

อัตรำ  พ.อ. 
           

                
                                         

อัตรำ พ.อ.๓ /บรรจุ - 
อัตรำ ร.อ.๑/ บรรจ ุ๑ / ชรก.พ.ท. ๑                 อัตรำ พ.ท. ๒ / บรรจุ - 

            อัตรำ พ.ต. ๓/ บรรจุ ๓
             

             อัตรำ จ.ส.อ. ๑               
            อัตรำ       ส.อ.  ๒/ บรรจุ ๑ 
    
              
    อัตรำ  ๒/บรรจุ  ๒/ ชรก. ๔ 
 
 
 
  

ผอ.กอง 

รอง ผอ.กอง 

นำยทหำร
ประจ ำกอง 

อำจำรย์ 

เสมียน 

ลูกจ้ำงประจ ำ 

พนักงำนรำชกำร อัตรำ  - / ชรก. ๓ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพศิษย์ 
ไม่ม ี

กองวิชำฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

มำตรฐำนด้ำนที่ ๒ คุณภำพอำจำรย์ 
-จ ำนวนอำจำรย์ที่ท ำงำนวิจัยน้อย 
 

กลยุทธ์ที่ ๖  
- กปศ.ฯ มีโครงกำรส่งเสริมเพ่ือกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ 
ผลกำรด ำเนินงำนได้แก่ อำจำรย์ จ ำนวน ๑ นำย คือ พ.อ.
สรศักด์ิ งำมขจรกลุกิจ ท ำงำนวิจัยเสนอในงำนสัมมนำ
ทำงวิชำ รร.จปร.  
 

มำตรฐำนที่ ๓ หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน 
- ควรฝึกฝนให้นักเรียนค้นคว้ำและน ำเสนองำนเขียน
ทำงประวัติศำสตร ์

 

กลยุทธที่ ๔   
- กปศ.ฯ มีโครงกำรกำรจัดหำสื่อสิง่พิมพ์ส่งเสริมให้ นนร.
รักกำรอ่ำน 

มำตรฐำนที่ ๕ กำรบริหำรและธรรมำภิบำลของ สกศ.ฯ 
- ควรส่งบคุลำกรสำยสนับสนุนเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
มำกข้ึน 

กลยุทธ์ที่ ๖ 
- กปศ.ฯ กิจกรรมส่งบคุลำกรสำยสนับสนุนเข้ำอบรม/
ทัศนศึกษำ/ดูงำน 
 

มำตรฐำนที่ ๖ ควำมสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
-กองวิชำฯ ไม่มีโครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพที่
ส่งผลต่อชุมชนโดยตรง 

กลยุทธ์ที่ ๖  
- กปศ.ฯ มีกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้อำจำรย์เป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำ/กรรมกำรวิชำกำร/กรรมกำรวิชำชีพ/
กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 
- กปศ.ฯ มีกิจกรรมกำรสนับสนุนและส่ง เสริ ม ให้
ข้ำรำชกำรเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ/ผู้ เชี่ยวชำญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงำนอื่น 
- กปศ.ฯ มีโครงกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคมในหน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 
 

มำตรฐำนด้ำนที่ ๗ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
-กำรยกย่องหรือขอบคุณจำกหน่วยงำนภำยนอก 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
- กปศ.ฯ มีโครงกำรกำรบริกำรกำรเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐ
สีมำคุณำกร โดยจัดท ำเอกสำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้
เข้ำชม และเอกสำรเพ่ือรับกำรขอบคุณจำกหน่วยงำน
ภำยนอกท่ีเข้ำมำใช้บริกำร 

มาตรฐานด้านที่ ๘ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ไม่ม ี
 

- 

 



๕ 

 

 

   

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานด้านที่ ๙ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
ไม่ม ี

กองวิชำฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

มาตรฐานด้านที่ ๑๐ มาตรการส่งเสริม 
ไม่ม ี

กองวิชำฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 
  



๖ 

 

    รายละเอียดแผนปฏบิัติราชการ กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ าแนกตามแผนงาน 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    เป้าประสงค ์: สถำบันพระมหำกษัตริย์มีควำมปลอดภัยสูงสุด 

แผนงำน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนกำรจัดก ำลังถวำยควำมปลอดภัยและถวำยพระเกียรติในทุกโอกำส 
๑. แผนงำนกำรออกค ำสั่ง 
หรือ จัดท ำ รปจ.ในกำร
สนับสนุนกำรถวำยควำม
ปลอดภัย 

รับทรำบค ำสัง่ ร้อยละ ๑๐๐ ๑ ๑ ๐ ด ำเนินกำร
เรียบร้อย 

/   

 
เป้าประสงค์ : ประชำชนมีจิตส ำนึกหวงแหนในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

แผนงำน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนกำรเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพของพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ 

๒. แผนงำนกำรพิทักษ์รักษำ
และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๘ ๘ ๐ โครงกำรบรรลุ
เป้ำหมำยมำกกว่ำ 
๘๐% 

/   

 

  



๗ 

 

    

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
     เป้าประสงค์ : สถำบันพระมหำกษัตริย์ไม่ถูกจำบจ้วงล่วงละเมิด 

แผนงำน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๓ ติดตำมเฝ้ำระวังควำมเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถำบันฯ และรำยงำนกำรกระท ำผิดต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 

๓. แผนงำนกำรใช้มำตรกำรทำง
กฎหมำยหมิ่นพระบรม เดชำนุ
ภำพและกำรกดดันทำงสังคม 

จ ำนวนข้อควำมรวมในกำร
ตรวจสอบ 

มำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ 

๑๐,๐๐๐
ข้อควำม/ปี 

๒ ๒ ๐ มีกำรด ำเนินกำร 
จ ำนวน ๒,๓๗๖ 
ข้อควำม 

/   

 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
     เป้าประสงค์ : นักเรียนนำยร้อยท่ีส ำเร็จกำรศึกษำเป็นนำยทหำรสัญญำ-บัตร มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมท่ีกองทัพบกต้องกำร 

แผนงำน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำกำรศึกษำ อบรม และกำรด ำเนินกำรฝึกนักเรียนนำยร้อย 
๔. แผนงำนกำรสอบคัดเลือก 
บุคคลเข้ำเป็น นตท. ในส่วน
ของ ทบ. (ภำควิชำกำร) 

มีประสิทธิภำพและไม่มีกำร
ทุจริตในกระบวนกำรสอบ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 

๕. แผนงำนกำรพัฒนำ
หลักสูตร 

กำรรับรองหลักสูตรจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 

 



๘ 

 

    

 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
    เป้าประสงค์ : นักเรียนนำยร้อยท่ีส ำเร็จกำรศึกษำเป็นนำยทหำรสัญญำ-บัตร มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมท่ีกองทัพบกต้องกำร 

แผนงำน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๖. แผนงำนพัฒนำผู้เรียน จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ ๓ ๓ ๐ ด ำเนินกำร
เรียบร้อย 

/   

๗. แผนงำนกำรเสริมสร้ำง
คุณลักษณะผู้น ำ   

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม
ที่บรรลุวัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๑ ๑ ๐ ด ำเนินกำร
เรียบร้อย 

/   

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนำกำรสนับสนุนกำรศึกษำ อบรม และกำรด ำเนินกำรฝึกนักเรียนนำยร้อย 
๘. แผนงำนกำรพัฒนำต ำรำ
เอกสำรประกอบกำรเรียนกำร
สอน และสื่อกำรเรียนกำรสอน 

จ ำนวนต ำรำท่ีจัดท ำเพ่ือ
ประกอบกำรเรียนกำร
สอน 

๑ เล่ม ๒ ๒ ๐ ด ำเนินกำร
เรียบร้อย 

/   

๙. แผนงำนปรับปรุงและ
พัฒนำอุปกรณ์ประกอบกำร
เรียนกำรสอน 

คะแนนควำมพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อสิ่งสนับสนุนกำร
เรียนรู้ 

มำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ ๔.๐๐ กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 

 
   
  



๙ 

 

    

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
   เป้าประสงค์ : มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ทำงกำรทหำร และควำมสัมพันธ์อันดีกับสถำบันและองค์กรต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ 

แผนงำน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนำกลไกในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีรวมทั้งกำรสร้ำงควำมร่วมมือทั้งทำงวิชำกำร ทำงกำรทหำร กับสถำบันและองค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ 
๑๐. แผนงำนกำรส่งก ำลังพล
เข้ำร่วมกำรประชุม/ สัมมนำ
กับหน่วยงำนทั้งของภำครัฐ
และภำคเอกชนทั้ง
ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๓ ๓ ๐ โครงกำรบรรลุ
เป้ำหมำยมำกกว่ำ 
๘๐% 

/   

๑๑. แผนงำนกำรวิจัย/ผลงำน
ทำงวิชำกำร/งำน 
สร้ำงสรรค ์

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๑ ๑ ๐ ด ำเนินกำร
เรียบร้อย 

/   

๑๒. แผนงำนกำรบริกำรทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๔ ๓ ๑ โครงกำรบรรลุ
เป้ำหมำยมำกกว่ำ 
๘๐% 

/   

 

 

  



๑๐ 

 

    

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
เป้าประสงค์ : ประชำชนมีวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงได้เหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ีอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและยั่งยืน 

แผนงำน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๗ กำรช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำคน ชุมชน บนพ้ืนฐำนของกำรมีส่วนร่วม ให้มีศักยภำพและคุณภำพ สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงย่ังยืน 
๑๓. แผนงำนพัฒนำชุมชนเพ่ือ
กำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ 
กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยประชำชนและกำรรวมกลุ่มในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เป็นไปในทิศทำงและเป้ำหมำยเดียวกัน 
๑๔. แผนงำนกำรสร้ำง
เครือข่ำยและกำรรวมกลุ่มเพ่ือ
พัฒนำคุณภำพชีวิตและควำม
เป็นอยู่ของประชำชน 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
  เป้าประสงค์ : ได้รับควำมไว้วำงใจจำกกองทัพและประชำชน 

แผนงำน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตำม พ.ร.ฎ. กำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๑๕. แผนงำนพัฒนำระบบงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

คะแนนประเมินตนเอง  
สกศ.ฯ 

๔.๕๑ ๕ ๔ ๑ คะแนนประเมิน
ตนเองมำกกว่ำ 

๔.๕๑ 

/   



๑๑ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : ได้รับควำมไว้วำงใจจำกกองทัพและประชำชน 

แผนงำน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๑๖. แผนงำนพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำร 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๒ ๒ ๐ โครงกำรบรรลุ
เป้ำหมำยมำกกว่ำ 
๘๐% 

   

๑๗. แผนงำนกำรจัดกำร
ควำมรู้ (Knowledge 
Management) 

จ ำนวนเรื่องในกำรจัดกำร
ควำมรู้ สกศ. รร.จปร. 

๑๒ เรื่อง 
กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ กำรพัฒนำบุคลำกร 
๑๘. แผนงำนกำรส่งก ำลังพล
เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรนอก 
ทบ. ภำยใน กห. และแผนกำร
ใช้ประโยชน์ 

ก ำลังพลสอบผ่ำนกำรศึกษำ
ในหลักสูตรที่เข้ำรับ
กำรศึกษำหรืออบรม 

ร้อยละ ๑๐๐ 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 

 ๑๙. แผนงำนกำรส่งก ำลังพล
เข้ำรับกำรศึกษำในระดับ 
สูงข้ึนของหลักสูตร
ภำยในประเทศนอก กห. และ
แผนกำรใช้ประโยชน์ 

จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับ
กำรศึกษำสงูข้ึน 

ปริญญำเอก 
จ ำนวน ๑ นำย 

๑ ๐ ๑ ก ำลังพล จ ำนวน 
๑ นำย อยู่

ระหว่ำงกำรศึกษำ 
ป.เอก 

 /  

๒๐. แผนงำนกำรพัฒนำ
บุคลำกรส ำหรับปรนนิบัติบ ำรุง
อุปกรณ์ 

  
กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 



๑๒ 

 

    

 

แผนงำน ตัวชี้วัด เป้ำหมำย 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม ผลกำรด ำเนินงำน

ตำมแผน 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย 
ทั้งหมด บรรล ุ ไม่บรรล ุ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๒๑. แผนงำนส่งเสริมและ
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
ก ำลังพล 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ 
กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 

๒๒. แผนงำนพัฒนำควำมรู้
และทักษะภำษำต่ำงประเทศ
ให้กับก ำลังพล 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ 
กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ กำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศด้ำนต่ำง ๆ 
๒๓. แผนงำนระบบสำรสนเทศ
เพ่ือกำรบริหำร 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๓ ๓ ๐ โครงกำรบรรลุ
เป้ำหมำยมำกกว่ำ 
๘๐% 

/   

กลยุทธ์ที่ ๑๒ กำรสร้ำงค่ำนิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๒๔. แผนงำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุ 
ประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๓ ๓ ๐ โครงกำรบรรลุ
เป้ำหมำยมำกกว่ำ 
๘๐% 

/   

๒๕. แผนงำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตก ำลัง
พล 

จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร ๑๕  นำย ๒ ๒ ๐ มีจ ำนวนก ำลังพล
เข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวน ๑๙ นำย 

/   

๒๖. แผนงำนพัฒนำสภำพ 
แวดล้อมภำยในหน่วย 

ระดับควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรและ นนร. 

มำกกว่ำหรือ
เท่ำกับ ๔.๐๐ 

๒ ๒ ๐ ควำมพึงพอใจ 
เท่ำกับ ๔.๙๓ 

/   



๑๓ 

 

    

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ จ ำแนกตำมโครงกำร/กิจกรรม 
 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   เป้าประสงค ์: สถำบันพระมหำกษัตริย์มีควำมปลอดภัยสูงสุด 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนกำรจัดก ำลังถวำยควำมปลอดภัยและถวำยพระเกียรติในทุกโอกำส 
๑. แผนงำนกำรออกค ำสั่ง หรือ จัดท ำ รปจ.ในกำรสนับสนุนกำรถวำยควำมปลอดภัย 
สกศ.ฯ ด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง/รปจ.ในกำร
ถวำยควำมปลอดภัย/กำรถวำยควำม
ปลอดภัยภำยใน กปศ.ฯ 

ด ำเนินกำร
เรียบร้อย 

ร้อยละ ๑๐๐ สกศ.ฯ ออกค ำสั่ง / 
 

 กปศ.ฯ ๙.๑ 

  เป้าประสงค์ : ประชำชนมีจิตส ำนึกหวงแหนในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนกำรเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพของพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
๒. แผนงำนกำรพิทักษ์รักษำและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
กำรบริกำรกำรเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมำ
คุณำกร 

ควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำชม 

≥ ๔.๐๐ ควำมพึงพอใจ ๔.๔๗ / 
 

 ร.ต.นิติธรฯ ๙.๒, 
๗.๑, ๗.๒ 

ก ำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวำย    
พระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 

จ ำนวน 
ก ำลังพล  
กปศ.ฯ 

≥ ร้อยละ ๕๐ ก ำลังพล กปศ.ฯ เข้ำร่วม
กิจกรรม ๑๗ นำย 

/ 
  

 พ.ท.มนตรีฯ ๙.๑ 



๑๔ 

 

    

 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

  เป้าประสงค์ : ประชำชนมีจิตส ำนึกหวงแหนในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ก ำลังพลร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพิทักษ์รักษำและเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

จ ำนวนครั้ง ๕ ก ำลังพล กปศ.ฯ เข้ำร่วม
กิจกรรม จ ำนวน ๕ ครั้ง 

/ 
 

 พ.ท.มนตรีฯ ๙.๑ 

โครงกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำรเฉลิม     
พระเกียรติพลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ใน
โอกำสเจริญพระชนมำยุครบ ๖๒ พรรษำ   
๒ เมษำยน ๒๕๖๐ และกำรแนะน ำโครงกำร
หอจดหมำยเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. ใน
พระรำชด ำริของ พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี
ครั้งที่ ๒ เรื่อง ๑๒๐ ปีแห่งควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงรำชอำณำจักรไทย-รัสเซีย จำก
มุมมองของเอกสำรรัสเซีย สหรัฐอเมริกำ 
และนักกำรทูต นักวิชำกำรไทย-รัสเซียศึกษำ  

ควำมพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ ควำมพึงพอใจระดับ ๔.๕ / 

 

 พ.อ.สรศักด์ิฯ ๒.๔, ๖.๑, 
๙.๑, ๙.๒ 

โครงกำรจัดท ำหนังสือ "พฤกษพรรณพ้ืนถ่ิน
แดนดิน จปร." เพ่ือเป็นที่ระลึกเน่ืองใน
โอกำสวันพระรำชทำนก ำเนิด รร.จปร. 
ครบรอบ ๑๓๐ ปี ๕ สิงหำคม ๒๕๖๐ 

ด ำเนินกำร
แล้วเสร็จในปี 

๖๐ 

 ร้อยละ ๑๐๐ หนังสือด ำเนินกำรจัดพิมพ์
เสร็จสิ้นเรียบร้อย 

/ 

 

 กปศ.ฯ ๙.๑, ๙.๒ 



๑๕ 

 

    

 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

  เป้าประสงค์ : ประชำชนมีจิตส ำนึกหวงแหนในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ทัศนศึกษำโครงกำรส่วนพระองค ์และ
พระบรมมหำรำชวัง 

ควำมพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ ควำมพึงพอใจ = ๔.๖๕ / 
 

 พ.อ.สรศักด์ิฯ ๗.๑, ๙.๑ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
ทัศนศึกษำพระต ำหนักบ้ำนสวนปทุม ควำมพึงพอใจ ≥ ๔.๐๐ ควำมพึงพอใจ = ๔.๖๕ / 

 
 หน.วิชำประวัติศำสตร์

ร่วมสมัย 
๒.๔, ๗.๑ 

บริจำคโลหิตถวำยเป็นพระรำชกุศล จ ำนวน 
ก ำลังพล 

อย่ำงน้อย ๑ 
คน 

ก ำลังพลบริจำค จ ำนวน ๒ 
คน 

/ 
 

 พ.ท.มนตรีฯ ๙.๑ 

 

   เป้าประสงค์ : สถำบันพระมหำกษัตริย์ไม่ถูกจำบจ้วงล่วงละเมิด 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๓ ติดตำมเฝ้ำระวังควำมเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถำบันฯ และรำยงำนกำรกระท ำผิดต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
๓. แผนงำนกำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยหมิ่นพระบรมเดชำนุภำพและกำรกดดันทำงสังคม 
งำนตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ที่บ่อนท ำลำยสถำบัน 

จ ำนวนครั้ง/
(URL) 

≥ ๑,๐๐๐ 
ครั้ง/ป ี

มีกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 
๒,๓๗๖ ข้อควำม 

/ 
 

 พ.ท.มนตรีฯ ๙.๑ 

 
  



๑๖ 

 

    

 

   เป้าประสงค์ : สถำบันพระมหำกษัตริย์ไม่ถูกจำบจ้วงล่วงละเมิด (ต่อ) 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กำรเสริมสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับบทบำทและควำมส ำคัญของสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ต่อสังคมไทยผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์ 
และสื่ออินเตอร์เน็ต 

จ ำนวน
ข้อเขียน 

๒ เรื่อง/ปี ด ำเนินกำรเรียบร้อย / 

 

 พ.อ.สรศักด์ิฯ ๙.๑ 

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
  เป้าประสงค์ : นักเรียนนำยร้อยท่ีส ำเร็จกำรศึกษำเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมท่ีกองทัพบกต้องกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำกำรศึกษำ อบรม และกำรด ำเนินกำรฝึกนักเรียนนำยร้อย 
๔. แผนงำนกำรสอบคัดเลือก บุคคลเข้ำเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภำควิชำกำร) 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 
๕. แผนงำนกำรพัฒนำหลักสูตร 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 
๖. แผนงำนพัฒนำผู้เรียน 
กำรทัศนศึกษำและดูงำนของ นนร. ระดับควำมพึง

พอใจของ 
นนร.และ
อำจำรย์ 

≥ ๔.๐๐  คะแนนควำมพึงพอใจ 
เท่ำกับ ๔.๖๕ 

/ 

 

 หน.วิชำฯ ๒.๔, 
๕.๔,๗.๑ 

 



๑๗ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : นักเรียนนำยร้อยท่ีส ำเร็จกำรศึกษำเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมท่ีกองทัพบกต้องกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
โครงกำรสนับสนุน นนร. เข้ำร่วมประชุมและ
กิจกรรมทำงวิชำกำรและกำรตีพิมพ์ผลงำน
ทำงวิชำกำรในระดับชำติและนำนำชำติ 

จ ำนวน
โครงกำร/
ผลงำน 

≥ ๔ มำกกว่ำ ๔ ครั้ง / 
 

 พ.ต.อภิเษกฯ  ๑.๓, ๒.๒ 

กำรจัดหำสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมให ้นนร. รัก
กำรอ่ำน 

กำรน ำเสนอ
สื่อสิ่งพิมพ์ที่ 
นนร. จัดหำ
ตำมควำม

สนใจ 

≥ ๒ ครั้ง/ป ี ด ำเนินกำรเรียบร้อย / 

 

 พ.อ.สรศักด์ิฯ  ๓.๔ (๑) 

๗. แผนงำนกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ   
กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย นนร. 

รำยงำนผล
กำร

ด ำเนินงำน 

๑ ครั้ง/เดือน มีกำรอบรมในคำบเรียน  
๕ วิชำ จ ำนวน ๒๐ ครั้ง 

/ 
 

 ร.อ.สมโชติฯ ๙.๑ 

 
  



๑๘ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : นักเรียนนำยร้อยท่ีส ำเร็จกำรศึกษำเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมท่ีกองทัพบกต้องกำร 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนำกำรสนับสนุนกำรศึกษำ อบรม และกำรด ำเนินกำรฝึกนักเรียนนำยร้อย 
๘. แผนงำนกำรพัฒนำต ำรำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน และสื่อกำรเรียนกำรสอน 
กำรพัฒนำต ำรำและเอกสำรประกอบกำร
เรียนกำรสอน 

จ ำนวนต ำรำ
หรือเอกสำร
ประกอบ 

กำรเรียนกำร
สอนที่ได้รับ
กำรพัฒนำ 

≥ ร้อยละ ๕๐ 
ของรำยวิชำท่ี

สอน 

รวบรวมเอกสำร
ประกอบกำรสอน ๕ วิชำ 
จำกจ ำนวน ๕ วิชำท่ีเปิด

สอนในปี ๒๕๖๐  

/ 

 

 หน.วิชำฯ 
 
 
 

 

๓.๔ (๑) 

กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ควำมพร้อม
ของสื่อกำร

เรียนกำรสอน 

ร้อยละ ๑๐๐ สื่อกำรสอนมีควำมพร้อม 
๑๐๐% 

/ 
 

 หน.วิชำฯ ๓.๔ (๑,๓) 

๙. แผนงำนปรับปรุงและพัฒนำอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 

 
 

   
  



๑๙ 

 

    

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
  เป้าประสงค์ : มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ทำงกำรทหำร และควำมสัมพันธ์อันดีกับสถำบันและองค์กรต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนำกลไกในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีรวมทั้งกำรสร้ำงควำมร่วมมือทั้งทำงวิชำกำร ทำงกำรทหำร กับสถำบันและองค์กรต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ 
๑๐. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำร่วมกำรประชุม/ สัมมนำกับหน่วยงำนทั้งของภำครัฐและภำคเอกชนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
กำรส่งผู้บริหำร/อำจำรย์เข้ำร่วมกำรประชุม/
สัมมนำกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชนทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

จ ำนวน
ผู้บริหำร/

อำจำรย์ที่เข้ำ
ร่วมกำร
ประชุม/
สัมมนำฯ 

๓ นำย เข้ำร่วมจ ำนวน ๔ นำย / 

 

 พ.อ.สรศักด์ิฯ ๒.๔ 

กำรส่งบคุลำกรสำยสนับสนุนเข้ำอบรม/ทัศน
ศึกษำ/ดูงำน 

จ ำนวน
บุคลำกรสำย
สนับสนุนที่
เข้ำอบรม/

ทัศนศึกษำ/ดู
งำนไม่น้อย
กว่ำ ๒๐ ชม. 

/ ปี 

๑ นำย  มีกำรส่งบคุลำกรเข้ำรับกำร
อบรม ตำมท่ี รร.จปร. และ 
สกศ.ฯ จัด จ ำนวน ๖ นำย 

/ 

 

 พ.ท.มนตรีฯ ๕.๔ 

 
  



๒๐ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ทำงกำรทหำร และควำมสัมพันธ์อันดีกับสถำบันและองค์กรต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง 
รร.จปร. กับองค์กรและสถำบันอุดมศึกษำ
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

จ ำนวน
ผลงำน/

กิจกรรมทำง
วิชำกำร 

๑ ผลงำน /
กิจกรรม 

สัมมนำเฉลิมพระเกียรติ 
๑๒๐ ปี ไทย-รัสเซีย 

/ 

 

 พ.ต.อภิเษกฯ ๒.๔, ๖.๑ 

๑๑. แผนงำนกำรวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ 
โครงกำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำง
วิชำกำรภำยนอก ระดับชำติและนำนำชำติ 
เพ่ือกำรพัฒนำนักวิจัย รร.จปร. 

จ ำนวนผลงำน
ที่ได้รับกำร

ตีพิมพ์ 

๑ ผลงำน สัมมนำวันวิชำกำร รร.จปร. / 
 

 พ.ต.อภิเษกฯ ๒.๒ 

๑๒. แผนงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
กำรสนับสนุนอำจำรย์สอนพิเศษเพ่ือ
สงเครำะห์กำรสอบเข้ำศึกษำต่อของบุตร
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ทบ. 

ระดับควำมพึง
พอใจของ
ผู้รับบริกำร 

≥ ๔.๐๐ ไม่มีกำรด ำเนินกำร  
/ 

ไม่มีควำมต้องกำร 
อจ.สำขำ

ประวัติศำสตร์ 

ร.อ.สมโชติฯ ๖.๑ 

กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้อำจำรย์เป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำ / กรรมกำรวิชำกำร / 
กรรมกำรวิชำชีพ / กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ทั้ง
ภำยในและภำยนอกสถำบัน 

ระดับควำมพึง
พอใจของ
ผู้รับบริกำร 

≥ ๔.๐๐ ระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 
๔.๓๓ 

/ 

 

 ร.อ.สมโชติฯ ๖.๑ 

  
  



๒๑ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ทำงกำรทหำร และควำมสัมพันธ์อันดีกับสถำบันและองค์กรต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรเป็น
วิทยำกรบรรยำยพิเศษ / ผู้เชี่ยวชำญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงำนอื่น 

ระดับควำมพึง
พอใจของ
ผู้รับบริกำร 

≥ ๔.๐๐ ระดับควำมพึงพอใจเท่ำกับ 
๔.๒๕ 

/ 
 

 ร.อ.สมโชติฯ ๖.๑ 

โครงกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมในหน่วยงำนอื่นทั้งภำยใน
และภำยนอกสถำบัน 

จ ำนวน
โครงกำรที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ ไม่มีกำรด ำเนินกำร / 

 

 ร.อ.สมโชติฯ ๖.๑, ๖.๒ 

 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
  เป้าประสงค์ : ประชำชนมีวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงได้เหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ีอย่ำง      
  มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๗ กำรช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำคน ชุมชน บนพ้ืนฐำนของกำรมีส่วนร่วม ให้มีศักยภำพและคุณภำพ สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงย่ังยืน 
๑๓. แผนงำนพัฒนำชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 
 

  



๒๒ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : ประชำชนมีวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงได้เหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ีอย่ำง      
  มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยประชำชนและกำรรวมกลุ่มในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เป็นไปในทิศทำงและเป้ำหมำยเดียวกัน 
๑๔. แผนงำนกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
  เป้าประสงค์ : ได้รับควำมไว้วำงใจจำกกองทัพและประชำชน 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตำม พ.ร.ฎ. กำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๑๕. แผนงำนพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
โครงกำรสง่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำให้แก่บุคลำกร  
สกศ.รร.จปร. 

จ ำนวนผู้เข้ำ
รับกำรอบรม 

ร้อยละ ๘๐ มีกำรให้ควำมรู้ในที่ประชุม 
กปศ.ฯ จ ำนวน ๒๐ นำย 

/ 
 

 คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพ  
กปศ.ฯ 

๘.๒ 

โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ส ำหรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

กำรจัดเก็บ
หลักฐำน
อ้ำงอิง      

บนระบบ
ฐำนข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ มีกำรจัดเก็บหลักฐำนอ้ำงอิง
บนระบบฐำนข้อมูลครบถ้วน 

/ 

 

 ร.ต.นิติธรฯ ๕.๑ (๑) 

 

 



๒๓ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : ได้รับควำมไว้วำงใจจำกกองทัพและประชำชน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
โครงกำรพัฒนำแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
ส ำหรับงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ผลกำรใช้แบบ
ประเมิน

อิเล็กทรอนิกส์ 
ครบ ๓ แบบ 

ร้อยละ ๑๐๐ ด ำเนินกำรส่งแบบประเมิน
ให้ นนร. ตอบกลับ จ ำนวน 
๓ วิชำ จ ำนวน ๒๘๘ นำย 

/ 

 

 ร.ต.นิติธรฯ ๕.๑ (๕) 

กำรตรวจเย่ียมกองวิชำในกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

มีกำรตรวจ 
เย่ียมกอง 

 ๒ ครั้ง  สกศ.ฯ ตรวจเย่ียม  
จ ำนวน ๒ ครั้ง 

/ 
 

 คณะกรรม 
กำรประกันคุณภำพ  
กปศ.ฯ 

๘.๒ (๓) 

กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

ส่งรำยงำน
กำรประเมิน
ตนเองตำม
ก ำหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ ส่งรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองตำมก ำหนด 

/ 

 

 ผอ.กปศ.ฯ ๕.๑ (๒) 
๘.๒ (๑) 

๑๖. แผนงำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรกำรศึกษำ
เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙ และพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำในปี
กำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

แผนงำน/
โครงกำร/
กิจกรรม 
ได้รับกำร
ประเมิน 

ร้อยละ ๑๐๐ เข้ำร่วมกำรประชุม / 

 

 ผอ.กปศ.ฯ ๘.๒ (๒) 

 
  



๒๔ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : ได้รับควำมไว้วำงใจจำกกองทัพและประชำชน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  
สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

จัดท ำเป็น
รูปเล่ม
สมบูรณ ์

ร้อยละ ๑๐๐ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร / 
 

 ผอ.กปศ.ฯ ๕.๑ 

๑๗. แผนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) 
กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ กำรพัฒนำบุคลำกร 
๑๘. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรนอก ทบ. ภำยใน กห. และแผนกำรใช้ประโยชน์ 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 
๑๙. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำในระดับสูงข้ึนของหลักสูตรภำยในประเทศนอก กห. และแผนกำรใช้ประโยชน์ 
กำรส่งก ำลงัพลเข้ำรับกำรศึกษำในระดับ
ปริญญำโทและปริญญำเอกใน
สถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ 

จ ำนวน
บุคลำกรที่

ได้รับ
กำรศึกษำ

สูงข้ึน 

เอก ๑ นำย 
 

อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ  
ป.เอก จ ำนวน ๑ นำย 

 

/ 

อยู่ระหว่ำง
กำรศึกษำ 

พ.อ.สรศักด์ิฯ ๒.๔, ๕.๔ 

๒๐. แผนงำนกำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับปรนนิบัติบ ำรุงอุปกรณ์ 
กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 

๒๑. แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของก ำลังพล 
กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนนี้ 

 



๒๕ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : ได้รับควำมไว้วำงใจจำกกองทัพและประชำชน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๒๒. แผนงำนพัฒนำควำมรู้และทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับก ำลังพล 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ กำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศด้ำนต่ำง ๆ 
๒๓. แผนงำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
กำรพัฒนำเว็บไซต์ของ สกศ.รร.จปร. และ
กองวิชำฯ 

จ ำนวน
เว็บไซต์ 

๑ ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้
เป็นปัจจุบัน 

/ 
 

 ร.ต.นิติธรฯ ๕.๑ 

กำรจัดท ำฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุจำก
หลักฐำนต่ำงประเทศ 

จ ำนวนส ำเนำ
เอกสำรใน
ฐำนข้อมูล 

≥ ๔๐๐ เรื่อง/
ปี 

จ ำนวนส ำเนำเอกสำรใน
ฐำนข้อมูล จ ำนวน ๖๐๐ 

เรื่อง 

/ 
 

 - พ.ต.หญิง เอิบบุญฯ 
- น.ส.พอฤทัยฯ 

๕.๑ 

กำรเพ่ิมเติมและปรับปรุงข้อมูลในระบบ
ฐำนข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

ปริมำณ
ฐำนข้อมูลที่
แล้วเสร็จจำก

หนังสือ/
เอกสำร
สิ่งพิมพ์/        

สื่อวีดิทัศน์         
ที่รับเข้ำในปี 

๒๕๖๐ 

ร้อยละ ๘๐  ปริมำณฐำนข้อมูลที่แล้ว
เสร็จจำกหนังสือ/เอกสำร

สิ่งพิมพ์/        สื่อวีดิทัศน์ที่
รับเข้ำในปี ๒๕๖๐ มำกกว่ำ 

๘๐% 

/ 

 

 - พ.ต.หญิง เอิบบุญฯ 
- น.ส.พอฤทัยฯ 

๓.๔ 

 



๒๖ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : ได้รับควำมไว้วำงใจจำกกองทัพและประชำชน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
กลยุทธ์ที่ ๑๒ กำรสร้ำงค่ำนิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๒๔. แผนงำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ
อำจำรย์ สกศ.รร.จปร. 

ค ำสั่งแต่งต้ัง ร้อยละ ๑๐๐ ด ำเนินกำรเรียบร้อย / 
 

 พ.อ.สรศักด์ิฯ ๒.๕ 

กำรประเมินจรรยำบรรณ  
อจ.สกศ.รร.จปร. 

จ ำนวน อจ. มี
ผลกำร

ประเมินระดับ
ดีข้ึนไป  

ร้อยละ ๘๐ จ ำนวน อจ. มีผลกำร
ประเมินระดับดีข้ึนไป 

มำกกว่ำ ๘๐% 

/ 

 

 พ.อ.สรศักด์ิฯ ๒.๕ 

กำรสำธิตนำฏศิลป์และดนตรีไทย จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

≥ ๑,๐๐๐ คน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเมื่อ ๑๐ 
พ.ย.๖๐ 

/ 
 

 หน.วิชำไทยศึกษำ ๗.๒ (๑) 

๒๕. แผนงำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตก ำลังพล 

กำรออกก ำลังกำยวันพุธ  
( ห้วง ม.ค. - มี.ค. ) 

จ ำนวนครั้งต่อ
สัปดำห์ 

๑ ด ำเนินกำรเรียบร้อย / 
 

 ร.ต.นิติธรฯ ๗.๒ 

กำรตรวจที่พักอำศัยของก ำลังพล จ ำนวนครั้งต่อ
เดือน 

๑ ด ำเนินกำรเรียบร้อย / 
 

 ผอ.กปศ.ฯ ๗.๒ 

 

 

 



๒๗ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : ได้รับควำมไว้วำงใจจำกกองทัพและประชำชน 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินกำร 
กำรบรรลุเป้ำหมำย สำเหตุของกำรไม่

บรรลุเป้ำหมำย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐำน 

บรรล ุ ไม่บรรล ุ
๒๖. แผนงำนพัฒนำสภำพ แวดล้อมภำยในหน่วย 

กำรปรับภูมิทศัน์ สกศ.รร.จปร. และกำร
รักษำคุณภำพสิง่แวดล้อม 

คะแนนควำม
พึงพอใจ 

≥ ๔.๐๐ ควำมพึงพอใจเท่ำกับ๔.๙๓ / 
 

 พ.ท.มนตรีฯ ๗.๒ 

กิจกรรม ๕ ส. จ ำนวนครั้ง ≥ ๒  
ครั้ง/ป ี

มีกำรด ำเนินกำร จ ำนวน ๒ 
ครั้ง/ป ี

/ 
 

 พ.ท.มนตรีฯ ๗.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๘ 

 

    

 

แนวทางการก าหนดแผนปฏบิัติราชการ  กปศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   เป้าประสงค ์: สถำบันพระมหำกษัตริย์มีควำมปลอดภัยสูงสุด 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุของกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนกำรจัดก ำลังถวำยควำมปลอดภัยและถวำยพระเกียรติในทุกโอกำส 
๑. แผนงำนกำรออกค ำสั่ง หรือ จัดท ำ รปจ.ในกำรสนับสนุนกำรถวำยควำมปลอดภัย 
สกศ.ฯ ด ำเนินกำรตำมค ำสั่ง/รปจ.ในกำรถวำยควำมปลอดภัย/
กำรถวำยควำมปลอดภัยภำยใน กปศ.ฯ 

/  
  

  เป้าประสงค์ : ประชำชนมีจิตส ำนึกหวงแหนในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุของกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนกำรเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภำพของพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
๒. แผนงำนกำรพิทักษ์รักษำและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
กำรบริกำรกำรเย่ียมชมหอเฉลิมรัฐสีมำคุณำกร /    

ก ำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวำยพระพรชัยมงคลเน่ืองใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

/  
  

ก ำลังพลร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพิทักษ์รักษำและ
เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

/  
  

 
 



๒๙ 

 

    

 

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

  เป้าประสงค์ : ประชำชนมีจิตส ำนึกหวงแหนในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุของกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โครงกำรจัดสัมมนำทำงวิชำกำรเฉลิมพระเกียรติ 
พลเอกหญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสเจริญพระชนมำยุครบ ๖๒ 
พรรษำ   ๒ เมษำยน ๒๕๖๐ และกำรแนะน ำโครงกำรหอ
จดหมำยเหตุ กปศ.สกศ.รร.จปร. ในพระรำชด ำริของ พลเอก
หญิง ศ.ดร.สมเด็จพระเทพ-รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
ครั้งที่ ๒ เรื่อง ๑๒๐ ปีแห่งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำชอำณำจักร
ไทย-รัสเซีย จำกมุมมองของเอกสำรรัสเซีย สหรัฐอเมริกำ และ
นักกำรทูต นักวิชำกำรไทย-รัสเซียศึกษำ  

/ 

 

  

โครงกำรจัดท ำหนังสือ "พฤกษพรรณพ้ืนถ่ินแดนดิน จปร." เพ่ือ
เป็นที่ระลึกเน่ืองในโอกำสวันพระรำชทำนก ำเนิด รร.จปร. 
ครบรอบ ๑๓๐ ปี ๕ สิงหำคม ๒๕๖๐ 

/ 
 

  

ทัศนศึกษำโครงกำรส่วนพระองค ์และพระบรมมหำรำชวัง /    

ทัศนศึกษำพระต ำหนักบ้ำนสวนปทุม /    

บริจำคโลหิตถวำยเป็นพระรำชกุศล /    

 
  



๓๐ 

 

    

 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
   เป้าประสงค์ : สถำบันพระมหำกษัตริย์ไม่ถูกจำบจ้วงล่วงละเมิด 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุของกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๓ ติดตำมเฝ้ำระวังควำมเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถำบันฯ และรำยงำนกำรกระท ำผิดต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
๓. แผนงำนกำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยหมิ่นพระบรมเดชำนุภำพและกำรกดดันทำงสังคม 
งำนตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่อนท ำลำย
สถำบัน 

/  
  

กำรเสริมสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับบทบำทและ
ควำมส ำคัญของสถำบันพระมหำกษัตริย์ต่อสังคมไทยผ่ำนสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่ออินเตอร์เน็ต 

/  
  

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
  เป้าประสงค์ : นักเรียนนำยร้อยท่ีส ำเร็จกำรศึกษำเป็นนำยทหำรสัญญำ-บัตร มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมท่ีกองทัพบกต้องกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุของกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำกำรศึกษำ อบรม และกำรด ำเนินกำรฝึกนักเรียนนำยร้อย 
๔. แผนงำนกำรสอบคัดเลือก บุคคลเข้ำเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภำควิชำกำร) 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 
๕. แผนงำนกำรพัฒนำหลักสูตร 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 
๖. แผนงำนพัฒนำผู้เรียน 
กำรทัศนศึกษำและดูงำนของ นนร. /    



๓๑ 

 

    

 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : นักเรียนนำยร้อยท่ีส ำเร็จกำรศึกษำเป็นนำยทหำรสัญญำ-บัตร มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมท่ีกองทัพบกต้องกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุของกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

โครงกำรสนับสนุน นนร. เข้ำร่วมประชุมและกิจกรรมทำง
วิชำกำรและกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรในระดับชำติและ
นำนำชำติ 

/  
  

กำรจัดหำสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมให ้นนร. รักกำรอ่ำน /    
๗. แผนงำนกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ   
กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย นนร. /    
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนำกำรสนับสนุนกำรศึกษำ อบรม และกำรด ำเนินกำรฝึกนักเรียนนำยร้อย 
๘. แผนงำนกำรพัฒนำต ำรำเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน และสื่อกำรเรียนกำรสอน 
กำรพัฒนำต ำรำและเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน /    
กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน /    
๙. แผนงำนปรับปรุงและพัฒนำอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 
 

 

  



๓๒ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
  เป้าประสงค์ : มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ทำงกำรทหำร และควำมสัมพันธ์อันดีกับสถำบันและองค์กรต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุของกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนำกลไกในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีรวมทั้งกำรสร้ำงควำมร่วมมือทั้งทำงวิชำกำร ทำงกำรทหำร กับสถำบันและองค์กรต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ 
๑๐. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำร่วมกำรประชุม/ สัมมนำกับหน่วยงำนทั้งของภำครัฐและภำคเอกชนทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
กำรส่งผู้บริหำร/อำจำรย์เข้ำร่วมกำรประชุม/สัมมนำกับ
หน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 

/  
  

กำรส่งบคุลำกรสำยสนับสนุนเข้ำอบรม/ทัศนศึกษำ/ดูงำน /    
โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง รร.จปร. กับองค์กร
และสถำบันอุดมศึกษำภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

  
  

๑๑. แผนงำนกำรวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ 
โครงกำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำรภำยนอก 
ระดับชำติและนำนำชำติ เพ่ือกำรพัฒนำนักวิจัย รร.จปร. 

/  
  

๑๒. แผนงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 
กำรสนับสนุนอำจำรย์สอนพิเศษเพ่ือสงเครำะห์กำรสอบเข้ำ
ศึกษำต่อของบุตรข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ทบ. 

 / 
ไม่มีควำมต้องกำร อจ. สำขำ
ประวัติศำสตร์ 

ให้อิสระแก่ กปศ.ฯ ในกำรที่จะก ำหนดให้เป็นแผนหรือไม่ 

 
  



๓๓ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : มีควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ทำงกำรทหำร และควำมสัมพันธ์อันดีกับสถำบันและองค์กรต่ำง ๆ ท้ังภำยในและภำยนอกประเทศ 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุของกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้อำจำรย์เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ / 
กรรมกำรวิชำกำร / กรรมกำรวิชำชีพ / กรรมกำรวิทยำนิพนธ์
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 

/    

กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรเป็นวิทยำกรบรรยำย
พิเศษ / ผู้เชี่ยวชำญ / ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงำนอื่น 

/    

โครงกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคมใน
หน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 

/    

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
  เป้าประสงค์ : ประชำชนมีวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงได้เหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ีอย่ำง   
  มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุของกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๗ กำรช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำคน ชุมชน บนพ้ืนฐำนของกำรมีส่วนร่วม ให้มีศักยภำพและคุณภำพ สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงย่ังยืน 
๑๓. แผนงำนพัฒนำชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนนี้ 
 
  



๓๔ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : ประชำชนมีวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและภัยคุกคำมด้ำนควำมมั่นคงได้เหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทควำมมั่นคงเฉพำะพื้นท่ีอย่ำง   
  มีประสิทธิภำพและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยประชำชนและกำรรวมกลุ่มในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนให้เป็นไปในทิศทำงและเป้ำหมำยเดียวกัน 
๑๔. แผนงำนกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนนี้ 
  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
  เป้าประสงค์ : ได้รับควำมไว้วำงใจจำกกองทัพและประชำชน 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุของกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตำม พ.ร.ฎ. กำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๑๕. แผนงำนพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
โครงกำรสง่เสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำให้แก่บุคลำกร    สกศ.รร.จปร. 

/  
  

โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

/  
  

โครงกำรพัฒนำแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

/  
  

กำรตรวจเย่ียมกองวิชำในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ 

  
  

 

 



๓๕ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : ได้รับควำมไว้วำงใจจำกกองทัพและประชำชน 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุของกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๐ 

/  
  

๑๖. แผนงำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรกำรศึกษำเพ่ือสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ และพิจำรณำแนวทำงกำร
พัฒนำในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

/  
  

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  
สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

/  
  

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : ได้รับควำมไว้วำงใจจำกกองทัพและประชำชน 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุของกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๑๗. แผนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) 
กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ กำรพัฒนำบุคลำกร 
๑๘. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรนอก ทบ. ภำยใน กห. และแผนกำรใช้ประโยชน์ 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 
 



๓๖ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : ได้รับควำมไว้วำงใจจำกกองทัพและประชำชน 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุของกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๑๙. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำในระดับสูงข้ึนของหลักสูตรภำยในประเทศนอก กห. และแผนกำรใช้ประโยชน์ 
กำรส่งก ำลงัพลเข้ำรับกำรศึกษำในระดับปริญญำโทและ
ปริญญำเอกในสถำบันกำรศึกษำต่ำงประเทศ 

 / 
อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ ไม่สำมำรถส่ง อจ.เข้ำรับกำรศึกษำได้ทุกปีเน่ืองจำกมีจ ำนวน 

อจ. น้อย  
๒๐. แผนงำนกำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับปรนนิบัติบ ำรุงอุปกรณ์ 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 
๒๑. แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของก ำลังพล 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 
๒๒. แผนงำนพัฒนำควำมรู้และทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับก ำลังพล 

กปศ.ฯ ไม่มีกำรด ำเนินกำรในแผนงำนน้ี 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ กำรพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศด้ำนต่ำง ๆ 
๒๓. แผนงำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
กำรพัฒนำเว็บไซต์ของ สกศ.รร.จปร. และกองวิชำฯ /    
กำรจัดท ำฐำนข้อมูลจดหมำยเหตุจำกหลักฐำนต่ำงประเทศ /    

 
  



๓๗ 

 

    

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
  เป้าประสงค์ : ได้รับควำมไว้วำงใจจำกกองทัพและประชำชน 

โครงกำร/กิจกรรม 
กำรบรรลุเป้ำหมำย 

สำเหตุของกำรไม่บรรลุเป้ำหมำย ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำนปี ๖๑ 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

กำรเพ่ิมเติมและปรับปรุงข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ 

/    

กลยุทธ์ที่ ๑๒ กำรสร้ำงค่ำนิยมและทัศนคติต่อองค์กร     
๒๔. แผนงำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรจรรยำบรรณอำจำรย์  
สกศ.รร.จปร. 

/    

กำรประเมินจรรยำบรรณ อจ.สกศ.รร.จปร. /    
กำรสำธิตนำฏศิลป์และดนตรีไทย /    
๒๕. แผนงำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตก ำลังพล 
กำรออกก ำลังกำยวันพุธ  
( ห้วง ม.ค. - มี.ค. ) 

/    

กำรตรวจที่พักอำศัยของก ำลังพล     
 ๒๖. แผนงำนพัฒนำสภำพ แวดล้อมภำยในหน่วย 
กำรปรับภูมิทศัน์ สกศ.รร.จปร. และกำรรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม 

/    

กิจกรรม ๕ ส. /    
 


