
 
 

 
 
 

 
แผนปฏิบัติราชการ 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ที ่กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
                                                        พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนปฏิบัติราชการ 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย          
พระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้จัดท า ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ติดตามและ
ควบคุมการด าเนินงานระดับกองวิชา โดยก าหนด กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของทั้งระดับแผนงานและโครงการ/
กิจกรรม อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ        
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
ของ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นเอกสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อกองวิชา ส่วนการศึกษาฯ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการปฏิบัติงาน
ติดตาม ตรวจสอบ ผลปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

                                                     

                                                  พันเอก    

                                                             ( อโณทัย  สุขแสงพนมรุ้ง ) 
    ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 หน้า 

บทน า    
   กล่าวทั่วไป  ๑  
   วัตถุประสงค์  ๑  

ภารกิจ  ๑  
   โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน  ๒    
ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ  ๓  
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ๔  
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๒  
สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ  

การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.   
ปีการศึกษา ๒๕๕๙             ๒๙ 

ภาคผนวก  ๓๒  
โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๓๓ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญโครงการ 

ชื่อโครงการ                                                                หน้า 
โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจ าปี ๒๕๖๐  ๓๓ 
โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน  ๓๖ 
โครงการจัดการความรู้กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ๓๘ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้รถยนต์เบื้องต้น”  ๔๑ 



๑ 

บทน ำ 
 
กล่ำวโดยท่ัวไป 
 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การผล ิตนายทหารส ัญญาบ ัตรหล ักให ้เป ็นผ ู น ําทางทหารที ่พ ึงประสงค ของกองท ัพบก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ประเด็นยุทธศาสตร์  
ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๕  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ ประกอบด้วย          
๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๙ กลยุทธ์ ๒๐ แผนงาน ๔๓ โครงการ/กิจกรรม ซ่ึง กวค.สกศ.รร.จปร. ได้จัดทํา
แผนปฏิบัติราชการต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกองวิชาให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัตถุประสงค์ 
๑. ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้เพียงพอ

ต่อการปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 
๒. ส่งเสริมให้ นนร. มีคุณลักษณะความเป็นผู้นํา มีระเบียบวินัย รู้แบบธรรมเนียมของ

กองทัพ 
๓. ส่งเสริมให้ นนร. เป็นสุภาพบุรุษ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

ภำรกิจ  
กวค.สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้น

อุดมศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 



๒ 

ฝ่ายธุรการ 

กวค.สกศ.รร.จปร. 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายหองปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ 

อาจารย์ ๙ นาย 

กวค.สกศ.รร.จปร. 

ธุรการ ๕ นาย หองปฏิบัติการ ๔ นาย 

ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. 
พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุง 

รอง ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. 
พ.อ.ปเสฏฐา สารลักษณ์ 

๑.ร.อ.อดิศักด์ิ เพ็ชร์ชะ ประจําห้องปฏิบัติการฯ ๑.พ.อ.เฉลิมศักย์ ดาสะอาด อจ.สกศ.ฯ ๑.พ.อ.โสภณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อจ.สกศ.ฯ 

๒.จ.ส.อ.อรุณ สว่างบุญ เสมียนฯ ๒.พ.อ.อรรถพล จินดาทรัพย์ อจ.สกศ.ฯ ๒.จ.ส.อ.กิตติชัย ทุยดอย นายสิบห้องปฏิบัติการฯ 
๓.จ.ส.อ.สุรพร ผลิผล นายสิบห้องปฏิบัติการฯ ๓.พ.ท.บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์ อจ.สกศ.ฯ ๓.ส.อ.ณรงค์ บุตรแสง นายสิบห้องปฏิบัติการฯ 
๔.จ.ส.อ.ณพสิทธิ์ อ่อนทองคําไพศาล นายสิบห้องปฏิบัติการฯ ๔.พ.ท.อาศิส บุณยะประภัศร ผศ.สกศ.ฯ ๔.นาย สิงห์ศักด์ิดา ปานทองดี พนักงานราชการ 
๕.นาย พยูง ปั้นศิลป์ พนักงานราชการ ๕.พ.ท.หญิง สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผศ.สกศ.ฯ  
 ๖.พ.ท.วนชาติ บริสุทธิ์ ผศ.สกศ.ฯ  
 ๗.พ.ต.สัญญา เล้าอรุณ อจ.สกศ.ฯ  
 ๘.ร.อ.อุกฤษณ์  อันทพิษ รรก.อจ.สกศ.ฯ  
 ๙.ร.ท.ธีรภัทร์ พันธ์กล้า รรก.อจ.สกศ.ฯ  

        

โครงสร้ำงองค์กรและกำรปฏิบัติงำน 
กวค.สกศ.รร.จปร. มีการจัดโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางาน

ทางวิชาการของอาจารย์และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างกัน โดยมีแผนผังการจัด ดังนี้ 
๑. โครงสร้างองค์กร(Organization Chart) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

๒. โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
โครงสร้างการบริหารและการจัดหน่วยในปัจจุบัน 

 



๓ 

ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติรำชกำร 
 แผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ      
ที่สําคัญ ดังนี้ 

๑. บทนํา แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
๓. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แสดงถึง

แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
๔. สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 



 

 ๔ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๙ กลยุทธ์ ๒๐ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพิทักษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลังถวาย
ความปลอดภัยและถวายพระเกียรติใน
ทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออกค าสั่ง หรือ จัดท า 
รปจ. ในการสนับสนุนการถวายความ
ปลอดภัย 

- 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระ
เกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ก าลังพลร่วมพิธีจดุเทียนชัย และถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ก าลังพลร่วมกจิกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการ
พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กลยุทธ์ที่  ๓  ติดตามเฝ้าระวังความ
เคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ 
และรายงานการกระท าผิดต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

งานตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ท่ี
บ่อนท าลายสถาบัน 

ประเ ด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๔. แผนงานการสอบคัดเลือก บุคคลเข้า
เป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชา 
การ) 

การพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น 
นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชาการ) – 
คณะอนุกรรมการจัดท าข้อสอบฯ 

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ใน
ระบบสองภาษา 

 



 

 ๕ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประ เ ด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การผลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
(ต่อ) 

๖. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน     การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. 

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร. 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทาง
วิชาการ - โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยดั
เชื้อเพลิง ประจ าปี ๒๕๖๐ 
การเชิญศิษยเ์ก่ามาให้ความรู้ และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือ
ทุนการศึกษา 

๗. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย นนร. 
การปฐมนิเทศ  นนร. 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. 

กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาการสนับสนุ น
การศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึก
นักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการพัฒนาต าราเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และสื่อการ
เรียนการสอน 

การพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 

 



 

 ๖ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประ เ ด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การผลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาการสนับสนุ น
การศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึก
นักเรียนนายร้อย (ต่อ) 

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏบิัติการและ
โสตทัศนูปกรณ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร 
กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/   
ทัศนศึกษา/ดูงาน 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค ์

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอกระดับชาติและนานาชาติ  
เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

 
 
 
 
 



 

 ๗ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่  ๖ พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับ
สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ (ต่อ) 

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ
เป็นวิทยากรบรรยายพเิศษ / ผูเ้ชี่ยวชาญ 
/ ผู้ทรงคณุวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 
โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการ
วิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นทัง้
ภายในและภายนอกสถาบัน - โครงการ
ปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสูชุ่มชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและ
คุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

- 

 

 

 

 

 



 

 ๘ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการ
รวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปใน
ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคณุภาพการศึกษาให้แก่บคุลากร    
สกศ.รร.จปร. 
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
โครงการพัฒนาแบบประเมิน
อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
 



 

 ๙ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (ต่อ) 

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

การประ ชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อสรุปผลการด าเนินงานปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ก า ร จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร         
กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความเสี่ยง ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๑๗. แผนงานการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) 

โครงการการจัดการความรู้           
กวค.สกศ.รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๖๐ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร ๑๘. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการ 
ศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. และ
แผนการใช้ประโยชน์ 

- 

 

 

 

 



 

 ๑๐ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) ๑๙. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารบัการ 
ศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสูตร
ภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้
ประโยชน ์

- 

๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ ์- โครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรนนิบัติ
บ ารุงและเทคนิคการใช้รถยนต์เบือ้งต้น” 

๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขดีความ 
สามารถของก าลังพล 

โครงการสนับสนุนการจัดท าและรบัรอง
ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับก าลังพล 

- 

กลยุทธ์ที่  ๑๑  การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

การพัฒนาเวบไซต์ของ                
กวค.สกศ.รร.จปร. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ๑๑ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านยิมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์ สกศ.รร.จปร. 
การประเมินจรรยาบรรณ               
อจ.สกศ.รร.จปร. 
โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม 
และแบบธรรมเนยีมทหารส าหรับ   
ก าลังพล สกศ.ฯ - การท าบุญเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนา กวค.สกศ.รร.จปร. 
การส่งเสริมและอนรุักษ์ประวตัิศาสตร์
และศลิปวัฒนธรรมไทยในระหว่าง
การศึกษาดูงานของ นนร. 

๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตก าลังพล 

การออกก าลังกายวันพุธ                   
( ห้วง ม.ค. - มี.ค. ) 
การตรวจที่พักอาศัยของก าลังพล 

๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

การปรับภูมิทัศน์ กวค.สกศ.รร.จปร. 
และการรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม ๕ ส. 

 



 
 ๑๒ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลงัถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออก
ค าสั่ง หรือ จัดท า 
รปจ.ในการ
สนับสนุนการถวาย
ความปลอดภัย 

- - - - - - - 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตส านกึหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกยีรตคิุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตรยิ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการ
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ ก าลังพลร่วมพิธีจดุเทียนชัยและถวายพระ 
พรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษา 

จ านวน 
ก าลังพล 
สกศ.ฯ 

≥ ร้อยละ 
๕๐ 

ผอ.กองฯ/ธุรการฯ ๙.๑ 

ก าลังพลร่วมกจิกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

จ านวนครั้ง ≥ ๑ ครั้ง ผอ.กองฯ/ธุรการฯ ๙.๑ 

 



 
 ๑๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

ประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตรยิ์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

กลยุทธ์ที ่๓ ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไมห่วังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระท าผิดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนนิการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้
มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระ
บรมเดชานภุาพและ
การกดดันทางสังคม 

จ านวน
ข้อความรวม
ในการ
ตรวจสอบ 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๑๐๐
ข้อความ/ปี 

งานตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ที่บ่อนท าลายสถาบัน 

จ านวนครั้ง/
(URL) 

≥ ๑๐๐ 
ครั้ง/ปี 

ผอ.กองฯ/ร.อ.อุกฤษณ์ฯ ๙.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยทีส่ าเรจ็การศึกษาเป็นนายทหารสญัญา-บัตร มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๔. แผนงานการ
สอบคัดเลือก 
บุคคลเข้าเป็น 
นตท. ในส่วนของ 
ทบ. (ภาควิชาการ) 

มีประสิทธิภาพ
และไม่มีการ
ทุจริตใน
กระบวนการ
สอบ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น 
นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชาการ) – 
คณะอนุกรรมการจัดท าข้อสอบฯ 

ไดข้้อสอบ 
คัดเลือกและ 
เสร็จตามเวลา 

ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กองฯ/รอง ผอ.กองฯ ๑.๒ 

ไม่มรีายงาน 
ความผิดพลาด 
ในการจัดท า 

ข้อสอบ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. แผนงานการ
พัฒนาหลักสตูร 

จ านวนวิชาที่
ท าการสอน 

≥ ๑ วิชา โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. 
ในระบบสองภาษา 

จ านวนวิชาที่
ท าการสอน 

≥ ๑ วิชา ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๓ 

๓.๑, 
๑๐.๑ 

คะแนนอักษร
ระดับเฉลี่ย 

≥ C คะแนนอักษร
ระดับเฉลี่ย 

≥ C 

 
 
 
 



 
 ๑๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยทีส่ าเรจ็การศึกษาเป็นนายทหารสญัญา-บัตร มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ (ต่อ) 

กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย (ต่อ) 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. ระดับความพึง
พอใจของ นนร.
และอาจารย ์

≥ ๔.๐๐ ผอ.กองฯ/พ.ท.วนซาตฯิ ๒.๔, 
๕.๔,๗.๑ 

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. รายงานข้อมูล 
นนร. ที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ
ให้ ผบช. ทราบ 

≥ ๒ ครั้ง/
ภาค

การศึกษา 

ผอ.กองฯ/ธุรการฯ ๓.๒ 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. 

จ านวนโครงงานท่ี
ตีพิมพ/์เผยแพร่

หรือน าไปใช้
ประโยชน ์

≥ ร้อยละ 
๕๐ 

ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๑ 

๑.๓ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน
ทางวิชาการ - โครงการแข่งขันฮอนด้า
ประหยดัเช้ือเพลิง ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล   
หรือประกาศ
เกียรติคณุ 

≥ ๑ ผอ.กองฯ/ 
นายทหารโครงการ 

๑.๒, ๙.๑ 

 

 



 
 ๑๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยทีส่ าเรจ็การศึกษาเป็นนายทหารสญัญา-บัตร มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ (ต่อ) 

กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย (ต่อ) 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน (ต่อ) 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การเชิญศิษยเ์ก่ามาให้ความรู้ และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากร
และ/หรือทุนการศึกษา 

จ านวนครั้ง 
การร่วมกิจกรรม

ของศิษย์เก่า 

≥ ๑ ครั้ง ผอ.กองฯ/รอง ผอ.กองฯ ๑.๔ 

๗. แผนงานการ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า   

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินยั นนร. 

รายงานผล 
การด าเนินงาน 

≥ ๑ ครั้ง/ 
ภาคารศึกษา 

ผอ.กองฯ/รอง ผอ.กองฯ ๙.๑ 

การปฐมนิเทศ  นนร. จ านวนครั้ง ๑ ครั้ง/ 
ปีการศึกษา 

ผอ.กองฯ/รอง ผอ.กองฯ ๗.๒ (๑), 
๙.๑ 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. จ านวนครั้ง ๑ ครั้ง/ 
ปีการศึกษา 

ผอ.กองฯ/รอง ผอ.กองฯ ๙.๑ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๑๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยทีส่ าเรจ็การศึกษาเป็นนายทหารสญัญา-บัตร มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการ
พัฒนาต ารา
เอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน และสื่อ
การเรยีนการสอน 

จ านวนต ารา
หรือเอกสาร
ประกอบ 

การเรยีนการ
สอนที่ไดร้ับ
การพัฒนา 

≥ ร้อยละ 
๕๐ ของ
รายวิชาที่

สอน 

การพัฒนาต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จ านวนต าราหรือ
เอกสารประกอบ 
การเรยีนการสอน
ที่ได้รับการพัฒนา 

≥ ร้อยละ 
๕๐ ของ
รายวิชาที่

สอน 

ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๓ 

๓.๔ (๑) 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของ
สื่อการเรียน 

การสอน 

ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๓ 

๓.๔ (๑,๓) 

๙. แผนงาน
ปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียน
การสอน 

ความพร้อม
ห้อง 

ปฏิบัติการ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ
และโสตทัศนูปกรณ ์

ความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๓ 

๓.๔ (๑) 

 

 

 

 

 

 



 
 ๑๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสมัพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการ
ส่งก าลังพลเข้าร่วม
การประชุม/ 
สัมมนากับ
หน่วยงานท้ังของ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม 
/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวน
ผู้บริหาร/

อาจารย์ที่เข้า
ร่วมการ
ประชุม/
สัมมนาฯ 

≥ ๓ นาย ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๒ 

๒.๔ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน (ไม่น้อยกว่า 
๒๐ ชม./คน/ปี) 

จ านวน
บุคลากรสาย
สนับสนุนท่ี  
เข้าอบรม/     
ทัศนศึกษา/   

ดูงาน 

ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๕ 

๕.๔ 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

จ านวนผลงาน/
กิจกรรมทาง

วิชาการ 

๑ ผลงาน/
กิจกรรม 

ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๕ 

๒.๔, 
๖.๑ 

 



 
 ๑๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสมัพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ (ต่อ) 

๑๑. แผนงานการ
วิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งาน 
สร้างสรรค ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

จ านวนผลงาน
ที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ 

อย่างน้อย 
๔ ผลงาน 

ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๒ 

๒.๒ 

๑๒. แผนงานการ
บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ ์
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความ  
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๖ 

๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนบัสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความ  
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๖ 

๖.๑ 

โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการ
วิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอื่นทัง้ภายใน
และภายนอกสถาบัน - โครงการปรนนิบัติ
บ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าอบรม 

≥ ๔.๐๐ ผอ.กองฯ/ 
พ.ท.บุญอนันต์ฯ 

๖.๑, 
๖.๒ 



 
 ๒๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสรมิการพัฒนาคน ชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคณุภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๑๓. แผนงาน
พัฒนาชุมชนเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

- - - - - - - 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุม่ในการพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกัน 
๑๔. แผนงานการ
สร้างเครือข่ายและ
การรวมกลุ่มเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่
ของประชาชน 

- - - - - - - 

 

 
 



 
 ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๕. แผนงาน
พัฒนาระบบงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

≥ ๔.๔๓ โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคณุภาพการศึกษาให้แก่บคุลากร    
สกศ.รร.จปร. 

จ านวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ร้อยละ ๘๐ ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๘ 

๘.๒ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บ
หลักฐาน
อ้างอิง      

บนระบบ
ฐานข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๕ 

๕.๑ (๑) 

โครงการพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการใช้แบบ
ประเมิน

อิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๕ 

๕.๑ (๕) 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส่งรายงาน
การประเมิน
ตนเองตาม
ก าหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กองฯ/รอง ผอ.กองฯ ๕.๑ (๒) 
๘.๒ (๑) 

 

 



 
 ๒๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (ต่อ) 

๑๖. แผนงาน
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เพื่อสรุปผลการด าเนินงานปีการศกึษา ๒๕๕๙ 
และพิจารณาแนวทางการพัฒนาในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 
ได้รับการ
ประเมิน 

ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๘ 

๘.๒ (๒) 

การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ สกศ.รร.จปร.  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดท าเป็น
รูปเลม่
สมบูรณ ์

ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กองฯ/รอง ผอ.กองฯ ๕.๑ 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริาชการปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดท าเป็น
รูปเลม่
สมบูรณ ์

ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กองฯ/รอง ผอ.กองฯ ๕.๑ (๒) 

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการจดัการความเสี่ยงปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

จัดท าเป็น
รูปเลม่
สมบูรณ ์

ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กองฯ/รอง ผอ.กองฯ ๕.๓ 

 
 



 
 ๒๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (ต่อ) 

๑๗. แผนงานการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 

จ านวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู ้
สกศ.รร.จปร. 

๑ เรื่อง โครงการการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

จ านวนเรื่อง 
ในการ
จัดการ
ความรู ้

๑ เรื่อง ผอ.กองฯ/ 
นายทหารโครงการ 

๙.๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 

๑๘. แผนงานการ
ส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตร
นอก ทบ. ภายใน 
กห. และแผนการ
ใช้ประโยชน ์

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๒๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

๑๙. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับ 
สูงขึ้นของหลกัสูตร
ภายในประเทศนอก 
กห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 

- - - - - - - 

๒๐. แผนงานการ
พัฒนาบุคลากร
ส าหรับปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ ์

จ านวน
บุคลากร    
สกศ.ฯ สาย
สนับสนุนที่
ได้รับการ
อบรม 

≥ ๓๒ นาย โครงการพัฒนาบุคลากรส าหรับปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ์ - โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิค
การใช้รถยนต์เบื้องต้น” 

ระดับความ  
พึงพอใจของ 

ผู้เข้ารับ 
การอบรม 

≥ ๔.๐๐ ผอ.กองฯ/ 
นายทหารโครงการ 

๕.๔ 

 
 
 
 



 
 ๒๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

๒๑. แผนงาน
ส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถ
ของก าลังพล 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการสนับสนุนการจัดท าและรบัรอง
ผลงานเพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวน
ผลงานฯ 

๑ ผลงาน ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๒ 

๒.๑ 

๒๒. แผนงาน
พัฒนาความรู้และ
ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ให้กับก าลังพล 

- - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ๒๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงาน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การพัฒนาเว็บไซต์ของ กวค.สกศ.รร.จปร. จ านวน
เว็บไซต ์

๑ เว็บไซต ์ ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๕ 

๕.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านยิมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย ์
สกศ.รร.จปร. 

ค าสั่งแต่งตั้ง ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กองฯ/รอง ผอ.กองฯ ๒.๕ 

การประเมินจรรยาบรรณ อจ.สกศ.รร.จปร. จ านวน อจ. 
มีผลการ
ประเมิน
ระดับ 
ดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐ ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๒ 

๒.๕ 

 

 

 



 
 ๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านยิมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร (ต่อ) 

๒๔. แผนงานการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
(ต่อ) 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ โครงการส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม และ 
แบบธรรมเนียมทหารส าหรับก าลังพล สกศ.ฯ 
- การท าบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา    
กวค.สกศ.รร.จปร. 

จ านวนครั้ง
ในการ
ปฏิบัต ิ

๑ ครั้ง ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๗ 

๗.๒ (๑) 

การส่งเสริมและอนรุักษ์ประวตัิศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงาน
ของ นนร. 

ความ      
พึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วม 

≥ ๔.๐๐ ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๗ 

๗.๒ (๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ๒๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านยิมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร (ต่อ) 

๒๕. แผนงานการ

พัฒนาและ

เสรมิสร้างคุณภาพ

ชีวิตก าลังพล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๒๐  นาย การออกก าลังกายวันพุธ ( ห้วง ม.ค. - มี.ค. ) จ านวนครั้ง
ต่อสัปดาห ์

๑ ผอ.กองฯ/รอง ผอ.กองฯ ๗.๒ 

การตรวจที่พักอาศัยของก าลังพล จ านวนครั้ง
ต่อเดือน 

๑ ผอ.กองฯ/ธุรการฯ ๗.๒ 

๒๖. แผนงาน

พัฒนาสภาพ 

แวดล้อมภายใน

หน่วย 

ระดับความ
พึงพอใจ
ของ
บุคลากร
และ นนร. 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๔.๐๐ 

การปรับภูมิทัศน์ กวค.สกศ.รร.จปร. และ   การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนน
ความ 

พึงพอใจ 

≥ ๔.๐๐ ผอ.กองฯ/ 
หน.มาตรฐาน ๗ 

๗.๒ 

กิจกรรม ๕ ส. จ านวนครั้ง ≥ ๑ ครั้ง/ปี ผอ.กองฯ/รอง ผอ.กองฯ ๗.๒ 

 



๒๙ 
 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพศิษย์ 
ส่งเสริมการแข่งขันของนักเรียนนายร้อยในเวที
การแข่งขันอ่ืนๆ ให้มากข้ึน 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการ
ด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
แผนงานที่ ๖ แผนงานพัฒนาผู้เรียน 

 การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร. 

 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทาง
วิชาการ - โครงการแข่งขันฮอนด้าประหยัด
เชื้อเพลิง ประจ าปี ๒๕๖๐ 

มาตรฐานด้านที่ ๒ คุณภาพอาจารย์ 
ผลักดันใหอ้าจารย์มีคุณวุฒิทางการศึกษาและ
ต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น ให้อาจารย์ท า
ผลงานวิจัยมากข้ึน 

 
กลยุทธ์ที ่๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งทางวิชาการ 
ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
แผนงานที ่๑๑ แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ภายนอกระดับชาติและนานาชาติเพ่ือการพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร. 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 
แผนงานที่ ๒๑ แผนงานส่งเสริมและพัฒนา    ขีด
ความสามารถของก าลังพล 

 โครงการสนับสนุนการจัดท าและรับรองผลงาน
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
แผนงานที่ ๘ แผนงานการพัฒนาต าราเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนและสื่อการเรียน   การ
สอน 

 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของ 
สกศ.ฯ 

- 

 
 

- 
มาตรฐานที่ ๖ ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
- ขาดการประชาสัมพันธ์หรือการข่าวในด้านการ
บริการวิชาการของ กวค.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อุปกรณ์บางอย่างมีการช ารุดขาดการซ่อมบ ารุง 

 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งทางวิชาการ 
ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
แผนงานที่ ๑๒ แผนงานการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

 โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการ
แก่สังคมในหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน – โครงการปรนนิบัติบ ารุง
เครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
แผนงานที ่๙ แผนงานปรับปรุงและพัฒนา
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ์ 

 



๓๑ 
 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานด้านที่ ๗ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ควรพัฒนาการสนับสนุนให้ก าลังพลและ นนร. 
ท าประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

 
 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์
อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งทางวิชาการ 
ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 
แผนงานที่ ๑๒ แผนงานการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

 โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการ
แก่สังคมในหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน – โครงการปรนนิบัติบ ารุง
เครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน 

มาตรฐานด้านที่ ๘ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

- 

 
 

- 

มาตรฐานด้านที่ ๙ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
- 

 
- 

มาตรฐานด้านที่ ๑๐ มาตรการส่งเสริม 
สามารถเขียนเป็นกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการ 
ของกองวิชาได้ 

 
กองวิชาไม่ด าเนินการในมาตรฐานนี้ 

 



๓๒ 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

    โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวค.สกศ.รร.จปร. 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

โครงการแข่งขนัฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวค.สกศ.รร.จปร.  
๒. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันพลังงานเชื้อเพลิงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตประจ าวันของมนุษย์และนับวันจะหมดไป การ
ประดิษฐ์ยานยนต์ที่สามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้มากเท่าไรก็จะท าให้ยืดระยะเวลาการหมดไปของ
พลังงานเชื้อเพลิงของโลกมากขึ้นเท่านั้น  รวมทั้งสามารถช่วยลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ได้
อีกทางหนึ่งด้วย 
 การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงจึงถือก าเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังและกระตุ้น
จิตส านึกด้านการประหยัดพลังงานให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นโอกาสให้นัก
ประดิษฐ์ไทยได้ท้าทายแนวความคิดใหม่ๆ ในการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทาง
เทคโนโลยี จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับความสามารถนักประดิษฐ์ไทย ส่งเสริมการท างานเป็น
หมู่คณะและสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงซึ่งจัดขึ้น
ในประเทศไทย โดยบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จ ากัด ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้มีการปรับเปลี่ยน
กติกา โดยก าหนดให้ทุกประเภทแข่งขันใช้เครื่องยนต์ฮอนด้าเวฟ ๑๑๐ ไอ ระบบหัวฉีดทั้งหมด เพ่ือ
เป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของนักเรียน นักศึกษา ในการคัดเลือกทีมแข่งขันเข้าสู่
ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 ในส่วนที่เกี่ยวกับ รร.จปร.นั้น ตามหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมีการเรียนการสอน
ทางด้านเทคโนโลยียานยนต์ให้กับ นนร. ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง
ยังเป็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับกลุ่มโครงงานของ นนร.อีกด้วย 
 เพ่ือให้ นนร. สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล มีทักษะและขีดความสามารถเพียงพอที่จะเป็นวิศวกร
ของกองทัพต่อไปในอนาคต และเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของ นนร . ให้ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม
ภายนอกในระดับประเทศร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศ กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จึง
ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงในครั้งนี้ ในนามชื่อทีม “นายร้อย จปร.” เข้าร่วม
หนึ่งทีม ซึ่งในการเข้าร่วมแข่งขันระยะแรก สถิติท่ีท าได้ไม่ถึง ๒๐๐ กม./ลิตร  
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

สถิติระดับประเทศในการเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ ปีหลัง ดังนี้ 

ครั้งที่ 
ปีที่เข้าร่วม

แข่งขัน 
สถิติที่ท าได้ ได้ล าดับที่/จ านวนทีม หมายเหตุ 

๑๕ ๒๕๕๕ ๖๓๑.๕๐ ก.ม./ลิตร ๒๕/๓๘๒ ทีม  
๑๖ ๒๕๕๖ ๕๔๒.๕๕ ก.ม./ลิตร ๔๓/๓๘๕ ทีม  
๑๗ ๒๕๕๗ - - วิ่งไม่ครบรอบเนื่องจาก

ยางแตก 
๑๘ ๒๕๕๘ - - เครื่องยนต์ขัดข้อง

สตาร์ทไม่ติด 
๑๙ ๒๕๕๙ ๙๗๖.๖๓๕ ก.ม./ลิตร ๑๙/๒๖๕ ทีม  

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือการส่งเสริมทักษะด้านวิศวกรรมยานยนต์ให้แก่ นนร. 
 ๓.๒ เพ่ือการปลูกฝังจิตส านึกการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ นนร. 
 ๓.๓ เพ่ือการส่งเสริมการท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะในการจัดทีมงานเพ่ือให้พร้อมในการแข่งขัน 
๔. ตัวช้ีวัด 
 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
๕. เป้าหมาย 
 อย่างน้อย ๑ รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ ส.ค. – พ.ย.๖๐ 
๗. วิธีการด าเนินการ  

กิจกรรม 
เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

สถานท่ี ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  
 

วางแผนการด าเนินการ     กวค.สกศ.รร.จปร. 
ซักซ้อมและเตรียมการแข่งขัน     รร.จปร. 
แข่งขันระดับประเทศ     สนามแข่งขันช้างอินเตอร์เนชั่นแนลฯ  

จว.บุรีรัมย์ 
รายงานผล      

 
 
 
 



๓๕ 
 

๘. งบประมาณจาก กทพ.รร.จปร. มีรายละเอียดดังต่อไปนี้      
ล าดับ หมวด จ านวน ราคาต่อหน่วย รวมเป็นเงิน 

๑ 
 
 
 
 

 

ค่าตอบแทน 
ค่าเบี้ยเลี้ยง 
- นายทหาร ๒ นาย นายสิบ ๒ นาย 
ค่าเช่าท่ีพัก 
- นายทหาร ๒ นาย นายสิบ ๒ นาย 
- นนร. ๘ นาย 

 
 

๓ วัน 
 

๒ คืน 
๒ คืน 

 
 

๒๔๐  ๔  ๓  
 

๖๐๐  ๔  ๒ 

๖๐๐  ๘  ๒  

 
 

๒,๘๘๐ 
 

๔,๘๐๐ 
๙,๖๐๐ 

๒ ค่าวัสดุ    
 - น้ ามันเบนซินแก๊สโซฮอล ๙๕ (ส าหรับการทดลอง) ๓๐ ลิตร ๒๗ ๘๑๐ 
 - น้ ามันล้างเครื่อง ๒ แกลลอน ๒๐๐ ๔๐๐ 
 - น้ ามันเครื่องชนิดพิเศษ (SW 10 W – 30) ๒ แกลลอน ๑,๒๐๐ ๒,๔๐๐ 

 - เครื่องยนต์ ฮอนด้าเวฟ ๑๑๐ ไอ 
- ยางล้อรถส าหรับใช้แข่งขัน ขนาด ๒๐×๑.๗๕ น้ิว  
(ยางนอกและยางใน) 

๑ เครื่อง 
๖ ชุด 

๑๖,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 

๑๖,๐๐๐ 
๗,๒๐๐ 

 - ชุดดุมล้อหลังโนวาเทค พร้อมสเตอร์ ๓ ตัว ๑ ชุด ๓,๕๐๐ ๓,๕๐๐ 
 - ลูกปืนเซอร์นามิกเบอร์ 650 ๖ ตลับ ๘๐๐ ๔,๘๐๐ 
 - ชุดเบรก ระบบดิสก์เบรก ๒ ชุด ๑,๒๐๐ ๒,๔๐๐ 
 

 
- ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์กลาสส าหรับสร้างตัวรถพร้อมอุปกรณ์ท า
สี 
- สป.๓ ส าหรับเดินทางและธุรการ (ดีเซล)ระยะทางประมาณ 
๘๐๐ ก.ม.(๘๐๐ ก.ม.X ๓ บาท) 
 

๑ ชุด 
 
 
 

๗,๐๐๐ 
 
 

๗,๐๐๐ 
 

๒,๔๐๐ 
 

รวมทั้งสิ้น ๖๔,๑๙๐ 

๙. การติดตามประเมินผล 
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑๐.๑ เป็นการส่งเสริมให้ นนร. ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการได้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน

เทคโนโลยียานยนต์ร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ   
๑๐.๒ เป็นการเผยแพร่สถาบัน รร.จปร. ในด้านวิศวกรรมให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศและ

สังคมภายนอกได้รู้จักว่ามีการเรียนการสอน   
     ขอรับรองว่าถูกต้อง 
       ร.อ.อุกฤษณ์ อันทพิษ โ นายทหารโครงการ 
                                                                   ( อุกฤษณ์ อันทพิษ ) 
                                                                   รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.  



๓๖ 
 

โครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุมชน 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวค.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริการวิชาการ/วิชาชีพของ กวค.สกศ.รร.จปร. เป็นงานที่มีส าคัญ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน สังคม และสนับสนุนให้ข้าราชการ น าความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญไป
บริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน เสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ นอกจากนี้  กวค.สกศ.รร.จปร.ยังได้รับประโยชน์ในการเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนาวิชาการ การจัดการเรียนการสอนและต่อยอดเป็น
ผลงานวิชาการลักษณะต่างๆ เช่น งานวิจัย ต ารา รายวิชา เพื่อให้มีการเข้าถึงหลักการดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ กวค.สกศ.รร.จปร. จึงได้สนับสนุน ส่งเสริมให้ข้าราชการ ไปบริการวิชาการให้กับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ชุมชน สังคม เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้มาก
ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์

๓.๑  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๓.๒  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนมาพัฒนาการเรียนการสอน
เอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่างๆ  
๔. ตัวช้ีวัด 

ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม  
๕. เป้าหมาย 

ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ ๑ พ.ค.๒๕๖๐ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑ 
๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศสู่ชุชน จัดอาจารย์รับผิดชอบ
ร่วมในโครงการ 
 ๗.๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงานและ แบ่งมอบหน้าที่ 
 ๗.๓ ด าเนินการอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติต่อการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศ ณ หน่วยงาน
ที่อยู่รอบๆ บริเวณ รร.จปร. และประเมินผลการบริการวิชาการ 
 ๗.๔ ติดตามรายงานผลเพื่อสรุปและน าผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 



๓๗ 
 

 ๗.๕ น าความรู้และประสบการณ์จากการบริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน/งานวิจัย
ของกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
๘. งบประมาณ  กวค.สกศ.รร.จปร  จ านวน ๑,๕๐๐.- บาท ดังนี้ 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร ๕๐๐.- บาท 
 - ค่าวัสดุ    ๗๐๐.- บาท 
 - ค่าอาหาร    ๓๐๐.- บาท 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ แบบสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 ๙.๒ เอกสารการอบรมและประสบการณ์จากการบริการวิชาการน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ เพ่ือตอบสนองความต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน 
และประเทศชาติ 

๑๐.๒ เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอนหรือการวิจัยของ
สถาบันและเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความมั่นคง เข้มแข็งและการท างานที่ยั่งยืน
ของกองทัพและประเทศชาติ   

๑๐.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
๑๐.๔ เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างก าลังพล รร.จปร. และชุมชน 

ขอรับรองว่าถูกต้อง 
     พ.ท.บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์ นายทหารโครงการ 
          ( บุญอนันต์ อนันต์เสาวภาคย์ ) 
       อจ.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

โครงการจัดการความรู้กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวค.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษาอบรมทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลให้มีความรู้
พ้ืนฐานในระดับ ปริญญาตรี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเป็น
ผู้บังคับบัญชา รับผิดชอบ ในการให้การศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า 
ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมทั้ง สอดคล้องกับความต้องการชองกองทัพบก สถานการณ์ และ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีภารกิจสรุปได้ ดังนี้ 
- เป็นแบบฉบับชองนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้น า มีวินัย รู้แบบธรรมเนียมชองกองทัพ 

อุทิศตนเพื่อชาติและประซาซน 
- มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอในการช่วย

พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
- มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและด าร ง 

ความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่ก าลังพลในหน่วยของตน 
- มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอส าหรับเสริมสร้างคุณลักษณะข้างต้น และ

เป็นผู้ที่ทันโลกทันเหตุการณ์ 
- มีความสามารถในการปีกสอนอบรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
โลกและบ้านเมืองในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปมากมีรายละเอียดสรรพวิชาที่เป็นความรู้ที่

ลึกซึ้งมากมายมหาศาล ประเทศไทยเป็นที่แห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมชองผู้มีความรู้เป็นศูนย์รวมนักวิจัย
หรือมี องค์ความรู้อย่างมากมายเช่นกัน ประเทศไทยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการ บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ใน
ส่วนราชการเพ่ือให้มี ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ใน ด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติชองข้าราชการใน สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการ
เรียนรู้ร่วมกัน ...” 

ดังนั้น กวค.สกศ.รร.จปร. จึงได้มีการจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการความรู้ชอง กวค.สกศ.รร.จปร. เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และได้
แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการความรู้ กวค.สกศ.รร.จปร. เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรู้มา



๓๙ 
 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้ได้พิจารณาก าหนดนโยบาย ชอบเขตการจัดการความรู้ 
(KM Focus Area) เป้าหมายและกระบวนการ รวมทั้งจัดท าแผนให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
๓ ชองกองทัพบก ในหัวข้อ การรักษาความมั่นคงชองรัฐและตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ของ 
รร.จปร. ในหัวข้อการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ 
รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเซิงวิชาการอย่างเป็น รูปธรรม อันจะน าไปสู่สัมฤทธิผลในการด าเนินงานชอง
หน่วยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนการด าเนินงาน การจัดการความรู้ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในหน่วยงานเพื่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๓.๒ สนับสนุนให้มีการประมวลความรู้ในหน่วยงานในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงาน เพื่อความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพการท างานที่สูงขึ้น 
๓.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการมีส่วนร่วมผลักดันการจัดการความรู้ในหน่วยงานและเกิดการ

เรียนรู้ร่วมกัน 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างและเชื่อมโยงความรู้ การจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูล

ความรู้เพื่อให้ สามารถมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
๔. ตัวช้ีวัด 

จ านวนเรื่องในการจัดการความรู้ 
๕. เป้าหมาย 

การจัดการความรู้ของ กวค.สกศ.รร.จปร. เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ข้าราชการใน กวค.ฯ ซึ่ง 
เป็นกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความรู้ในองค์กรให้เกิดเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้โดยมี การเผยแพร่ การเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร โดยมี
เป้าหมายเป็นจ านวนหัวข้อการจัดการ ความรู้ของ กวค.สกศ.รร.จปร. ไม่น้อยกว่า ๑ เรื่อง 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ม.ค. ๖๐ - ธ.ค. ๖๐) 
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๘. ทรัพยากรและงบประมาณ 
จากงบประมาณประจ าปี / กทพ.รร.จปร. 

๙. การติดตามประเมินผล 
กองวิชาโดยคณะกรรมการ KM ของกองวิชา ด าเนินการติดตามการด าเนินการชองคณะท างาน 

KM โดย การสอบถาม การประชุม และการตรวจสอบ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ ได้การจัดการความรู้ใน กวค.สกศ.รร.จปร. และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในหน่วยงาน 

๑๐.๒ เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ฃึ้นภายใน กวค.สกศ.รร.จปร. 
๑๐.๓ เกิดการจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลความรู้ ท าให้สามารถมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มี

ประสิทธิภาพ 
ขอรับรองว่าถูกต้อง 

     พ.ท.หญิง สุวิมล เสนวีงศ์ ณ อยุธยา นายทหารโครงการ 
       ( สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ) 
             ผศ.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 

๗. วิธีการด าเนินงาน 
ห้วงเวลา กิจกรรมการจัดการความรู ้ หมายเหต ุ

ม.ค. ๖๐ จัดท าแผนงาน ก าหนดหัวข้อ และตั้งคณะท างาน (KM Team) กองวิชา 
ก.พ. ๖๐ กองวิชาฯ ส่งหัวข้อ และคณะท างาน ให้ สกศ.ฯ กองวิชา 
ม.ค. - ส.ค. ๖๐ ด าเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรมการจัดการความรู้ การสร้างและ

แสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 

คณะท างานกองวิชา 

ส.ค. ๖๐ จัดท าเป็นรูปเล่มตามรูปแบบท่ีก าหนด คณะท างานกองวิชา 
ก.ค. - ก.ย. ๖๐ ด าเนินการในขั้นการเข้าถึงความรู้โดยการน าองค์ความรู้ เผยแพร่ใน 

website เพื่อให้ข้าราชการได้เข้าถึงแหล่งความรู้ 
คณะท างานกองวิชา 

ก.ย. - ต.ค. ๖๐ จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ สกศ.ฯ/รร.จปร. 
ต.ค. - ธ.ค. ๖๐ การประเมินและมอบรางวัล สกศ.ฯ/รร.จปร. 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้รถยนต์เบื้องต้น” 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวค.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ กวค.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  

๒.๑ รถยนต์เป็นปัจจัยส าคัญที่ก าลังพลส่วนใหญ่มีใช้กัน 
๒.๒ การปรนนิบัติบ ารุงที่ไม่ถูกวิธีและการใช้งานไม่ถูกต้องอาจท าให้รถยนต์ใช้งานได้ไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองพลังงาน ค่าใช้จ่าย และอายุการใช้งานของเครื่องยนต์สั้นลง 
๒.๓ การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในการปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้รถยนต์เบื้องต้น สามารถ

เรียนรู้ได้โดยง่ายและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างจริงจัง จะช่วยให้ ก าลังพลสามารถประหยัด
งบประมาณได้มาก 
๓. วัตถุประสงค์   

๓.๑ เป็นการส่งเสริมให้ก าลังพลมีความรู้ในการปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้รถยนต์เบื้องต้น 
๓.๒ เพ่ือให้ก าลังพลสามารถประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาและยืดอายุการใช้งานรถยนต์

ให้ยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๓.๓ เพ่ือเรียนรู้และสามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นการประหยั ดค่าใช้จ่ายและเพ่ิม

ประสิทธิภาพรถยนต์ให้ใช้งานได้ยาวนาน 
๔. ตัวช้ีวัด 

ระดบัความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
๕. เป้าหมาย 
 ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๔.๐ จาก ๕.๐ 
๖. ระยะเวลาด าเนินงาน 

เดือน ก.พ. ๖๑ จ านวน ๑ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๐๐ รวม ๕ ชั่วโมง 
๗. วิธีการด าเนินงาน 
 ๗.๑ แผนงานในการด าเนินการ  
  -  ๑ ก.พ.๖๑ กองวิชาด าเนินการส่งหนังสือเชิญชวนผู้สนใจ 
  -  ๑๗ ก.พ.๖๑ กองวิชารวบรวมรายชื่อ 
  -  ๒๐ ก.พ.๖๑ จัดท าเอกสาร/คู่มือ/แบบประเมิน 
  - ๒๑ ก.พ.๖๑ ด าเนินการฝึกอบรม 
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วัน เวลา การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 
๒๑ ก.พ.๖๑   

๐๙๐๐ พิธีเปิดการฝึกอบรม  
๐๙๑๕ การบรรยายโดยวิทยากร (๑)  
๑๐๓๐ พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐๔๕ การบรรยายโดยวิทยากร (๒)  

๑๓๐๐– ๑๕๐๐ การสาธิตและการตรวจสอบจุดต่างๆ ของรถยนต์ 
การเปลี่ยนถ่ายระบบน้ าและน้ ามันต่างๆ ของรถยนต์ 

 

๑๕๐๐ – ๑๕๑๕ การมอบใบประกาศนียบัตร/พิธีปิด  

 ๗.๒ วิทยากร 
 ๗.๒.๑ พ.อ.โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  อจ.สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๒.๒ ร.ท.อุกฤษณ์  อันทพิษ    รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.  
 ๗.๓ เจ้าหน้าที่สนับสนุน 
 ๗.๓.๑ จ.ส.อ.กิตติชัย  ทุยดอย    นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๓.๒ ส.อ.ณรงค์  บุตรแสง    นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๓.๓ นายสิงห์ศักดิ์ดา  ปานทองดี  พนักงานราชการ 
 ๗.๔ ผู้เข้ารับการอบ ก าลังพลที่สนใจกองวิชาละไม่เกิน ๒ นาย โดยใช้สถานที่ ณ กวค.ฯ  
๘. ทรัพยากรและงบประมาณ 

ความต้องการงบประมาณ จ านวน ๒,๙๒๐.- บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     ๘.๑ หมวดค่าตอบแทน 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๓๒ นาย × ๒๕ บาท   เป็นเงิน ๘๐๐.- บาท 
  -  ค่าตอบแทนวิทยากร ๒ นาย × ๑๐๐ บาท  เป็นเงิน ๒๐๐.- บาท 
  -  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ๓ นาย × ๑๐๐ บาท  เป็นเงิน ๓๐๐.- บาท 
 ๘.๒ ค่าวัสดุ (อุปกรณบ์างส่วนใช้ของ กวค.ฯ ที่มีอยู่แล้ว) 
  -  ปัม๊มือโยก       เป็นเงิน ๑,๒๐๐.- บาท 
 ๘.๓ หมวดค่าใช้สอย 
  -  ค่าจัดท าเอกสาร/คู่มือ/แบบประเมิน   เป็นเงิน ๔๒๐.- บาท 
       รวม  เป็นเงิน ๒,๙๒๐.- บาท 
๙. การติดตามประเมินผล 

กองวิชาโดยวิทยากร ด าเนินการติดตามการด าเนินการ โดยการสอบถาม การประชุม หรือการ
ตรวจสอบ 
 



๔๓ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ผู้เข้ารับการอบสามารถน าความรู้ไปใช้ปรนนิบัติบ ารุงและใช้รถยนต์อย่างถูกวิธี เพ่ือให้ใช้

งานรถยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งาน 
๑๐.๒ ช่วยประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงและการใช้งานรถยนต์ 

      ขอรับรองว่าถูกต้อง 
           พ.อ.โสภณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา นายทหารโครงการ 
                                                           ( โสภณ  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ) 
                                                                   อจ.สกศ.รร.จปร. 
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