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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



คาํนํา 

 การจดัทาํเอกสารประเมินผลการปฏิบติัราชการของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ประจาํปี 2560 ในครัN งนีN  มีวตัถุประสงค์เพืQอ

รายงานผลการดาํเนินการตามแผนปฏิบติัราชการของ กมส.สกศ.รร.จปร. ในรอบหนึQ งปีทีQผ่านมา

เพืQอให้ส่วนทีQเกีQยวขอ้งทราบถึง ความสําเร็จของการจดัทาํโครงการ/กิจกรรม รวมถึงขอ้บกพร่อง

ปัญหาและอุปสรรคทีQส่งผลให้บางโครงการไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จทีQตัNงไวไ้ด ้ทัNงนีเพืQอให้ทุก

ส่วนทีQเกีQยวขอ้งไดร่้วมกนัหาหนทางในการส่งเสริม สนับสนุน แกไ้ข ปรับปรุง การดาํเนินการ

ดงักล่าวนีN ใหบ้รรลุผลในรอบปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      พ.อ.  

              (  ภานุวัตร  อาดำ   ) 

     ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. 
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บทนำ 

 

กล่าวทั่วไป 

  กมส.สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา โดยมีเป้าหมายในการผลิต นนร.ที่เป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนา ซึ่งในการทำภารกิจ

ดังกล่าว จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนงานการพัฒนาในด้านต่างๆขึ้นมา กล่าวคือ การพัฒนาบุคลากร

ทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนาอาคาราถานที่ ตลอดจนบริการ

ทางวิชาการแก่หน่วยงานหรือสังคมภายนอก ทางกมส.สกศ.รร.จปร.จึงได้จ ัดทำแผนปฏิบ ัต ิ

ราชการฯประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาให้บรรลุภารกิจดังกล่าวและเพื่อให้เป็นแนวทางที่

มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการในปีต่อๆไป 

 

ปรัชญา 

  สร้างผู้นำให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติ 

 

ปณิธาน 

  วิสัยทัศน์กว้างไกล วินัยยอดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม วิชาการเลิศล้ำ พร้อมนำสังคม 

 

วิสัยทัศน ์

  ยึดวินัย ใช้ภาษา สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 

 

เอกลักษณ์ 

  ผลิต นนร.ที่เป็นเลิศทางด้านการพัฒนา 

 

อัตลักษณ ์

  เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ ที่มีหัวใจของนักพัฒนา มีความเป็นผู้นำ ยึดมั่นอุดมการณ์ เทดทูน 

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

   

 

 

 

1 



 

 

2 

โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 

  

     กมส.ฯในฐานะกองวิชาที่ให้ความรู้แก่นนร.ในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามีการบูร

ณาการองค์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศทางด้านสังคมไว้อย่างครบถ้วน จึงมีการจัดโครงสร้าง

กองวิชาที่ประกอบด้วย ๕ สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขา

รัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขากฎหมาย นอกจากนี้ยังมีฝ่ายธุรการขจองกองวิชา ทำ

หน้าที่ในการอำนวยความสะดวก ติดต่อประสานงานและสนับสนุนสายวิชาการให้สามารถดำเนินไป

ได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการกองวิชาเป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีการจัดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการกองวิชาฯ 

รองผู้อำนวยการกองวิชาฯ 

สาขาสังคมวิทยา ฝ่ายธุรการ กมส.ฯ 

(ฝ่ายสนับสนุน) 

สาขาเศรษฐศาสตร์ 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

สาขารัฐศาสตร์ 

สาขากฎหมาย 
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สรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ผลการดำเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๑ : คุณภาพศิษย ์

- ไม่มี 
- นนร. 3 นายแข่งขันตอบปัญหากฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศที่อิตาลี 

- นนร. กมส. แข่งเพาะกาย 

มาตรฐานที่ ๒ : คุณภาพอาจารย ์

- มีอาจารย์ประจำทำงานวิจัยน้อย 
- ปี 60  มี อจ. ทำงานวิจัย 5 ท่าน 1) พ.ท.หญิง 

ชัญญาพัทธ์ฯ (ทุนนอก) 

2) พ.ท.หญิง อารีย์วรรณฯ (กทพ.ฯ) 

3) พ.ต.หญิง เพ็ญพรรณฯ (กทพ.ฯ) 

4) ร.ท.หญิง ชัชชนกฯ และ 5) ร.ท.หญิง นัฐพรฯ 

(กทพ.ฯ) 

มาตรฐานที่ ๓ : การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

- ความรู้ความเข้าใจของกำลังพลที่บรรจุใหม่ 
ในการจัดทำ มคอ.3 ถึง มคอ.7 

- ส่งกำลังพลที่บรรจุใหม่เข้ารับฟังการจัดทำ มคอ.3 – 

มคอ.7 ที่จัดโดยสปค.ฯ โดยมีพี่เลี้ยงประกบ 

- รอง ผอ.กมส. สอนงานการเขียน มคอ.3 – มคอ.7 

ให้ อาจารยใ์หม ่

มาตรฐานที ่๕ : การบริหารและธรรมาภิบาลของ

สถานศึกษา 

- จัดกำลังพลเข้าอบรมเพิ่มขึ้น 
 

- ส่งกำลังพลเข้าอบรมต่างๆ เช่น การประเมิน

ออนไลน์, การปบ.เครื่องตัดหญ้า, การใช้เครื่องเชื่อม,  

การล้างแอร์, การปบ. คอมพิวเตอร์, อบรม

ภาษาอังกฤษ และการดูงาน 

มาตรฐานที ่๖ : ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 

- ปรับปรุงเอกสารการลงพื้นที่ให้ทันสมัย 
- ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง 

- ออกแบบการประเมินให้สอดคล้องกับบริบทของ

งานพัฒนาชุมชน  

- กมส.ฯ มีการนำ นนร.ลงพื้นที่ อ.ตาพระยา จ.

สระแก้ว มีแจ้งในเวียนทราบและลงเว็บไซต์ กมส.ฯ 

มาตรฐานที ่๗ : การทำนุศิลปะและวัฒนธรรม 

- ไม่มี 
- สอดแทรกงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยระหว่าง

ดูงาน เช่น ลงพื้นที่ไทดำ ผีตาโขน บ้านเชียง 

- ส่งกำลังพลร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น สวดมนต์  

ตักบาตร กฐิน งานไหว้คร ู 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ผลการดำเนินงาน 

มาตรฐานที ่๘ : การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

- นำระบบประกันมาปรับใช้กับการทำ
แผนปฏิบัติราชการ 

- ควรมีการติดตามผลการประกันและ
แผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง 

- นำผลการประเมินการประกันมาใช้ในการวางแผน

ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ เช่น การหาเวทีให้ นนร. 

- มีบรรจุการประกันคุณภาพและแผนปฏิบัติราชการ

ไว้ในวาระการการประชุมกองทุกเดือน 

มาตรฐานที ่๙ : เอกลักษณ์/อัตลักษณ ์

- ไม่มี 
- ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างอัตลักษณ์ด้านการพัฒนากับ

ความมั่นคง 

มาตรฐานที ่๑๐ : มาตรการส่งเสริม 

- ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ระหว่าง นนร.

กับผู้อื่น 

 

 



	 !	

สรุปผลการดำเนินงานตรามแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน 5 โครงการ/กิจกรรม 

บรรลุเป้าหมาย 4 โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ/กิจกรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่

พึงประสงค์ของกองทัพบก จำนวน 16 โครงการ/กิจกรรม บรรลุเป้าหมาย 14 โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุ

เป้าหมาย 2 โครงการ/กิจกรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ จำนวน 6 โครงการ/กิจกรรม 

บรรลุเป้าหมาย 5 โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย 1 โครงการ/กิจกรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร จำนวน 26 โครงการ/

กิจกรรม บรรลุเป้าหมาย 24 โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย 2 โครงการ/กิจกรรม 

 

สรุปผลการดำเนินงานทั้ง 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 53 โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

บรรลุเป้าหมาย 47 โครงการ/กิจกรรม ไม่บรรลุเป้าหมาย 6 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดตามตารางและ

แบบรายงานฯ 

 



	 !	

ตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กมส. สกศ.รร.จปร.     

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑. แผนงานการออกคำสั่ง หรือ จัดทำ รปจ.ในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัย 

-    

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

กำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

√   

กำลังพลร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์รักษา

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

√ 

  

โครงการดำเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้าว

พระราชทาน รร.จปร. 

√   

โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง  √  

๓. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 

การตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่อนทำลาย

สถาบัน 

√   

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที2  ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที2 พึงประสงค์
ของกองทัพบก 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๔. แผนงานการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชาการ) 

-    

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร.ในระบบสองภาษา √   

การประเมินหลักสูตร กมส.สกศ.รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘) √   

การปรับปรุงหลักสูตร กมส.สกศ.รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘) √   

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 

การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. √   

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning √   

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. √   



	 "	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรล ุ

การตีพิมพ์ / เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ของโครงงานวิจัย 

นนร.  

√   

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางวิชาการ √   

การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และพัฒนาวิชาการ/ วิชาชีพ 

สนับสนุนทรัพยากรและ/ หรือทุนการศึกษา 

√   

โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ ๓ สาขา

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 √  

๗. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ   

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย นนร.  √   

โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำแก่ นนร. สาขา

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

√   

การปฐมนิเทศ นนร. √   

การปัจฉิมนิเทศ นนร. √   

๘. แผนงานการพัฒนาตำราเอกสารประกอบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน 

การพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน  √   

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  √  

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

- - -  

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที2  ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑๐. แผนงานการส่งกำลังพลเข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/ อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
 

√   

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ ดูงาน √   

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก 

ระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 
 

 √  



	 #	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การสอบเข้า

ศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

√   

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/

กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

√   

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยาย

พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

√   

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที2  ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- - -  

๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

- - -  

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที2  ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพ

การศึกษาให้แก่บุคลากร กมส.สกศ.รร.จปร. 

√   

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

√   

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

√   

โครงการพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงาน

การประกันคุณภาพการศึกษา 

√   

การจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

√   



	 $	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อสรุปผล

การดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และพิจารณาแนว

ทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

√   

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

√   

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

√   

๑๗. แผนงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

โครงการการจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. ประจำปี 

๒๕๖๐ 

√   

๑๘. แผนงานการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. และแผนการใช้ประโยชน ์

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., 

รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. 

 √  

๑๙. แผนงานการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสูตรภายในประเทศนอก กห. และแผนการใช้

ประโยชน ์

การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญา

โทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

√  
 

การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ 

√  

 

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

 √ 
 

๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ ์

โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ ์ √   

๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล 

การส่งเสร ิมให้กำลังพลมีความสำเร ็จในการศึกษา

หลักสูตรตามแนวทารับราชการ 

√   

โครงการสนับสนุนการจัดทำและการรับรองผลงานเพื่อ

ขอตำแหน่งทางวิชาการ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

√   

๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้กับกำลังพล 

- - -  



	 %&	

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบรรลุเป้าหมาย หมายเหต ุ

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 โครงการอบรม E-Learning √   

การพัฒนาเวบไซต์ของ กมส.สกศ.รร.จปร.  √   

๒๔. แผนงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมินจรรยาบรรณ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. √   

การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ

ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร. 

√   

โครงการ “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม”่ √   

โครงการภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย √   

๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกำลังพล 

การออกกำลังกายวันพุธ (ห้วง ม.ค.-มี.ค.) √   

การตรวจที่พักอาศัยของกำลังพล √   

๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วย 

การปรับภูมิทัศน์ กมส.สกศ.รร.จปร. และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

√   

กิจกรรม ๕ ส. √   
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำแนกตามโครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค ์: สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออกคำสั่ง หรือ จัดทำ รปจ.ในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัย 

- - - - - - - - - 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที ่๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์ 

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

กำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และ

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 

จำนวนกำลัง

พลที่เข้าร่วม

พิธ ี

ไม่นอ้ยกว่า ๕ 

นาย 

๖ คน 

√  

- ร.อ.สุรินทร์ ๙.๑ 

กำลังพลร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์รักษาและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

จำนวนครั้งที่

เข้าร่วม

กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า ๕ 

ครั้ง 

๖ ครั้ง  

√ 

 - ร.อ.สุรินทร์ ๙.๑ 



 

 

12 

12 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

โครงการดำเนินการช่วยเหลือ

ชาวนาของโรงสีข้าวพระราชทาน 

รร.จปร. 

จำนวนผู้มาใช้

บริการ 

ไม่น้อยกว่า 

๒๐ 

๒๕ ราย 

√  

- พ.อ.  ภาณุวัตร ๑๐.๒ 

โครงการขอตามรอยพระยุคลบาท

เศรษฐกิจพอเพียง 

ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔ ไม่ได้มีการ

ประเมิน 

 √ 

พ.อ.ขัตติยพงศ์ฯ ลาออก

จากราชการก่อนกำหนด 

ทำให้ไม่ได้ดำเนินการ

ประเมินความพึงพอใจผู้รับ

ฟังรายการวิทย ุ

พ.อ. เสร ี ๖.๑, ๙.๑ 

 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๓ ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระทำผิดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 

การตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคม

ออนไลน์ที่บ่อนทำลายสถาบัน 

จำนวนครั้ง/

URL 

ไม่น้อยกว่า 

๑,๐๐๐ ครั้ง / 

ป ี

๑,๑๐๐ ครั้ง 

√  

- พ.ท.แดง ๙.๑ 

 



 

 

13 

13 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๔. แผนงานการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชาการ) 

-  - - - 
- - -  - - 

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 

โครงการการจัดการเรียนการ

สอนให้ นนร.ในระบบสองภาษา 

- จำนวนวิชา

ที่ทำการสอน 

- คะแนน

อักษรระดับ

เฉลี่ย 

- ภาค

การศึกษาละ 

๑ วิชา 

- ไม่น้อยกว่า 

C 

๒ วิชา/ นนร. 

สามารถผ่านการ

การสอบด้วย

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ

กว่า C 

√  

-  พ.อ.หญิง 

ดรรชนวรรณ 

๓.๑, 

๑๐.๑ 

การประเมินหลักสูตร  

กมส.สกศ.รร.จปร. 

(ปรับปรุง ๒๕๕๘) 

มีการ

ประเมิน

หลักสูตร 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 

√  

-  พ.ต.หญิง ดลยา ๓.๑ 

การปรับปรุงหลักสูตร  

กมส.สกศ.รร.จปร.  

(ปรับปรุง ๒๕๕๘) 

มีการ

ปรับปรุง

หลักสูตร 

๑ ครั้ง ปรับปรุง ๑ ชุด/ 

๒ ครั้ง 

√ 

 

-  พ.ต.หญิง ดลยา ๓.๑ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 

การทัศนศึกษาและดูงานของ 

นนร. 

ระดับความ

พึงพอใจของ 

นนร.และ

อาจารย ์

ไม่น้อยกว่า ๔ ๔.๖๘ สำหรบั 

นนร./๔.๗๓ 

สำหรับอาจารย์ 
√  

-  พ.ท.ฐนัส ๒.๔, 

๕.๔, 

๗.๑ 

โครงการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning 

- จำนวนวิชา

ที่ทำการสอน 

- คะแนน

อักษรระดับ 

นนร.ในวิชา

ที่ศึกษา  

- ไม่น้อยกว่า 

๑ วิชา/ภาคฯ 

- ไม่น้อยกว่า 

C 

๒ วิชา/ นนร. 

สามารถผ่านการ

การสอบด้วย

คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ

กว่า C 

√  

-  พ.ท.ฐนัส ๓.๒ 

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ 

นนร. 

รายงาน

ข้อมูลนนร.ที่

อยู่ในความ

รับผิดชอบ 

ให้ ผบช.

ทราบ 

 

 

ไม่น้อยกว่า ๒ 

ครั้ง/ภาค

การศึกษา 

๒ ครั้ง 

√  

-  พ.อ.หญิง  

ดรรชนวรรณ 

๓.๒ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

การตีพิมพ์ / เผยแพร่หรือนำไปใช้

ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร.  

จำนวน

โครงงานที่

ตีพิมพ์/ เผย

แพร่ฯ  

ไม่น้อยกว่า ๒ 

โครงงาน 

๓ โครงการ 

√  

- 

ร.ท.หญิง นัฐพร ๑.๓ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ

แข่งขันทางวิชาการ (โครงการ

ตอบปัญหากฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศหรือกฎหมายว่า

ด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ) 

ผลการ

แข่งขันได้รับ

รางวัลหรือ

ประกาศ

เกียรติคุณ 

ร้อยละ ๑๐๐  รางวัลลำดับที่ ๓ 

√  

--  พ.ท.ถนัดกิจ ๑.๒, 

๙.๑  

การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และ

พัฒนาวิชาการ/ วิชาชีพ 

สนับสนุนทรัพยากรและ/ หรือ

ทุนการศึกษา 

จำนวนศิษย์

เก่าที่มาให้

ความรู้ฯลฯ 

ไม่น้อยกว่า ๓ 

คน/ ปี 

๓ นาย 

√  

- พ.ท.หญิง  

สิริกาญจน์  

 

๑.๔ 

โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการ

พัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ ๓ สาขา

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

ความพึง

พอใจของ 

นนร. 

ไม่น้อยกว่า 

๔.๕ 

๔.๔๓ 

 √ 

คะแนนความพึงพอใจ 

4.43 กับ 4.50 แตกต่าง

กันน้อยมากแค ่0.07 

กล่าวคือไม่แตกต่างอย่าง

มีนัยสำคัญซึ่งจัดว่าความ

พึงพอใจอยูใ่นระดับมาก 

พ.อ.หญิง  

พิมลพรรณ 

 

๓.๒(๑), 

๙.๑, 

๑๐.๒ 
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16 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๗. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ   

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และระเบียบวินัย นนร.  

รายงานผล

การ

ดำเนินงาน 

๑ ครั้ง/ เดือน มากกว่า ๑ ครั้ง/ 

เดือน √  

- พ.อ.หญิง สาธนี ๙.๑ 

โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะ

ผู้นำแก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์

เพื่อการพัฒนา 

จำนวนครั้งที่

มีการอบรม

หน้าแถวใน

ช่วงเวลาการ

เคารพธงชาต ิ

ไม่ต่ำกว่า ๒ 

ครั้ง/สัปดาห์ 

ไม่ต่ำกว่า ๒ ครั้ง/

สัปดาห์ 

√  

- พ.อ.ภานุวัตร ๙.๑ 

การปฐมนิเทศ นนร. มีการจัดการ

ปฐมนิเทศ

ให้แก่ นนร. 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 

√  

- พ.อ.หญิง  

อาภัสรา 

๗.๒(๑), 

๙.๑ 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. มีการจัดการ

ปัจฉิมนิเทศ

ให้แก่ นนร. 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 

√  

- พ.อ.หญิง  

อาภัสรา 

๙.๑ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการพัฒนาตำราเอกสารประกอบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน 

การพัฒนาตำราและเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน  

จำนวนตำรา

หรือเอกสาร

ประกอบการ

เรียนการ

สอนที่ได้รับ

การพัฒนา 

ไม่ต่ำกว่าร้อย

ละ ๕๐ 

๓๖ วิชา หรือ 

ร้อยละ ๘๐ 

√  

- พ.อ.หญิง 

ฉัตรแก้ว 

๓.๔(๑) 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อม

ของสื่อการ

เรียนการ

สอน 

ร้อยละ ๑๐๐  ๒๐ วิชา หรือร้อย

ละ ๔๔.๔๔ 
 √ 

บางรายวิชามีสื่อที่พร้อม

ลงตัวไม่มีความ

จำเป็นต้องปรับปรุง 

พ.อ.หญิง 

ฉัตรแก้ว 

๓.๔ 

๓.๔(๑)  

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

- - - - 
- - -  - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

เป้าประสงค ์: มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งกำลังพลเข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/ อาจารย์เข้าร่วม

การประชุม/ สัมมนากับหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

จำนวน

ผู้บริหาร/

อาจารย์ที่เข้า

ร่วมการ

ประชุมสัมมนาฯ  

ไม่น้อยกว่า 

๕ นาย 

๘ นาย 

√  

- พ.อ.หญิง  

ออมณี 

๒.๔ 

 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้า

อบรม/ทัศนศึกษา/ ดูงาน 

จำนวนบุคลากร

สายสนับสนุนที่

เข้าอบรม/ทัศน

ศึกษา/ดูงาน 

ไม่น้อยกว่า 

๑ นาย 

๕ นาย 

√  

- พ.อ.หญิง  

วิลาสินี 

๕.๔ 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการภายนอก 

ระดับชาติและนานาชาติเพื่อการ

พัฒนานักวิจัย รร.จปร.  

จำนวนผลงานที่

ได้รับการตีพิมพ์ 

ไม่น้อยกว่า 

๒ ผลงาน / 

ป ี

๑ ผลงาน 

 √ 

จำนวนคณาจารย์ที่ทำ

วิจัยไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

 

พ.ท.หญิง  

สิริกาญจน์ 

๒.๒ 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษ

เพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษา

ต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง 

ทบ. 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า ๔ มากกว่า ๔  

√  

- พ.ต.หญิง ณริตศา ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้

อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/

กรรมการวิชาการ/กรรมการ

วิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบรกิาร 

ไม่น้อยกว่า ๔ 

 

๕ 

√  

- พ.ท.หญิง  

อารีย์วรรณ 

 

๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้

ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยาย

พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึง

พอใจของ

ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า ๔ 

 

๔.๙๕ 

√  

- พ.ท.หญิง  

อารีย์วรรณ 

 

๖.๑ 

 

 

 



 

 

20 

20 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคง

เฉพาะพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างยั่งยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- - - - - - - - - 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทศิทางและ

เป้าหมายเดียวกัน 

๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
- - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

21 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจการประกันคุณภาพ

การศึกษาให้แก่บุคลากร  

กมส.สกศ.รร.จปร. 

จำนวนผู้เข้า

รับการอบรม 

ร้อยละ ๘๐ มากกว่าร้อยละ 

๘๐ 
√  

-  ร.ต.อาคม ๘.๒ 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

จำนวนครั้งใน

การประชุม 

ไม่น้อยกว่า ๔ 

ครั้ง 

๕ ครั้ง 
√  

-  ร.ต.อาคม ๘.๒ (๓) 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บ

หลักฐาน

อ้างอิงบน

ระบบ

ฐานข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

√  

-  พ.ท. แดง ๕.๑ (๑) 

โครงการพัฒนาแบบประเมิน

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ผลการใช้แบบ

ประเมิน

อิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

√  

- ร.ท.หญิง   

ธิริญญา 

๕.๑ (๕) 



 

 

22 

22 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

การจดัทำรายงานการประเมิน

ตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส่งรายงานการ

ประเมิน

ตนเองตาม

กำหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

√  

-  พ.ท.แดง ๕.๑ (๒), 

๘.๒ (๒) 

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

การศึกษาเพื่อสรุปผลการ

ดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

และพิจารณาแนวทางการพัฒนา

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/ 

โครงการ/ 

กิจกรรมได้รับ

การประเมิน 

ร้อยละ ๑๐๐  ร้อยละ ๑๐๐ 

√  

-  พ.ต.หญิง  ดลยา ๘.๒ (๒) 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 

กมส. สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

แผนปฏิบัติ

ราชการที่

จัดทำเสร็จ

สมบูรณ ์

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

√  

-  ร.ต.หญิง ศตนันท์ ๕.๑ 

การจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายงานผล

การ

ดำเนินงานฯ 

ที่จัดทำเสร็จ

สมบูรณ ์

 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

√  

-  ร.ต.หญิง ศตนันท์ ๕.๑ (๒) 



 

 

23 

23 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑๗. แผนงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

โครงการการจัดการความรู้ 

กมส.สกศ.รร.จปร. ประจำปี 

๒๕๖๐ 

จำนวนเรื่องใน

การจัดการ

ความรู้ กมส.  

สกศ.รร.จปร. 

๑ เรื่อง ๑ เรื่อง 

√  

- พ.อ.พลพัต ๙.๒ 

กลยุทธท์ี่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 

๑๘. แผนงานการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. และแผนการใช้ประโยชน ์

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษา

หลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., 

วสท., วทร., วทอ. 

จำนวนกำลัง

พลที่เข้ารับ

การศึกษา 

ไม่น้อยกว่า๑ 

/ ป ี

ไม่ม ี

 √ 

ไม่มีกำลังพลเข้ารับ

การศึกษา 

 พ.ต.หญิง เพ็ญ

พรรณ 

๒.๔, ๕.๔ 

๑๙. แผนงานการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสูตรภายในประเทศนอก กห. และแผนการใช้ประโยชน ์

การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับ

การศึกษาในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ 

จำนวนกำลัง

พลที่เข้ารับ

การศึกษา 

ไม่ต่ำกว่า ๓ 

นาย 

๓ นาย 

√  

-  พ.ท.ถนัดกิจ ๒.๔, ๕.๔ 

การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับ

การศึกษาในระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ 

จำนวนกำลัง

พลที่เข้ารับ

การศึกษา 

ไม่ต่ำกว่า ๑ 

นาย 

๑ นาย 

√  

-  พ.ท.ถนัดกิจ ๒.๔, ๕.๔ 



 

 

24 

24 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินการ 
การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

จำนวนกำลัง

พลที่ได้รับ

การศึกษา

สูงขึ้น 

ไม่ต่ำกว่า ๑ 

นาย 

ไม่ม ี

 √ 

ไม่ได้จัดให้อาจารย์หรือ

กำลังพลไปศึกษาต่อ 

พ.ต.หญิง 

ณริตศา 

๒.๔, ๕.๔ 

๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ ์

โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับ

ปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ 

จำนวน

บุคลากรที่ได ้

รับการอบรม 

ไม่ต่ำกว่า ๑ 

นาย 

ไม่ต่ำกว่า ๑ นาย 

√  

-  พ.อ.พลพตั  

๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล 

การส่งเสริมให้กำลังพลมี

ความสำเร็จในการศึกษาหลักสูตร

ตามแนวทางรับราชการ 

จำนวน

บุคลากรที่ได ้

รับการอบรม 

ไม่ต่ำกว่า ๑ 

นาย 

๑ นาย 

√  

-  พ.ต.หญิง เพ็ญ

พรรณ 

๒.๔, ๕.๔ 

โครงการสนับสนุนการจัดทำและ

การรับรองผลงานเพือ่ขอตำแหน่ง

ทางวิชาการ สภาอาจารย์ สก

ศ.รร.จปร. 

จำนวนกำลัง

พลที่สำเร็จ

การศึกษา 

ไม่ต่ำกว่า ๒ 

ผลงาน 

ไม่ต่ำกว่า ๒ 

ผลงาน 
√  

-  พ.อ.หญิง สาริณี ๒.๑ 

๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้กับกำลังพล 

- - - - - - - - - 

 



 

 

25 

25 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบรหิารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 โครงการอบรม E-Learning ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถสร้างวิชา

เรียนในระบบ E-

learning ได ้

ไม่น้อย

กว่า ๒ 

นาย 

มากกว่า ๒ นาย 

√  

- พ.ต.หญิง ชัชนก ๒.๔ 

การพัฒนาเวบไซต์ของ  

กมส.สกศ.รร.จปร.  

มีเวบไซต์ของกอง

วิชาที่ใช้งานได้จริง 

๑ เวบไซต์ ๑ เวบไซต์ 
√  

- พ.ท.แดง ๕.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมินจรรยาบรรณ อจ.

กมส.สกศ.รร.จปร. 

จำนวน อจ.มีผล

การประเมินระดับ

ดีขึ้นไป 

ร้อยละ 

๘๐ 

มากกว่า ร้อยละ 

๘๐ √  

- พ.อ. 

ภานุวัตร 

๒.๕ 

การส่งเสริมและอนุรักษ์

ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

ไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ 

นนร. 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมฯ 

ไม่น้อย

กว่า ๔ 
๔.๗๙ สำหรับ 

นนร./๔.๘๖ 

สำหรับคณาจารย์

และบุคคลากร 

√  

-  พ.ท.ฐนัส ๗.๒ (๑) 



 

 

26 

26 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการดำเนินการ 

การบรรลุเป้าหมาย สาเหตุของการไม่บรรลุ

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

โครงการ “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม”่ ความพึงพอใจของ 

นนร. 

ไม่น้อย

กว่า ๔.๕ 
๔.๕๓ √  

-  พ.ท.ฐนัส ๗.๒  

โครงการภูมิปัญญาไทย : 

วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย 

ความพึงพอใจของ 

นนร. 

ไม่น้อย

กว่า ๔ 

๔.๘๒ สำหรับ 

นนร./๔.๙๓ 

สำหรบัคณาจารย์

และบุคคลากร 

√  

-  พ.ท.ฐนัส ๗.๒  

๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกำลังพล 

การออกกำลังกายวันพุธ (ห้วง 

ม.ค.-มี.ค.) 

จำนวนครั้งต่อ

สัปดาห์ 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 
√  

-  พ.ต.ภริลพัจ ๗.๒ 

การตรวจที่พักอาศัยของกำลังพล จำนวนครั้งต่อ

เดือน 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง 
√  

-  พ.ต.ภริลพัจ ๗.๒ 

๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วย 

การปรับภูมิทัศน์  

กมส.สกศ.รร.จปร. และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึง

พอใจ 

ไม่น้อย

กว่า ๔  

๔.๒ 

√  

- พ.อ. 

ยุทธพงษ ์

๗.๒ 

กิจกรรม ๕ ส. จำนวนครั้ง  ไม่น้อย

กว่า ๒ 

ครั้ง/ป ี

๓ ครั้ง 

√  

- พ.อ. 

ยุทธพงษ ์

๗.๒ 
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กมส. สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำแนกตามแผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค:์ สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

แผนงาน ตวัชี-วดั เป้าหมาย 

จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดาํเนินงาน

ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมาย 
ทั-งหมด บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที) ๑ สนบัสนุนการจดักาํลงัถวายความปลอดภยัและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออก

คาํสัJง หรือ จดัทาํ รปจ.

ในการสนบัสนุนการ

ถวายความปลอดภยั 

- - - - - - - - - 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตสาํนึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

แผนงาน ตวัชี-วดั เป้าหมาย 

จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดาํเนินงาน

ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมาย 
ทั-งหมด บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที)๒สนบัสนุนการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอจัฉริยภาพของพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์

๒. แผนงานการพิทกัษ์

รักษาและเทิดทูน

สถาบนัพระมหากษตัริย ์

จาํนวนโครงการทีJบรรลุ

เป้าหมาย 

100% 4 3 1 75%  √ โครงการขอตามรอยพระยุคลบาท

เศรษฐกิจพอเพียงไม่บรรล ุ
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที) ๑ การพทิกัษ์รักษาและเทดิทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ : สถาบนัพระมหากษตัริยไ์ม่ถูกจาบจว้งล่วงละเมิด 

แผนงาน ตวัชี-วดั เป้าหมาย 

จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดาํเนินงาน

ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมาย 
ทั-งหมด บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที)๓ติดตามเฝ้าระวงัความเคลืJอนไหวของผูที้Jไม่หวงัดีต่อสถาบนัฯ และรายงานการกระทาํผดิต่อหน่วยงานทีJเกีJยวขอ้งเพืJอดาํเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้

มาตรการทางกฎหมาย

หมิJนพระบรมเดชานุภาพ

และการกดดนัทางสงัคม 

จาํนวนโครงการทีJบรรลุ

เป้าหมาย 

100% 1 1 - 100% √  - 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที) ๒  การผลตินายทหารสัญญาบัตรหลกัให้เป็นผู้นําทางทหารที)พงึประสงค์ของกองทพับก 

เป้าประสงค์ : นกัเรียนนายร้อยทีJสาํเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสญัญาบตัร มีคุณลกัษณะทีJพึงประสงคต์ามทีJกองทพับกตอ้งการ 

แผนงาน ตวัชี-วดั เป้าหมาย 

จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดาํเนินงาน

ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมาย 
ทั-งหมด บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที)๔พฒันาการศึกษา อบรม และการดาํเนินการฝึกนกัเรียนนายร้อย 

๔. แผนงานการสอบ

คดัเลือก บุคคลเขา้เป็น 

นตท. ในส่วนของ ทบ. 

(ภาควชิาการ) 

- - - - - - - - - 

๕. แผนงานการพฒันา

หลกัสูตร 

จาํนวนโครงการทีJบรรลุ

เป้าหมาย 

100% 3 3 - 100% √  - 

๖. แผนงานพฒันา

ผูเ้รียน 

จาํนวนโครงการทีJบรรลุ

เป้าหมาย 

100% 7 6 1 85%  √ โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนา

ชุมชน ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์

เพื่อการพัฒนาไม่บรรล ุ

๗. แผนงานการ

เสริมสร้างคุณลกัษณะ

ผูน้าํ   

จาํนวนโครงการทีJบรรลุ

เป้าหมาย 

100% 4 4 - 100% √  - 
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แผนงาน ตวัชี-วดั เป้าหมาย 

จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดาํเนินงาน

ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมาย 
ทั-งหมด บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที) ๕ พฒันาการสนบัสนุนการศึกษา อบรม และการดาํเนินการฝึกนกัเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการพฒันา

ตาํราเอกสาร

ประกอบการเรียนการ

สอน และสืJอการเรียน

การสอน 

จาํนวนโครงการทีJบรรลุ

เป้าหมาย 

100% 2 1 1 50%  √ โครงการพฒันาสืJอการเรียนการ

สอนไม่บรรลุ เนืJองจาก บาง

รายวชิามีสืJอทีJพร้อมลงตวัไม่มี

ความจาํเป็นตอ้งปรับปรุง 

๙. แผนงานปรับปรุง

และพฒันาอุปกรณ์

ประกอบการเรียนการ

สอน 

- - - - - - - - - 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที) ๓  การสร้างความร่วมมือกบัสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

เป้าประสงค์ :มีความร่วมมือทางวชิาการ ทางการทหาร และความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัและองคก์รต่าง ๆ ทั-งภายในและภายนอกประเทศ 

แผนงาน ตวัชี-วดั เป้าหมาย 
จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 

ผลการ

ดาํเนินงาน

ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย 
สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมาย 

ทั-งหมด บรรลุ ไม่บรรลุ บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที) ๖ พฒันากลไกในการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีรวมทั-งการสร้างความร่วมมือทั-งทางวชิาการ ทางการทหาร กบัสถาบนัและองคก์รต่าง ๆ ทั-งภายในและภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งกาํลงัพลเขา้

ร่วมการประชุม/ สมัมนากบั

หน่วยงานทั-งของภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั-งภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

จาํนวนโครงการทีJ

บรรลุเป้าหมาย 

100% 2 2 - 100% √  - 

๑๑. แผนงานการวจิยั/ผลงาน

ทางวชิาการ/งาน 

สร้างสรรค ์

จาํนวนโครงการทีJ

บรรลุเป้าหมาย 

100% 1 - 1 0%  √ โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง

วิชาการภายนอก ระดับชาติและ

นานาชาติเพื่อการพัฒนานักวิจัย 

รร.จปร. ไม่บรรล ุ

๑๒. แผนงานการบริการทาง

วชิาการและวชิาชีพ 

จาํนวนโครงการทีJ

บรรลุเป้าหมาย 

100% 3 3 - 100% √  - 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที) ๔ การสนับสนุนการพฒันาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวถีิชีวติความเป็นอยูที่Jดีขึ-น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภยัคุกคามดา้นความมัJนคงไดเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทความมัJนคงเฉพาะ

พื-นทีJอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัJงยนื 

แผนงาน ตวัชี-วดั เป้าหมาย 

จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดาํเนินงาน

ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมาย 
ทั-งหมด บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที) ๗ การช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาคน ชุมชน บนพื-นฐานของการมีส่วนร่วม ใหมี้ศกัยภาพและคุณภาพ สามารถพึJงพาตนเองไดอ้ยา่งย ัJงยนื 

๑๓. แผนงานพฒันา

ชุมชนเพืJอการพฒันา

อยา่งย ัJงยนื 

- - - - - - - - - 

กลยุทธ์ที) ๘ สนบัสนุนการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุ่มในการพฒันาคุณภาพชีวติและความเป็นอยูข่องประชาชนใหเ้ป็นไปในทิศทางและเป้าหมาย

เดียวกนั 

๑๔. แผนงานการสร้าง

เครือข่ายและการ

รวมกลุ่มเพืJอพฒันา

คุณภาพชีวติและความ

เป็นอยูข่องประชาชน 

- - - - - - - - - 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที) ๕ การพฒันาระบบบริหารจดัการและการพฒันาบุคลากร 

เป้าประสงค์ : ไดรั้บความไวว้างใจจากกองทพัและประชาชน 

แผนงาน ตวัชี-วดั เป้าหมาย 

จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดาํเนินงาน

ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมาย 
ทั-งหมด บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที) ๙ พฒันาระบบบริหารจดัการเพืJอเพิJมประสิทธิภาพการปฏิบติัภารกิจทีJไดรั้บมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบา้นเมืองทีJดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๕. แผนงานพฒันา

ระบบงานประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

จาํนวนโครงการทีJ

บรรลุเป้าหมาย 

100% 5 5 - 100% √  - 

๑๖. แผนงานพฒันาระบบ

การบริหารจดัการ 

จาํนวนโครงการทีJ

บรรลุเป้าหมาย 

100% 3 3 - 100% √  - 

๑๗. แผนงานการจดัการ

ความรู้ (Knowledge 

Management) 

จาํนวนโครงการทีJ

บรรลุเป้าหมาย 

100% 1 1 - 100% √  - 

กลยุทธ์ที) ๑๐ การพฒันาบุคลากร 

๑๘.แผนงานการส่งกาํลงั

พลเขา้รับการศึกษา

หลกัสูตรนอก ทบ. 

ภายใน กห.และแผนการ

ใชป้ระโยชน ์

จาํนวนโครงการทีJ

บรรลุเป้าหมาย 

100% 1 - 1 0%  √ การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษา

หลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., 

วสท., วทร., วทอ. ไม่บรรล ุ
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที) ๕ การพฒันาระบบบริหารจดัการและการพฒันาบุคลากร (ต่อ) 

แผนงาน ตวัชี-วดั เป้าหมาย 

จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดาํเนินงาน

ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมาย 
ทั-งหมด บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

๑๙.แผนงานการส่งกาํลงัพล

เขา้รับการศึกษาในระดบั 

สูงขึ-นของหลกัสูตร

ภายในประเทศนอกกห. 

และแผนการใชป้ระโยชน ์

จาํนวนโครงการทีJ

บรรลุเป้าหมาย 

100% 3 2 1 66%  √ โครงการส่งกาํลงัพลเขา้รับการศึกษา

ในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก

ในสถาบนัการซึกษาต่างประเทศไม่

บรรลุ 

๒๐. แผนงานการพฒันา

บุคลากรสาํหรับปรนนิบติั

บาํรุงอุปกรณ์ 

จาํนวนโครงการทีJ

บรรลุเป้าหมาย 

100% 1 1 - 100% √  - 

๒๑. แผนงานส่งเสริมและ

พฒันาขีดความสามารถของ

กาํลงัพล 

จาํนวนโครงการทีJ

บรรลุเป้าหมาย 

100% 2 2 - 100% √  - 

๒๒. แผนงานพฒันาความรู้

และทกัษะภาษาต่างประเทศ

ใหก้บักาํลงัพล 

- - - - - - -  - 

กลยุทธ์ที)๑๑ การพฒันาระบบงานสารสนเทศดา้นต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบ

สารสนเทศเพืJอการบริหาร 

จาํนวนโครงการทีJ

บรรลุเป้าหมาย 

100% 2 2 - 100% √  - 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ที) ๕ การพฒันาระบบบริหารจดัการและการพฒันาบุคลากร (ต่อ) 

แผนงาน ตวัชี-วดั เป้าหมาย 

จาํนวนโครงการ/กิจกรรม 
ผลการดาํเนินงาน

ตามแผน 

การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุการไม่บรรลุเป้าหมาย 
ทั-งหมด บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 
บรรลุ 

ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที) ๑๒ การสร้างค่านิยมและทศันคติทีJดีต่อองคก์ร 

๒๔. แผนงานการทาํนุบาํรุง

ศิลปะและวฒันธรรม 

จาํนวนโครงการทีJ

บรรลุเป้าหมาย 

100% 4 4 - 100% √  - 

๒๕. แผนงานการพฒันา

และเสริมสร้างคุณภาพชีวติ

กาํลงัพล 

จาํนวนโครงการทีJ

บรรลุเป้าหมาย 

100% 2 2 - 100% √  - 

๒๖. แผนงานพฒันาสภาพ 

แวดลอ้มภายในหน่วย 

จาํนวนโครงการทีJ

บรรลุเป้าหมาย 

100% 2 2 - 100% √  - 
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แนวทางการกำหนดแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค:์ สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออกคำสั่ง หรือ จัดทำ รปจ.ในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัย 

- - - - - 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

กำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และ

ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา 

√  - - 
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โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

กำลังพลร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์รักษาและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

√ 

 - - 

โครงการดำเนินการช่วยเหลือ

ชาวนาของโรงสีข้าวพระราชทาน 

รร.จปร. 

√  - - 

โครงการขอตามรอยพระยุคลบาท

เศรษฐกิจพอเพียง 

 √ 

- ขาดการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ฟังรายการวิทย ุ

- ผู้ดำเนินรายการหลักลาออกจาก
ราชการก่อนกำหนด ทำให้การ

ทำงานไม่ต่อเนื่อง 

- มอบหมายมีดำเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ฟังรายการ
วิทยุในภาพรวม 

- กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการใหม่ 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๓ ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระทำผิดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 

การตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคม

ออนไลน์ที่บ่อนทำลายสถาบัน 
√  - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๔. แผนงานการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชาการ) 

- -  - - 

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ 

นนร.ในระบบสองภาษา √  - - 

การประเมินหลักสูตร  

กมส.สกศ.รร.จปร. 

(ปรับปรุง ๒๕๕๘) 
√  - - 

การปรับปรุงหลักสูตร  

กมส.สกศ.รร.จปร. 

(ปรับปรุง ๒๕๕๘) 

√ 

 - - 
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โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 

การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. 

√  - 

-  ควรมีงบประมาณสนับสนุนในหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ตรง
กับภาวะความเป็นจริงและอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น เนื่องจาก

บางรายการไม่สามารถทำการใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริงหาก

ยึดตามระเบียบของกองทัพบกและกรมบัญชีกลาง 

-  ควรมีการบูรณาการรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนให้เข้า
มามีสว่นร่วมกับการจัดกิจกรรมดูงานของกองวิชาฯ 

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning 

√  - 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนในหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้

ประกอบการสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอนรูปแบบการ

เรียนรู้เชิงรุก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงต่อการจัดกิจกรรม

แต่ละครั้ง  

- ควรมีการขยายผลไปสู่รายวิชาอื่น ๆ ของกองวิชาฯ 

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. √  - - 

การตีพิมพ์ / เผยแพร่หรือนำไปใช้

ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร.  
√  - - 
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โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ

แข่งขันทางวิชาการ √  - - 

การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และ

พัฒนาวิชาการ/ วิชาชีพ สนับสนุน

ทรัพยากรและ/ หรือทุนการศึกษา 
√  - - เพิ่มงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ 

โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการ

พัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ ๓ สาขา

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 √ 

คะแนนความพึงพอใจ 4.43 กับ 4.50 

แตกต่างกันน้อยมากแค ่0.07 

กล่าวคือไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ซึ่งจัดว่าความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก 

- 

๗. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ   

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

ระเบียบวินัย นนร. 
√  - - 

โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ

แก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการ

พัฒนา 

√  - - 

การปฐมนิเทศ นนร. √  - - 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. √  - - 
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โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการพัฒนาตำราเอกสารประกอบการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน 

การพัฒนาตำราและเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน  
√  - 

ควรสนับสนุนโครงการให้ดำเนินต่อไป 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
 √ 

บางรายวิชามีสื่อที่พร้อมลงตัวไม่มี

ความจำเป็นต้องปรับปรุง 

ควรสนับสนุนโครงการให้ดำเนินต่อไป 

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

- - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

เป้าประสงค:์ มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งกำลังพลเข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/ อาจารย์เข้าร่วม

การประชุม/ สัมมนากับหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

√  - 

ผู้บริหารประสาน สกศ.รร.จปร. ล่วงหน้าเมื่อทราบเรื่องและ

ต้องการเข้าประชุมฯ เนื่องจาก ระยะเวลาที่ได้รับการประสาน

เพื่อเข้าประชุม อบรม สัมมนามักจะมาในระยะเวลาที่กระชั้น

ชิด ทำให้ขออนุมัติเดินทางไมแ่ละอาจารย์ กมส.ฯ ที่สนใจเข้า

ร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ทัน 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้า

อบรม/ทัศนศึกษา/ ดูงาน 
√  - - 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์

ผลงานทางวิชาการภายนอก 

ระดับชาติและนานาชาติเพื่อการ

พัฒนานักวิจัย รร.จปร. 
 √ 

การทำวิจัยยังไม่ได้รับการสนับสนุน

จากฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอ แม้จะมี

ทุนวิจัยสนับสนุนแต่ระบบการขอทุน

ยังมีเงื่อนไขที่ยังคงเป็นอุปสรรค จึงทำ

ให้ในปีที่ผ่านมาจำนวนคณาจารย์ที่ทำ

วิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

ผู้บริหารควรส่งเสริมการทำวิจัยอย่างจริงจัง ไม่เฉพาะการให้ทุน

วิจัย แต่ควรสนใจในปัจจัยรอบข้างอื่น ๆ ด้วย 
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โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษ

เพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อ

ของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

√  - - 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้

อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/

กรรมการวิชาการ/กรรมการ

วิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบัน 

√  - - 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้

ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยาย

พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

√  - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคง

เฉพาะพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานป ี๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- - - - - 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทศิทาง

และเป้าหมายเดียวกัน 

๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 

- - - - - 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ

การประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่

บุคลากร กมส.สกศ.รร.จปร. 

√  - - 

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา √  - - 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
√  - - 

โครงการพัฒนาแบบประเมิน

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
√  - - 

การจัดทำรายงานการประเมิน

ตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
√  - - 
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โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

การศึกษาเพื่อสรุปผลการ

ดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

และพิจารณาแนวทางการพัฒนาใน

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

√  - - 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  

สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
√  - - 

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

√  - - 

๑๗. แผนงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

โครงการการจัดการความรู้  

กมส.สกศ.รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๐ 
√  - - 
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โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 

๑๘.แผนงานการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห.และแผนการใช้ประโยชน ์

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษา

หลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., 

วสท., วทร., วทอ. 
 √ 

กมส.ไม่มีการจัดส่งกำลังพลไปเข้ารับ

ศึกษาหลักสูตรดังกล่าว - 

๑๙.แผนงานการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสูตรภายในประเทศนอกกห. และแผนการใช้ประโยชน ์

การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับ

การศึกษาในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ 

√  - - 

การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับ

การศึกษาในระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ 

√  - - 

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 √ 

กมส.ไม่มีการจัดส่งกำลังพลไปศึกษา

ต่อ 

ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์หรือกำลังมีแรงจูงใจ 

ในการไปศ ึกษาต ่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสถาบ ัน

ต่างประเทศมากขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ ์

โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับ

ปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ 
√  - - 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล 

การส่งเสริมให้กำลังพลมี

ความสำเร็จในการศึกษาหลักสูตร

ตามแนวทางรับราชการ 
√  - - 

โครงการสนับสนุนการจัดทำและ

การรับรองผลงานเพื่อขอตำแหน่ง

ทางวิชาการ สภาอาจารย์ สก

ศ.รร.จปร. 

√  - - 
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โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศให้กับกำลังพล 

- - - - - 

กลยุทธ์ที่๑๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

 โครงการอบรม E-Learning 

√  

- - ควรมีการปรับปรุงคุณภาพระบบเครือข่ายภายในกองวิชา เพื่อให้

อาจารย์สามารถเข้าถึงระบบ E-Learning ได้ง่ายขึ้น 

การพัฒนาเวบไซต์ของ 

 กมส.สกศ.รร.จปร.  
√  - - 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

การประเมินจรรยาบรรณ อจ.

กมส.สกศ.รร.จปร. √  - - 
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โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

การส่งเสริมและอนุรักษ์

ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

ไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ 

นนร. 
√  - 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนในหมวดค่าตอบแทนวิทยากร 

ตลอดจนใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ตรงกับภาวะความเป็นจริงและอัตราเงิน

เฟ้อที่เกิดขึ้น เนื่องจากบางรายการไม่สามารถทำการใช้จ่ายได้ตาม

ความเป็นจริงหากยึดตามระเบียบของกองทัพบกและ

กรมบัญชีกลาง 

-ควรมีการบูรณาการรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ามามี

ส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมดูงานของกองวิชาฯ 

โครงการ “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม”่ 

√  - 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนในหมวดค่าตอบแทนวิทยากร 

ตลอดจนใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ตรงกับภาวะความเป็นจริงและอัตราเงิน

เฟ้อที่เกิดขึ้น เนื่องจากบางรายการไม่สามารถทำการใช้จ่ายได้ตาม

ความเป็นจริงหากยึดตามระเบียบของกองทัพบกและ

กรมบัญชีกลาง 

- ควรมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่นำประสบการณ์ของรุ่นพี่มา

แลกเปลี่ยนกับการจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนของกอง

วิชาฯ 
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โครงการ/กิจกรรม 
การบรรลุเป้าหมาย 

สาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานปี ๖๑ 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

โครงการภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรม

ใต้ร่มธงไทย 

√  - 

- ควรมีงบประมาณสนับสนุนในหมวดค่าตอบแทนวิทยากร 

ตลอดจนใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ตรงกับภาวะความเป็นจริงและอัตราเงิน

เฟ้อที่เกิดขึ้น เนื่องจากบางรายการไม่สามารถทำการใช้จ่ายได้ตาม

ความเป็นจริงหากยึดตามระเบียบของกองทัพบกและ

กรมบัญชีกลาง 

- ควรมีการบูรณาการรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ามา

มีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมดูงานของกองวิชาฯ 

๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกำลังพล 

การออกกำลังกายวันพุธ 

 (ห้วง ม.ค.-มี.ค.) 
√  - - 

การตรวจที่พักอาศัยของกำลังพล √  - - 

๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพ แวดล้อมภายในหน่วย 

การปรับภูมิทัศน์ กมส.สก

ศ.รร.จปร. และการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 

√  - 

- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมงานด้านภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม ๕ ส. √  - - ควรมีการตรวจความต่อเนื่องของกิจกรรมทุกเดือน 

 



	 !"	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 2560 
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- ทราบ  

        (ลงช่ือ) พ.อ.  

              (  ภานุวัตร  อาดำ   ) 

ผอ .กมส.สกศ.รร.จปร.  

๑๖ / มี.ค. / ๖๑ 

                 ........../............/......... 

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 กำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม กำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.อ. สุรินทร์  วงษ์โสม    

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๘๐ หรือ ไม่น้อยกว่า ๕ นาย 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๙.๑ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ มีจำนวนกำลังพลที่เข้าร่วมพิธี ๖ นาย 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   

(    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

       ลงชื่อ ร.อ.  

                      (   สุรินทร์  วงษ์โสม   ) 

      ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

กำลังพลร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม กำลังพลร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.อ. สุรินทร์  วงษ์โสม    

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม 

๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๘๐ หรือ ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๙.๑ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ มีจำนวนกิจกรรมที่ทางกองวิชาได้เข้าร่วม ๖ ครั้ง 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   

(    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

          ลงชื่อ ร.อ.  

  ( สุรินทร์  วงษ์โสม   ) 

                                  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทราบ  

        (ลงช่ือ) พ.อ.  

              (  ภานุวัตร  อาดำ   ) 

ผอ .กมส.สกศ.รร.จปร.  

๑๖ / มี.ค. / ๖๑ 

                 ........../............/......... 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการดำเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. 

 

๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการดำเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. 

๒.  ระยะเวลาของโครงการ  ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย   - 

๔. หน่วยงาน     ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๕. ผู้รับผิดชอบ     พ.อ.ภาณุวัตร  อาดำ 

๖. ตัวชี้วัด      จำนวนเกษตรกร (ชาวนา) ผู้ใช้บริการ 

๗. เป้าหมาย     ไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้   ๑๐.๒ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ  โรงสีข้าวพระราชทานฯ ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการช่วยเหลือ

ชาวนาของโรงสีข้าวพระราชทานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการเป็น

ขั้นตอน ดังนี้ 

  ๙.๑  ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมการจัดซื้อข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือชาวนาให้ชาวนาในพื้นที่

บริเวณรอบ รร.จปร.และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบ 

  ๙.๒  ดำเนินการจัดซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาที่มาใช้บริการตามขั้นตอนการซื้อข้าวเปลือกของโรงสี

ข้าวพระราชทานฯ  

  ๙.๓  สรุปผลและประเมินผลการดำเนินตามโครงการ/กิจกรรมฯ ดังนี้ 

    ๙.๓.๑ ชาวนาที่มาใช้บริการ จำนวน ๒๕ ราย (รายชื่อตามแนบ) 

    ๙.๓.๒ ข้าวเปลือกท่ีรับซ้ือ    จำนวน ๑๐๗,๗๖๐ กิโลกรัม  

    ๙.๓.๓ ปิดโครงการฯ และนำเงินส่งคืน รร.จปร. เม่ือ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  

    ๙.๓.๔ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และชาวนามีความพึงพอใจ  

๑๐.  ความสำเร็จของโครงการ 

    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   

    (    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑.  ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

     ไม่มี 

๑๒.  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ 

     ไม่มี 
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            ลงชื่อ พ.อ.   

                                      (ภาณุวัตร     อาดำ)    

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ. เสรี  วงศ์ชุ่มใจ 

๖. ตัวชี้วัด   คะแนนความพึงพอใจผู้รับฟังรายการวิทยุ (ใช้ผลประเมิน กอศ.ฯ) 

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๔.๐ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๙.๑ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ พ.อ.ขัตติยพงศ์ฯ เป็นผู้ดำเนินการหลักโดยการจัดรายการวิทยุทุกเช้าวัน

ศุกร์ เวลา ๐๕๐๐-๐๕๓๐ โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

กับการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งตอบคำถามที่ประชาชนผู้ฟังรายการวิทยุส่งเข้ามาถาม แล้ว

ประเมินผลความพึงพอใจผู้รับฟังรายการวิทยุในภาพรวม  แต่ในปี ๒๕๖๐ ทาง กอศ.ฯ ไม่ได้ดำเนินการ

ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดรายการวิทยุ อีกทั้ง พ.อ.ขัตติยพงศ์ฯ ลาออกจากราชการก่อน

กำหนด ทำให้ไม่ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจผู้รับฟังรายการวิทยุ  ซึ่งในปี ๒๕๖๑ จะได้ดำเนินการ

แก้ไขปรับปรุงต่อไป 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

    (    ) บรรลุเป้าหมาย   

( √ ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ๑. ขาดการประเมินความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุ 

  ๒. ผู้ดำเนินรายการหลักลาออกจากราชการก่อนกำหนด ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ๑. มอบหมายมีดำเนินการประเมินความพึงพอใจผู้ฟังรายการวิทยุในภาพรวม 

  ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการใหม่ 

	 

        (ลงชื่อ) พ.อ.  

             ( เสรี   วงศ์ชุ่มใจ ) 

          ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

การตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่อนทำลายสถาบัน 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่อนทำลายสถาบัน 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค.๖๐ – ๓๐ เม.ย.๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่ การตรวจสอบ และการรายงาน 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.แดง  ศรีอรุโนภาส 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนครั้ง หรือ URL ที่ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ตรวจสอบพบ 

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง / ป ี

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๙.๑ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ ผู ้ร ับผิดชอบกิจกรรมได้ตรวจสอบเวบไซต์หมิ ่นสถาบัน  โดยเข้าเวบ 

google พิมพ์คำหรือข้อความที่กล่าวถึงชื่อหรือสถาบันเบื้องสูง  ประกอบกับได้รับแจ้งจากกำลังพล กมส.ฯ 

ทางไลน์กลุ่มเมื่อตรวจพบเวบหมิ่นสถาบัน และปรากฏว่าตรวจพบเวบไซต์หมิ่นสถาบันน้อยลง อย่างไรก็ตาม 

ยังตรวจพบบางเวบไซต์ที่ยังปรากฏข้อความหมิ่นสถาบันเบื้องสูงอยู่  ซึ่งปรากฏใน facebook และ youtube  

และได้คัดลอก address Links  รายงานแจ้งต่อเวบไซต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่   

• http://mahosot.com /แจ้งเว็บหมิ่น- report-web.html 

• https://report.thaihotline.org/report/website 

• cyberclean@mod.go.th 

• 1212@mict.mail.go.th, 

• 1212@mdes.go.th 

  แต่หน่วยงานและเวบไซต์ดังกล่าวยังไม่สามารถดำเนินการต่อเวบไซต์ดังกล่าวได้ทั้งหมด  ซึ่ง

ผู้รับผิดชอบได้รายงานผ่าน กมส.ฯ  ให้ สกศ.ฯ ทราบ และดำเนินการรายงานอย่างต่อเนื่องทุกเดือน  จนกว่า

เวบไซต์ดังกล่าวจะถูกดำเนินการปิด และได้รายงานให้กำลังพล กมส.ฯ ทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   

(    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 
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 ลงชื่อ พ.ท.    

     ( แดง   ศรีอรุโนภาส ) 

               ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้นนร.ในระบบสองภาษา 

  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอนให้นนร.ในระบบสองภาษา 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ไม่มี 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนวิชาทำการสอน และคะแนนอักษรระดับเฉลี่ย 

๗. เป้าหมาย  มีวิชาที่ทำการเรียนการสอนในระบบสองภาษา ภาคการศึกษาละ ๑ วิชา 

และ มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า C 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๓.๑, ๑๐.๑ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ จากการสอนในระบบสองภาษาในวิชา SS5205 และSS5214 นนร. 

สามารถผ่านการการสอบด้วยคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า C และยังให้ความสนใจศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้น 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   

(    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

 

   ลงชื่อ พ.อ.หญิง 

             ( ดรรชนวรรณ เทศนธรรม ) 

                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

การประเมินผลหลักสูตร กมส.สกศ.รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘) 

 

          ๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผลหลักสูตร กมส.สกศ.รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘) 

 ๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 ๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

 ๔. หน่วยงาน   กมส.สกศ.รร.จปร. 

 ๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ต.หญิง ดลยา  เบญจาศิริชัย 

           ๖. ตัวชี้วัด การประชุมเพื่อประเมินหลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรฯ 

 ๗. เป้าหมาย   มีการประชุมอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี 

          ๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี ้  ๓.๑ 

          ๙. ผลการดำเนินงาน  มีการประชุมเพื่อประเมินผลหลักสูตร ๑ ครั้ง  

          ๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 ๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

     ไม่มี 

 ๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

            ไม่มี 

 

                           (ลงชื่อ) พ.ต. หญิง             

                             (ดลยา  เบญจาศิริชัย) 

                            ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

การปรับปรุงหลักสูตร กมส.สกศ.รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘) 

 

          ๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุงหลักสูตร กมส.สกศ.รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘) 

 ๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 ๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

 ๔. หน่วยงาน   กมส.สกศ.รร.จปร. 

 ๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ต.หญิง ดลยา  เบญจาศิริชัย 

            ๖. ตัวชี้วัด   การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และการประชุมคณะกรรมการฯ 

 ๗. เป้าหมาย   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ๑ ชุด และมีการประชุม   

    คณะกรรมการฯไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ต่อป ี

          ๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี ้  ๓.๑ 

          ๙. ผลการดำเนินงาน  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ๑ ชุด และ มีการประชุม

   เพื่อปรับปรุงหลักสูตร ๒ ครั้ง  

          ๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 ๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

       ไม่มี 

 ๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

            ไม่มี 

 

                         (ลงชื่อ) พ.ต. หญิง             

                                  (ดลยา  เบญจาศิริชัย)  

                                 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

โครงการการจัดทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. 

  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการการจัดทัศนศึกษาและดูงานของ นนร.  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ๘  

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท. ฐนัส  มานุวงศ์  

๖. ตัวชี้วัด   ระดับความพึงพอใจของ นนร .และคณาจารย์ 

๗. เป้าหมาย   ผลการประเมินโดยการสอบถาม มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ คะแนน  

จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๒.๔, ๕.๔, ๗.๑ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานของ

นักเรียนนายร้อย เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนายร้อย กองวิชาฯ จึง

จัดทำกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามนโยบายของผู้บริหารส่วน

การศึกษา ซึ่งกำหนดพื้นที่การทัศนศึกษาและดูงานดังกล่าวในจังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการทัศนศึกษาและการดูงานนั้น กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

ได้จัดให้นักเรียนนายร้อยเกิดกระบวนการเรียนรู้ อันสอดคล้องกับหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดย

กิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่กระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 

สังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการประยุกต์ใช้แนวทางในการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับภูมิประเทศและภูมิ

สังคมตามหลักการทางวิชาการที่เคารพต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการเชื่อมโยงกิจกรรมการศึกษาเชิง

ปฏิบัติการให้เข้ากับเนื้อหาและสาระสำคัญในด้านการพัฒนาประเทศ ที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริมา

ประยุกต์กับการเรียนการสอนด้านความมั่นคงอีกด้วย 

 ทั ้งนี ้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ ้นในช่วงระหว่างวันที ่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที ่ ๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และ

จากการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โดยการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ผลการสำรวจพบว่า ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ตามรายละเอียดดังนี้ 

 - ระดับความพึงพอใจของ นนร. เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 

 - ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรของกองวิชาฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๓ 

คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 
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๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ควรมีงบประมาณสนับสนุนในหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ตรงกับภาวะความเป็นจริงและอัตรา

เงินเฟ้อที่เกิดขึ้น เนื่องจากบางรายการไม่สามารถทำการใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริงหากยึดตามระเบียบของ

กองทัพบกและกรมบัญชีกลาง 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ควรมีการบูรณาการรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัด

กิจกรรมดูงานของกองวิชาฯ 

 

 ลงชื่อ พ.ท.  

               ( ฐนัส   มานุวงศ์ ) 

                        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ตามรายวิชาที่ดำเนินการ 

๔. หน่วยงาน    กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์  

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พันโทฐนัส  มานุวงศ์  

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนวิชาที่ทำการสอน และ คะแนนอักษรระดับ นนร .ในวิชาที่ศึกษา  

๗. เป้าหมาย  จำนวนวิชาที่ทำการสอนไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา ต่อการจัดการเรียนการ

สอนใน ๑ ภาคการศึกษา และคะแนนอักษรระดับของ นนร .ในวิชาที ่

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่มีผลคะแนนอักษรระดับ

ไม่ต่ำกว่า C 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๓.๒ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ เนื่องด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนโยบายในการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน         โดยมุ่งเน้นให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีกระบวนการในการเรียนรู้ ตลอดจนมีผลการเรียนรู้

ที่สอดคล้องกับแนวทางการทำงานต่อการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก อันมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ

พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์เป็นกองวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรด้านศิลป

ศาสตร์และการทหาร อันมีแนวคิดของหลักสูตรในการบูรณาการเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับบริบทด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมือง ด้านความมั่นคง และด้านการทหาร พร้อมกับการทำให้นักเรียนนาย

ร้อยเข้าใจต่อการประยุกต์หลักการหรือองค์ความรู้ดังกล่าวไปตอบสนองภารกิจของกองทัพบกโดยเฉพาะ

ภารกิจด้านการพัฒนา ซึ ่งเป็นจุดเด่นของหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื ่อการพัฒนา กองวิชากฎหมายและ

สังคมศาสตร์จึงพยายามจัดการเรียนการสอนในทุก ๆ รายวิชาของแต่ละสาขาวิชาให้มีการจัดการเรียนการ

สอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก โดยมีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะโครงการนำร่อง 

อันเชิญคณาจารย์แต่ละสาขาวิชาในความรับผิดชอบมาเข้าร่วมในการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อสนับสนุน

แนวทางของการผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการเสริมทักษะความรู้ด้านการ

พัฒนา และการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกให้

เป็นประโยชน์สูงสุด 

 ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดดังนี้ 

  ภาคการศึกษาต้น รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก ได้แก ่

 หมวดวิชาแกน ได้แก ่วิชานิเวศวิทยามนุษย์ จัดการเรียนการสอนให้แก่ นนร. ของกองวิชาฯ ชั้นปีที่ ๓ 



	 %%	

 หมวดวิชาเลือกเสร ีไดแ้ก่ วิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน จดัการเรยีนการสอนใหแ้ก่ นนร. 

ชั้นปีที่ ๔ (หลายหลักสูตร) 

  ภาคการศึกษาปลาย รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกได้แก่ 

 หมวดวิชาแกน ได้แก่ วิชาทฤษฎีทางสังคมวิทยา จัดการเรียนการสอนให้แก่ นนร. ของกองวิชาฯ ชั้น

ปีที่ ๒ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี ได้แก่ วิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนให้แก่ 

นนร. ชั้นปีที่ ๔ (หลายหลักสูตร) 

 ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาข้างต้น ได้มีการตรวจสอบแผนและการดำเนินการในการ

จัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งการตรวจสอบการวัดและประเมินผลจากการให้คะแนน วิธีการให้คะแนน การ

ให้คะแนนอักษรระดับของนักเรียนนายร้อย ที่เป็นไปตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกจากคณะกรรมการกำกับ

มาตรฐานการศึกษาของกองวิชาฯ 

 นอกจากนี้ กองวิชาฯ ยังมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด

การเรียนรู้เชิงรุกในภาคการศึกษาต้นอีกด้วย 

 ๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

 ควรมีงบประมาณสนับสนุนในหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการสร้างกิจกรรมในการเรียนการ

สอนรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงต่อการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

 ควรมีการขยายผลไปสู่รายวิชาอื่น ๆ ของกองวิชาฯ 

 

 ลงชื่อ พ.ท.  

                 ( ฐนัส   มานุวงศ์ ) 

                         ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครวงการการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.กมส. 

  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.กมส.  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ไม่มี 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม 

๖. ตัวชี้วัด   รายงานผลการเข้าพบนักเรียนนายร้อยที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

๗. เป้าหมาย   อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๓.๒ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ นักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาทุกนายได้รับการดูแล

อย่างทั่วถึง และได้รับคำแนะนำการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ ทัศนคติ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพ 

อีกทั้งคณาจารย์และนักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

  ลงชื่อ พ.อ.หญิง 

             ( ดรรชนวรรณ เทศนธรรม ) 

                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

การตีพิมพ์ / เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. 

  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การตีพิมพ์ / เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร.  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ๑ กิจกรรม 

๔. หน่วยงาน    กมส .สกศ.รร.จปร .  

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร .ท. หญิง นัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนงานวิจัยของ นนร  .ที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่  

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๑.๓ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ กมส.สกศ.รร.จปร. สามารถผลักดันให้ นนร. เผยแพร่ผลงานวิจัยได้จำนวน 

๓ โครงการ โดย นนร. ได้จัดเผยแพร่โครงงานวิจัยในวันนิทรรศการวิชาการของ รร.จปร. ในวันที่ ๑๔-๑๕ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในแต่ละโครงการ นนร. ได้มีความกระตือรือร้นและทุ่มเทที่จะนำเสนอผลการวิจัยที่

ได้ โดยได้นำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ และผลการวิจัยของแต่ละโครงงานต่างได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้า

ร่วมงานเป็นอย่างดี 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

             ลงชื่อ     ร.ท.หญิง 

           ( นัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล )                          

                       ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางวิชาการ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางวิชาการ     

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  -  

๔. หน่วยงาน    กมส .สกศ.รร.จปร .  

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.ถนัดกิจ  ยามาลี 

๖. ตัวชี้วัด   ผลการแข่งขันได้รับรางวัลหรือประกาศ 

๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๑๐๐ 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๑.๒, ๙.๑ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ มีนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๓ นาย เพื ่อตอบปัญหา

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือกฎหมายว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ ณ สถาบันกฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศ เมืองซานเลโม ประเทศอิตาลี และได้ ลำดับที่ ๓ จากการแข่งขัน 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

   (ลงชื่อ) พ.ท. 

                            (ถนัดกิจ  ยามาลี) 

                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา  

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู ้ และพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุน

ทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑  พ.ค. – ๓๐ เม.ย. 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.หญิง สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนศิษย์เก่าที่มาให้ความรู้ฯ 

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๓ คน/ปี 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๑.๔ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ กมส.ได้มีการเชิญ ศิษย์เก่าของกมส.ที่ได้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ 

มาบรรยายให้ความรู้กับนนร.ปัจจุบันของกองวิชาในวิชาต่าง ๆ ที่ทำการสอนในกองวิชา ซึ่งในปีการศึกษา 

๒๕๖๐ นี้ ได้มีการเชิญศิษย์เก่ามาทั้งสิ้น ๓ นาย ได้แก่  พ.ต.ทวีวัฒน์ ดารา  ร.ท.สุวิทย์  และร.ท.ธีรพงษ์  

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการที่ดี แต่การติดต่อและประสานศิษย์เก่าที่จะมาบรรยาย

ให้ความรู้มีอุปสรรคทางด้านเวลาของศิษย์เก่าที่จะมาเป็นผู้บรรยายให้ ซึ่งมีภารกิจเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้

ยังเป็นการเดินทางมาจากสถานที่ต่าง ๆ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ซึ่งกองวิชาไม่ได้มีงบประมาณ

สนับสนุนอย่างเพียงพอ 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

กองทุนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ชื่อโครงการ    การฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของ นนร.ชั้นปีที่ ๓ สาขา 

    สังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. ระยะเวลาของโครงการ   ๘-๑๒ พ.ย. ๖๐ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง พิมลพรรณ อุโฆษกิจ 

๖. ตัวชี้วัด   ความพึงพอใจของชุมชนที่ นนร.ลงไปฝึกปฎิบัติงาน 

๗. เป้าหมาย   ระดับความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า ๔.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๓.๒(๑), ๙.๑, ๑๐.๒ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของนนร.ชั้นปีที่ ๓ กองวิชากฎหมายและ

สังคมศาสตร์ ปี ๒๕๖๐ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  นนร.สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านเป็น

เวลา ๕ วัน ได้เป็นอย่างดี  นนร.ได้เรียนรู้วิถีชาวบ้านที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละหมู่บ้าน ทั้งการทำนา การ

ปลูกมันสำปะหลัง การหาปลา การทำปูนแดง การเลี้ยงหมู และการช่วยบริการในงานศพ รวมถึงการสำรวจ

ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน นอกจากนี้ นนร.ได้ทำกิจกรรม กร. ช่วยเหลือชุมชนเป็นส่วนรวม ด้วยการจัดหา

สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นความต้องการของวัดในหมู่บ้าน เช่น พัดลม หลอดไฟ สายไฟ ถาดใส่อาหาร น้ำดื่ม มอบ

ให้กับวัดต่าง ๆ ในชุมชน 

 ภายหลังจากเสร็จสิ ้นการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจในการฝึก

ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน แม้จะพบว่า นนร.มีความพึงพอใจในระดับ ๔.๔๓ แต่ นนร. ทุกนายเห็นว่าการฝึก

ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนมีประโยชน์และควรให้มีการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเป็นประจำทุกปี 
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๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  (   )   บรรลุเป้าหมาย 

  ( √ )   ไม่บรรลุเป้าหมาย แต่เนื่องจากคะแนนความพึงพอใจ 4.43 กับ 4.50 แตกต่างกันน้อย

มากแค ่0.07 กล่าวคือไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจัดว่าความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  เนื่องจากชุมชนชายแดน ประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจน ผู้นำชุมชนบางชุมชนจึงรับอาสา

ดูแล นนร. ให้อยู่รวมกันในบ้านเดียว ซึ่งมีจำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านร่มไทร และ บ้านเขาลูกช้าง จึงไม่เป็นไป

ตามแผนที่วางไว้ แต่ในการปฏิบัติของนนร. สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยดี และเป็นที่รักของชาวบ้าน 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

 

 ลงชื่อ พ.อ.หญิง 

          (   พิมลพรรณ อุโฆษกิจ  ) 

                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย นนร. 

 

๑. ชื่อโครงการ    การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย นนร. 

๒. ระยะเวลาของโครงการ  ๑  พ .ค .– ๓๐ เม .ย.  

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กมส .สกศ.รร.จปร.  

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง สาธนี แก้วสืบ 

๖. ตัวชี้วัด   รายงานผลการดำเนินงาน 

๗. เป้าหมาย   ๑ ครั้ง/เดือน 

๘. มาตรฐานตัวบ่งชี ้  ๑.๙  

๙. ผลการดำเนินงาน  มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยให้แก่ นนร .โดย

อาจารย์ได้แนะนำ อบรม สั่งสอนในการเรียนการสอนของแต่ละวิชา  

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 
    ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
  ไม่มี 

 

             ลงชื่อ พ.อ. หญิง  

                                        (สาธนี     แก้วสืบ)   

                               ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำแก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

 

๑.  ชื่อโครงการ      โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำแก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

๒.  ระยะเวลาของโครงการ  ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย   ไม่มี 

๔. หน่วยงาน     กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบ     พ.อ.ยุทธพงษ์  วงศ์อำมาตย์ และ พ.อ.ภาณุวัตร  อาดำ 

๖. ตัวชี้วัด      จำนวนคร้ังการอบรมและการตรวจระเบียบ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 

๗. เป้าหมาย     ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/สัปดาห์ 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้   ๙.๑  

๙. ผลการดำเนินโครงการ กมส.ฯ ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำแก่ นนร. 

สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการเป็นขั้นตอน 

ดังน้ี 

  ๙.๑  ออกคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังอุดมการณ์ 

นนร.ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการตามโครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำแก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ

การพัฒนา 

  ๙.๒  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจระเบียบกำกับการเรียนการสอน และและอบรม นนร. 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อรับผิดชอบการตรวจระเบียบ และการอบรม นนร. ประจำวัน 

  ๙.๓  ดำเนินการตรวจระเบียบ และการอบรม นนร. ประจำวัน จนเสร็จภารกิจ (สิ้นปีการศึกษา) 

  ๙.๔  ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติ 

๑๐.  ความสำเร็จของโครงการ 

    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   

    (    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑.  ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

     ไม่มี 

๑๒.  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ 

     ไม่มี 

              ลงชื่อ พ.อ.   

                                        (ภาณุวัตร     อาดำ)    

                              ผู้รับผิดชอบโครงการ 



	 &!	

 

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

การจัดพิธีปฐมนิเทศ: วันทาบูชาครู 

 

๑. ชื่อกิจกรรม   การจัดพิธีปฐมนิเทศ: วันทาบูชาครู 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง อาภัสรา  สารลักษณ์ 

๖. ตัวชี้วัด   มีการจัดการปฐมนิเทศให้แก่ นนร. 

๗. เป้าหมาย   ๑ ครั้ง 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๗.๒(๑), ๙.๑ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ ทางกมส.ฯ ได้จดักจิกรรมปจัฉมินเิทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก ่นนร. 

ชั้นปีที่ ๕ ติดตัวไปยามรับราชการ อีกทั้งยังเตือนสติแนะแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต เป็นการอบรมเชิง

จิตวิทยาให้นนร. ได้ยึดมั่นในคุณธรรมกตัญญู สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยทางกองวิชาฯ มีกิจกรรม

การบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมืออวยพรให้แก่ นนร. และเปิดโอกาสให้ นนร. ชั้นปีที่ ๕ ได้แสดงมุทิตาจิต ขอขมาลา

โทษแด่ครูอาจารย์  

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   

(    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

       ลงชื่อ พ.อ.หญิง  

  ( อาภัสรา  สารลักษณ์ )            

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. 

 

๑. ชื่อกิจกรรม การปัจฉิมนิเทศ นนร. 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง อาภัสรา  สารลักษณ์ 

๖. ตัวชี้วัด มีการจัดการปัจฉิมนิเทศให้แก่ นนร. 

๗. เป้าหมาย   ๑ ครั้ง 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๙.๑ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ  ทางกมส.ฯ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ ๕ ติดตัวไปยามรับราชการ อีกทั้งยังเตือนสติแนะแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคต เป็น

การอบรมเชิงจิตวิทยาให้นนร. ได้ยึดมั่นในคุณธรรมกตัญญู สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยทางกอง

วิชาฯ มีกิจกรรมการบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมืออวยพรให้แก่ นนร. และเปิดโอกาสให้ นนร. ชั้นปีที่ ๕ ได้แสดง

มุทิตาจิต ขอขมาลาโทษแด่ครูอาจารย์  

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   

  (    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

       ลงชื่อ พ.อ.หญิง  

  ( อาภัสรา  สารลักษณ์ )            

     ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

  

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ประชาสัมพันธ์ และเตือนให้อาจารย์ที่จัดทำและพัฒนาเอกสารและตำรา 

จัดส่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ธุรการผู้ดำเนินการพิมพ์และทำรูปเล่ม 

๔. หน่วยงาน    กมส .สกศ.รร.จปร.  

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ .อ.หญิง ฉัตรแก้ว บุลสุข  

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนตำราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนา 

๗. เป้าหมาย   ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๓.๔ (๑) 

๙. ผลการดำเนินโครงการ กมส.ได้ประชาสัมพันธ์ และเตือนให้อาจารย์ที่จัดทำและพัฒนาเอกสารและ

ตำรา จัดส่งพิมพ์ทำรูปเล่ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคการศึกษา ตลอดจนอำนวยความสะดวก

ให้เจ้าหน้าที่ธุรการผู้ดำเนินการพิมพ์และทำรูปเล่มด้วยการจัดให้มีห้องจัดทำเอกสารและตำรา 

กมส.สกศ.รร.จปร.มีจำนวนวิชาทำการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๔๕ วิชา เมื่อสำรวจจำนวนวิชา

ที่มีการปรับปรุงเอกสารการสอนหรือตำรา พบว่า ในห้วงเวลาดำเนินโครงการซึ่งตรงกับปีการศึกษาพ.ศ.๒๕๖๐ 

กมส.มีจำนวน ๓๖ วิชา (คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของจำนวนวิชาทั้งหมด) 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   

  (    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ควรสนับสนุนโครงการให้ดำเนินต่อไป 

 

        ลงชื่อ พ.อ. หญิง  

               ( ฉัตรแก้ว บุลสุข ) 

                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ประชาสัมพันธ์ และเตือนให้อาจารย์ที่จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการ

สอน  

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง ฉัตรแก้ว บุลสุข 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนา 

๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๑๐๐   

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๓.๔, ๓.๔ (๑) 

๙. ผลการดำเนินโครงการ 

 กมส.ได้ประชาสัมพันธ์ และเตือนให้อาจารย์ที่จัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาค

การศึกษา  

 กมส.สกศ.รร.จปร.มีจำนวนวิชาทำการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๔๕ วิชา เมื่อสำรวจ

จำนวนวิชาที่มีการปรับปรุงสื่อการสอน  พบว่า ในห้วงเวลาดำเนินโครงการซึ่งตรงกับปีการศึกษาพ.ศ.๒๕๖๐ 

กมส.มีจำนวน ๒๐ วิชา (คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๔ ของจำนวนวิชาทั้งหมด)  

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

    (    ) บรรลุเป้าหมาย   

(  √ ) ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก บางรายวิชามีสื่อที่พร้อมลงตัวไม่มีความจำเป็นต้อง

ปรับปรุง 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  - 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ควรสนับสนุนโครงการให้ดำเนินต่อไป 

 

       ลงชื่อ พ.อ. หญิง  

               ( ฉัตรแก้ว บุลสุข ) 

                      ผู้รับผิดชอบโครงกาม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการส่งผู้บริหาร/ อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการส่งผู้บริหาร/ อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค.๖๐ – ๓๐ เม.ย.๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง ออมณี โรจนาปิยาวงศ ์

๖.  ตัวชี้วัด   จำนวนผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ที่เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา 

๗.  เป้าหมาย   จำนวนผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ที่เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา

ไม่น้อยกว่า ๔ นายในแต่ละปีการศึกษา 

๘.  มาตรฐาน / ตัวบ่งชี ้  ๒.๔ 

๙.  ผลการดำเนินงาน     กมส.สกศ.รร.จปร. ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ทราบ

ถึงการประชุม อบรม สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย

สามารถส่งผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาทั้งหมด ๘ นาย 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (     )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ระยะเวลาที่ได้รับการประสานเพื่อเข้าประชุม อบรม สัมมนามักจะมาในระยะเวลาที่กระชั้น

ชิด ทำให้ขออนุมัติเดินทางไม่ทัน 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา ประสาน สกศ. 

รร.จปร. ล่วงหน้าเมื่อทราบเรื่องและต้องการเข้าประชุมฯ  
   

                 พ.อ.หญิง  

                     (ออมณี  โรจนาปิยาวงศ์ ) 

                        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

 การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม /ดูงาน ทัศนศึกษา 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม /ทัศนศึกษา/ดูงาน  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง วิลาสินี  ตรัยอนงค์ภัทร์    

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าอบรม /ทัศนศึกษา/ดูงาน  

๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๘๐ หรือ ไม่น้อยกว่า ๑ นาย 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๕.๔ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ ทางกองวิชามีการจัดส่งบุคลากรสายสนุบสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จำนวน ๕ นาย ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ถือว่าโครงการได้บรรลุผลสำเร็จตามที่ต้องเป้าหมายไว้ 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (     )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

       ลงชื่อ พ.อ.หญิง 

  (   วิลาสินี  ตรัยอนงค์ภัทร์   ) 

                                              ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ 

เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก ระดับชาติและ

นานาชาติเพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร.  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑  พ.ค. – ๓๐ เม.ย. 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.หญิง สิริกาญจน์ เอี่ยมอาจหาญ 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๒.๒ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ อาจารย์ในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์มีการ

    ตีพิมพ์บทความจำนวน ๑ ผลงาน  

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

    (    ) บรรลุเป้าหมาย   

(  √ ) ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก ในปีที่ผ่านมาจำนวนคณาจารย์ที่ทำวิจัยไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  การทำวิจัยยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารอย่างเพียงพอ แม้จะมีทุนวิจัยสนับสนุน

แต่ระบบการขอทุนยังมีเงื่อนไขที่ยังคงเป็นอุปสรรค 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ผู้บริหารควรส่งเสริมการทำวิจัยอย่างจริงจัง ไม่เฉพาะการให้ทุนวิจัย แต่ควรสนใจในปัจจัย

รอบข้างอื่น ๆ ด้วย 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ   

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อ 

ของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

 

๑. ชื่อโครงกา   การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของ

    บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ต.หญิง ณริตศา สายสอาด 

๖. ตัวชี้วัด   ระดับความพึงพอใจของหน่วยใช้บริการ 

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๔ คะแนน จากทั้งหมด ๕ คะแนน 

๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี ้  ๖.๑ 

๙. ผลการดำเนินงาน กมส.ฯได้จัดให้อาจารย์ออกสอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร

ข้าราชการและลูกจ้าทบ. ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ ได้คะแนนประเมินความ

พึงพอใจเฉลี่ยทั้งหมดมากกว่า ๔ จากทั้งหมด ๕ คะแนน 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ  

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ  

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี  

 

      (ลงชื่อ) พ.ต. หญิง      

              ( ณริตศา  สายสอาด ) 

             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที ่ปรึกษา /กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการ

วิทยานิพนธ์ฯ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา /กรรมการวิชาการ/

กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ฯ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ๑ 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.หญิง อารีย์วรรณ  สุทธิพงศ์พันธ์ 

๖. ตัวชี้วัด   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๔ 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๖.๑ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ พ.ท.หญิง ดร. ชัญญาพัทธ์ วิพ ัฒนานันทกุล เป ็นอาจารย์ท ี ่ปร ึกษา

วิทยานิพนธ์ร่วมให้กับพ.ท.หญิง สกุลกาญจน์ นิยมพลอย ซึ่งเป็นนิสิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย 

การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในการทำวิทยานิพนธ์

หัวข้อ กลยุทธ์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนายทหารสัญญาบัตรในกองทัพ ซึ่งขณะนี้อยู่

ระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช้บริการนั้นอยู่ในระดับดีมากหรือ ๕ 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   

(    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย  

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

 ลงชื่อ พ.ท.หญิง  

            ( อารีย์วรรณ  สุทธิพงศ์พันธ์ ) 

                ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ  

สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ 

    ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ๑ 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.หญิง อารีย์วรรณ  สุทธิพงศ์พันธ์ 

๖. ตัวชี้วัด   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๔ 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๖.๑ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ พ.อ.ขัตติยพงศ์ ภักดีชน อจ.สกศ.รร.จปร. ได้รับเชิญจาก วพบ. ให้ไป

บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาบัณฑิตไทยตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน

การสอนวิชา วทศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ให้กับ นรพ.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕๔ จำนวน ๑๐๐ 

นาย เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องเรียน ๒ ชั้น ๒ กศ.วพบ. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว

สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งการประเมินระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ใช้บริการนั้นอยู่ใน

ระดับดี หรือ ๔.๙๕ 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

 ลงชื่อ พ.ท.หญิง   

     ( อารีย์วรรณ  สุทธิพงศ์พันธ์ ) 

                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ   

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่  

บุคลากร กมส.ฯ ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐  

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่

บุคลากร กมส.ฯ ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร.  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.ท.อาคม โง้นแดง 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนผู้เข้าอบรม 

๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๘๐ / ปีการศึกษา 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๘.๒ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ได้มีการส่งอาจารย์ที่กองวิชาฯ ไปอบรม

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแล้วนำความรู้มาถ่ายทอดยังอาจารย์ที่กองวิชาฯ เช่น การให้อาจารย์ไป

อบรมการจัดทำ ม.ค.อ.๓ ม.ค.อ.๕ และ มคอ.๗ การอบรมอาจารย์ใหม่ด้านงานประกันคุณภาพรวมถึงการ

ประเมินออนไลน์ โดยทั้งนี้ได้ดำเนินการตามแผนที่การปฏิบัติราชการได้กำหนดไว้ครบถ้วน 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

(  √  ) บรรลุเป้าหมาย       

(     ) ไม่บรรลุเป้าหมาย  

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

 ลงชื่อ ร.ท.  

    (  อาคม โง้นแดง   ) 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 



	 '%	

 

สรุปผลการดำเนินโครงการ    

 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กมส.ฯ                                                                                                                      

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐  

  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กมส.ฯ ปี 

๒๕๖๐  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.ท.อาคม โง้นแดง 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนครั้งในการประชุม 

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๘.๒  

๙. ผลการดำเนินโครงการ  มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของกองวิชากฎหมาย

และสังคมศาสตร์รวมถึงการส่งผู้แทนกองวิชาไปประชุมร่วมที่ สปค.ส่วนการศึกษาโดย พ.ท.แดง ศรีอรุโนภาส

เป็นผู้แทนแล้วนำมาถ่ายทอดในที่ประชุมกองวิชา ซึ่งรวมแล้วจำนวน ๕ ครั้งโดยดูจากบันทึกการประชุมของ

กองวิชาได้กำหนดไว้ 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

(  √  ) บรรลุเป้าหมาย       

(     ) ไม่บรรลุเป้าหมาย  

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

           ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

   ไม่มี 

 

  ลงชื่อ ร.ท.  

    (  อาคม โง้นแดง   ) 

    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่ การปรับปรุงระบบสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ 

ให้กำลังพล กมส.ฯ ทราบความคืบหน้าระบบประกันคุณภาพ  

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.แดง  ศรีอรุโนภาส 

๖. ตัวชี้วัด   ความสมบูรณ์ของการจัดเก็บอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูล 

๗. เป้าหมาย   จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องลงฐานข้อมูลได้ร้อยละ ๑๐๐ ตามกำหนดเวลา 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๕.๑ (๑) 

๙. ผลการดำเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบได้ปรับปรุงคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเอกสารไว้ที่ห้องพัก

อาจารย์ และแจ้งข่าวสารการประกันคุณภาพฯ ผ่านไลน์กลุ่มของกองวิชา  และมีการจัดส่งข้อมูลผ่าน E-mail  

ทำให้สามารถใช้ช่องทางสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และลดขั้นตอนการปฏิบัติบางส่วนลงได้  

ทำให้เกิดความสะดวกความรวดเร็วและสามารถทำงานได้ในทุกที่  และสามารถจัดเก็บเอกสารโหลดลง

ฐานข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทันเวลา 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

(  √  ) บรรลุเป้าหมาย       

(     ) ไม่บรรลุเป้าหมาย  

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

  ลงชื่อ พ.ท.  

      ( แดง   ศรีอรุโนภาส ) 

             ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
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รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.ท.หญิง ธิริญญา เพ็ญญะ 

๖.วัตถุประสงค์    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลจากแบบประเมิน 

๗. ตัวชี้วัด   จำนวนวิชาและจำนวนอาจารย์ที่ใช้แบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ 

๘. เป้าหมาย   ประเมินผล ร้อยละ ๑๐๐  

๙. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๕.๑ (๕) 

๑๐. ผลการดำเนินโครงการ การพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินรายวิชา ประเมิน

อาจารย์ ประเมินหลักสูตร และประเมินการใช้ทรัพยากรประจำปี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูล

จากแบบประเมิน และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งผลการประเมินบรรลุตามเป้าหมายและ

สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

๑๑. ความสำเร็จของโครงการ 

(  √  ) บรรลุเป้าหมาย       

(     ) ไม่บรรลุเป้าหมาย  

๑๒. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

       ลงชื่อ ร.ท.หญิง  

  (   ธิริญญา เพ็ญญะ   ) 

                                        ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี ๒๕๖๐ 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ๒ กิจกรรมย่อย ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำรายงาน  

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.แดง  ศรีอรุโนภาส 

๖. ตัวชี้วัด   ส่งรายงานการประเมินตนเองตามกำหนด 

๗. เป้าหมาย   จัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานส่งตามกำหนดเวลา 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๕.๑ (๒), ๘.๒ (๒) 

๙. ผลการดำเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดในรอบปี ๒๕๖๐ ของ 

กมส .สกศ.รร.จปร.และจากทุกมาตรฐานมาเขียนรายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษา (SAR)  

นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือได้อย่างมีประสทิธิภาพและทันตามกำหนดเวลา  สามารถรองรับการ

ตรวจประเมินได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

(  √  ) บรรลุเป้าหมาย       

(     ) ไม่บรรลุเป้าหมาย  

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

  ลงชื่อ พ.ท.  

      ( แดง   ศรีอรุโนภาส ) 

             ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๐ พิจารณาแนวทาง

การพัฒนาในการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

          ๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพื่อสรุปผลการ   

    ดำเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๐ พิจารณาแนวทางการพัฒนาใน 

    การศึกษา ๒๕๖๑ 

 ๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 ๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

 ๔. หน่วยงาน   กมส.สกศ.รร.จปร. 

 ๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ต.หญิง ดลยา  เบญจาศิริชัย 

            ๖. ตัวชี้วัด   การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 

 ๗. เป้าหมาย   มีการประชุม ๑ ครั้งก่อนสิ้นระยะการดำเนินการ 

          ๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี ้  ๘.๒ (๒) 

          ๙. ผลการดำเนินงาน   

 การประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบหลักสูตรปริญญาตรี ๑ ครั้ง และมีการหารือในที่ประชุมกองที่

จัดขึ้นทุกเดือนเป็นประจำ 

          ๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

                               ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

                               (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 ๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

     ไมม่ี 

 ๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

            ไม่มี 
 

                         (ลงชื่อ) พ.ต. หญิง             

                             (ดลยา  เบญจาศิริชัย) 

                               ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.ต.หญิง ศตนันท์ บุพศิริ 

๖. ตัวชี้วัด   แผนปฏิบัติราชการที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์ 

๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๑๐๐ 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๕.๑ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์ 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

   ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

                     (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

       ลงชื่อ ร.ต.หญิง  

  (   ศตนันท์  บุพศิร ิ ) 

                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา 

    ๒๕๖๐ 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.ต.หญิง ศตนันท์ บุพศิริ 

๖. ตัวชี้วัด   รายงานผลการดำเนินงานฯ ที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์ 

๗. เป้าหมาย   ร้อยละ ๑๐๐ 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๕ .๑ (๒(  

๙. ผลการดำเนินโครงการ มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ ที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์ 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

   ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

                     (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

 

       ลงชื่อ ร.ต.หญิง  

  (   ศตนันท์  บุพศิร ิ ) 

                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการการจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการการจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๐ 

๒. ระยะเวลาของโครงการ เม.ย.๖๐ – ธ.ค.๖๐ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ๑) พ.อ. พลพัต  รัตนอนันต์ 

    ๒) พ.ท.หญิง ชัญญาพัทธ์  วิพัฒนานันทกุล 

    ๓) ร.ต.หญิง ศตนันท์  บุพศิริ 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนเรื่องในการจัดการความรู้ กมส. สกศ.รร.จปร. 

๗. เป้าหมาย   ๑ เรื่อง 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๙.๒ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ กมส.ฯ ได้แต่งตั้งอาจารย์ ๓ ท่านจากสายวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นกรรมการ

ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ประจำปี ๒๕๖๐กรรมการผู้รับผิดชอบได้พิจารณานำเนื้อหาบางส่วน จากวิชา

เศรษฐศาสตร์เชิงปฏิบัติการซึ่งสอนให้กับ นนร.ชั้นปีที่ ๔ มาจัดทำเป็นเอกสาร “คู่มือการวางแผนการเงินส่วน

บุคคล” พร้อมส่งมอบเอกสารและซีดี ให้กับคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร. เมื่อปลายภาคการศึกษาที่ 

๑/๖๐ และยังร่วมจัดบอร์ดในงานนิทรรศการการจัดการความรู้ รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สโมสร นนร. 

เมื่อ ๓๑ ส.ค.๖๐ อีกด้วย 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

   ( √  )   บรรลุเป้าหมาย 

                    (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย   

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

       ลงชื่อ พ.อ.  

  (   พลพัต  รัตนอนันต์ ) 

                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

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

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., 

วทร., วทอ. 

๒. ระยะเวลาของโครงการ มี.ค. - ส.ค. ๖๐ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย - 

๔. หน่วยงาน   กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ต.หญิง เพ็ญพรรณ เสนารักษ์ 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนกำลังพลที่เข้ารับการศึกษา 

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๑ นาย / ปี 

๘. มาตรฐาน / ตัวบ่งชี ้  ๒.๔, ๕.๔ 

๙. ผลการดำเนินงาน ไม่มีกำลังพลเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรฯ ตามโครงการ 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ  

   (    )   บรรลุเป้าหมาย 

   ( √ )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ  

   ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

   ไม่มี 

 

      (ลงชื่อ) พ.ต.หญิง      

               ( เพ็ญพรรณ  เสนารักษ์ ) 

             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก 

ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

 

๑. ชื่อโครงการ /กิจกรรม   การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

    ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

๑. ระยะเวลาของโครงการ  ๑ พ .ค .๖๐ – ๓๐ เม. ย  .๖๑  

๒. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๓. หน่วยงาน   กมส .สกศ.รร.จปร.  

๔. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ .ท.ถนัดกิจ  ยามาลี  

๕. ตัวชี้วัด   กำลังพลเข้ารับการศึกษา 

๖. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๓ นาย 

๗. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๒ .๔ ,๔.๕  

๘. ผลการดำเนินโครงการ กำลังพลเข้ารับการศึกษา ๓ นาย 

๙. ความสำเร็จของโครงการ 
  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๐. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 
  ไม่มี 

๑๑. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
                        ไม่มี 

 

 

   (ลงชื่อ) พ.ท. 

                          (ถนัดกิจ  ยามาลี) 

                              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

 

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

    ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

๓. ระยะเวลาของโครงการ  ๑ พ .ค .๖๐ – ๓๐ เม. ย  .๖๑  

๔. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๕. หน่วยงาน   กมส .สกศ.รร.จปร.  

๖. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ .ท.ถนัดกิจ  ยามาลี  

๗. ตัวชี้วัด   กำลังพลเข้ารับการศึกษา 

๘.  เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๑ นาย 

๙. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๒ .๔ ,๔.๕  

๑๐. ผลการดำเนินโครงการ กำลังพลที่เข้ารับการศึกษา ๑ นาย 

๑๑. ความสำเร็จของโครงการ 
      ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

    (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๒. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 
   ไม่มี 

๑๓. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
   ไม่มี 

 

 

(ลงชื่อ) พ.ท. 

                             (ถนัดกิจ  ยามาลี) 

                           ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกใน 

    สถาบันการศึกษา 

    ต่างประเทศ 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ต.หญิง ณริตศา สายสอาด 

๖. ตัวชี้วัด   การบรรลุเกณฑ์จำนวนกำลังพลที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้ง

ไว ้

๗. เป้าหมาย   จำนวนการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกใน 

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า ๑ นาย  

๘. มาตรฐาน/ ตัวบ่งชี ้  ๒.๔, ๕.๔ 

๙. ผลการดำเนินงาน  กมส.ฯ ไม่ได้จัดให้อาจารย์หรือกำลังพลไปศึกษาต่อปริญญาโทหรือปริญญา

เอกในสถาบันต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ  

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (   )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ  

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  

  ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์หรือกำลังมีแรงจูงใจในการไปศึกษาต่อปริญญาโทหรือปริญญา

เอกในสถาบันต่างประเทศมากขึ้น 

 

      (ลงชื่อ) พ.ต. หญิง       

                ( ณริตศา  สายสอาด ) 

             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 



	 ('	

 

สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ. พลพัต รัตนอนันต์ 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม 

๗. เป้าหมาย   ไม่ต่ำกว่า ๑ นาย 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  - 

๙. ผลการดำเนินโครงการ กมส.ฯ ส่งกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นภายใน 

 สกศ.รร.จปร.ดังนี้ 

  ๑) การอบรมเรื่อง การจัดทำแบบประเมินออนไลน์ด้วย Google form เมื่อ ๘ พ.ค.๖๐ เวลา 

๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ ห้องปฏิบัติการ กคศ.ฯ กำลังพลที่เข้าร่วมได้แก่ พ.อ.เสรี วงศ์ชุ่มใจ ร.ต.หญิง ธิริญญา 

เพ็ญญะ และ จ.ส.อ.อรรถวุฒิ ไวยภาษ 

  ๒) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๐ เวลา 

๑๐๐๐-๑๕๐๐ ณ กวส.ฯ กำลังพลที่เข้าร่วมได้แก่ นายมงคล สง่าเพ็ชร 

  ๓) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เมื่อ ๒๓ ส.ค.๖๐ เวลา ๐๘๐๐-

๑๒๐๐ ณ กวส.ฯ กำลังพลที่เข้าร่วมได้แก่ นายมงคล สง่าเพ็ชร 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (   )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  กมส.ฯ ไม่มีขีดความสามารถในการจัดการอบรมได้เอง จึงต้องพึ่งพาหน่วยงานอื่น 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

        ลงชื่อ พ.อ.  

  (   พลพัต  รัตนอนันต์ ) 

                                  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

การส่งเสริมให้กำลังพลมีความสำเร็จในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การส่งเสริมให้กำลังพลมีความสำเร็จในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง 

รับราชการ 

๒. ระยะเวลาของโครงการ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ต.หญิง เพ็ญพรรณ เสนารักษ์ 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนกำลังพลที่สำเร็จการศึกษา 

๗. เป้าหมาย   ไม่ต่ำกว่า ๑ นาย 

๘. มาตรฐาน / ตัวบ่งชี ้  ๒.๔, ๕.๔  

๙. ผลการดำเนินงาน มีการตรวจสอบเงื่อนเวลาที่กำลังพลต้องเข้ารับการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ 

ทำให้สามารถส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งในปีนี้มี

ทั้งสิ้น ๑ นาย 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ  

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ  

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  

  ไมม่ี 

 

      (ลงชื่อ) พ.ต.หญิง      

               ( เพ็ญพรรณ  เสนารักษ์ ) 

             ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 



	 *))	

 

สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการสนับสนุนการจัดทำและการรับรองผลงาน เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการสนับสนุนการจัดทำและการรับรองผลงาน เพื่อขอตำแหน่งทาง

    วิชาการ สภาอาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน   กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.หญิง สาริณี ไกรสังเกตุ 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนผลงานของคณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ที่อยู่ใน

    ขั้นตอนการขอผลงานเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ 

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๒ คน 

๘. มาตรฐาน / ตัวบ่งชี ้  ๒.๑  

๙. ผลการดำเนินงาน  ร้อยละ ๘๐ คณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ มีความรู้

ความสามารถ (ตำแหน่งวิชาการ) การขอผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอประจำทุกปี 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ  

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ  

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  

  ไม่มี 

 

      (ลงชื่อ) พ.อ.หญิง     

               ( สาริณี  ไกรสังเกต ) 

             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 โครงการอบรม E-Learning 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการอบรม E-Learning  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐  ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.ท.หญิง ชัชชนก  เตชะวณิช 

๖. ตัวชี้วัด   ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างวิชาเรียนในระบบ E-Learning ได้  

๗. เป้าหมาย   จำนวน ๒ นาย 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  มาตรฐานที่ ๓  

๙. ผลการดำเนินโครงการ มีผู้เข้าอบรม จำนวนมากว่า ๒ นายและมี ๕ รายวิชา ที่ดำเนินการสร้าง

วิชาเรียนในระบบ E-Learning ได้ ซึ่งได้แก่ วิชาหลักการบริหารรัฐกิจ วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิชา

หลักการบัญชีเพื่อกิจการสวัสดิการ วิชาการบริหารโครงการ และวิชานโยบายสาธารณะเบื้องต้น 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ควรมีการปรับปรุงคุณภาพระบบเครือข่ายภายในกองวิชา เพื่อให้อาจารย์สามารถเข้าถึง

ระบบ E-Learning ได้ง่ายขึ้น 

ลงชื่อ ร.ท.หญิง      

            (ชัชชนก   เตชะวณิช) 

                   ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

การพัฒนาเว็บไซต์ของ กมส .สก ศ .รร.จปร.  

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  การพัฒนาเว็บไซต์ของ กมส .สก ศ .รร.จปร.  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ๒ กิจกรรมย่อย  ได้แก่  การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ทันสมัย และการพัฒนา 

รูปแบบเวบไซต์ให้น่าสนใจ 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท.แดง  ศรีอรุโนภาส 

๖. ตัวชี้วัด   มีเวบไซต์ของกองวิชาที่ใช้งานได้จริง 

๗. เป้าหมาย   มีเวบไซต์ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๑ เวบไซต ์

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๕.๑ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ กมส.สกศ.รร.จปร. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงพัฒนาเวบไซต์ 

กมส.ฯ  และคณะทำงานได้มีการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอย่าง

ต่อเนื่อง  เพื่อให้เวบไซต์ของ กมส.ฯ มีข่าวสาร สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกองวิชาฯ ให้ผู้ที ่มีความสนใจ

สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ และเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน นนร. ได้  และได้ปรับปรุงพัฒนาโดยการ

ช่วยกัน upload ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและข่าวสารต่าง ๆ  ทำให้เวบไซต์มีการเปลี่ยนแปลงน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง

จากการสอบถามกำลังพล กมส.ฯ มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  ในระดับคะแนน ๔.๓๕ จากคะแนน

เต็ม ๕ 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

  ลงชื่อ พ.ท.  

      ( แดง   ศรีอรุโนภาส ) 

             ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

การประเมินจรรยาบรรณ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. 

 

๑.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม    โครงการ การประเมินจรรยาบรรณ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. 

๒.  ระยะเวลาของโครงการ   ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย    - 

๔. หน่วยงาน      กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบ      พ.อ.ภาณุวัตร  อาดำ 

๖. ตัวชี้วัด       จำนวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

๗. เป้าหมาย      จำนวนอาจารย์ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป เกินร้อยละ ๘๐ 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้    ๒.๕  

๙. ผลการดำเนินโครงการ  กมส.ฯ ดำเนินการตามโครงการ การประเมินจรรยาบรรณ อจ.กมส.สก

ศ.รร.จปร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตรงตามวัตถุประสงค์ โดยดำเนินการเป็นข้ันตอน ดังน้ี 

  ๙.๑  คณาจารย์ กมส.สกศ.รร.จปร./ผอ.กมส.รร.จปร. ศึกษาหลักการ หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการ 

รวมท้ังแบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอาจารย์ รร.จปร. 

  ๙.๒  อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. แต่ละท่านทำการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณตนเอง ตามแบบ

ประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

  ๙.๓  ผอ.กมส.รร.จปร. ทำการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. แต่ละท่าน

ตามแบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

  ๙.๔  ผอ.กมส.รร.จปร. สรุปผลการประเมิน แจ้งผลการประเมินให้ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. แต่ละท่านทราบ 

และแนะนำแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ธำรงรักษาไว้ กรณีผ่านเกณฑ์ 

  ๙.๕  อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. แต่ละท่านนำผลการประเมินและคำแนะนำที่ได้รับ ไปพัฒนาและ

ปรับปรุงจริยธรรมและจรรยาบรรณ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ธำรงรักษาไว้ กรณีผ่านเกณฑ์  

  ๙.๖  ผอ.กมส.รร.จปร. นำผลการประเมินที่ได้รับ ไปพัฒนาและปรับปรุงจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. โดยรวม กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ธำรงรักษาไว้ กรณีผ่านเกณฑ์ 

  ๙.๗  สรุปผลการประเมินฯ ดังนี้ 

    ๙.๓.๑ ผลการประเมินตนเอง ระดับดี (คะแนน ๔) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

    ๙.๓.๒ ผลการประเมิน โดยผู้บังคับบัญชา ระดับดี (คะแนน ๔) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

    ๙.๓.๓ ผลการประเมิน แต่ละท่าน ระดับดี (คะแนน ๔) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

    ๙.๓.๔ ผลการประเมิน ภาพรวมของ กมส.ฯ เฉลี่ย ๓.๕๗ (คิดนายทหารสัญญาบัตรทุกนาย) 
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๑๐.  ความสำเร็จของโครงการ 

    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   

    (    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

๑๑.  ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

     ไม่มี 

๑๒.  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการ 

     ไม่มี 

 

             ลงชื่อ พ.อ.   

                                        (ภาณุวัตร     อาดำ)    

                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยใน ระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร. 

  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ   

 ศิลปวัฒนธรรมไทยใน ระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร.  

๒. ระยะเวลาของโครงการ  ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ตามรายวิชาที่ดำเนินการ 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท. ฐนัส  มานุวงศ์  

๖. ตัวชี้วัด   ความพึงพอใจของ นนร. 

๗. เป้าหมาย   ผลการประเมินโดยการสอบถาม มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ คะแนน 

   จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๗.๒ (๑) 

๙. ผลการดำเนินโครงการ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานของ

นักเรียนนายร้อยให้มีความสอดคล้องกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ รร.จปร. โดยเป็นการ

สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีความรู ้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนา โดยอาศัยแนวคิด

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมด้วยการใช้องค์ความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง

หลักการดังกล่าวล้วนมีความเชื่อมโยงกับบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรม กองวิชาฯ จึงดำเนินการจัดกิจกรรมที่

สอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่งสนับสนุนแนวทางการผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการ

ควบคู่กับการทักษะความรู้ด้านการพัฒนา โดยใช้กิจกรรมการศึกษาดูงานของส่วนการศึกษาให้เป็นประโยชน์

สูงสุด ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน กองวิชา

ฯ จึงมีเป้าหมายดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้นักเรียนนายร้อยสามารถเห็นและเรียนรู้ตัวอย่างเชิง

ประจักษ์ และศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาพระราชทานในมิติต่างๆ จากแหล่งความรู้อื่น กองวิชาฯ 

จึงเห็นสมควรบูรณาการกิจกรรมดังกล่าว เข้ากับการศึกษาดูงานประจาปีการศึกษา 2560 ของกองวิชาฯ ซึ่ง 

นนร. ต้องออกไปทัศนศึกษานอกพื้นที่อยู่แล้วให้มีประโยชน์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 

2560 โดยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และจากการ

ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย 

โดยการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ผลการสำรวจพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

ตามรายละเอียดดังนี้ 

 - ระดับความพึงพอใจของ นนร. เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๙ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 
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 - ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรของกองวิชาฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๖ 

คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   

  (    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ควรมีงบประมาณสนับสนุนในหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ตรงกับภาวะความเป็นจริงและอัตรา

เงินเฟ้อที่เกิดขึ้น เนื่องจากบางรายการไม่สามารถทำการใช้จ่ายได้ตามความเป็นจริงหากยึดตามระเบียบของ

กองทัพบกและกรมบัญชีกลาง 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพฒันาปรับปรุงโครงการ 

  ควรมีการบูรณาการรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัด

กิจกรรมดูงานของกองวิชาฯ 

           

             ลงชื่อ พ.ท.   

                                        ( ฐนัส  มานุวงศ์ )    

                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการการจัดกิจกรรมพบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่ 

  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการการจัดกิจกรรมพบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่ 

๒. ระยะเวลาของโครงการ  วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ๑ 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท. ฐนัส  มานุวงศ์  

๖. ตัวชี้วัด   ความพึงพอใจของ นนร. 

๗. เป้าหมาย   ผลการประเมินโดยการสอบถาม มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ คะแนน 

   จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๗.๒ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ จากการที ่กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการและ

กิจกรรมที่สอดคล้องกับการปลูกฝังและส่งเสริมอุดมการณ์ทางทหารทุกปี ได้แก่ กิจกรรม “พบพี่เก่าเล่าเรื่อง

ใหม่” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจของ นนร. เป็นอย่างดียิ่ง เนื่องจากศิษย์เก่าของกองวิชาฯ ที่ถูกเชิญมา

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนะนำแนวทางในการรับราชการในอนาคตให้แก่ นนร. นั้น สามารถทำให้ นนร. 

รุ่นน้องเกิดความกระตือรือร้นและมีอุดมการณ์ในความเป็นทหารมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกองวิชาฯ จึงพิจารณา

เห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ กองวิชาฯ ได้จัดให้มีการ

ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม และจากการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม โดยการสำรวจด้วยแบบสอบถาม ผล

การสำรวจพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ตามรายละเอียดดังนี้ 

 - ระดับความพึงพอใจของ นนร. เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   

  (    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ควรมีงบประมาณสนับสนุนในหมวดค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ตรงกับ

ภาวะความเป็นจริงและอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น เนื่องจากบางรายการไม่สามารถทำการใช้จ่ายได้ตามความเป็น

จริงหากยึดตามระเบียบของกองทัพบกและกรมบัญชีกลาง 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ควรมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่นำประสบการณ์ของรุ่นพี่มาแลกเปลี่ยนกับการจัด

กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนของกองวิชาฯ 
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             ลงชื่อ พ.ท.   

                                        ( ฐนัส  มานุวงศ์ )    

                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินโครงการ 

โครงการการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย 

  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  โครงการการจัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ๔  

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.ท. ฐนัส  มานุวงศ ์

๖. ตัวชี้วัด   ความพึงพอใจของ นนร. 

๗. เป้าหมาย   ผลการประเมินโดยการสอบถาม มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ คะแนน 

   จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๗.๒ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมในโครงการด้านการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของกองวิชาฯ โดยมีวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมให้เกิดความสอดคล้องกับ

เนื้อหาวิชาในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในเรื่อง

ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเป็นสำคัญ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกับการเรียน

การสอนในห้องเรียน กองวิชาฯ จึงมีเป้าหมายดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้นักเรียนนายร้อยสามารถ

เห็นและเรียนรู้ตัวอย่างเชิงประจักษ์ และศึกษาความรู้เชิงคุณธรรมและจริยธรรมจากที่อื ่น กองวิชาฯ จึง

เห็นสมควรบูรณาการกิจกรรมดังกล่าว เข้ากับการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของกองวิชาฯ เพื่อ 

นนร. ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับประสบการณ์ในการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร อันเป็นการใช้ทรัพยากรทาง

การศึกษาอย่างคุ้มค่า 

 ทั ้งนี ้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ ้นในช่วงระหว่างวันที ่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที ่ ๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และ

จากการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมภูม ิป ัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร ่มธงไทย โดยการสำรวจด้วย

แบบสอบถาม      ผลการสำรวจพบว่า ผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู ่ในระดับดีถึงดีมาก ตาม

รายละเอียดดังนี้ 

 - ระดับความพึงพอใจของ นนร. เฉลี่ยเท่ากับ ๔.๘๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 

 - ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรของกองวิชาฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม เฉลี่ย เท่ากับ 

๔.๙๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

    ( √ ) บรรลุเป้าหมาย   

(    ) ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ควรมีงบประมาณสนับสนุนในหมวดค่าตอบแทนวิทยากร ตลอดจนใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ตรงกับ

ภาวะความเป็นจริงและอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น เนื่องจากบางรายการไม่สามารถทำการใช้จ่ายได้ตามความเป็น

จริงหากยึดตามระเบียบของกองทัพบกและกรมบัญชีกลาง 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ควรมีการบูรณาการรายวิชาในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัด

กิจกรรมดูงานของกองวิชาฯ 

 

 

             ลงชื่อ พ.ท.   

                                        ( ฐนัส  มานุวงศ์ )    

                      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

การออกกำลังกายวันพุธ (ห้วง ม.ค. – มี.ค.) 

  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การออกกำลังกายวันพุธ (ห้วง ม.ค. – มี.ค.) 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑  ม.ค. ๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๖๐ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.ท.ภริลพัจ จักร์แสน 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนครั้งของการร่วมกิจกรรมต่อสัปดาห์ 

๗. เป้าหมาย   กำลังพลร่วมกิจกรรม ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๗.๒ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ ผลการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีกำลังพลร่วมกิจกรรม 

    ๑ ครั้งต่อสัปดาห์    

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

 

  ลงชื่อ ร.ท.   

     (   ร.ท.ภริลพัจ จักร์แสน   ) 

                    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



	 **"	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

การตรวจที่พักอาศัยของกำลังพล 

  

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม การตรวจที่พักอาศัยของกำลังพล 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  ร.ท.ภริลพัจ จักร์แสน 

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนครั้งของการตรวจต่อเดือน 

๗. เป้าหมาย   ตรวจเยี่ยมที่พักอาศัยกำลังพล กมส.ฯ ๑ ครั้งต่อเดือน 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๗.๒ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ ผลการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีตรวจเยี่ยมที่ 

    พักอาศัยกำลังพล กมส.ฯ ๑ ครั้งต่อเดือน    

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

  ไม่มี 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ 

  ไม่มี 

 

 

  ลงชื่อ ร.ท.   

     (   ภริลพัจ จักร์แสน   ) 

                 ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



	 **#	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

ปรับภูมิทัศน์ กมส. สกศ. รร. จปร. และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์ กมส. สกศ. รร. จปร. และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  - 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.ยุทธพงษ์  วงศ์อำมาตย ์

๖. ตัวชี้วัด   คะแนนความพึงพอใจ 

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๔ 

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๗.๒ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจ เท่ากับ ๔.๒    

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

            - ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง 

            -  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  

   จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมงานด้านภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม 

 

 

  ลงชื่อ พ.อ.   

            ( ยุทธพงษ์  วงศ์อำมาตย ์) 

                    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 



	 **$	

สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

กิจกรรม ๕ ส.  

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรม ๕ ส.  

๒. ระยะเวลาของโครงการ ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๓. จำนวนกิจกรรมย่อย  ๑ 

๔. หน่วยงาน    กมส.สกศ.รร.จปร. 

๕. ผู้รับผิดชอบหลัก  พ.อ.ยุทธพงษ์  วงศ์อำมาตย ์

๖. ตัวชี้วัด   จำนวนครั้ง 

๗. เป้าหมาย   ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ป ี

๘. มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้  ๗.๒ 

๙. ผลการดำเนินโครงการ มีการจัดกิจกรรม จำนวน ๓ ครั้ง    

๑๐. ความสำเร็จของโครงการ 

  ( √ )   บรรลุเป้าหมาย 

  (    )   ไม่บรรลุเป้าหมาย 

๑๑. ปัญหาและข้อขัดข้องในการดำเนินโครงการ 

           ความต่อเนื่องของกิจกรรม 

๑๒. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงโครงการ  

  ควรมีการตรวจความต่อเนื่องของกิจกรรมทุกเดือน 

 

 

  ลงชื่อ พ.อ.   

            ( ยุทธพงษ์  วงศ์อำมาตย ์) 

                    ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
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