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คํานาํ 
 

แผนปฏิบัติราชการ กองวิชาเคมี ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า           
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับน้ีจัดทํา ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ติดตามและควบคุมการ
ดําเนินงานระดับกองวิชา โดยกําหนด กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งกําหนด
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของทั้งระดับแผนงานและโครงการ/กิจกรรม 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาข้อมูลสําคัญที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
และตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ กองวิชาเคมี 
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่กําหนดตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กองวิชาเคมี หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับน้ีจะเป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์ 
ต่อกองวิชา ส่วนการศึกษาฯ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการปฏิบัติงานติดตาม 
ตรวจสอบ ผลปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถนํามาใช้เป็นข้อมูล ในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป 

                                                     

                                                  พันเอก  

                                                            ( ธนาวัฒน์  แสงสุวรรณ ) 
                                                              ผอ. เคมี สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
   หน้า 

บทนํา     ๑ 
   กล่าวทั่วไป    ๑ 
   วัตถุประสงค์    ๑ 
ภารกิจ    ๑ 

   โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน    ๒ 
   ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ    ๓ 
ความสัมพันธร์ะหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม   ๔ 
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ๑๒ 
สรุปการพัฒนาตามขอ้เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ  
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.   
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒๑ 

ภาคผนวก   ๒๓ 
โครงการในแผนปฏิบัติราชการ เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญัโครงการ 

ชื่อโครงการ   หน้า 
การจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ในระบบสองภาษา เคมี สกศ.รร.จปร. ๒๔ 
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เคมี สกศ.รร.จปร. ๒๖ 
ส่งเสริมการตีพิมพ์/เผยแพรห่รือนําไปใช้ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. ๒๘ 
พัฒนาศักยภาพ เครื่องมือประจําห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ เคมี.สกศ.รร.จปร. ๓๐ 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืน   
 ทั้งภายในและภายนอกประเทศของอาจารย์ เคมี สกศ.รร.จปร. ๓๓ 
สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอกระดับชาติและนานาชาติ  
 เพ่ือการพัฒนานักวิจัย ของอาจารย์ เคมี สกศ.รร.จปร. ๓๕ 
เคมีรอบตัวสู่ชุมชน เคมี สกศ.รร.จปร.   ๓๗ 
 



๑ 
 

บทนํา 
 
กล่าวโดยทั่วไป 
 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์์ที่ ๒  
การผล ิตนายทหารส ัญญาบ ัตรหล ัก ให ้เป ็นผ ู้น ําทางทหารที ่พ ึงประสงค ์ของกองท ัพบก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๕  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ น้ี ประกอบด้วย ๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๘ กลยุทธ์ ๑๗ แผนงาน ๗ โครงการ และ ๒๙ กิจกรรม ซึ่ง เคมี สกศ.รร.จปร. ได้
จัดทําแผนปฏิบัติราชการต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกอง
วิชาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัตถุประสงค์ 
๑. ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 
๒. ส่งเสริมให้ นนร. มีคุณลักษณะความเป็นผู้นํา มีระเบียบวินัย รู้แบบธรรมเนียมของ

กองทัพ 
๓. ส่งเสริมให้ นนร. เป็นสุภาพบุรุษ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

ภารกิจ  
เคมี สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้น

อุดมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 



๒ 
 

โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 
เคมี สกศ.รร.จปร. มีการโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

ทํางานทางวิชาการของอาจารย์และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างกัน โดยมีแผนผังการจัด ดังน้ี 
๑. โครงสร้างองค์กรจัด (Organization Chart) 

 
 

       
       

ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายธุรการ  ฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายห้องปฏิบัติการ 
 

๒. โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 
โครงสร้างการบริหาร และการจัดหน่วยปัจจุบัน 
 

  เคมี สกศ.รร.จปร.   

     
  ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร. 

พ.อ.ธนาวัฒน ์ แสงสุวรรณ 

  
    

     
  รอง ผอ.เคมี สกศ.รร.จปร. 

พ.อ.ปฏิพัทธ์  พากฏิพัทธ ์
  

    

     
     

ธุรการ  ๔  นาย  อาจารย์  ๑๔  นาย  ห้องปฏิบัติการ  ๔  นาย 
 

๑.ร.อ.สุรศักด์ิ  รุ่งสุวรรณ 
๒.จ.ส.อ.ลือศักด์ิ  คําดี 
๓.จ.ส.อ.เอกวุฒิ  คงเจริญ 
๔.ส.อ.หญิง กิตติมา  ภูมิดล 

ประจํากอง 
เสมียน 
เสมียน 
เสมียน 

๑.พ.อ.หญิง พนิตตา  ปัญญาดิลก 
๒.พ.อ.หญิง ประภารัตน์  จันทวาลย์ 
๓.พ.อ.เรืองศักด์ิ  อยู่ชา 
๔.พ.อ.หญิง ภัทรียา  ตัณฑิกุล 
๕.พ.อ.หญิง จิตติมา  หิรัญรัศมี 
๖.พ.ท.หญิง พัดชา  เพ่ิมพิพัฒน์ 
๗.พ.ท.อมรเทพ  สมราช 
๘.พ.ท.หญิง ณัฐมณฑน์  สมราชล้ีจินดา 
๙.พ.ต.หญิง พนมวรรณ  ปานสีทา 
๑๐.พ.ต.หญิง ปวีณา  วัดบัว 
๑๑.ร.อ.หญิง เพ็ญธนา  สมานพันธุ์ 
๑๒.ร.ท.หญิง ชลิตา  เมฆมุกดา 
๑๓.ร.ท.ภัทรพล  คงสุข 
๑๔.ร.ต.หญิง กังสดาล  เอกเจริญ 

อจ.สกศ.ฯ 
อจ.สกศ.ฯ 
ผศ.สกศ.ฯ 
ผศ.สกศ.ฯ 
อจ.สกศ.ฯ 
อจ.สกศ.ฯ 
ผศ.สกศ.ฯ 
ผศ.สกศ.ฯ 
ผศ.สกศ.ฯ 
อจ.สกศ.ฯ 
อจ.สกศ.ฯ 
รรก.อจ.สกศ.ฯ 
รรก.อจ.สกศ.ฯ 
รรก.อจ.สกศ.ฯ 

๑.พ.ท.หญิง จิรญาณ์  จันเกิด 
๒.จ.ส.อ.ยศพนธ์  แสงเงิน 
๓.จ.ส.อ.พัฒนพงษ์  กรมเกตุ 
๔.ส.อ.วสินธุ  ทองอร่าม 

ประจําห้องปฏิบัติการ 
นายสิบห้องปฏิบัติการ
นายสิบห้องปฏิบัติการ
นายสิบห้องปฏิบัติการ

 

 

เคมี สกศ.รร.จปร. 



๓ 

 
ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 
 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ ที่สําคัญ 
ดังน้ี 

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

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

แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
๔. สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา

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

 
 



 

 ๔ 

ความสัมพันธร์ะหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๘ กลยุทธ์ ๑๗ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดกําลังถวาย
ความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุก
โอกาส 

๑. การออกคําสั่ง หรือ จัดทํา รปจ. ในการ
สนับสนุนการถวายความปลอดภัย 

- 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระ
เกี ย ร ติคุณและพระอั จ ฉ ริ ยภาพของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระ
พรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

กําลังพลร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กลยุท ธ์ ที่  ๓   ติดตามเฝ้ าระวั งความ
เคลื่อนไหวของผู้ ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ 
และรายงานการกระทําผิดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

งานตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์ที่เป็นบ่อยทําลายสถาบัน 

ประ เ ด็นยุ ท ธศาสตร์ ที่  ๒  กา รผลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และ
การดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๔ .  แผนงานการสอบคัดเลือกเข้า เป็น
นักเรียนทหารของ ทบ. 

- 

 
 



 

 ๕ 

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

ประ เ ด็นยุ ท ธศาสตร์ ที่  ๒  กา รผลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และ
การดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย (ต่อ) 

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. 
ในระบบสองภาษา 
 

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน    การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. 

โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์/เผยแพร่หรือ
นําไปใช้ประโยชน์ของโครงงานวจิัย นนร. 

การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/
หรือทุนการศึกษา 

๗. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัย นนร. 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา 
อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนาย
ร้อย 

๘. แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

การพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 



 

 ๖ 

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

ประ เ ด็ นยุ ท ธศ าสตร์ ที่  ๒  ก า ร ผลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา 
อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนาย
ร้อย (ต่อ) 

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และโสตทัศนูปกรณ์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

กลยุทธ์ ที่  ๖  พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับ
สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาค เอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง รร.จปร. กับองค์กรและ
สถาบันอุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิ ช าก า รภายนอก  ระ ดับชาติ แ ละ
นานาชาติ  เ พื่ อการ พัฒนานั ก วิ จั ย 
รร.จปร. 

 



 

 ๗ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 

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

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลกูจ้าง ทบ. 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/
กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วม  ให้ มีศักยภาพและ
คุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

- 

 

 
 



 

 ๘ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
(ต่อ) 
 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการ
รวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปใน
ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

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

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร 
เคมีฯ 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการประกันคุณภาพการศกึษา 
เคมีฯ 

การพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เคมีฯ 

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
เคมีฯ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
 
 



 

 ๙ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

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

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศกึษาเพื่อสรุปผลการดําเนินงานปี
การศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการ
พัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๗. แผนงานการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

โครงการการจัดการความรู้ เคมีฯ 
ประจําปี ๒๕๖๐ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร ๑๘ .  แผนงานการ ส่งกํ าลั งพลเ ข้ า รับ
การศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. 
และแผนการใช้ประโยชน์ 

- 

๑๙ .  แผนงานการ ส่งกํ าลั งพลเ ข้ า รับ
การศึกษาในระดับสูง ขึ้นของหลักสูตร
ภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 

- 

๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

- 

 
 



 

 ๑๐ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) ๒๑. แผนงานสง่เสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของกําลังพล 

- 

๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับกําลังพล 

- 

กลยุท ธ์ ที่  ๑๑  การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

การพัฒนาเว็บไซต์ของ สกศ.รร.จปร. 
และกองวิชาฯ 

กลยุท ธ์ ที่  ๑๒  การสร้ า งค่ านิ ยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์ สกศ.รร.จปร. 

การปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์ 

การประเมินจรรยาบรรณ อาจารย์ส่วน
การศึกษา 

๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตกําลงัพล 

ออกกําลังกายวันพุธ ( ห้วง ม.ค. - มี.ค. ) 

ตรวจที่พักอาศัยของกําลังพล 

 



 

 ๑๑ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุท ธ์ ที่  ๑๒  การสร้ า งค่ านิ ยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร (ต่อ) 

๒๖. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

การปรับภูมิทัศน์ สกศ.รร.จปร. และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม ๕ ส. 

 
 



 

 ๑๒ 

รายละเอียดแผนปฏบิัตริาชการ เคมี สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมายปี ๖๐ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์: สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดกําลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 
๑. แผนงานการออกคําสั่ง 
หรือ จัดทํา รปจ. ในการ
สนับสนุนการถวายความ
ปลอดภัย 

- - - - - - - 

เป้าประสงค์: ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
๒. แผนงานการพิทักษ์รักษา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และ
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 

จํานวนกําลังพล  
เคมีฯ 

≥ ร้อยละ ๕๐ พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๙.๑ 

กําลังพลร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จํานวนครั้ง ≥ ๑ ครั้ง พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๙.๑ 

เป้าประสงค์: สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 
กลยุทธ์ที่ ๓  ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระทําผิดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 
๓. แผนงานการใช้มาตรการ
ทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเด
ชานุภาพและการกดดันทาง
สังคม 

จํานวนข้อความ
รวมในการ
ตรวจสอบ 

≥ ๑๐๐ 
ข้อความ 

งานตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อ
สังคมออนไลน์ที่บ่อนทําลาย
สถาบัน 

จํานวนข้อความรวม
ในการตรวจสอบ 

≥ ๑๐๐ ข้อความ ร.ท.ภัทรพลฯ ๙.๑ 



 

 ๑๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสญัญาบัตรหลักใหเ้ป็นผูน้ําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก                             
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมายปี ๖๐ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์: นักเรียนนายร้อยที่สําเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
๔. แผนงานการสอบคัดเลือก 
(ภาควิชาการ) บุคคลเข้าเป็น 
นตท. ในส่วนของ ทบ. 

- - - - - - - 

๕. แผนงานการพัฒนา
หลักสูตร 

การรับรอง
หลักสูตรจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

โครงการการจัดการเรียนการ
สอนให้ นนร. ในระบบสองภาษา 

คะแนนอักษรระดับ 
นนร. ในวิชาที่ศึกษา 
ไม่ต่ํากว่า C 

≥ ร้อยละ ๘๐ พ.อ.หญิง พนิตตาฯ  
พ.อ.เรืองศักดิ์ 

๓.๑, 
๑๐.๑ 

ระดับค่าเฉลี่ยคะแนน
สอบภาษาอังกฤษปี 
๕๙ และ ปี ๖๐ ของผู้
ศึกษา  

คะแนนเฉลี่ยปี ๖๐  
≥ ปี ๕๙ 

พ.อ.หญิง พนิตตาฯ  
พ.อ.เรืองศักดิ์ 

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน     จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การทัศนศึกษาและดูงานของ 
นนร. 

ระดับความพึงพอใจ
ของ นนร.และ
อาจารย์ 

≥ ๔.๐๐ ร.ท.ภัทรพลฯ ๒.๔, 
๕.๔, 
๗.๑ 

โครงการการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning  

คะแนนอักษรระดับ 
นนร. ในวิชาที่ศึกษา 
ไม่ต่ํากว่า C 

≥ ร้อยละ ๗๕ พ.อ.หญิง ประภารัตน์ฯ ๓.๒ 

จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. รายงานข้อมูล นนร. 
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้ ผบช. 
ทราบ 

≥ ๒ ครั้ง/ภาค
การศึกษา 

พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๓.๒ 



 

 ๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสญัญาบัตรหลักใหเ้ป็นผูน้ําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมายปี ๖๐ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ)     

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์/
เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์
ของโครงงานวิจยั นนร.  

จํานวนโครงงานที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่หรือ
นําไปใช้ประโยชน์ 

≥ ร้อยละ ๕๐ พ.ต.หญิง พนมวรรณฯ ๑.๓ 

การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ 
และพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ 
สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือ
ทุนการศึกษา 

จํานวนครั้งการร่วม
กิจกรรมของศิษย์เก่า  

≥ ๑ ครั้ง พ.ต.หญิง พนมวรรณฯ ๑.๔ 

๗. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา   

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และระเบียบวินัย นนร. 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

≥ ๑ ครั้ง/ 
ภาคการศึกษา 

ร.อ.หญิง เพ็ญธนาฯ ๙.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย  
๘. แผนงานการพัฒนาตํารา
เอกสารประกอบการเรียน
การสอน และสื่อการเรียน
การสอน 

จํานวนตําราที่
จัดทําเพื่อ
ประกอบการ
เรียนการสอน 

๑๐ เล่ม การพัฒนาตําราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จํานวนตําราหรือ
เอกสารประกอบ 
การเรียนการสอนที่
ได้รับการพัฒนา 

≥ ร้อยละ ๕๐  
ของรายวิชาที่สอน 

พ.อ.หญิง พนิตตาฯ ๓.๔ (๑) 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของสื่อ
การเรียนการสอน 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.ท.หญิง พัดชาฯ ๓.๔ 
(๑.๓) 

๙. แผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน  

คะแนนความพึง
พอใจของผู้เรียน
ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

≥ ๔.๐๐ โครงการพัฒนาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ์ 

ความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.หญิง จิตติมาฯ    
พ.ท.หญิง จิรญาณ์ฯ   

๓.๔ (๑) 



 

 ๑๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสรา้งความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมายปี ๖๐ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์: มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
๑๐. แผนงานการส่งกําลังพล
เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนา
กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาค เอกชนทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วม
การประชุม/สัมมนากับหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

จํานวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนาฯ 

≥ ๒ นาย ร.อ.หญิง เพ็ญธนาฯ ๒.๔ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้า
อบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

≥ ๒ นาย พ.ท.หญิง จิตติมาฯ ๕.๔ 

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง รร.จปร. กับ
องค์กรและสถาบันอุดมศึกษา
ภายในและต่างประเทศ 

จํานวนผลงาน/
กิจกรรมทางวิชาการ 

๑  ผลงาน/กิจกรรม พ.ท.หญิง ณัฐมณฑน์ฯ ๒.๔, 
๖.๑ 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งาน 
สร้างสรรค ์

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการสนับสนนุการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการภายนอก 
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการ
พัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

จํานวนผลงานที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 

๑ ผลงาน พ.ท.หญิง ณัฐมณฑน์ฯ ๒.๒ 

๑๒. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษ
เพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษา
ต่อของบุตรข้าราชการและ
ลูกจ้าง ทบ. 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

≥ ๔ พ.ท.หญิง พัดชาฯ ๖.๑ 

 



 

 ๑๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสรา้งความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมายปี ๖๐ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๑๒. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ (ต่อ) 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ 
กรรมการวิชาการ/กรรมการ
วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

≥ ๔ พ.ท.หญิง พัดชาฯ ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

≥ ๔ พ.ท.หญิง พัดชาฯ ๖.๑ 

โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ ๔ พ.ท.หญิง พัดชาฯ ๖.๑ 
๖.๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนบัสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมายปี ๖๐ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์: ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- - - - - - - 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 
๑๔. แผนงานการสร้าง
เครือข่ายและการรวมกลุ่ม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

- - - - - - - 



 

 ๑๘ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพฒันาบคุลากร 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมายปี ๖๐ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์: ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  
๑๕. แผนงานพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คะแนนประเมิน
ตนเอง เคมีฯ 

๔.๕๑ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ให้แก่บุคลากร เคมีฯ 

ความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการอบรม 

≥ ๔ พ.ต.หญิง ปวีณาฯ ๘.๒ (๓) 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา เคมีฯ 

การจัดเก็บหลักฐาน
อ้างอิงบนระบบ
ฐานข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.ท.อมรเทพฯ ๕.๑ (๑) 

การพัฒนาแบบประเมิน
อิเล็กทรอนิกส์สําหรับงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เคมีฯ 

จํานวนแบบประเมิน
ออนไลน์ มาตรฐานที่ 
๓ 

≥ ร้อยละ ๕๐ พ.อ.หญิง ประภารัตน์ฯ ๓.๓ 
๕.๑ (๕) 

การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง เคมีฯ ประจําปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

ส่งรายงานการ
ประเมินตนเองตาม
กําหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.ต.หญิง ปวีณาฯ ๕.๑ (๒) 
๘.๒ (๑) 

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อสรุปผลการ
ดําเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ได้รับการ
ประเมิน 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.ต.หญิง ปวีณาฯ ๘.๒ (๒) 

จัดทําแผนปฏิบัติราชการ เคมีฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดทําเป็นรูปเล่ม
สมบูรณ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.ปฏิพัทธ์ฯ   
พ.อ.หญิง ประภารัตน์ฯ 

๕.๑ (๑) 

 



 

 ๑๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมายปี ๖๐ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๑๗. แผนงานการจัดการ
ความรู้ (Knowledge 
Management) 

จํานวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู้  

๑ เรื่อง โครงการการจัดการความรู้        
เคมีฯ ประจําปี ๒๕๖๐ 

จํานวนเรื่องในการ
จัดการความรู้ 

๑ เรื่อง พ.อ.หญิง ภัทรียาฯ - 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 
๑๘. แผนงานการส่งกําลังพล
เข้ารับการศึกษาหลักสูตร
นอก ทบ. ภายใน กห. และ
แผนการใช้ประโยชน์ 

- - - - - - - 

๑๙. แผนงานการส่งกําลังพล
เข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้น
ของหลักสูตรภายในประเทศ 
นอก กห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 

- - - - - - - 

๒๐. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรสําหรับปรนนิบัติ
บํารุงอุปกรณ ์

- - - - - - - 

 
 
 
 
 



 

 ๒๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมายปี ๖๐ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๒๑. แผนงานสง่เสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถของ
กําลังพล 

- - - - - - - 

๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้
และทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้กับกําลังพล 

- - - - - - - 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 
๒๓. แผนงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การพัฒนาเว็บไซต์ของ เคมีฯ จํานวนเว็บไซต์ ๑ เว็บไซต์ พ.ท.หญิง จิตติมาฯ 
จ.ส.อ.เอกวุฒิฯ 

๕.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
๒๔. แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์ เคมีฯ 

คําสั่งแต่งตั้ง ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๒.๕ 

การประเมินจรรยาบรรณ 
อาจารย์ เคมีฯ 

ผลการประเมิน
ระดับดีขึ้นไป 

≥ ๓.๕๑ พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๒.๕ 

๒๕. แผนงานการพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลัง
พล 

จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ร้อยละ ๕๐  การออกกําลังกายวันพุธ  
(ห้วง ม.ค. - มี.ค.) 

จํานวนครั้งทั้งหมด ≥ ๑ ครั้ง ร.ท.ภัทรพลฯ ๗.๒ 

การตรวจที่พักอาศัยของกําลังพล 
เคมีฯ 

จํานวนครั้ง/เดือน ๑ ครั้ง/เดือน พ.อ.ธนาวัฒน์ฯ ๗.๒ 

 
 



 

 ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมายปี ๖๐ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๒๖. แผนงานพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรและ 
นนร. 

≥ ๔ การปรับภูมิทัศน์ เคมีฯ และการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึงพอใจ ≥ ๔ ร.ท.ภัทรพลฯ ๗.๒ 

กิจกรรม ๕ ส. จํานวนครั้ง ≥ ๑ ครั้ง/ปี ร.ท.ภัทรพลฯ ๗.๒ 

 
 

 



๒๑ 
 

 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาจากการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะในการพฒันา การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพศิษย์ 
๑. การสนับสนุนให้ นนร.ได้รับการยกย่องจาก
องค์กรภายนอก 
๒. เคมี สกศ.รร.จปร. ควรส่งเสริมให้ นนร.ผลติผล
งานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
กองทัพ เพ่ือให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
และเป็นที่ยอมรับในระดับกองทัพ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการ
ดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย  
แผนงานท่ี ๖ แผนงานพัฒนาผู้เรียน 
- การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร.    

มาตรฐานด้านที่ ๒ คุณภาพอาจารย์ 
๑. มีอาจารย์ทาํวิจัยน้อยเมื่อเทียบกับอาจารย์
ประจํา 
๒. มีอาจารย์นําผลงานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์
น้อย  

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือ
ทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
แผนงานที่ ๑๑ แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์ 
- โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือ
การพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

มาตรฐานท่ี ๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน  
- - 
มาตรฐานท่ี ๕ การบรหิารและธรรมาภิบาลของ 
สกศ.ฯ 
- ควรมีการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน เช่น เข้าร่วมโครงการเคมีรอบตัวสู่
ชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือ
ทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
แผนงานที่ ๑๒ แผนงานการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
- โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน เคมี สกศ.รร.จปร. 
ได้นําบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม  

มาตรฐานท่ี ๖ ความสัมพนัธ์กับชุมชน/สงัคม 
๑. การบริการวิชาการและวิชาชีพยังไม่ต่อเน่ือง 
๒. การบริการวิชาการและวิชาชีพยังไม่มีความ
ย่ังยืน ไม่สามารถพ่ึงพาตัวเองและดําเนินการโดย
ไม่ใช้งบประมาณของสถาบัน 
๓. ยังไม่มีการได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง 
จากชุมชน/สังคม/กองทัพ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือ
ทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและ
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
แผนงานที่ ๑๒ แผนงานการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 
- โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน 

 



๒๒ 
 

 

ข้อเสนอแนะในการพฒันา การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานด้านที่ ๗ การทํานบุํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
- การให้ นนร. มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการ
ดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย  
แผนงานที่ ๗ แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นํา 
- การส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และระเบียบ

วินัย นนร.   
มาตรฐานด้านที่ ๘ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
- การแสดงผลการพัฒนาคุณภาพกองวิชาอัน
เน่ืองมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ควรกําหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการให้ครบถ้วนพร้อมทั้งกําหนดแนวทางใน
การดําเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ 
เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
แผนงานที่ ๑๕ แผนงานพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
- การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร เคมีฯ 
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

การประกันคุณภาพการศึกษา เคมีฯ 
- การพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ

งานการประกันคุณภาพการศึกษา เคมีฯ 
- การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง เคมีฯ 

ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
มาตรฐานด้านที่ ๙ อัตลักษณ์/เอกลักษณ ์
-  

 
- 

มาตรฐานด้านที่ ๑๐ มาตรการส่งเสริม 
- 

 
- 

 



๒๓ 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

    โครงการในแผนปฏิบัติราชการ เคมี สกศ.รร.จปร. 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๒๔ 
 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ในระบบสองภาษา เคมี สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ :  สกศ.รร.จปร. 

 
๒. หลักการและเหตุผล 
   ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ นนร.มีความจําเป็นต้องใช้ในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
ประกอบกับโลกในปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกับนานาประเทศมากขึ้น นนร.ในบริบทที่จะเป็น
นายทหารหลักของประเทศในอนาคต จึงควรมีความรู้ มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือให้
สามารถสร้างศักยภาพในการจะพัฒนาประเทศต่อไปได้ เคมี สกศ.รร.จปร.จึงได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของภาษาอังกฤษและได้นําภาษาอังกฤษมาใช้เป็นสื่อการสอนในวิชา อาวุธเคมี อาวุธ
ชีวภาพ (CH 5607) เพ่ือส่งเสริมการนําภาษาอังกฤษมาใช้ในการค้นคว้าและสื่อสารทางวิชาการต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือให้ นนร. สามารถค้นคว้า อ่าน และเข้าใจ ภาษาอังกฤษในทางวิชาการเฉพาะทาง 
๓.๒  เพ่ือให้ นนร. นําความรู้และประสบการณ์จากการเรียนโดยใช้สื่อการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษพัฒนาการเรียนและใช้ประโยชน์กับภาษาอังกฤษได้อย่างกว้างขวางย่ิงขึ้น  
 

๔. ตัวชี้วัด 
วัดความรู้ความเข้าใจของนนร. จากผลการสอบ 
 

๕. เป้าหมาย 
นนร. มีความรู้ความเข้าใจ มีคะแนนสอบ 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ๑ พ.ค.๒๕๖๐ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 

 ๗.๑  วางแผน กําหนดวิชาและผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๗.๒  ประชุมวางแผนการดําเนินงานและแบ่งมอบหน้าที่                                                        

 ๗.๓  จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ                                                                    
   ๗.๔  ประเมินความรู้ความเข้าใจของนนร.จากคะแนนสอบ 
   ๗.๕  นําผลที่ได้จากการประเมินมาพิจารณาและปรับปรุงในการศึกษาต่อไป 
 
๘. งบประมาณ  - 
 
 



๒๕ 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑  นนร. สามารถค้นคว้า อ่าน และเข้าใจ ภาษาอังกฤษในทางวิชาการเฉพาะทาง 
๑๐.๒  นนร. นําความรู้และประสบการณ์จากการเรียนโดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

พัฒนาการเรียนและใช้ประโยชน์กับภาษาอังกฤษได้อย่างกว้างขวางย่ิงขึ้น  
 

หมายเหตุ ; 
วิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน การสอน   วิชา อาวุธเคมี อาวุธชีวภาพ (CH 5607) ภาค 1/60 
วิธีการ    ใช้สื่อการสอน (powerpoint) เป็นภาษาอังกฤษ 
อาจารย์ผู้สอน พ.อ.หญิง พนิตตา ปัญญาดิลก พ.อ.หญิง จิตติมา หิรัญรัศมี   

พ.ต.หญิง ปวีณา วัดบัว    ร.อ.หญิง เพ็ญธนา สมานพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เคมี สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ :  กตก.สกศ.รร.จปร. 

 
๒. หลักการและเหตุผล 
   ในปัจจุบันการเรียนการสอนแบบ Passive Learning ที่สอนโดยการบรรยาย เน้นการท่องจํา
น้ันไม่ส่งผลให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร ซึ่งคุณภาพการศึกษาที่ดี ย่อมเกิดจากการสอนที่
เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการท่องจํา ผู้เรียนต้องเรียนรู้วิธีเรียนรู้แบบ Active learning เพ่ือให้
ได้ความรู้และทักษะกระบวนการที่จําเป็นเพ่ือสร้างรากฐานความสําเร็จการศึกษาและหน้าที่การงาน 
    Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการ
ร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ครูต้องลดบทบาทในการสอนและการให้ความรู้แก่ผู้เรียน
โดยตรง แต่ไปเพ่ิมกระบวนการและกิจกรรมที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรม
ต่างๆ ในห้องเรียนมากขึ้น 
     และเน่ืองจาก อจ.เคมี สกศ.รร.จปร. ได้เข้ารับการอบรมในหัวข้อ “การออกแบบและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในช้ันเรียนศตวรรษที่ ๒๑” “การทบทวน
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning” และ “การวัดผลและประเมินจากสภาพจริง 
Authentic Assessment” เคมี สกศ.รร.จปร. จึงได้นําความรู้ที่ได้รับการอบรมมาพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนใน เคมี สกศ.รร.จปร. ให้เป็นแบบ Active Learning  เพ่ือให้ นนร. ได้รับวิธีการสอนที่
หลากหลาย และเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือทํามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือจัดทําต้นแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning  ในภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๖๐ 

๓.๒  เพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  Active Learning  ว่ามีความเหมาะสมและ
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน นนร. หรือไม่ 

๓.๓  เพ่ือขยายผลการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ิมมากขึ้นใน เคมี    
สกศ.รร.จปร. หากผลการประเมินมีความเมาะสมและเกิดประโยชน์  

 
๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑ คะแนนอักษรระดับเฉล่ีย  นนร. ในวิชาที่ศึกษาไม่ตํ่ากว่า C 
๔.๒ นนร. มีกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนเพ่ิมขึ้น 
 

๕. เป้าหมาย 
คะแนนอักษรระดับเฉลี่ย นนร. ในวิชาที่ศึกษาไม่ตํ่ากว่า C มีจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับ  

ร้อยละ ๖๖ 



๒๗ 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
          ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๖๐  
      ๖.๑ เริ่มต้น : ก.ย. ๖๐ 
     ๖.๒ สิ้นสุด : ธ.ค. ๖๐ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑  จัดทําแผนการศึกษาแบบ Active Learning ในวิชาปฏิบัติการเคมีทั่วไป (CH 1002) 
๗.๒  ดําเนินการสอนโดยใช้แผนการศึกษาแบบ Active Learning ในวิชาปฏิบัติการเคมี
ทั่วไป (CH 1002) ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ 

 ๗.๓  ประเมินผลการเรียนการสอนแบบ Active Learning  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี     
๒/๒๕๖๐                                                                             
   ๗.๔  นําผลที่ได้จากการประเมินมาพิจารณาความเหมาะสมและประโยชน์ที่ส่งผลต่อ นนร. 
หากผลการประเมินมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์นํามาขยายผลต่อไป 
    
๘. งบประมาณ  - 
 
๙. การติดตามประเมินผล 

ผลการศึกษาของ นนร. 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑  นนร. เกิดความกระตือรือร้นในการทํากิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนมากขึ้น 
๑๐.๒  การเรียนการสอนแบบ  Active Learning มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ 

นนร. 
๑๐.๓  มีการขยายผลให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning ใน เคมี        

สกศ.รร.จปร. เพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

โครงการส่งเสริมการตีพิมพ/์เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หน่วยเจ้าของกิจกรรม : เคมี สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีการส่งเสริม นนร. ให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการเรียนและ
การดําเนินงานวิจัย นอกจากน้ีในปัจจุบัน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งตัวบ่งช้ีด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จัดเป็นตัวบ่งช้ี
หน่ึงที่ สมศ. ต้องทําการประเมินและรับรองมาตรฐานให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ  ดังน้ัน เคมี สก
ศ.รร.จปร. จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการสนับสนุนการวิจัยของ นนร. เพ่ือตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ และการนําไปใช้ประโยชน์ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมการตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. 
 

๔. ตัวชี้วัด 
จํานวนโครงงานวิจัยของ นนร. ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ 
 

๕. เป้าหมาย 
เคมี สกศ.รร.จปร. มีจํานวนโครงงานวิจัยของ นนร. ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ 

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ ของจํานวนโครงงานวิจัยของ นนร. ทั้งหมด 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ :  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 
  ๗.๑  ดําเนินการด้านการสนับสนุนการทําโครงงานวิจัยของ นนร. 
 ๗.๒  จัดหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนการทําโครงงานวิจัยของ นนร. 
 ๗.๓  ดําเนินการสืบค้นหัวข้อวิจัย ข้อมูลต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้ศักยภาพการดําเนินงานวิจัย 
 ๗.๔  เฝ้าติดตามประสิทธิภาพการดําเนินงานวิจัย ตามตัวบ่งช้ีการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ เคมี สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๕  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือดูงานด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
 
๘. งบประมาณ : ตามท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยเหนือ 
 



๒๙ 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
 เคมี สกศ.รร.จปร. ดําเนินการติดตามผล ประเมินผล และรายงานผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑  เคมี สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และการพัฒนา 
 ๑๐.๒  เคมี สกศ.รร.จปร. มีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้งานได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อ
การนําไปต่อยอดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพ เครื่องมือประจําห้องปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์ เคมี.สกศ.รร.จปร.    
ประกอบแผนการปฏิบัติงาน เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 
ห้องปฏิบัติการกองวิชาเคมี เป็นห้องปฏิบัติการหน่ึงในส่วนการศึกษา ที่มีภารกิจในการ

ฝึกศึกษา และการวิเคราะห์วิจัย ให้แก่นักเรียนนายร้อย และคณาจารย์ส่วนการศึกษา ซึ่งรวมถึง การ
วิเคราะห์หาโลหะหนัก การวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางเคมี รวมถึงการ
พัฒนาการวิเคราะห์สารประกอบในวัตถุระเบิด และสารเคมีทางทหารที่ปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อม  

๑.๒ ความจําเป็น/ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
เคมี สกศ.รร.จปร. ได้รับอนุมัติงบประมาณตามโครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ จัดซื้อ

สิ่งอุปกรณ์ประจําห้องปฏิบัติการ โดยงบประมาณของ ทบ. ปี ๒๕๕๒ ดังน้ี 
๑.๒.๑ ห้องปฏิบัติการเคมีทั่วไป  รวม ๙ รายการ  จํานวนเ งิน   ๓ ,๐๗๓ ,๖๐๐ 

บาท 
๑.๒.๒ ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  รวม ๓ รายการ  จํานวนเ งิน   ๔ ,๔๔๕ ,๐๐๐ 

บาท 
โดยส่ิงอุปกรณ์ประจําห้องปฏิบัติการดังกล่าว ใช้ในการเรียนการสอน โครงงานวิจัยทั้ง

ของอาจารย์ และ นนร. (ผนวก ข.) รวมถึงความร่วมมือในการทําวิจัยกับหน่วยงานอ่ืน เน่ืองจาก สิ่ง
อุปกรณ์ประจําห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับไม่มีงบประมาณ ในการปรนนิบัติบํารุงจําเป็นต้องมีการ
บํารุงรักษาเพ่ือให้สิ่งอุปกรณ์มีอายุการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสนับสนุนงานฝึกศึกษา โครงงานวิจัยของนักเรียนนายร้อย งานวิจัยของอาจารย์ส่วน
การศึกษา และเป็นห้องปฏิบัติการกลางเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาข้างเคียง  
 
๓. ความเป็นไปได้ของโครงการ 
 เคมี สกศ. รร.จปร.  มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องปฏิบัติเคมี สกศ. รร.จปร. ที่สามารถดูแลทําความ
สะอาดและปรนนิบัติบํารุงเบ้ืองต้นต่อสิ่งอุปกรณ์ประจําห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติได้ 
แต่เพ่ือศักยภาพในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน และยืดอายุการใช้งาน จําเป็นต้อง
ใช้เจ้าหน้าที่ หรือช่างเทคนิคเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์ประจําห้องปฏิบัติการ ทําการสํารวจ และปรับปรุง
ระบบให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานขึ้น 
 
๔. แผนงานในการดําเนินโครงการ 

๔.๑ รายละเอียดในการดําเนินงาน 
๔.๑.๑  ดําเนินการเสนอโครงการตามข้ันตอนจนได้รับอนุมัติให้ดําเนินการ 



๓๑ 
 

๔.๑.๒  ดําเนินการจ้างบริษัท/ห้างร้าน ประเมินราคาค่าปรนนิบัติบํารุงพร้อมออก
ใบรับรอง 

๔.๑.๓  ทําการประเมินผลการทํางานของสิ่งอุปกรณ์ประจําห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
๔.๒ ระยะเวลา และขั้นตอนการทํางาน (เป็น Chart) 
 

แผนการดําเนินงาน ระยะเวลาการดําเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ม.ค. - ก.พ. มี.ค. – เม.ย. พ.ค. - ก.ค. ส.ค. - ก.ย. 

๑.   เสนอโครงการและอนุมัติโครงการ xxx    
๒.  บริษัท/ห้างร้านประเมินราคาฯ  xxx   
๓.  บริษัท/ห้างร้าน ดําเนินการ   xxx  
๔.  ประเมิน/สรุป    xxx 
 
๕. ระยะเวลา 

ระยะเวลาการดําเนินงาน ประมาณ ๑ ปี เมื่อได้รับอนุมัติฯ 
 

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ทําให้กองวิชาเพ่ิมศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์หาสารประกอบต่างๆ  ในสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงคุณสมบัติของสารเคมีที่ศึกษา และเพ่ิมความเช่ือมั่นของผลการวิเคราะห์โดยเครื่องมือที่ได้
มาตรฐาน 
 ๒. ทําให้หน่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์และงานวิจัย เน่ืองจากเคร่ืองมือที่
ใช้         มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
 ๓. ทําให้มีเครื่องมือที่รองรับการฝึกศึกษา และยืดอายุการใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุด  
 
๗. ความต้องการงบประมาณ (รายละเอียด ผนวก ก.) 

ค่าอุปกรณ์/บํารุงรักษา อุปกรณ์ประจําห้องปฏิบัติการ เคมี สกศ. รร.จปร. รวม ๑๗๙,๐๐๐ 
บาท (หน่ึงแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามตาราง 

 

ลําดับ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
ค่าบํารุงรักษาประจําปี/ ค่า
ปรั บแ ต่ งความ ถูก ต้องของ
เครื่องมือ (calibrate) (บาท) 

๑ 
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสาร และส่วนประกอบ (High 
Pressure Liquid Chromatograph) WATERS 
รุ่น 600 E System 

23,540 

๒ 
เครื่องอะตอมมิคแอบซอร์บช่ัน สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ 
(Atomic absorption spectrophotometer) Thermo 
Fisher รุ่น iCE3500 

45,000 



๓๒ 
 

ลําดับ เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
ค่าบํารุงรักษาประจําปี/ ค่า
ปรั บแ ต่ งความ ถูก ต้องของ
เครื่องมือ (calibrate) (บาท) 

๓ เครื่องยูวี-วีซีเบิล สเปคโฟโตมิเตอร์ (UV-Visible 
spectrophotometer) Shimadzu model UV-1800 47,080 

๔ เครื่องช่ังไฟฟ้า 4 ตําแหน่ง Satorius  
รุ่น ED224S 27,000 

๕ 

ระบบผลิตนํ้าบริสุทธ์ิ (water purification system) 
Millipore สําหรับใช้กับเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณสาร 
(HPLC), เครื่องอะตอมมิคแอบซอร์บช่ัน สเปคโตรโฟโต
มิเตอร์ (AAS) และเคร่ืองยูวี-วีซีเบิล สเปคโฟโตมิเตอร์ 

35,380 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืน     
ทั้งภายในและภายนอกประเทศของอาจารย์ เคมี สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านการสอนและการ
ดําเนินงานวิจัยเป็นจํานวนมาก อีกทั้งมีงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ในทุกภาคการศึกษาทั้งน้ี
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร.กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืนเป็นการ
เพ่ิมขีดความสามารถในเชิงวิชาการของอาจารย์ เคมี สกศ.รร.จปร.ให้กว้างขวางย่ิงขึ้น เพ่ือให้มีการทํา
วิจัยร่วมกันเพ่ือขยายแขนงความรู้ในเชิงลึกมากขึ้นเพ่ือการต่อยอดในอนาคตทั้งน้ี เคมี สกศ.รร.จปร.
จึงต้องจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร.กับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์เคมี  
สกศ.รร.จปร.ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 
๔. ตัวชี้วัด 
 จํานวนอาจารย์ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง  รร .จปร .  กับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
 
๕. เป้าหมาย 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ในกองวิชา เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างน้อย 1 
นาย 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑ มีอาจารย์ในกองวิชา เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. 
กับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 ๗.๒ มีดําเนินการวิจัยของบุคลากรภายใน เคมี สกศ.รร.จปร.ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  



๓๔ 
 

 ๗.๓ เฝ้าติดตามประสิทธิภาพการดําเนินงานวิจัย และการรายงานผลการวิจัย การ
นําเสนอในรูปแบบของบทความวิชาการ ตามตัวบ่งช้ีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์ ของ เคมี สกศ.รร.จปร. 
 
๘. งบประมาณ : - 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 เคมี สกศ.รร.จปร. ดําเนินการติดตามผล ประเมินผล และรายงานผลให้ สกศ.รร.จปร.
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ในกองวิชา เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างน้อย 1 
นาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

โครงการสนับสนนุการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอกระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนา
นักวิจัย ของอาจารย์ เคมี สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน เคมี สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถท้ังทางด้านการสอนและการ
ดําเนินงานวิจัยเป็นจํานวนมาก อีกทั้งมีงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ในทุกภาคการศึกษาและใน
ปัจจุบัน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้
เข้ามามีบทบาทสําคัญในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งทั่วประเทศ
ไทย ซึ่งตัวบ่งช้ีด้านการพัฒนาบุคคลากรก็เป็นด้านหน่ึงที่ เคมี สกศ.รร.จปร. ให้ความสําคัญทั้งน้ีการ
เพ่ิมจํานวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการพัฒนา
บุคคลากรของ เคมี สกศ.รร.จปร.ทั้งน้ี เคมี สกศ.รร.จปร.จึงจัด โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการภายนอกระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือการยกระดับและพัฒนาคุณภาพของ เคมี         
สกศ.รร.จปร. ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการการทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์เคมี  
สกศ.รร.จปร. ให้ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอกระดับชาติและนานาชาติ 
 
๔. ตัวชี้วัด 
 จํานวนบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ 
 
๕. เป้าหมาย 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีจํานวนบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และ/
หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 บทความ 
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 
  ๗.๑) จัดหาช่องทางการนําเสนอบทความ เช่น การจัดหาแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  
  ๗.๒) เฝ้าติดตามประสิทธิภาพการดําเนินงานวิจัย และการรายงานผลการวิจัย 
การนําเสนอในรูปแบบของบทความวิชาการ ตามตัวบ่งช้ีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของ เคมี สกศ.รร.จปร. 



๓๖ 
 

๘. งบประมาณ : - 
 
๙.   การติดตามประเมินผล 
 เคมี สกศ.รร.จปร. ดําเนินการติดตามผล ประเมินผล และรายงานผลให้ สกศ.รร.จปร.
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เคมี สกศ.รร.จปร. มีจํานวนบทความทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ และ/
หรือระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 บทความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

โครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน เคมี สกศ.รร.จปร.   
ประกอบแผนการปฏิบัติงาน  เคมี สกศ.รร.จปร.  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
   การบริการวิชาการและวิชาชีพของ เคมี สกศ.รร.จปร. เป็นงานที่สําคัญอย่างย่ิงที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน สังคม และกองทัพ เพ่ือสนับสนุนให้ข้าราชการและนนร.นําความรู้และ
ประสบการณ์ความเช่ียวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และ
เสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ นอกจากน้ี ทางเคมี สกศ.รร.จปร.ยังได้รับ
ประโยชน์ในการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ อันจะนํามาสู่การพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่างๆ เช่น งานวิจัย ตํารา รายวิชาและ/
หรือหลักสูตร   เพ่ือให้มีการเข้าถึงหลักการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ือง ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เคมี สกศ.รร.จปร. มีความยินดีเป็นอย่างย่ิงในการให้การสนับสนุนและส่งเสริม
ข้าราชการและนนร. จาก เคมี สกศ.รร.จปร. ไปบริการวิชาการให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกสถาบันเพ่ือให้ชุมชน สังคม และกองทัพ เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น 
 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์ความเช่ียวชาญไปบริการวิชาการแก่ชุมชนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๓.๒  เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนมาพัฒนาการเรียนการ
สอนเอกสารคําสอน/รายวิชา/ตํารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่างๆ  
 
๔. ตัวชี้วัด 

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

๕. เป้าหมาย 
มีผลการประเมินคะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าหรือเท่ากับ  ๔ จาก

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ๑ พ.ค. ๖๐ - ๓๐ เม.ย. ๖๑ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการเคมีรอบตัวสู่ชุมชน                                                               
๗.๒  ประชุมแบ่งมอบหน้าที่และวางแผนการดําเนินงาน   



๓๘ 
 

 ๗.๓  ดําเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการในการทําสบู่เหลวสมุนไพร และยาหม่องสมุนไพร ที่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมตําบลตอไม้แดง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก และประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ                                                                                 
   ๗.๔  ติดตาม รายงานผลเพื่อสรุป และนําผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปี
การศึกษาต่อไป 
   ๗.๕  นําความรู้และประสบการณ์จากการบริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน/
งานวิจัยของกองวิชาเคมีฯ 
 
๘. งบประมาณ  
  ๘.๑ วัสดุอุปกรณ์ทําสบู่เหลวสมุนไพร ๑,๐๐๐ บาท 
  ๘.๒ วัสดุอุปกรณ์ทํายาหม่องสมุนไพร ๑,๒๕๐ บาท 
 
๙. การติดตามประเมินผล 

๙.๑  แบบสอบถามความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการนําความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

๙.๒  เอกสารประกอบคําสอน/ตํารา/งานวิจัยที่ได้มีการนําความรู้/ประสบการณ์จากการ
บริการวิชาการมาพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๐.๑  เพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการการเรียนการสอนหรือการวิจัย
ของสถาบันและเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ 

๑๐.๒  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน เสริมรายได้ของ
ครอบครัวหรือนําไปประกอบเป็นอาชีพ ตลอดจนเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกําลังพล  นักเรียน
นายร้อยและชุมชน 
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