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คํานํา 
 

แผนปฏิบัติราชการ กองวิชา วิศวกรรมโยธา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระ
จุลจอมเกลา ปการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้จัดทํา ข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน ติดตามและ
ควบคุมการดําเนินงานระดับกองวิชา โดยกําหนด กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมท้ัง
กําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ตัวชี้วัด และคาเปาหมายของท้ังระดับแผนงานและโครงการ/
กิจกรรม อยางเปนรูปธรรม โดยพิจารณาขอมูลสําคัญท่ีเก่ียวของ ไดแก ผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปการศึกษา ๒๕๕๙  ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโดย คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สวนการศึกษาฯ  ป
การศึกษา ๒๕๕๙และตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหการปฏิบัติราชการของ 
กองวิชาวิศวกรรมโยธา เปนไปตามมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีกําหนดตามระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะเปนเอกสารท่ี
เปนประโยชน ตอกองวิชา สวนการศึกษา ฯ และโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในการ ปฏิบัติงาน
ติดตาม ตรวจสอบ ผล ปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถนํามาใชเปนขอมูล ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องตอไป 

 

                                                  พันเอก  

 (ชวน  จันทวาลย) 
ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 หนา  

บทนํา    
กลาวท่ัวไป  ๑  
วัตถุประสงค  ๑  

ภารกิจ  ๑  
โครงสรางองคกรและการปฏิบัติงาน  ๒    
สวนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ  ๓  
ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ๔ 
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๒ 
สรุปการพัฒนาตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ ๒๙ 

การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.   
ปการศึกษา ๒๕๕๙        

ภาคผนวก  ๓๑  
โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ ๓๒ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญโครงการ 

ช่ือโครงการ  หนา 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร         ๓๕ 
โครงการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน      ๔๐ 
โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ      ๔๕ 
โครงการแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  ๕๐ 

สยามบรมราชกุมาร ี
โครงการแขงขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๑      ๕๒
โครงการงานวิจัยของ นนร. ตอน วย.       ๕๔ 
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสูระบบงานประจํา    ๕๙ 
โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ      ๖๔ 
โครงการสงเสริมใหกําลังพลมีความตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ  ๖๙ 
โครงการทัศนศึกษาสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในระหวางการศึกษา  ๗๔ 

ดูงานของ นนร. 
โครงการทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร      ๗๖ 
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและเว็บไซตกองวิชาวิศวกรรมโยธา    ๘๑ 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของกองวิชาวิศวกรรมโยธา      ๘๖ 
โครงการสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบัน  ๙๑ 

การศึกษาตางประเทศ 
โครงการสงผูบริหารและอาจารยเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและ  ๙๕ 

ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  
โครงการสงเสริมเพ่ืองานวิจัยของอาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธา    ๑๐๐ 
โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการบริการวิชาการแกสังคมในหนวยงานอ่ืน ๑๐๖ 

ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  
โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเปนอาจารยท่ีปรึกษา/ กรรมการวิทยากร/  ๑๐๘ 

กรรมการวิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ/   ๑๑๐ 

ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหนวยงานอ่ืน 
โครงการถายทอดเทคโนโลยีใชคอนกรีตผสมน้ํายางพาราพัฒนาสระน้ําตานภัยแลง  ๑๑๒ 
โครงการพัฒนาคูสงน้ําเฟอรโรซีเมนตผสมน้ํายางพาราสําหรับใชในระบบชลประทานไรนา ๑๑๔ 
 

 



๑ 
 

 

บทนํา 
 
กลาวโดยท่ัวไป 
 แผนปฏิบัติราชการ  กวย.สกศ.รร.จปร. ประกอบดวย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร คือ ประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษ รักษา และ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  
การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความรวมมือกับสถาบันและองคกรตางๆ ประเด็นยุทธศาสตร  
ท่ี ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน และประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ประกอบดวย ๕ประเด็น
ยุทธศาสตร๑๒ กลยุทธ๒๖ แผนงาน ๒๑  โครงการ และ ๔๔ กิจกรรมซ่ึง กวย.สกศ.รร.จปร.ไดจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานกองวิชาให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค 
๑. ผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีพ้ืนฐานความรูดานวิชาการ ดานวิศวกรรมโยธาให เพียงพอ

ตอการปฏิบัติหนาท่ีนายทหารสัญญาบัตร 
๒. สงเสริมให นนร.มีคุณลักษณะความเปนผูนํา มีระเบียบวินัย รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ 
๓. สงเสริมให นนร.เปนสุภาพบุรุษ และเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม 

ภารกิจ  
สกศ. รร.จปร. เปนหนวยข้ึนตรงของ สกศ. รร.จปร. มีหนาท่ีใหการศึกษาวิทยาการข้ัน

อุดมศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 
 
 



๒ 
 

 

โครงสรางองคกรและการปฏิบัติงาน 
กวย.สกศ.รร.จปร. มีการโครงสรางองคกรและโครงสรางการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

ทํางานทางวิชาการของอาจารยและสงเสริมความสามัคคีระหวางกัน โดยมีแผนผังการจัดดังนี้ 
1. โครงสรางองคกร (Organization Chart) 

 
 

 
2. โครงสรางการปฏิบัติการ (Activity Chart)  

 
พ.อ.ผศ.ชวนฯ พ.ต.หญิง สุทธิวรรณฯ  พ.อ.ณัฐภูมิฯ ร.ท.ชลิตฯ                     พ.อ.รศ.
ปรีชาฯ              จ.ส.อ.ภานุพงศฯ              พ.อ.วสันตฯ ส.อ.รชตฯ 

ส.อ.หญิง กาญจนาฯพ.อ.ผศ.ณัฐพรฯ 
             ส.อ.เอกนรินทรฯ               พ.ต.ธนกรฯ 
      นายทรงยศฯ พ.ต.ธนิตเชษฐฯ 
พ.ต.พีรศักดิ์ฯ 
             ร.อ.ตองการฯ 
      ร.อ.ธัชชายฯ 
          ร.อ.กฤษฎาฯ 
      ร.ท.ฐาวัฒนฯ 
                ร.ท.จิรวัฒนฯ 
 
 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

ฝายบริหาร ฝายธุรการ ฝายวิชาการ ฝายหองปฏิบัติการ 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

ฝายบริหาร ฝายธุรการ ฝายวิชาการ ฝายหองปฏิบัติการ 



๓ 
 

 

สวนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 
 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ประกอบไปดวย สวนตางๆ ท่ีสําคัญ 
ดังนี้ 

๑. บทนํา แสดงใหเห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการกวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา 
๒๕๖๐ 

๒. ความสัมพันธระหวางประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
๓. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวย. สกศ. รร.จปร.  ปการศึกษา ๒๕ ๖๐แสดงถึง

แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมท้ังตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 
๔. สรุปการพัฒนาตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 



 

 ๔ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบดวย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร ๑๒ กลยุทธ ๒๖ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑การพิทักษรักษา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

 

กลยุทธท่ี ๑ สนับสนุนการจัดกําลังถวาย
ความปลอดภัยและถวายพระเกียรติใน
ทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออกคําสั่ง หรือ จั ด
ทํารปจ . ในการสนับสนุนการถวายความ
ปลอดภัย 

กวย.สกศ.ฯ ดําเนินการตามคําสั่ง/รปจ.ในการ
สนับสนุนการถวายความปลอดภัย 

กลยุทธท่ี ๒ สนับสนุนการเผยแพรพระ
เกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

๒. แผนงานการพิทักษรักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 

กําลังพลรวมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพร
ชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
กําลังพลรวมกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
บริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศล 

กลยุทธท่ี ๓   ติดตามเฝาระวังความ
เคลื่อนไหวของผูท่ีไมหวังดีตอสถาบันฯ 
และรายงานการกระทําผิดตอหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใชมาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

งานตรวจสอบเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลนท่ี
บอนทําลายสถาบัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทาง
ทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการดําเนินการฝกนักเรียนนายรอย 

๔. แผนงานการสอบคัดเลือก บุคคลเขา
เปน นตท. ในสวนของ ทบ.(ภาควิชา 
การ) 

การพัฒนาการสอบคัดเลือก (ภาควิชาการ) 
บุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. (ทบ.) 

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 
โครงการการจัดการเรียนการสอนให นนร. ใน
ระบบสองภาษา 
โครงการประเมินผลหลักสูตร รร.จปร. 
(ปรับปรุง ๒๕๕๘) กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
โครงการปรับปรุงหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง 
๒๕๕๘) กองวิชาวิศวกรรมโยธา 



 

 ๕ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทาง
ทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการดําเนินการฝกนักเรียนนายรอย  
(ตอ) 

๖. แผนงานพัฒนาผูเรียน     การทัศนศึกษาของ นนร. 

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning  
การจัดอาจารยท่ีปรึกษาใหแก นนร. 

การตีพิมพ/เผยแพรหรือนําไปใชประโยชนของ
โครงงานวิจัย นนร.  
โครงการสนับสนุนการเขารวมประชุมและ
กิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาต ิ
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการแขงขันทาง
วิชาการ:                                                                              
  ๑. การแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิง
ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
๒. โครงการแขงขันคอนกรีตมวลเบา 

การเชิญศิษยเกามาใหความรู และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือ
ทุนการศึกษา 

๗. แผนงานการเสริมสรางคุณลักษณะ
ผูนํา 

การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย นนร. 
การปฐมนิเทศ  นนร. 

การปจฉิมนิเทศ นนร. 

การรับแถว นนร. 

 



 

 ๖ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

 กลยุทธท่ี ๕  พัฒนาการสนับสนุน
การศึกษา อบรม และการดําเนินการฝก
นักเรียนนายรอย 

๘. แผนงานการพัฒนาตําราเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และสื่อการ
เรียนการสอน 

การพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ 
โครงการปรับปรุงหองเรียน ๒ (หอง Slope) 
กวย.ฯ 
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ข.๒ เพ่ือ
เตรียมพรอมในการประชุมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 
๒๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความ
รวมมือกับสถาบันและองคกรตาง ๆ 

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนากลไกในการสราง
ความสัมพันธอันดีรวมท้ังการสรางความ
รวมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร 
กับสถาบันและองคกรตาง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการสงกําลังพลเขารวมการ
ประชุม/ สัมมนากับหนวยงานท้ังของ
ภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในประเทศ
และตางประเทศ 

การสงผูบริหาร/อาจารยเขารวมการประชุม/
สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
การสงบุคลากรสายสนับสนุนเขาอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 
โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 
รร.จปร. กับองคกรและสถาบันอุดมศึกษา
ภายในและตางประเทศ 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสรางสรรค 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพผลงานทาง
วิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ือการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 
โครงการอบรมอาจารยใหม 

 
 
 



 

 ๗ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความ
รวมมือกับสถาบันและองคกรตาง ๆ (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๖  พัฒนากลไกในการสราง
ความสัมพันธอันดีรวมท้ังการสรางความ
รวมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับ
สถาบันและองคกรตาง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ (ตอ) 

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารยสอนพิเศษเพ่ือ
สงเคราะหการสอบเขาศึกษาตอของบุตร
ขาราชการและลูกจาง ทบ. 
การสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเปน
อาจารยท่ีปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ
ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
การสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการ
เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ / ผูเช่ียวชาญ 
/ ผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหนวยงานอ่ืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 

กลยุทธท่ี ๗  การชวยเหลือ สนับสนุนและ
สงเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพ้ืนฐาน
ของการมีสวนรวม ใหมีศักยภาพและ
คุณภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง
ยั่งยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืน 

โครงการถายทอดเทคโนโลยีคอนกรีตผสม
นํ้ายางพาราพัฒนาสระนํ้าตานภัยแลง 
โครงการพัฒนาคูสงนํ้าเฟอรโรซีเมนตผสม
นํ้ายางพาราสําหรับใชในระบบ
ชลประทานไรนา 

กลยุทธท่ี ๘ สนับสนุนการเสริมสรางความ
เขมแข็งของเครือขายประชาชนและการ
รวมกลุมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูของประชาชนใหเปนไปใน
ทิศทางและเปาหมายเดียวกัน 

๑๔. แผนงานการสรางเครือขายและการ
รวมกลุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เปนอยูของประชาชน 

ไมม ี

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธท่ี ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจท่ี
ไดรับมอบ เปนไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

การประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
ประกันคุณภาพ กวย.สกศ.ฯ พิจารณาตัว
บงช้ีและเกณฑการบรรลุเปาหมาย 
ประจําป ๒๕๖๐ 

 
 



 

 ๘ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

   โครงการสงเสริมความรูความเขาใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากร 
กวย.สกศ.รร.จปร. 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการพัฒนาแบบประเมิน
อิเล็กทรอนิกสสําหรับงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

การรับการตรวจเยี่ยมกองวิชาในการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๙ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจท่ี
ไดรับมอบ เปนไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ (ตอ) 

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพ่ือสรุปผลการดําเนินงานป
การศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการ
พัฒนาในปการศึกษา ๒๕๖๐ 
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กวย.สก
ศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๗. แผนงานการจัดการความรู 
(Knowledge Management) 

โครงการการจัดการความรู  กวย.ฯ 
ประจําป ๒๕๖๐ 

กลยุทธท่ี ๑๐ การพัฒนาบุคลากร ๑๘. แผนงานการสงกําลังพลเขารับการ 
ศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. และ
แผนการใชประโยชน 

ไมม ี

๑๙. แผนงานการสงกําลังพลเขารับการ 
ศึกษาในระดับสูงข้ึนของหลักสูตร
ภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช
ประโยชน 

การสนับสนุนกําลังพลเขารับการศึกษา
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ  
การสนับสนุนกําลังพลเขารับการศึกษา
ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ  
การสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบัน 
การศึกษาตางประเทศ 

 
 
 



 

 ๑๐ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๑๐ การพัฒนาบุคลากร (ตอ) ๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 
โครงการสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 

๒๑. แผนงานสงเสริมและพัฒนาขีดความ 
สามารถของกําลังพล 

การสงเสริมใหกําลังพลมีความสําเร็จใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับ
ราชการ 
โครงการสนับสนุนการจัดทําและรับรอง
ผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ สภา
อาจารย สกศ.รร.จปร. 

๒๒. แผนงานพัฒนาความรูและทักษะ
ภาษาตางประเทศใหกับกําลังพล 

การอบรมภาษาอังกฤษใหกับกําลังพลท่ี
สนใจและกําลังพลสายสนับสนุน 

กลยุทธท่ี ๑๑  การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศดานตาง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

การพัฒนาเวบไซตของ กวย.สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑๑ 

ความสัมพันธระหวาง ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม(ตอ) 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ตอ) 

กลยุทธท่ี ๑๒  การสรางคานิยมและ
ทัศนคติท่ีดีตอองคกร 

๒๔. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย สกศ.รร.จปร. (ตัวแทน กวย.ฯ 
รวมเปนคณะกรรมการ) 
สงอาจารยเปนกรรมการปรับปรุงคูมือ
จรรยาบรรณอาจารย 
การประเมินจรรยาบรรณอาจารย กวย.ฯ 

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และแบบธรรมเนียมทหารสําหรับกําลัง
พล กวย.สกศ.ฯ 
 ๑. การทําบุญเน่ืองในวันคลายวัน
สถาปนา สกศ.รร.จปร. 
 ๒. การฝกอบรมบุคคลทามือเปลาใหแก
กําลังพล ช้ันยศ พ.ต. ลงมา 
 ๓. การแสดงมุทิตาจิตแกอดีตอาจารย 
(วันไหวครู) 
การสงเสริมและอนุรักษประวัติศาสตร
และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหวาง
การศึกษาดูงานของ นนร.        

๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสราง
คุณภาพชีวิตกําลังพล 

โครงการสมรรถภาพหัวใจเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตกําลังพล 
ออกกําลังกายวันพุธ ( หวง ม.ค. - ม.ีค. ) 

ตรวจท่ีพักอาศัยของกําลังพล 

๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพแวดลอมภายใน
หนวย 

การปรับภูมิทัศน กวย.สกศ.รร.จปร. 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
กิจกรรม ๕ ส. 



 

 ๑๒ 

 
 



 
 ๑๒ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวบงชี้ 

เปาประสงค : สถาบันพระมหากษัตริยมีความปลอดภัยสูงสุด 

กลยุทธท่ี ๑ สนับสนุนการจัดกําลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออก
คําสั่ง หรือ จัด
ทํารปจ.ในการ
สนับสนุนการถวาย
ความปลอดภัย 

รับทราบคําสั่ง รอยละ 
๑๐๐ 

กวย.สกศ.ฯ ดําเนินการตามคําสั่ง/รปจ.ใน
การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย 

รับทราบคําสั่ง ๑๐๐% พ.อ.ชวนฯ 
พ.ต.หญิง สุทธิวรรณฯ 

๙.๑ 

เปาประสงค : ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

กลยุทธท่ี ๒ สนับสนุนการเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 

๒. แผนงานการ
พิทักษรักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

รอยละ ๘๐ กําลังพลรวมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระ
พรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

จํานวนกําลัง
พลท่ีเขารวม 

≥๕๐% พ.ต.หญิงสุทธิวรรณฯ 

ร.ท.ชลิตฯ 
๙.๑ 

กําลังพลรวมกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

จํานวนครั้ง ≥๒ 
พ.ต.หญิงสุทธิวรรณฯ 

ร.ท.ชลิตฯ 

๙.๑ 

บริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศล จํานวนกําลัง
พล 

≥๑ 
พ.ต.หญิงสุทธิวรรณฯ 

ร.ท.ชลิตฯ 

๙.๑ 

 



 
 ๑๓ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย(ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด เปาหมายป 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวบงชี้ 

ประสงค : สถาบันพระมหากษัตริยไมถูกจาบจวงลวงละเมิด 

กลยุทธท่ี ๓ติดตามเฝาระวังความเคลื่อนไหวของผูท่ีไมหวังดีตอสถาบันฯ และรายงานการกระทําผิดตอหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช
มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพและ
การกดดันทางสังคม 

จํานวน
ขอความรวม
ในการ
ตรวจสอบ 

มากกวา
หรือเทากับ 

๑,๐๐๐
ขอความ/ป 

งานตรวจสอบเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลน
ท่ีบอนทําลายสถาบัน 

จํานวนครั้ง/ป ≥ ๑,๐๐๐ ร.อ.ตองการฯ 
พ.ต.หญิง สุทธิวรรณฯ 

๙.๑ 

เปาประสงค : นักเรียนนายรอยท่ีสําเร็จการศึกษาเปนนายทหารสัญญา-บัตร มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีกองทัพบกตองการ 

กลยุทธท่ี ๔พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝกนักเรียนนายรอย 

๔. แผนงานการ
สอบคัดเลือก 
บุคคลเขาเปน 
นตท. ในสวนของ 
ทบ.(ภาควิชาการ) 

มีประสิทธิภาพ
และไมมีการ
ทุจริตใน
กระบวนการ
สอบ 

รอยละ 
๑๐๐ 

การพัฒนาการสอบคัดเลือก (ภาควิชาการ) 
บุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. (ทบ.) 

ไมมีการทุจริต
ในกระบวนการ

สอบ 

100% พ.อ.ชวนฯ 
อนุกรรมการ รปภ.ฯ 

๓.๑ 

๕. แผนงานการ
พัฒนาหลักสูตร 

การรับรอง
หลักสูตรจาก
หนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

รอยละ 
๑๐๐ 

โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 

รางหลักสูตร ผานการ
รับรองของ
สภา 
รร.จปร. 

พ.อ.ปรีชาฯ 
พ.อ.ณัฐพรฯ 

๓.๑ 



 
 ๑๔ 

 โครงการการจัดการเรียนการสอนให นนร. 
ในระบบสองภาษา คะแนนอักษร

ระดับ นนร. ใน
วิชาท่ีศึกษา ไม
ต่ํากวา C 

≥๘๐% พ.อ.ณัฐพรฯ 
พ.อ.วสันตฯ 

๓.๑ 

ระดับคาเฉลี่ย
คะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษป 
๕๙ และ ป ๖๐ 
ของผูศึกษา  

คะแนนเฉลี่ย
ป ๖๐ ≥ป 
๕๙ พ.อ.ณัฐพรฯ 

พ.อ.วสันตฯ 

๓.๑ 

 โครงการประเมินผลหลักสูตร รร.จปร. 
(ปรับปรุง ๒๕๕๘) กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

จํานวน
หลักสูตรท่ี
ประเมิน 

๑ พ.อ.ปรีชาฯ 
คณะทํางานฯ 

๓.๑ 

 โครงการปรับปรุงหลักสูตร รร.จปร. 
(ปรับปรุง ๒๕๕๘) กองวิชาวิศวกรรมโยธา 

จํานวน
หลักสูตร 

๑ พ.อ.ปรีชาฯ 
คณะทํางานฯ 

๓.๑ 

 
 
 
 



 
 ๑๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวบงชี้ 

๖. แผนงานพัฒนา
ผูเรียน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

รอยละ ๘๐ การทัศนศึกษาของ นนร. ระดับความพึง
พอใจของ นนร.
และอาจารย 

≥ ๔.๐๐ พ.ต.ธนิตเชษฐฯ 
ร.ท.ฐาวัฒน 

๓.๒ 

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning  

คะแนนอักษร
ระดับ นนร. ใน

วิชาท่ีศึกษา ไมต่ํา
กวา C 

≥ ๗๕% ร.อ.ตองการฯ 
ร.อ.ธัชชายฯ 

๓.๒ 

การจัดอาจารยท่ีปรึกษาใหแก นนร. รายงานขอมูล 
นนร. ท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบ
ให ผบช. ทราบ 

≥๒ ครั้ง/
ภาค

การศึกษา 

พ.อ.ณัฐภูมิฯ 
ร.ท.จิรวัฒนฯ 

๓.๒ 

การตีพิมพ/เผยแพรหรือนําไปใช
ประโยชนของโครงงานวิจัย นนร.  

จํานวนโครงงานท่ี
ตีพิมพ/เผยแพร

หรือนําไปใช
ประโยชน 

≥๕๐% พ.อ.วสันตฯ 
พ.อ.ณัฐพรฯ 

๓.๒ 

โครงการสนับสนุนการเขารวมประชุม
และกิจกรรมทางวิชาการและการตีพิมพ
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาติ 

จํานวนโครงการ ≥๒ พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.วสันตฯ 

๓.๒ 

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการแขงขัน
ทางวิชาการ:                                                                              

      ๓.๒ 

  ๑. การแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ผลการแขงขัน ไดรับรางวัล พ.อ.ณัฐพรฯ ๓.๒ 



 
 ๑๖ 

ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

หรือประกาศ
เกียรติคุณ 

ร.อ.ธัชชายฯ 

๒. โครงการแขงขันคอนกรีตมวลเบา ผลการแขงขัน ไดรับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคุณ 

ร.อ.ตองการฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

๓.๒ 

การเชิญศิษยเกามาใหความรู และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากร
และ/หรือทุนการศึกษา 

จํานวนรายวิชาท่ี
มีการเชิญผูมี

ประสบการณฯ  

≥ ๑ พ.อ.วสันตฯ 
พ.ต.พีรศักดิ์ฯ 

๓.๒ 

๗. แผนงานการ
เสริมสราง
คุณลักษณะผูนํา   

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

รอยละ ๘๐ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัย นนร. 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

๑ ครั้ง/เดือน พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๙.๑ 

การปฐมนิเทศ  นนร. มีการปฐมนิเทศ 
นนร.ช้ัน ๒, ๓, ๔ 

และ ๕ 

๑๐๐% พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๙.๑ 

การปจฉิมนิเทศ นนร. มีการปจฉิมนิเทศ 
นนร. ช้ันปท่ี ๕ 

๑๐๐% พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๙.๑ 

การรับแถว นนร. รอยละของการรับ
แถว นนร. 

๑๐๐% พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๙.๑ 

กลยุทธท่ี ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝกนักเรียนนายรอย 

๘. แผนงานการ
พัฒนาตํารา
เอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน และสื่อ
การเรียนการสอน 

จํานวนตําราท่ี
จัดทําเพ่ือ
ประกอบการ
เรียนการสอน 

๑ เลม การพัฒนาตําราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จํานวนตําราหรือ
เอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน
ท่ีไดรับการพัฒนา 

≥๕๐ ของ
รายวิชาท่ี

สอน 

พ.อ.วสันตฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

๓.๔ 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพรอมของ
สื่อการเรียนการ

สอน 

๑๐๐% พ.อ.วสันตฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

๓.๔ 



 
 ๑๗ 

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก (ตอ) 

เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวบงชี้ 

๙. แผนงาน
ปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ
ประกอบการเรียน
การสอน 

คะแนนความ
พึงพอใจของ
ผูเรียนตอสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู 

มากกวา
หรือเทากับ 

๔.๐๐ 

โครงการพัฒนาหองเรียน หองปฏิบัติการ
และโสตทัศนูปกรณ 

ความพรอม
หองปฏิบัติการ 

๑๐๐% พ.อ.วสันตฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

๓.๔ 

โครงการปรับปรุงหองเรียน ๒ (หอง 
Slope) กวย.ฯ 

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

๑๐๐% พ.อ.วสันตฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

๓.๔ 

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ข.๒ เพ่ือ
เตรียมพรอมในการประชุมโยธาแหงชาติ 
ครั้งท่ี ๒๓ 

เสนอโครงการ ๑๐๐% พ.อ.วสันตฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

๓.๔ 

เปาประสงค : มีความรวมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธอันดีกับสถาบันและองคกรตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธท่ี ๖ พัฒนากลไกในการสรางความสัมพันธอันดีรวมท้ังการสรางความรวมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองคกรตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการ
สงกําลังพลเขารวม
การประชุม/ 
สัมมนากับ
หนวยงานท้ังของ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศ
และตางประเทศ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

รอยละ ๘๐ การสงผูบริหาร/อาจารยเขารวมการ
ประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

จํานวน
ผูบริหาร/

อาจารยท่ีเขา
รวมการ
ประชุม/
สัมมนาฯ 

๔ นาย พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๒.๔ 

การสงบุคลากรสายสนับสนุนเขาอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จํานวน
บุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีเขา

๕ นาย พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๕.๔ 



 
 ๑๘ 

อบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 
รร.จปร. กับองคกรและสถาบันอุดมศึกษา
ภายในและตางประเทศ 

จํานวนผลงาน/
กิจกรรมทาง

วิชาการ 

๑  ผลงาน /
กิจกรรม 

พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๒.๔, 
๖.๑ 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓การสรางความรวมมือกับสถาบันและองคกรตาง ๆ(ตอ) 

เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวบงชี้ 

๑๑. แผนงานการ
วิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งาน 
สรางสรรค 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

รอยละ ๘๐ โครงการสนับสนุนการตีพิมพผลงานทาง
วิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ 
เพ่ือการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

จํานวนผลงาน
ท่ีไดรับการ

ตีพิมพ 

๔ ผลงาน พ.อ.วสันตฯ 
พ.อ.ณัฐพรฯ 

๒.๒ 

โครงการอบรมอาจารยใหม จํานวนครั้ง
จัดการอบรม 

≥๑ ร.ท.ฐาวัฒนฯ 
ร.ท.จิรวัฒนฯ 

 

๑๒. แผนงานการ
บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

รอยละ ๘๐ การสนับสนุนอาจารยสอนพิเศษเพ่ือ
สงเคราะหการสอบเขาศึกษาตอของบุตร
ขาราชการและลูกจาง ทบ. 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ 

 ≥ ๔ ร.อ.ตองการฯ 
ร.ท.จิรวัฒนฯ 

๖.๑ 

การสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเปน
อาจารยท่ีปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ 

 ≥๔ ร.อ.ตองการฯ 
ร.ท.จิรวัฒนฯ 

๖.๑ 



 
 ๑๙ 

การสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการเปน
วิทยากรบรรยายพิเศษ / ผูเช่ียวชาญ / 
ผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหนวยงานอ่ืน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ 

 ≥ ๔ ร.อ.ตองการฯ 
ร.ท.จิรวัฒนฯ 

๖.๑ 

 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 

เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวบงชี้ 

เปาประสงค : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน มีความพรอมเผชิญปญหาและภัยคุกคามดานความมั่นคงไดเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพ้ืนท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กลยุทธท่ี ๗ การชวยเหลือ สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีสวนรวม ใหมีศักยภาพและคุณภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

๑๓. แผนงาน
พัฒนาชุมชนเพ่ือ
การพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค 

รอยละ ๘๐ โครงการถายทอดเทคโนโลยีคอนกรีตผสม
นํ้ายางพาราพัฒนาสระนํ้าตานภัยแลง 

ทําวิจัยสําเร็จ
ตาม

ระยะเวลา
โครงการ 

วิจัยไดตาม
วัตถุประสงค

และสง
รายงานวิจัย

ตาม
กําหนดเวลา 

พ.อ.ชวนฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

 

โครงการพัฒนาคูสงนํ้าเฟอรโรซีเมนตผสม
นํ้ายางพาราสําหรับใชในระบบชลประทาน
ไรนา 

ทําวิจัยสําเร็จ
ตาม

ระยะเวลา
โครงการ 

วิจัยไดตาม
วัตถุประสงค

และสง
รายงานวิจัย

ตาม

พ.อ.ชวนฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

 



 
 ๒๐ 

กําหนดเวลา 

กลยุทธท่ี ๘ สนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายประชาชนและการรวมกลุมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเปนไปในทิศทางและเปาหมาย
เดียวกัน 
๑๔. แผนงานการ
สรางเครือขายและ
การรวมกลุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเปนอยู
ของประชาชน 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค 

รอยละ 
๘๐ 

ไมม ี    ไมม ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

เปาประสงค/กล ตัวชี้วัด เปาหมายป โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คาเปาหมาย ผูรับผิดชอบ ตัวบงชี้ 



 
 ๒๑ 

ยุทธ/แผนงาน ๖๐ 

เปาประสงค : ไดรับความไววางใจจากกองทัพและประชาชน 

กลยุทธท่ี ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับมอบ เปนไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๕. แผนงาน
พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง  
สกศ.ฯ 

๔.๕๑ การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประกัน
คุณภาพ กวย.สกศ.ฯ พิจารณาตัวบงช้ีและ
เกณฑการบรรลุเปาหมาย ประจําป ๒๕๖๐ 

ตัวบงช้ีและ
เกณฑบรรลุ
เปาหมาย   
สกศ.ฯ  

๑๐๐% พ.อ.ณัฐภูมิฯ 
พ.ต.หญิง สุทธิวรรณฯ 

๘.๒ (๔) 

โครงการสงเสริมความรูความเขาใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากร กวย.
สกศ.รร.จปร. 

ความพึงพอใจ
ของผูเขารับ
การอบรม 

≥ ๔ พ.อ.ณัฐภูมิฯ 
พ.ต.หญิง สุทธิวรรณฯ 

๘.๒ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บ
หลักฐาน
อางอิงบน

ระบบ
ฐานขอมูล 

๑๐๐% พ.อ.ณัฐภูมิฯ 
พ.ต.หญิง สุทธิวรรณฯ 

๕.๑ (๑) 

โครงการพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส
สําหรับงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

จํานวนแบบ
ประเมิน
ออนไลน 

มาตรฐานท่ี ๓ 

๑๐๐% พ.อ.ณัฐภูมิฯ 
พ.ต.หญิง สุทธิวรรณฯ 

๕.๑ (๕) 

การรับการตรวจเยี่ยมกองวิชาในการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

มีการรับการ
ตรวจเยี่ยม

กอง 

 ๒ ครั้ง  พ.อ.ณัฐภูมิฯ 
พ.ต.หญิง สุทธิวรรณฯ 

๘.๒ (๓) 

๑๖. แผนงาน
พัฒนาระบบการ

จํานวน
โครงการ/

รอยละ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานปการศึกษา ๒๕๕๙ 

แผนงาน/
โครงการ/

๑๐๐% พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ณัฐพรฯ 

๘.๒ (๒) 



 
 ๒๒ 

บริหารจัดการ กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปการศึกษา 
๒๕๖๐ 

กิจกรรม 
ไดรับการ
ประเมิน 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กวย.สก
ศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดทําเปน
รูปเลม
สมบูรณ 

๑๐๐% พ.อ.ชวนฯ 
พ.ต.ธนกรฯ 

๕.๑ (๑) 

การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการปการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดทําเปน
รูปเลม
สมบูรณ 

๑๐๐% พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

๕.๑ (๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร(ตอ) 

เปาประสงค/กล ตัวชี้วัด เปาหมายป โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด คา ผูรับผิดชอบ ตัวบงชี้ 



 
 ๒๓ 

ยุทธ/แผนงาน ๖๐ เปาหมาย 
๑๗. แผนงานการ
จัดการความรู 
(Knowledge 
Management) 

จํานวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู สกศ. 
รร.จปร. 

...... เรื่อง โครงการการจัดการความรู  กวย.ฯ ประจําป 
๒๕๖๐ 

จํานวนเรื่องใน
การจัดการ

ความรู    กวย.
สกศ.รร.จปร. 

๑ พ.อ.ณัฐพรฯ 
พ.อ.วสันตฯ 

 

กลยุทธท่ี ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 

๑๘. แผนงานการ
สงกําลังพลเขารับ
การศึกษาหลักสูตร
นอก ทบ. ภายใน 
กห. และแผนการ
ใชประโยชน 

กําลังพลสอบ
ผานการศึกษา
ในหลักสูตรท่ี
เขารับ
การศึกษาหรือ
อบรม 

รอยละ 
๑๐๐ 

ไมม ี   ไมม ี  

๑๙. แผนงานการสง
กําลังพลเขารับ
การศึกษาในระดับ 
สูงขึ้นของหลักสูตร
ภายในประเทศนอก 
กห. และแผนการใช
ประโยชน 

จํานวน
บุคลากรท่ี
ไดรับ
การศึกษา
สูงข้ึน 

.........คน การสนับสนุนกําลังพลเขารับการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ  

จํานวนกําลัง
พลท่ีเขารับ
การศึกษา 

๒ พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

 

การสนับสนุนกําลังพลเขารับการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ  

จํานวนกําลัง
พลท่ีเขารับ
การศึกษา 

๑ พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

 

การสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบัน 
การศึกษาตางประเทศ 

จํานวน
บุคลากรท่ีไดรับ
การศึกษาสูงข้ึน 

เอก ๑ นาย 
โท ๒ นาย 

พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

 



 
 ๒๔ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร(ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ ตัวบงชี้ 

๒๐. แผนงานการ
พัฒนาบุคลากร
สําหรับปรนนิบัติ
บํารุงอุปกรณ 

จํานวน
บุคลากร    
สกศ.ฯ ท่ี
ไดรับการ
อบรม 

รอยละ ๘๐ โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติ
บํารุงอุปกรณ 

จํานวนกําลัง
พลฯ 

≥๑ พ.อ.วสันตฯ 
ร.ท.ชลิตฯ 

 

โครงการสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ จํานวนครั้งท่ี
เขารับการ

อบรม 

≥๓ พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.วสันตฯ 

 

๒๑. แผนงาน
สงเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถ
ของกําลังพล 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

รอยละ ๘๐ การสงเสริมใหกําลังพลมีความสําเร็จใน
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 

จํานวนกําลัง
พลฯ 

๘๐% พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

 

โครงการสนับสนุนการจัดทําและรับรอง
ผลงานเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการ สภา
อาจารย สกศ.รร.จปร. 

จํานวนผลงานฯ ๑ พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

 

๒๒. แผนงาน
พัฒนาความรูและ
ทักษะ
ภาษาตางประเทศ
ใหกับกําลังพล 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี

บรรลุ
วัตถุประสงค 

รอยละ ๘๐ การอบรมภาษาอังกฤษใหกับกําลังพลท่ีสนใจ
และกําลังพลสายสนับสนุน 

ระดับความพึง
พอใจของผูรับ

การอบรม 

≥ ๔ พ.อ.ชวนฯ 
พ.อ.ปรีชาฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 ๒๕ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร(ตอ) 
เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ ตัวบงชี้ 

กลยุทธท่ี ๑๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศดานตาง ๆ 

๒๓. แผนงาน
ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี

บรรลุ
วัตถุประสงค 

รอยละ ๘๐ การพัฒนาเวบไซตของ กวย.สกศ.รร.จปร.  จํานวนเว็บไซต ๑ ร.ท.ธัชชายฯ 
ร.ท.ฐาวัฒนฯ 

๕.๑ 

กลยุทธท่ี ๑๒ การสรางคานิยมและทัศนคติท่ีดีตอองคกร 

๒๔. แผนงานการ
ทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุวัตถุ 
ประสงค 

รอยละ ๘๐ การแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย สกศ.รร.จปร. (ตัวแทน กวย.ฯ รวม
เปนคณะกรรมการ) 

คําสั่งแตงตั้ง ๑๐๐% พ.อ.วสันตฯ 
พ.ต.หญิง สุทธิวรรณฯ 

 

สงอาจารยเปนกรรมการปรับปรุงคูมือ
จรรยาบรรณอาจารย 

เลมคูมือ ๑๐๐% พ.อ.วสันตฯ 
พ.ต.หญิง สุทธิวรรณฯ 

 

การประเมินจรรยาบรรณอาจารย กวย.ฯ ผลการประเมิน
ระดับดีข้ึนไป 

≥๓.๕๑ พ.อ.วสันตฯ 
พ.ต.หญิง สุทธิวรรณฯ 

 

โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
แบบธรรมเนียมทหารสําหรับกําลังพล กวย.
สกศ.ฯ 

 จํานวนกิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค 

≥80% พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ  



 
 ๒๖ 

 ๑. การทําบุญเน่ืองในวันคลายวันสถาปนา 
สกศ.รร.จปร. 

จํานวนครั้งในการ
ปฏิบัต ิ

๑ ครั้ง พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ  

 ๒. การฝกอบรมบุคคลทามือเปลาใหแก
กําลังพล ช้ันยศ พ.ต. ลงมา 

จํานวนกําลังพลท่ี
ผานการ

ประเมินผลการฝก
ดวยคะแนน

มากกวารอยละ 
๘๐ ข้ึนไป 

๑๐๐% พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ  

 ๓. การแสดงมุทิตาจิตแกอดีตอาจารย (วัน
ไหวครู) 

จํานวนครั้ง ๑ ครั้ง พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ  

การสงเสริมและอนุรักษประวัติศาสตรและ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหวางการศึกษาดู
งานของ นนร.        

ความพึงพอใจของ
ผูเขารวม  

≥๔ พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ  

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร(ตอ) 

เปาประสงค/กล
ยุทธ/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เปาหมายป 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

คา
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ ตัวบงชี้ 

๒๕. แผนงานการ

พัฒนาและ

เสริมสรางคุณภาพ

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

.......  นาย โครงการสมรรถภาพหัวใจเพ่ือคุณภาพชีวิต
กําลังพล 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

๑ นาย พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ  

ออกกําลังกายวันพุธ ( หวง ม.ค. - มี.ค. ) จํานวนครั้งตอ
สัปดาห 

๑ พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ  



 
 ๒๗ 

ชีวิตกําลังพล ตรวจท่ีพักอาศัยของกําลังพล 
จํานวนครั้งตอ
เดือน 

๑ พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ  

๒๖. แผนงาน

พัฒนา

สภาพแวดลอม

ภายในหนวย 

ระดับความ
พึงพอใจ
ของ
บุคลากร
และ นนร. 

มากกวา
หรือเทากับ 

๔.๐๐ 

การปรับภูมิทัศน กวย.สกศ.รร.จปร. และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม 

คะแนนความพึง
พอใจ 

≥ ๔ พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ 
๗.๒ 

กิจกรรม ๕ ส. คะแนนความพึง
พอใจ 

≥ ๔ พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ ๗.๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒๙ 
 

สรุปการพัฒนาตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

ขอเสนอแนะในการพัฒนา การดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพศิษย 
๑. ทักษะทางดานวิชาการยังตองอาศัยเวลาใน
การฝกฝนเพ่ือใหเกิดความชํานาญ 
๒. กวย.ฯ ไดติดตามและประเมินคุณภาพของ 
นนร. อยางสมํ่าเสมอ พบวา นนร.สวนมาก มี
ความรู ความสามารถทางดานคอมพิวเตอรและ
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีดี มีเพียงสวนนอยตอง
พัฒนาและปรับปรุงตอไป 

กลยุทธท่ี ๔  พัฒนาการศึกษาอบรมและ
ดําเนินการฝก นนร. 
กวย.ฯ จัดใหมีการเรียนการสอนแบบ ๒ ภาษา 
เพ่ือให นนร.สามารถใชภาษาอังกฤษไดมากข้ึน 

มาตรฐานดานท่ี ๒ คุณภาพอาจารย 

อาจารยมีความรู ความสามารถ 

- 

มาตรฐานท่ี ๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน - 
ไมมี  
มาตรฐานท่ี ๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของ 
สกศ.ฯ 
ควรสงบุคลากรไปอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธท่ี ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 
มีการสงบุคลากรของกองวิชาเขาอบรม เชน 
การอบรมการใชเครื่องตัดหญา เครื่องเชื่อม
ไฟฟา ลางเครื่องปรับอากาศ  
อบรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๖ ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม 
๑. ดําเนินการตามแผนงานการบริการทาง
วิชาการอยางเปนระบบมากข้ึน โดยดําเนินการ
ขออนุมัติใหเปนไปตามระเบียบ เพ่ือสราง
ชื่อเสียงและผลงานใหเปนท่ียอมรับ 
๒. การนําความรูจากการบริการวิชาการมาใช
ในการเรียนการสอนและการวิจัย 
๓. เพ่ิมการจัดสรร/ขอรับการสนับสนุน

คาใชจาย/มูลคาในการบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

กลยุทธท่ี ๖ พัฒนากลไกในการสราง
ความสัมพันธอันดี รวมท้ังความรวมมือทาง
วิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองคกร
ตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
    บุคลากร กวย.ฯ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ
ใหกับหนวยงานภายนอก และเปนอาจารย
พิเศษสอนใหกับสถาบันภายนอก 

มาตรฐานดานท่ี ๗ การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ความรวมมือในกิจกรรมของ นนร.นอย 

นนร.มีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน เชน 
รวมงานในวันสําคัญตาง ๆ กิจกรรมสวดมนต 
เวียนเทียน เปนตน 

 
มาตรฐานดานท่ี ๘การประกันคุณภาพ กลยุทธท่ี ๙  พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือ



๓๐ 
 
การศึกษาภายใน 
๑. ควรมีการอบรมและชี้แจงกําลังพลใหมี
ความรู ความเขาใจดานงานประกันฯ ควบคูกับ
แผนปฏิบัติราชการของกองวิชาฯ ใหเขาใจมาก
ยิ่งข้ึน 
๒. ควรมีการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานอางอิง
ของแตละมาตรฐานอยางเปนระบบเพ่ืองายตอ
การแขวนเอกสาร 

 

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมาย เปนไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  
แผนงานการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
กวย.ฯ ไดมีการชี้แจงบุคลากรในกองวิชาใหมี
ความรูความเขาใจในดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  

มาตรฐานดานท่ี ๙อัตลักษณ/เอกลักษณ 
ไมมี 

- 

มาตรฐานดานท่ี ๑๐ มาตรการสงเสริม 

ไมมี 

- 

 



๓๑ 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

    โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
     ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

 
 

 

 

 

แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
 ประจําป ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 

 

 

 



๓๓ 
 

แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 

ช่ือแผนงาน แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
 

จํานวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ  
    ๒ กิจกรรม  

ผูรับผิดชอบแผนงาน  ๑ . พ.อ.ปรีชา  อภิวันทตระกูล  ประธานกรรมการ  

    ๒. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกุล กรรมการ 

    ๓ . ร.ท.ธนินทร  ชื่นมาลัย กรรมการ 

    ๔. ร.ท.จิรวัฒน  ยุทธประเวศน กรรมการ  

    ๕. ร.อ.ธนิตเชษฐ   ดวงโสมา กรรมการ/เลขานุการ  

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. จัดใหมีคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือให
สอดคลองกับกฎเกณฑ ขอบังคับของหนวยงานตาง ๆ เชน สภาวิศวกร  สกอ.  สมศ.  สภากลาโหม  หรือ
กรมการทหารชาง ซ่ึงเปนหนวยใชงาน  โดยอาศัยขอมูลจากผลการประเมินหลักสูตรหรือ มคอ.๗  อีกท้ังเปน
การปรับปรุงหลักสูตรใหเขากับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป  และเปนการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหสอดคลองกับ
ระบบการศึกษาของกลุมประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคอาเซียน 

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาไดมาตรฐานของหนวยงานภาครัฐ เชน
สภาวิศวกรสมศ.  สกอ. และเปนท่ียอมรับในแวดวงการศึกษา 

๒. เพ่ือเปนการสรางชื่อเสียงใหกับสถาบันวามีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ มีการพัฒนาปรับปรุงตามวงรอบ
อยางสมํ่าเสมอ และมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง 
 
เปาหมาย  หลักสูตรผานการรับรองจากสภาวิศวกร  สกอ. และสภาการศึกษาวิชาการทหาร  

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ การรับรองหลักสูตร 
 
วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

๒.ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓.ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
๔.ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕.นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการพัฒนากําลังพลตอไป 

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

 



๓๔ 
 
ทรัพยากรและงบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือเม่ือ
แผนงานไดรับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจาก การมาตรวจเยี่ยมของสภาวิศวกร สกอ. และสมศ. โดยพิจารณา
จากรายงานผลการประเมิน และมีการแกปญหาในระหวางการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. หลักสูตรวิศวกรรมโยธาไดรับการรับรองจากสภาวิศวกร  สกอ.  สมศ. 
๒. เปนการสรางชื่อเสียงใหกับกองวิชาวิศวกรรมโยธาวามีหลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน 
 

----------------------------------- 
 
ตรวจถูกตอง 

                                                                     พ.อ.ปรีชา   อภิวันทตระกูล 
  ( ปรีชาอภิวันทตระกูล) 
    รอง ผอ.กวย.ส กศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หนวยเจาของโครงการ: กวย.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ใหสถาบันการศึกษาดําเนินการในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ รวมท้ังนโยบายดานการศึกษา
ของ ทบ. เปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการศึกษาท่ีสอดคลองกับ พรบ. การศึกษาแหงชาติป ๒๕๔๒ ท่ี
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องตามหวงเวลาท่ีกําหนด กวย.
สกศ.รร.จปร. เปนหนวยข้ึนตรงของ สกศ.รร.จปร. ท่ีมีภารกิจในดานใหการศึกษากับ นนร. จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีตองมีการทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาของตนเองใหได
มาตรฐานอยูตลอดเวลา เพ่ือใหสอดคลองกับกฎเกณฑ ขอบังคับ ของสภาวิศวกร  สภาการศึกษาวิชาทหาร  
สมศ. และสกอ. และใหทันตอเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหไดมาตรฐานตามขอบังคับของหนวยงานภายนอ กเชน สภา
วิศวกร  สกอ. สมศ.และสภาการศึกษาวิชาทหาร 
 ๓.๒  เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาจากกวย.สกศ.รร.จปร. มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงตามความตองการ
ของหนวยผูใช 
 
๔. ตัวช้ีวัด 
 การรับรองหลักสูตรจากหนวยงานภายนอก เชน สภาวิศวกร  สภาการศึกษาวิชาทหาร สมศ. สกอ. 
 
๕. เปาหมาย 
 หลักสูตรผานการรับรองจากสถาบันภายนอกท่ีมาประเมิน  
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 พ.ค.๖๐ – เม.ย.๖๑ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑  แตงตั้งคณะทํางาน 
 ๗.๒  รวบรวมขอมูล  ศึกษากฎระเบียบ ขอบังคับ ของแตละหนวยงาน  
 ๗.๓  ประชุมหาขอสรุป  แบงมอบงานในการจัดทําเอกสาร  
 ๗.๔  จัดทํารูปเลมและรวบรวมเอกสารหลักฐานสงใหหนวยงานท่ีจะมาตรวจประเมิน  
 ๗.๕  ดําเนินการแกไขขอบกพรองทางเอกสารในเบื้องตน  
 ๗.๖  รับการตรวจเยี่ยมสถานท่ีหรือการตรวจประเมิน  
 ๗.๗  รายงานผลการดําเนินงานใหหนวยเหนือรับทราบ 
  
 



๓๖ 
 
๘. งบประมาณ  
 รับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือตามความจําเปน 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ มีการประชุมในระดับผูปฏิบัติการและมีการแกปญหาในการปฏิบัติเปนระยะๆ 
 ๙.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามหวงเวลาใหหนวยเหนือรับทราบความกาวหนา 
 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีมาตรฐาน 
 ๑๐.๒ สถาบันมีชื่อเสียงในดานคุณภาพของหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 

 

 

 

แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 ประจําป ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

ช่ือแผนงาน แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 

จํานวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ  

ผูรับผิดชอบแผนงาน  ๑ . พ.อ.วสันต  พัฒนวิชัยโชติ  ประธานกรรมการ  

    ๒. ส.อ.หญิง กาญจนา นอยสําแดง กรรมการ 

    ๓. ร.ท.ชลิต  สันติธรารักษ กรรมการ/เลขานุการ  

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. มีการเรียนการสอนท่ีหลากหลายสาขายอย ตําราหรือเอกสารท่ีมีจําหนายใน
ทองตลาดก็มีหลากหลายใหเลือกสรร  แตกวย.ฯ ผลิตนายทหารท่ีสําเร็จแลวออกไปอยูหนวยงานของทหาร  
ดังนั้นตําราท่ีมีจําหนายในทองตลาดอาจจะมีเนื้อหาไมตรงตามความตองการของผูสอน  ดังนั้น กวย.ฯ จึงมีแผน
สนับสนุนใหอาจารยผลิตตําราเพ่ือใชในการเรียนการสอน  อีกท้ังตําราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ี
จัดทําข้ึนมา  ยังสามารถนําไปใชเปนผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการไดอีกดวย 

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหอาจารยท่ีสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธามีตําราท่ีตรงกับความ
ตองการของผูสอน 

 ๒. เพ่ือเปนการสงเสริมใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการตอไป 
 
เปาหมาย อาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธามีการจัดทําตํารา/เอกสารประกอบการสอน ๑ เลมตอป  

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวนตํารา/เอกสารประกอบการสอนท่ีจัดทําข้ึน 
 
วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

๒.ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓.ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
๔.ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕.นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการพัฒนากําลังพลตอไป 

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

ทรัพยากรและงบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือเม่ือ
แผนงานไดรับการอนุมัติ 
 
 



๓๙ 
 
การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจาก ดําเนินงานในการจัดทําตํารา/เอกสารประกอบการสอน  ติดตาม
การประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการโดยสภาอาจารย 
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. เปนการสรางชื่อเสียงใหกับกองวิชาวิศวกรรมโยธาวามีอาจารยจัดทําตํารา/เอกสารประกอบการ
สอนเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการตอไป 

๒. นนร. มีตํารา/เอกสารประกอบการสอนท่ีตรงกับเนื้อหาท่ีสอน 
 

----------------------------------- 
 
ตรวจถูกตอง 

                                                                     พ.อ.วสันต   พัฒนวิชัยโชต ิ
  ( วสันต   พัฒนวิชัยโชติ) 
  ผศ .สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๐ 
 
โครงการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หนวยเจาของโครงการ: กวย.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยกวย.ฯ ผลิตนายทหารท่ีมีความชํานาญเฉพาะทาง  ดังนั้นตําราท่ีใชในการสอนก็ตองมีเนื้อหาท่ี
สอดคลองกับความตองการของหนวยใชวา นนร.จะตองมีความรูทางดานใดบางเปนพิเศษ ดังนั้นกวย.ฯ จึง
สงเสริมใหอาจารยจัดทําตํารา/เอกสารประกอบการสอนเอง  อีกท้ังยังสามารถใชเปนผลงานทางวิชาการเพ่ือ
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการอีกดวย 
 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือผลิตตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีมีเนื้อหาตรงตามความตองการของผูสอนและ
ตอบสนองความตองการของหนวยใชไดตรงประเด็น 
 ๓.๒  เพ่ือนําตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน มาเปนผลงานทางวิชาการเพ่ือการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการของสภาอาจารย 
 
๔. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอนท่ีจัดทําข้ึน 
 
๕. เปาหมาย 
  ๑ เลมตอปการศึกษา  
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ๑ พ.ค.๖๐ – ๓๐เม.ย.๖๑ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑  สํารวจกําลังพลท่ีจะจัดทําตํารา/เอกสารประกอบการสอน 
 ๗.๒  ใหอาจารยผูสนใจดําเนินการจัดทําตํารา/เอกสารประกอบการสอนใหแลวเสร็จ 
 ๗.๓  ทํารายงานใหสกศ.ฯ โดยผานสภาอาจารยแตงตั้งกรรมการพิจารณาผลงาน  
 ๗.๔  คณะกรรมการพิจารณาตํารา/เอกสารประกอบการสอน  
 ๗.๕  เจาของผลงานแกไขตามกรรมการเสนอแนะ  
 ๗.๖  รายงานผลการประเมิน เพ่ือการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิและสภา รร.จปร.ตอไป  
 ๗.๗  สําหรับตํารา/เอกสารประกอบการสอนท่ีไมไดนําไปขอตําแหนงทางวิชาการ ใหธุรการกวย.ฯ 
จัดทํารูปเลมเพ่ือใชในการเรียนการสอนตอไป 
  
๘. งบประมาณ  
 รับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือตามความจําเปน 
 
 



๔๑ 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ มีการประชุมในระดับผูปฏิบัติการและมีการแกปญหาในการปฏิบัติเปนระยะๆ 
 ๙.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามหวงเวลาใหหนวยเหนือรับทราบความกาวหนา 
 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ นนร.สาขาวิศวกรรมโยธามีตํารา/เอกสารประกอบการสอนท่ีตรงตามเนื้อหาท่ีสอน 
 ๑๐.๒กวย.ฯ มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจะสงผลดีตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 

 

 

 

แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
 ประจําป ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 

ช่ือแผนงาน แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
 

จํานวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ  
    ๑ กิจกรรม  

ผูรับผิดชอบแผนงาน  ๑ . พ.อ.วสันต  พัฒนวิชัยโชติ  ประธานกรรมการ  

    ๒ . พ.อ.ณัฐภูมิ  ศรีเพชร  กรรมการ 

    ๓. พ.ต.ธนกร  งามจรุงจิต กรรมการ  

    ๔. ร.ท.ชลิต  สันติธรารักษ กรรมการ/เลขานุการ  

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. ไดเปดทําการสอน นนร.ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพ่ือให นนร. ไดมีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาไดอยางถูกตองสมบูรณ  แตเนื่องจากอุปกรณเครื่องมือทดลองในหองปฏิบัติการท่ีมีอยูมี
อายุการใชงานมานานหลายป  อีกท้ังอุปกรณบางชิ้นจะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา  โดยเฉพาะอุปกรณทดลอง
ท่ีเปนระบบอิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการมีความถูกตองแมนยํา  กวย.ฯ จึงมี
แผนงานการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณประกอบการเรียนการสอนข้ึน 

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา
ไดมาตรฐาน มีอุปกรณท่ีครบถวนสมบูรณ มีความถูกตอง แมนยํา 

 ๒. เพ่ือเปนการปรนนิบัติบํารุงอุปกรณตามวงรอบการตรวจเช็คท่ีกําหนดไวในคูมือประกอบการใช
เครื่องมือทดลองของแตละหองปฏิบัติการ 
 
เปาหมาย  หองปฏิบัติการมีอุปกรณครบสมบูรณและสามารถใชงานได  

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ อุปกรณมีความพรอม ๑๐๐ % 
 
วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

๒.ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓.ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไวไดแก การทําการ 

ตรวจเช็คหาความชํารุดของอุปกรณ  การประมาณราคา  ทํารายงานขอซอม การติดตอชางซอม  การ
ตรวจสอบผลการซอมปรับปรุงอุปกรณ  การรับประกันหลังการซอม 

๔.ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕.นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการพัฒนากําลังพลตอไป 

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



๔๔ 
 
ทรัพยากรและงบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก หนวยเหนือเม่ือ
แผนงานไดรับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจาก การตรวจเช็คตามข้ันตอนการดําเนินงาน และมีการแกปญหาใน
ระหวางการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  ทําการทดสอบอุปกรณกอนการตรวจรับและทํา
สัญญารับประกันหลังการซอม 
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. นนร.สาขาวิศวกรรมโยธามีอุปกรณท่ีสามารถใชงานไดอยางครบถวนสมบูรณ  มีความถูกตอง
แมนยําสูง  ผลการทดลองเชื่อถือได  มีความผิดพลาดนอย 

๒. หองปฏิบัติการผานการประเมินจากสภาวิศวกรในการขอรับรองหลักสูตร 
----------------------------------- 

 
  ตรวจถูกตอง 

                                                                     พ.อ.วสันต   พัฒนวิชัยโชต ิ
  ( วสันตพัฒนวิชัยโชติ) 
          ผศ .สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 
โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หนวยเจาของโครงการ: กวย.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากอุปกรณทดลองบางรายการประจําปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมการทาง  หองปฏิบัติการคอนกรีต
เทคโนโลยีและหองปฏิบัติการกลศาสตรมวลดิน  มีความชํารุดเนื่องจากการใชงานและเสื่อมสภาพตามเวลาการ
ใชงาน  และบางรายการจําเปนตองมีการปรนนิบัติบํารุงตามวงรอบเวลาท่ีกําหนดไวในคูมือ จึงจําเปนตองมีการ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณในหองปฏิบัติการดังกลาว  อีกท้ังเปนการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการขอรับรอง
หลักสูตรจากสภาวิศวกร  สมศ.และสกอ. 
 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหนนร.สาขาวิศวกรรมโยธามีอุปกรณทดสอบในหองปฏิบัติการดังกลาวอยางครบถวน
สมบูรณและสามารถใชงานไดดี 
 ๓.๒ เพ่ือใหอาจารยสามารถใชอุปกรณทดสอบดังกลาวในงานวิจัยของกวย.ฯ 
 
๔. ตัวช้ีวัด 
 จํานวนอุปกรณประจําหองปฏิบัติการท่ีสามารถใชงานได 
 
๕. เปาหมาย 
 อุปกรณประจําหองปฏิบัติการดังกลาวใชงานไดครบ ๑๐๐ %  
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ๑ พ.ค.๖๐ – ๓๐เม.ย.๖๑ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑  แตงตั้งคณะทํางาน 
 ๗.๒  สํารวจอุปกรณท่ีชํารุด  
 ๗.๓  สํารวจขอมูล ประมาณราคาคาซอมบํารุงและทํารายงานขอซอม  
 ๗.๔  รานคาท่ีชนะการประมูลดําเนินการซอมบํารุง  
 ๗.๕  ทดสอบอุปกรณ  ตรวจรับอุปกรณและการประกันหลังการซอม 
 ๗.๖  รายงานผลการดําเนินงานใหหนวยเหนือรับทราบ 
  
๘. งบประมาณ  
 ๔๑,๗๐๐ บาท 
 
 
 
 



๔๖ 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ มีการประชุมในระดับผูปฏิบัติการและมีการแกปญหาในการปฏิบัติเปนระยะๆ 
 ๙.๒ รายงานผลการดําเนินงานตามหวงเวลาใหหนวยเหนือรับทราบความกาวหนา 
 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ การเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีมาตรฐานท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ 
 ๑๐.๒ อาจารยสามารถใชอุปกรณในการทําวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 

 

 

 

แผนงานพัฒนาผูเรียน 
 ประจําป ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 

 

 

 



๔๘ 
 

แผนงานพัฒนาผูเรียน 

ช่ือแผนงาน   แผนงานพัฒนาผูเรียน 

จํานวนโครงการในแผนงาน ๓ โครงการ  
    ๓ กิจกรรม  

ผูรับผิดชอบแผนงาน  ๑ .พ.ต.ธนกร  งามจรุงจิต  ประธานกรรมการ  

    ๒. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกุล กรรมการ 

    ๓ . จ.ส.อ.ภานุพงศ จันทรศรีชั้น  กรรมการ 

    ๔. ร.ท.ชลิต  สันติธรารักษ กรรมการ/เลขานุการ  

หลักการและเหตุผล    

เพ่ือดําเนินการตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และคําสั่ งกองทัพบก
(เฉพาะ)ท่ี ๗๕๗/๔๕ เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ลงวันท่ี ๑๙ มิ.ย.๔๕ ทางกอง
วิชาจึงไดกําหนดแผนการ พัฒนาผูเรียน ข้ึน เพ่ือเปนแผนในการดําเนินงานของหนวยงานตลอดปการศึกษา ใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูในดานทฤษฎีสาขาวิศวกรรมโยธาและนํามาใชกับการปฏิบัติในรูปแบบของการ
แขงขัน เพ่ือเปนการประเมินตัวเอง อีกท้ังเปนการเปดโอกาสให นนร. มีโอกาสไดพบปะและแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับนักศึกษาตางสถาบัน 

 
วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย และ นนร. ไดมีโอกาสแสดงความรูความสามารถในทาง
วิศวกรรมโยธาใหประจักษแกสถาบันภายนอก 

๒.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให อาจารยและ นนร. ไดมีโอกาสพบปะนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจน
นักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 

๓.เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธา ไดศึกษาหาความรูและประสบการณในการ เขา
รวมแขงขันและสามารถนําความรูและประสบการณมาพัฒนาดานการเรียนการสอนรวม ถึงการดําเนินงานวิจัย 
อันเปนการเพ่ิมศักยภาพใหกับอาจารยในกองวิชาตอไป 
 
เปาหมาย  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรลุวัตถุประสงค ๘๐ % 

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีบรรลุวัตถุประสงค 
 
วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

๒.ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓.ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
๔.ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕.นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอน ตลอดจนการทําวิจัย 



๔๙ 
 
ระยะเวลาการดําเนินงาน     ๑พ.ค.๖๐– ๓๐เม.ย.๖๑ 

ทรัพยากรและงบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก หนวยเหนือเม่ือ
แผนงานไดรับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจาก ผลการแขงขัน วิเคราะห ขอขัดของในการดําเนินงานตามแผน
และโครงการเปนประจําทุกเดือน โดยใหอาจารย ผูบริหารรวมประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการและนํา
ขอเสนอแนะ มาทําการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องตางๆตอไป 
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. อาจารยและ นนร. ไดรับการเพ่ิมพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ จากการใหเขารวม
แขงขันและเปนการสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงานของตัวเอง 

๒. กองวิชาวิศวกรรมโยธา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีชื่อเสียง เปนท่ีรูจักตอ
สถาบันภายนอก 

๓.นนร.ไดรับประโยชนจากการนําความรูและประสบการณในการเขารวมแขงขันมาทําการวิจัย พัฒนา 
ปรับปรุงดานการเรียนการสอน 

 
----------------------------------- 

 
 ตรวจถูกตอง 

พ.ต.ธนกร   งามจรุงจิต 
  ( ธนกรงามจรุงจิต) 
  อจ.กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 
โครงการแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน   กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. หนวยเจาของโครงการ : กวย.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล  
 การแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาจัดข้ึนครั้งแรกเม่ือปการศึกษา ๒๕๔๖ โดยเปนการแขงขันสําหรับ
นักศึกษาภายในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ม.ศรีปทุม จากนั้นก็มีการพัฒนารูปแบบการ
แขงขันเปนการแขงขันระหวางสถาบันและไดรับความนิยมมากข้ึนอยางตอเนื่อง ในปการศึกษา ๒๕๔๙ ทาง
คณะวิศวกรรมศาสตร ม.ศรีปทุมไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี พระราชทานถวยรางวัลอันทรงคุณคาตอการแขงขัน ทางคณะจัดการแขงขันจึงใชชื่อ “ การแขงขัน
สะพานเหล็กอุดมศึกษา ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี” ตั้งแตป
การศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนมา   

      กวย.ฯ เขารวมแขงขันครั้งแรกในป ๒๕๕๘ ซ่ึงจัดข้ึนในวันท่ี ๖ พ.ย.๕๘ และไดรับรางวัล 
Achievement Engineering Award ในปการศึกษา ๒๕๕๙ ทางมหาวิทยาลัย กําหนดจะจัดข้ึนในวันท่ี ๔ 
พ.ย.๕๙ แตดวยเหตุผลบางประการทาง ม.ศรีปทุม ไดเลื่อนการแขงขันออกไปโดยไมมีกําหนด คาดวาทาง
มหาวิทยาลัยคงจัดตอเนื่องตอไปในป ๒๕๖๐ ซ่ึงภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะ
วิศวกรรมศาสตร ม.ศรีปทุม รวมกับ บริษัท โปรเจคแพลนนิ่ง เซอรวิส จํากัด (มหาชน) เปนเจาภาพจัดการ
แขงขัน โดยมีรางวัลชนะเลิศเปนถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โล
เกียรติยศและเงินรางวัลมูลคารวมกวา ๑๒๑,๐๐๐.-บาท 

      หลักเกณฑการพิจารณาตัดสินสะพานเหล็ก ทุกทีมจะตองผานเง่ือนไขความแข็งแรงของโครงสราง 
ซ่ึงโครงสรางจะตองผานการทดสอบการรับน้ําหนักกดกระทําเปนจุดท่ีก่ึงกลางสะพานไดถึง ๑ ,๐๐๐ กก. และมี
คาการแอนตัวท่ีก่ึงกลางสะพานไมเกิน ๕.๐ ซม. หลังจากนั้นจึงสามารถรับการตัดสินพิจารณาคะแนนรวม 
๑๐๐ คะแนนซ่ึงจําแนกออกเปน ๔ หัวขอ ดังนี้ 

ความรวดเร็วในการกอสราง (Speed)    ๒๕ คะแนน  

ความประหยัด (Economy)     ๒๕ คะแนน  

ความตานทานตอการเปลี่ยนรูปรางของโครงสราง (Stiffness) ๒๕ คะแนน 

ประสิทธิภาพของโครงสราง (Efficiency)    ๒๕ คะแนน  

 ๑.๒  ความจําเปน/ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการ 
      ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา รร.จปร. หลักสูตรปรับปรุงป ๒๕๕๘ 

นั้น วิชาท่ีเก่ียวของกับการแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาไดแก วิชา CE 3102 การวิเคราะหโครงสราง 1, วิชา 
CE 4103การวิเคราะหโครงสราง 2, วิชา CE 5203 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก , วิชา CE 2601 วัสดุ
วิศวกรรม และวิชา CE 2602 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม ซ่ึงเปนวิชากลุมวิชาแกนท่ีระบุในหลักสูตรและเปนการ
เพ่ิมทักษะและการประยุกตใชองคความรูจากการเรียนการสอน อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรับใชกองทัพบกในอนาคตตอไป 

 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือให นนร.ไดใชความรูท่ีไดศึกษาในชั้นเรียนมาฝกปฏิบัติทดสอบ 



๕๑ 
 

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและเสริมสรางประสบการณในงานโครงสรางเหล็กของ นนร. 
๓.๓ เพ่ือสรางความสามัคคีและเครือขายระหวางสถาบันอุดมศึกษาดวยกัน 

 
๔.  ตัวช้ีวัด   ผลการแขงขัน  

๕. เปาหมาย   ไดรับรางวัล 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ  ต.ค. – พ.ย.๖๐ 

 
 
๗. วิธีการดําเนินการ  
 ๗.๑ วางแผนการดําเนินการ โดยการคัดเลือก นนร. ผูสนใจเขาแขงขัน 
 ๗.๒  คนหาขอมูลทางทฤษฎีการแขงขันสะพานเหล็ก ผลการแขงขันในปท่ีผานมา  
 ๗.๓  เตรียมวัสดุและอุปกรณ ซักซอมการปฏิบัติ  การเก็บตัวผูเขาแขงขัน  
 ๗.๔  เดินทางไปแขงขัน  
 ๗.๕  รายงานผลการแขงขัน  

๘. งบประมาณ  จากกองทุนพัฒนา รร.จปร. 
 
๙. การติดตามประเมินผล  ประเมินจากผลการแขงขันและจํานวนทีมท่ีเขาแขงขัน  

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การเขารวมการแขงขันสะพานเหล็กอุดมศึกษาฯ ของ นนร.รร.จปร. สามารถเสริมทักษะและ

ประยุกตองคความรูจากการเรียนการสอนวิชา CE 3102 การวิเคราหโครงสราง 1,วิชา CE 4103 การวิเคราะห
โครงสราง 2, วิชา CE 5203 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก ,วิชา CE 2601 วัสดุวิศวกรรม และวิชา CE 
2602 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม อีกท้ังกิจกรรมนี้ยังสงเสริมให นนร. ทราบถึงเทคโนโลโนยีใหมท่ีเก่ียวกับ
โครงสรางเหล็ก แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ตลอดจนเปนโอกาสในการ ปชส.และสรางชื่อเสียงใหกับ 
รร.จปร. ไดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 
 
โครงการแขงขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๑๑ 

ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน   กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. หนวยเจาของโครงการ :กวย.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล  
คอนกรีตมวลเบา เปนวัสดุกอสรางรูปแบบใหมท่ีปจจุบันไดรับความนิยมเปนอยางสู งเนื่องจาก

คอนกรีตมวลเบามีคุณสมบัติพิเศษท่ีแตกตางจากคอนกรีตชนิดอ่ืนๆ คือสามารถนําไปปลูกสรางไดอยางรวดเร็ว 
สงผลใหประหยัดแรงงาน และลดตนทุนในการดําเนินการกอสรางรวมท้ังยังสามารถชวยประหยัดพลังงาน 
ปองกันความรอนไดดี มีความคงทน และมีอายุการใชงานนานกวา ๕๐ ป ดวยคุณสมบัติท่ีโดดเดนนี้ทําใหมีการ
เปลี่ยนมาใชคอนกรีตมวลเบาทดแทนอิฐมอญ หรืออิฐบล็อกมากข้ึน 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ลรัตนโกสินทร วิทยา
เขตวังไกลกังวล ไดดําเนินการจัดการ แขงขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา  ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเปนการสงเสริม พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพเทคโนโลยีทางดาน
คอนกรีตมวลเบา ของนิสิต/นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาท่ัวประเทศ 

ในสวนท่ีเก่ียวของกับ รร.จปร. นั้นตามหลักสูตรวิศวกรรมโยธา (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕ ๘) ในรายวิชา
คอนกรีตเทคโนโลยี , วิชาปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม และวิชาโครงการวิจัยและสัมมนา นั้นเปนรายวิชา
ภาคปฏิบัติมุงเนนให นนร. มีความรูความเขาใจในการคัดเลือกวัสดุมวลรวม อัตราสวนผสมคอนกรีต และ
ดําเนินกรรมวิธีวิจัยและพัฒนาเปนองคความรู เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอหนวย และกองทัพบกตอไปใน
อนาคต ซ่ึงรายวิชาดังกลาวเปนความรับผิดชอบของกองวิชาวิศวกรรมโยธาในการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผล ดังนั้นเพ่ือเปนการสงเสริมให นนร.กองวิชาวิศวกรรมโยธามีทักษะและขีดความสามารถเพียง
พอท่ีจะปฏิบัติงานในหนวยทหารชาง และเปนนายทหารวิศวกรท่ีมีความรูความสามารถของกองทัพตอไปใน
อนาคต และเปนการสงเสริมกิจกรรมของ นนร.ใหมีโอกาสรวมกิจกรรมทางดานวิศวกรรมโยธากับสถาบัน/
หนวยงานภายนอก 

๓. วัตถุประสงค  
๓.๑เพ่ือให นนร.ไดใชความรูท่ีไดศึกษาในหองเรียนนําไปฝกปฏิบัติ 

 ๓.๒เปนการเปดโลกทัศนและวิสัยทัศนให นนร.ไดรับทราบนวัตกรรมและเทคโ นโลยีสมัยใหมในงาน
ดานคอนกรีตเทคโนโลยี และวิศวกรรมโยธา 

๓.๓เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในงานดานคอนกรีตเทคโนโลยี 
 ๓.๔เพ่ือนําความรูท่ีไดรับจากการแขงขันมาปรับปรุงงานวิจัยของ นนร.ท่ีดําเนินการอยู 

๔. ตัวชี้วัด   ผลการแขงขัน  

๕. เปาหมาย    ไดอันดับ ๑ ใน ๑๐ ทีม 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ  ก.ค. – ก.ย. ๖๐ 

๗. วิธีการดําเนินการ  
 ๗.๑ วางแผนการดําเนินการ โดยการคัดเลือก นนร. ผูสนใจเขาแขงขัน 



๕๓ 
 
 ๗.๒  คนหาขอมูลทางทฤษฎีคอนกรีตมวลเบา ผลการแขงขันในปท่ีผานมา  
 ๗.๓  เตรียมวัสดุและอุปกรณ ซักซอมการปฏิบัติ  การเก็บตัวผูเขาแขงขัน  
 ๗.๔  เดินทางไปแขงขัน  
 ๗.๕  ประเมินผลและรายงานผลการแขงขัน  

๘. งบประมาณ  งบสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนา รร.จปร.  
 
๙. การติดตามประเมินผล    ประเมินจากผลการแขงขันและจํานวนทีมท่ีเขาแขงขัน 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เพ่ือการศึกษาของ นนร.สาขาวิศวกรรมโยธา ในวิชาวัสดุวิศวกรรม วิชาปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม วิชา
คอนกรีตเทคโนโลยี วิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิชาการออกแบบคอนกรีตอัดแรง และวิชาโครงการ
คนควาวิจัยและสัมมนา ๑ และ ๒ท้ังสองภาคการศึกษา และ นนร. จะไดเรียนรูกรรมวิธีใหมในการผสม
คอนกรีตมวลเบา ซ่ึงเปนนวัตกรรมใหมในวงการวิศวกรรมโยธาในประเทศไทย (เริ่มเขามาในประเทศไทยเม่ือ 
พ.ศ.๒๕๔๐) เปนการแลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติดานวิศวกรรมโยธากับนักศึกษาตางสถาบัน และเปนการ
เผยแพรชื่อเสียงของ รร.จปร.ใหกับสังคมภายนอกรูจัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 
 
 
โครงการงานวิจัยของ นนร. ตอน วย. 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร.  
 
๑.หนวยเจาของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนงาน งานวิจัยและงานสรางสรรค  ท่ีจัดข้ึนตามนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค จึงไดกําหนดโครงการ งานวิจัยของนนร. สาขาวิศวกรรมโยธา ข้ึน 
เพ่ือใหนนร.ชั้นปท่ี ๔ ไดนํา ความรูทางทฤษฎี และประสบการณ จากการศึกษาดูงานมาทําโครงการวิจัย โดยมี
อาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนําการทําวิจัยในหัวขอท่ี นนร.สนใจ ร วมท้ัง อาจารยได นําประโยชนจากการ
ใหบริการวิชาการการเขารวมอบรมสัมมนา และประสบการณมาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการ
สอนใหแกนนร.  เพ่ือเปนการวางรากฐานในการทํางานวิจัยใหกับนนร. ท่ีประสงคจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน
ตอไป 
 
๓. วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือเปดโอกาสให  นนร. กองวิชาวิศวกรรมโยธา ไดศึกษา ทํางานวิจัยในหัวขอท่ีสนใจและถนัด  
นอกจากนี้อาจารยยัง สามารถนําความรูและประสบการณมาพัฒนาดานการเรียนการสอน รวมถึงการดําเนิน
งานวิจัย อันเปนการเพ่ิมศักยภาพใหกับอาจารยและ นนร.ตอไปในอนาคต 
          ๒.เพ่ือสงเสริมสนับสนุน และปลูกฝง ใหอาจารย และ นนร. มีความสนใจและรักงานวิจัย อันจะสงผลดี
ตอการสรางสรรคการคนพบพบใหม ๆ 
 
๔. ตัวช้ีวัด จํานวนโครงงานวิจัยของ นนร.ท่ีแลวเสร็จตามเวลา  
 
๕. เปาหมาย จํานวนโครงงานวิจัยของ นนร.ท่ีแลวเสร็จตามเวลา ๑๐๐ % 
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน  ๑ พ.ค.๖๐ – ๓๐ เม.ย.๖๑ 
 
๗. วิธีดําเนินการ 
 ๑. รับทราบตารางการดําเนินงานโครงงานวิจัย นนร. จากหนวยเหนือ 
 ๒ . ดําเนินงานจัดอาจารยและ นนร. เขารวมโครงงานวิจัย 
 ๓ . ดําเนินการเขียนหัวขอ พรอมงบประมาณ สง สกศ.ฯ รวมท้ังสอบหัวขอ นนร. 
 ๔ . ดําเนินการสอบหัวขอ นนร. ติดตามสอบถามความคืบหนา 
 ๕ . ทําการสอบโครงงานวิจัย นนร. กอนงานสัมมนาโครงงานท่ี สกศ.รร.จปร. จัดข้ึน 
 ๖ . ดําเนินการจัดทํารูปเลม 
 ๗ . หัวขอโครงงานตรวจสอบและแกไขเอกสารใหถูกตอง พรอมสงเอกสารใหหนวยเหนือตอไป  
 

 



๕๕ 
 
 

๘. งบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือเม่ือ

แผนงานไดรับการอนุมัติ 

 
๙.การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจากปญหา ขอขัดของในการดําเนินงานตามแผนและโครงการเปน
ประจําทุกเดือน โดยใหอาจารย ผูบริหารรวมประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการและนําขอเสนอแนะ มาทํา
การพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องตางๆตอไป 
 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. นนร. ไดรับการเพ่ิมพูนศักยภาพดานความรู  การทํางานวิจัยและประสบการณ จากการทํางานวิจัย
ซ่ึงจะเปนประโยชนสําหรับการศึกษาตอในระดับสูงตอไป 

 ๒.สถาบันการศึกษา หนวยงาน สังคม ชุมชน ไดรับประโยชนจากการนําผลงานวิจัยไปเผยแพรใน
รูปแบบตาง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 
 

 
 

 

 

 

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ประจําป ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 

 

 



๕๗ 
 

 

แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ช่ือแผนงาน  แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

จํานวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ  
    ๙ กิจกรรม  

ผูรับผิดชอบแผนงาน  ๑ . พ.อ.ณัฐภูมิ  ศรีเพชร  ประธานกรรมการ  

    ๒.พ.ต.ธนกร  งามจรุงจิต กรรมการ 

    ๓ . ส.อ.หญิง กาญจนา นอยสําแดง  กรรมการ 

    ๔. พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ ยิ้มสมบุญ กรรมการ/เลขานุการ  

หลักการและเหตุผล    

 เพ่ือดําเนินการตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  และคําสั่ ง
กองทัพบก(เฉพาะ)ท่ี ๗๕๗/๔๕ เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ลงวันท่ี ๑๙ มิ.ย. 
๔๕ ทางกองวิชาจึงไดกําหนดแผน งานประกันคุณภาพการศึกษา ข้ึน เพ่ือเปนแผนในการดําเนินงานของ
หนวยงานตลอดปการศึกษา ๒๕๕๗ ในการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จําเปนตองมีการวางแผน
ดําเนินงานอยางตอเนื่องท้ังป บุคลากรตองมีความรูความเขาใจในการเก็บหลักฐาน การเขียน SAR ตลอดจน
ตองมีการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลท่ีเปนระบบ สืบคนงายและประหยัดงบประมาณ ตลอดจนมีความเขาใจใน
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนั้นกองวิชาวิศวกรรมโยธาจึงมีแผนในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือใหไดผลการประเมินอยูในเกณฑดี 

 
วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย กําลังพลทุกระดับและ นนร. ไดมีโอกาสในการเรียนรูระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางถูกตอง 

๒.เพ่ือเปนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของกองวิชาวิศวกรรมโยธา สวนการศึกษา 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ท่ีเปนอยูในปจจุบันใหดียิ่งข้ึน 

๓.เพ่ือใหคะแนนจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ิมมากยิ่งข้ึน  
 
เปาหมาย ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา โดย สปค.สกศ.รร.จปร ≥ ๔.๕๑ 

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

๒.ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓.ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
๔.ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 



๕๘ 
 

๕.นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอน ตลอดจนการทําวิจัย 

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

ทรัพยากรและงบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือเม่ือ
แผนงานไดรับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจาก ผลการประเมินคุณภาพภายใน วิเคราะห ขอขัดของในการ
ดําเนินงานตามแผนและโครงการเปนประจําทุกเดือน โดยใหอาจารย ผูบริหารรวมประชุมเพ่ือประเมินผลการ
ดําเนินการและนําขอเสนอแนะ มาทําการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องตางๆตอไป 
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. อาจารย กําลังพลทุกระดับ และ นนร. ไดรับการเพ่ิมพูนความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. กองวิชาวิศวกรรมโยธา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีชื่อเสียงจากผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน 
 

----------------------------------- 
 
  ตรวจถูกตอง 

                                                                     พ.อ.ณัฐภูมิ   ศรีเพชร 
  ( ณัฐภูมิ   ศรีเพชร) 
  อจ.กวย.สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 
 
โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาสูระบบงานประจํา 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หนวยเจาของโครงการ: กวย.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ใหสถาบันการศึกษาดําเนินการในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ รวมท้ังนโยบายดานการศึกษา
ของ ทบ. เปนแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการศึกษาท่ีสอดคลองกับ พรบ. การศึกษาแหงชาติป ๒๕๔๒ ท่ี
กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองมีการทําประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และรายงานผลการประกันตอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของทุกป 
 กวย.สกศ.รร.จปร. เปนหนวยข้ึนตรงของ สกศ.รร.จปร. ท่ีมีภารกิจในดานใหการศึกษากับ นนร. จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการทบทวน ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของตนเองใหไดมาตรฐานอยูตลอดเวลา 
 การประกันคุณภาพการศึกษา เปนกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง และสรางความม่ันใจไดวา กวย.สกศ.รร.จปร. สามารถจัดการศึกษาใหมี
คุณภาพไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด และผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามท่ีหลักสูตรกําหนดและสังคมตองการ 
 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เสริมสรางความตระหนักตอการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน  
 ๓.๒ เพ่ือสรางองคความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษาแกกําลังพล กวย.สกศ.รร.จปร.  
 ๓.๓ เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 ๓.๔ เพ่ือใหทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  
 ๓.๕ เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และยืนยันความมีคุณภาพของการดําเนินงานปจจุบัน  
 ๓.๖ เตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา            
สกศ.รร.จปร. 
 
๔. ตัวช้ีวัด 
 ระดับความพึงพอใจของกําลังพล กวย.สกศ.รร.จปร. ตอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ กวย.
สกศ.รร.จปร. 
 
๕. เปาหมาย 
 ๕.๑ มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองวิชา  
 ๕.๒ กําลังพลมีองคความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๕.๓ กําลังพล ในกองวิชาสามารถตรวจสอบและประเมินตนเองตามมาตรฐานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 



๖๐ 
 
 ๑ พ.ค.๖๐ – ๓๐เม.ย.๖๑ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 
 ๗.๑ จัดตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานการศึกษาของ กวย.สกศ.รร.จปร. มีหนาท่ีและความ
รับผิดชอบโดยสรุปดังนี้ 
  ๗.๑.๑ กําหนดนโยบาย วางแผนงานใหเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองวิชา ท่ีสอดคลองกับแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. 
  ๗.๑.๒ สนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหทันสมัยเปนมาตรฐานและสอดคลอง
กับหลักการ และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. 
  ๗.๑.๓ ใหคําแนะนํา ปรึกษา แกคณะกรรมการดําเนินงาน  
 ๗.๒ แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบและคณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงานของกองวิชา มี
หนาท่ีและความรับผิดชอบโดยสรุป ดังนี้ 
  ๗.๒.๑ ศึกษาและวางแผนพัฒนาระบบ กลไก และเกณฑประเมิน  
  ๗.๒.๒ จัดทําแผนดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในแตละมาตรฐานและแบงมอบหนาท่ี  
  ๗.๒.๓ นําผลจากรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและรายงานการประเมินคุณภาพ มา
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการดําเนินงาน เสริมจุดแข็งและแกไขจุดออน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 
  ๗.๒.๔ จัดเก็บ/รวบรวมเอกสารขอมูล เพ่ือเตรียมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
 ๗.๓ เสนอรายชื่อผูแทนกองวิชารวมเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.  
 ๗.๔ จัดทําแผนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาประจําปของกองวิชา  
 ๗.๕ แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของกองวิชา มีหนาท่ีและรับผิดชอบ
โดยสรุปดังนี้ 
  ๗.๕.๑ จัดทํารายงานการประเมินตนเองของกองวิชา 
  ๗.๕.๒ รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจาก สกศ.รร.จปร.  
  ๗.๕.๓ พัฒนา/ปรับปรุง/ปรับแก รายงานการประเมินตนเองของกองวิชาเพ่ือสง                         
สกศ.รร.จปร. 
  ๗.๕.๔ สรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาประจําปของกองวิชา 
  
๘. งบประมาณ -  
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ มีการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับกําลังพลท่ีปรับยายมาใหม 
 ๙.๒ มีการสงกําลังพลเขารวมประชุมและอบรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๙.๓ ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง กวย.ฯ แลวเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑๐.๑ กําลังพลทุกนายมีความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑๐.๒ พัฒนางานดานประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานท่ี สกศ.รร.จปร.กําหนด 



๖๑ 
 
 

 

 
 

 

 

 

แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 
ประจําป ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 

 

 



๖๒ 
 

แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 

ช่ือแผนงาน แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 
 

จํานวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ  

ผูรับผิดชอบแผนงาน  ๑ . พ.อ.วสันต  พัฒนวิชัยโชติ  ประธานกรรมการ  

    ๒. ส.อ.เอกนรินทร พุฒซอน  กรรมการ 

    ๓. ร.ท.ชลิต  สันติธรารักษ กรรมการ/เลขานุการ  

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. สงเสริมใหกําลังพล สายสนับสนุน เขารวมการประชุม/สัมมนา /อบรม ในดานการ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ กับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและตางประเทศเพ่ือใหไดรับ
ความรูในเรื่องท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาและเทคโนโลยีในงาน ปรนนิบัติบํารุงสาขาวิศวกรรมโยธา อีกท้ังเปน
การเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันอ่ืนและการสรางชื่อเสียงใหกับรร.จปร.ใหเปน
ท่ีรูจักในแวดวงวิชาการอยางตอเนื่องในการเขามามีสวนรวมในการประชุม/อบรม/สัมมนา 

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหกําลังพลสายสนับสนุนเขารวมการประชุม/สัมมนา/อบรม ไดรับความรูในเรื่องเก่ียวกับการ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ เพ่ือใหทันตอความกาวหนาและเทคโนโลยีใหม ๆ ในสาขาวิศวกรรมโยธา  

๒. เปนการเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันอ่ืนและการสรางชื่อเสียง
ใหกับรร.จปร.ใหเปนท่ีรูจักในแวดวงวิชาการอยางตอเนื่องในการเขามามีสวนรวมในการประชุมสัมมนา/อบรม 
เก่ียวกับงานปรนนิบัติบํารุงวิศวกรรมโยธา 
 
เปาหมาย  กําลังพลสายสนับสนุน กวย.ฯท่ีเขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม ๕ คนตอป  

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวนกําลังพลท่ีเขารวมในโครงการ 
 
วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

๒.ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓.ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
๔.ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕.นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการพัฒนากําลังพลตอไป 

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

 

 

 



๖๓ 
 
ทรัพยากรและงบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือเม่ือ
แผนงานไดรับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจาก การเขารวมประชุม / สัมมนา/อบรม วิเคราะหขอขัดของในการ
ดําเนินงานตามแผนและโครงการเปนประจําทุกเดือน โดยใหอาจารย ผูบริหารรวมประชุมเพ่ือประเมินผลการ
ดําเนินการและนําขอเสนอแนะ มาทําการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องตางๆตอไป  
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. อาจารยและกําลังพลสายสนับสนุน ไดรับการเพ่ิมพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 
จากการใหเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาและเปนการสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงานของตัวเอง 

๒. กองวิชาวิศวกรรมโยธา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีชื่อเสียง เปนท่ีรูจักตอ
สถาบันภายนอก 

๓. อาจารยและกําลังพลสายสนับสนุนไดรับประโยชนจากการนําความรูและประสบการณในการเขา
ศึกษา/อบรม/สัมมนา มาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอน 

 
----------------------------------- 

 
ตรวจถูกตอง 

                                                                     พ.อ.วสันต   พัฒนวิชัยโชต ิ
  ( วสันตพัฒนวิชัยโชติ) 
          ผศ .สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 
โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 
ประกอบ แผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หนวยเจาของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

กวย.สกศ.รร.จปร. สงเสริมใหกําลังพล สายสนับสนุนเขารวมการอบรม/ประชุม/สัมมนา เก่ียวกับดาน
ปรนนิบัติบํารุงกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและตางประเทศเพ่ือใหไดรับความรูใน
เรื่องท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาและเทคโนโลยีในงานวิจัยสาขาวิศวกรรม โยธา  อีกท้ัง เปนการเชื่อม
ความสัมพันธระหวางบุคลากรสายสนับสนุนจากสถาบันอ่ืนและการสรางชื่อเสียงใหกับรร.จปร.ใหเปนท่ีรูจักใน
แวดวงวิชาการอยางตอเนื่องในการเขามามีสวนรวมการ อบรม/ประชุม /สัมมนา เก่ียวกับงานปรนนิบัติบํารุง
อุปกรณ 
 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑เพ่ือใหกําลังพลสายสนับสนุนของ กวย.สกศ.รร.จปร. ไดเขารวมการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนากับ
หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังภายในและตางประเทศ 

๓.๒เพ่ือใหกําลังพลของ สายสนับสนุนกวย.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานและประกอบการเรียนการสอนของนนร.ได 

๓.๓เพ่ือใหรร.จปร. สามารถสรางเครือขายทางวิชาการกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายใน
และตางประเทศ 
 
๔. เปาหมาย 

กวย.สกศ.รร.จปร. มีกําลังพล สายสนับสนุน เขารวมฝกอบรม /ประชุม/สัมมนา เก่ียวกับงานปรนนิบัติ
บํารุงกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายในและตางประเทศอยางนอย๕ นายตอป 
 
๕. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 จํานวนกําลังพลสายสนับสนุนท่ีเขารวมอบรม/สัมมนา/ประชุม เก่ียวกับการปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ 
  
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ: ๑ พ.ค.๖๐– ๓๐ เม.ย.๖๑ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑กวย.สกศ.รร.จปร. สงแผนการสงกําลังพล สายสนับสนุน เขารวมการ อบรม/ประชุม/สัมมนา  ใน
หัวขอการปรนนิบัติบํารุงอุปกรณกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายในและตางประเทศ 

๗.๒สกศ.รร.จปร. รวบรวมแผนการเขารวมการ อบรม/ประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐแล ะ
ภาคเอกชนภายในและตางประเทศเพ่ือขออนุมัติและเสนอของบประมาณจากรร.จปร. 

๗.๓กวย.สกศ.รร.จปร. ดําเนินการสงกําลังพล สายสนับสนุน เขารวมการ อบรม/ประชุม/สัมมนากับ
หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายในและตางประเทศเม่ือไดรับการจัดสรรท่ีนั่งจากทบ. หรือหนวย
ราชการอ่ืน 

 



๖๕ 
 
๘. งบประมาณ: ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ 
 
๙. การติดตามและประเมินผล 

๙.๑ประเมินผลจากจํานวนกําลังพลท่ีเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐแล ะ
ภาคเอกชนภายในและตางประเทศ 

๙.๒กําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. นําความรูท่ีไดจากการประชุมสัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนภายในและตางประเทศมาประยุกตใชในการเรียนการสอนการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวันได 

 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑๐.๑กําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณกับนักวิชาการนักวิจัย
และผูปฏิบัติงานกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายในและตางประเทศสามารถนําความรูขอมูลและ
และสบการณท่ีไดรับจากการเขารวมประชุม/สัมมนามาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๑๐ .๒กําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการเขารวมประชุม/สัมมนากับ
หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายในและตางประเทศมาสรางองคความรูแกหนวยงานได 

๑๐.๓กําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. สามารถเพ่ิมพูนศักยภาพและประสบการณของตนเองและนําความรู
แนวคิดใหมๆมาถายทอดใหแกนนร.ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

 
 

 

 

 

แผนงานการนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการมาเปนสวนประกอบ
การพิจารณาใหความดีความชอบในการรับราชการ 

 ประจําป ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 

 

 



๖๗ 
 

แผนงานการนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการมาเปนสวนประกอบการพิจารณาใหความดี
ความชอบในการรับราชการ 

 
ช่ือแผนงาน การนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการมาเปนสวนประกอบการพิจารณาใหความดี  

ความชอบในการรับราชการ 
 

จํานวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ  
    ๑ กิจกรรม  

ผูรับผิดชอบแผนงาน  ๑ . พ.อ.ชวน  จันทวาลย  ประธานกรรมการ  

    ๒. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกุล กรรมการ 

    ๓ . ร.อ.ตองการ  แกวเฉลิมทอง กรรมการ 

    ๔. พ.อ.ปรีชา  อภิวันทตระกูล กรรมการ/เลขานุการ  

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. สงเสริมใหกําลังพลเขา รับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ เพ่ือ
ความกาวหนาในการรับราชการ  แตกําลังพลท่ีเขารับการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว มักจะไมคอยตั้งใจศึกษา 
ดังนั้นเพ่ือเปนการกระตุนใหกําลังพลมีความมุงม่ันในการศึกษา ตลอดท้ังเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหผูเขา
รับการศึกษา กวย.ฯ จึงตั้งโครงการนี้ข้ึนมา  ท้ังยังเปนการสรางชื่อเสียงใหกับหนวยตนสังกัดอีกดวย 

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือใหกําลังพลของ กวย.สกศ.รร.จปร. ท่ีเขารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการมีความ
ตั้งใจมุงม่ันในการศึกษาอยางจริงจัง 

๒. เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกําลังพล 
 
เปาหมาย จํานวนโครงการ / กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงคมีจํานวน ๘๐ % ของโครงการท้ังหมด 

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวนโครงการ / กิจกรรม ท่ีบรรลุวัตถุประสงค 
 
วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

๒.ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓.ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
๔.ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕.นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการพัฒนากําลังพลตอไป 

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

 

 



๖๘ 
 
ทรัพยากรและงบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือเม่ือ
แผนงานไดรับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจาก กําลังพลท่ีเขารับการศึกษา  โดยดูจากรายงานผลการศึกษา 
ตลอดจนกํากับดูแลใหกําลังพลศึกษาใหเต็มขีดความสามารถ และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนขณะดําเนินการ 
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. อาจารย และกําลังพลสายสนับสนุนไดมีความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานท่ีทํา ตลอดจนความรูทาง
วิชาการและวิชาทหาร 

๒. เม่ือกําลังพลมีผลการศึกษาดีเลิศก็จะเปนการสรางชื่อเสียงใหกับกองวิชาวิศวกรรมโยธา สวน
การศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ใหเปนท่ีรูจักตอสถาบันภายนอก 

 
----------------------------------- 

 
ตรวจถูกตอง 

                                                                     พ.อ.ชวน   จันทวาลย 
  ( ชวนจันทวาลย) 
  ผอ.กวย. .สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 
โครงการสงเสริมใหกําลังพลมีความตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หนวยเจาของโครงการกวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

กวย.สกศ.รร.จปร. สงเสริมใหกําลังพลเขารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของ ทบ.เพ่ือ 
ใหกําลังพลมีความรูเพ่ิมเติมในตําแหนงหนาท่ีมีความเจริญกาวหนาในอาชีพรับราชการสามารถเลื่อนข้ันและ
ไดรับประโยชนตามสิทธิหนาท่ีกําลังพลซ่ึงเปนนโยบายดานกําลังพลของกองทัพท่ีมีการดําเนินการอยางตอ 
เนื่องเพ่ือนําผลจากการศึกษาของกําลังพลสกศ.รร.จปร. มาสงเสริมความกาวหนาในการรับราชการตอไป 
 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑เพ่ือสงเสริมใหกําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. มีความตั้งใจในการเขารับการศึกษาตามหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการ 

๓.๒เพ่ือศึกษาและกําหนดแนวทางการนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับชั้นยศมาเปน
สวนประกอบการพิจารณาใหความดีความชอบและความกาวหนาในการรับราชการ 
 
๔. ตัวช้ีวัด 
 ผลการศึกษา  
 
๕. เปาหมาย 

ผลการศึกษาสําหรับผูท่ีไดลําดับท่ี ๑ – ๓ กวย.สกศ.รร.จปร. จะนําผลการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง
รับราชการทุกระดับชั้นยศมาประกอบการพิจารณาใหความดีความชอบและความกาวหนาในการรับราชการ
อยางเปนรูปธรรม 
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ๑ พ.ค.๖๐–๓๐ เม.ย.๖๑ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑กวย.สกศ.รร.จปร.จัดลําดับความเรงดวนกับหลักสูตรตามแนวทางรับราชการกอนมีการบันทึก
รายละเอียดของผูเขารับการศึกษาและผลการศึกษาลงในระบบสารสนเทศ  

๗.๒นําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับชั้นยศมาเปนสวนประกอบการพิจารณาใหความ
ดีความชอบและความกาวหนาในการรับราชการ 
 
๘. งบประมาณ  ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ 
 
๙. การติดตามและประเมินผล 

กวย.สกศ.รร.จปร.นําผลขอมูลการบันทึกมาใชประโยชนประกอบการพิจารณาความดีความชอบและ
ความกาวหนาในการรับราชการ 
 



๗๐ 
 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

กําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร.มีความตั้งใจในการเขารับการศึกษามากข้ึนและจะเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานตอไปรวมท้ังเปนขวัญกําลังใจใหกําลังพลท่ีตั้งใจศึกษาเลาเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 
 

 

 

 

แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

 ประจําป ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 

 

 

 
 



๗๒ 
 

แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 
จํานวนโครงการ   ๒ โครงการ 
    ๑ กิจกรรม  
 
ผูรับผิดชอบแผนงาน  

๑. พ.อ.ปรีชา  อภิวันทตระกูล   ประธานกรรมการ  
๒. จ.ส.อ.ภานุพงศ จันทรศรีชั้น   กรรมการ 
๓. นายทรงยศ  ศรีใย   กรรมการ  
๔. พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ ยิ้มสมบุญ   กรรมการ/เลขานุการ  

 
หลักการและเหตุผล 

เพ่ือดําเนินการตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และคําสั่ งกองทัพบก
(เฉพาะ)ท่ี ๗๕๗/๔๕ เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ลงวันท่ี ๑๙ มิ.ย. ๔๕ ทางกอง
วิชาจึงไดกําหนดแผน งานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ข้ึน เพ่ือเปน
แผนในการดําเนินงานของหนวยงานตลอดปการศึกษา ในการ สงเสริมใหกําลังพลตระหนักถึงคุณคาและ
ความสําคัญของขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันเปนสิ่งท่ีแสดงความเปนเอกลักษณของคนไทย  อีกท้ังเพ่ือเปน
การสืบสานใหกับเยาวชนรุนหลังตอไป  อนึ่งธรรมเนียมปฏิบัติทางทหารก็เปนอีกหนึ่งสิ่งท่ีสมควรสงเสริมให
กําลังพลไดเรียนรูและรักษาสืบไป 
  
วัตถุประสงค 

๑. ให กําลังพล และ นนร. ของ กวย.สกศ.รร.จปร. ไดตระหนักถึงและใหความสําคัญ ในการอนุรักษ 
สืบสาน และสงเสริม เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรไทย 

๒. ให กําลังพล และ นนร. ของ กวย.สกศ.รร.จปร. ไดตระหนักถึงและใหความสําคัญ ของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

 
เปาหมาย  จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรลุวัตถุประสงคคิดเปน ๑๐๐ % 

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรลุวัตถุประสงค  
 
วิธีการดําเนินงาน 

๑. จัดทําโครงการตามแผนงานฯ รวม ๒ โครงการ และ ๑ กิจกรรม 
๒. แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบโครงการ 
๓. ดําเนินงานตามโครงการ 
๔. รวบรวมหลักฐานท่ีเก่ียวของกับโครงการ 
๕. ประเมินโครงการ 
๖. นําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาปรับปรุงโครงการในปตอไป 
 

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



๗๓ 
 
งบประมาณ     ๑,๐๐๐  บาท ( งานธุรการ )   
 
การประเมินผล 

ใหมีการประเมินผลแผนงาน การดําเนินงาน และ สรุปผลการประเมินในแตละกิจกรรม/โครงการ ใน
หวงเวลาการดําเนินงาน เพ่ือนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาปรับปรุงแผนในอนาคตตอไป  
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. กําลังพล และ นนร. ของ กวย.สกศ.รร.จปร. ตระหนักถึงและใหความสําคัญ ในการอนุรักษ สืบสาน 
และสงเสริม เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ไทย 

๒. กําลังพล และ นนร. ของ กวย.สกศ.รร.จปร. ตระหนักถึงและใหความสําคัญ ของขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร 

--------------------------------- 
 
     ตรวจถูกตอง 
      พ. อ.ปรีชา  อภิวันทตระกูล 
       ( ปรีชาอภิวันทตระกูล ) 
         รอง ผอ.กวย.สกศ.รร.จปร. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๔ 
 
โครงการทัศนศึกษาสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในระหวางการศึกษาดูงานของ นนร. 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หนวยเจาของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือเปนการสงเสริมให กําลังพลทุกระดับชั้นและ นนร.สาขาวิศวกรรมโยธา รูจักคุณคาทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีโบราณ ตลอดจนขนบธรรมเนียมทางทหาร กวย.สกศ.รร.จปร. จึงไดจัดโครงการนี้

ข้ึน โดยใหกําลังพลและ นนร. ไดมีโอกาสรวมงานและเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทยในโอกาสวันสําคัญทางศาสนา   

การรวมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางประเพณีไทย เชน ลอยกระทง  สงกรานต และวันหยุดราชการท่ีสําคัญ

อ่ืน ๆ อันจะเปนผลดีในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีใหกับเยาวชนรุนหลังสืบตอไป 

 
๓. วัตถุประสงค 

๑. ใหกําลังพลและ นนร.ของ กวย.สกศ. รร.จปร. ไดตระหนักถึงและใหความสําคัญ ในการอนุรักษ สืบ
สาน และสงเสริม เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรไทย 

๒. สรางความสัมพันธอันดีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ของกําลังพลของ กวย.สกศ. รร.จปร. อัน
เปนสวนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 
๔. ตัวช้ีวัด จํานวนกําลังพลท่ีเขารวมโครงการ  
 
๕. เปาหมาย จํานวนกําลังพลท่ีเขารวมโครงการ ≥ ๙๐ % โดย 

๑. กําลังพลและ นนร.ของ กวย.สกศ.รร.จปร. เขารวมกิจกรรมอนุรักษ สืบสาน และสงเสริม 
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรไทย 

๒. กําลังพลและ นนร.ของ กวย.สกศ. รร.จปร. มีความสัมพันธอันดีและเปนหนึ่งเดียวกัน 
 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ   
 ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย.๖๑  
 
๗. วิธีการดําเนินงาน 

๑. ใหกําลังพลมาบอกบุญท่ีกองวิชา บนบอรดประกาศขาวสาร 
๒. ประกาศขาวสารและสงเสริมใหกําลังพลรวมกิจกรรมทางสังคม ของกําลังพลดวยกันเอง  
๓. รับประทานอาหารรวมกันเปนหมูคณะ ตามท่ีโอกาสอํานวย และในโอกาสพิเศษตางๆ  

 
๘. งบประมาณ   ๑,๐๐๐  บาท ( งานธุรการ )   
 
๙. การติดตามประเมินผล 

๑. ประธานกรรมการโครงการเปนผูประเมินผลจากกิจกรรม  
๒.  เกณฑการประเมินจะถือวาผาน เม่ือกําลังพลมากกวา ๙๐ %เขารวมกิจกรรมทางดาน

ศิลปวัฒนธรรมไทย 



๗๕ 
 

 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. กําลังพลของ กวย.สกศ. รร.จปร. มาประกาศบอกบุญงานทอดกฐิน งานทอดฝาปา และงานบุญ
อ่ืนๆ ของวัดในภูมิลําเนาของตนเอง 

๒. กําลังพลของ กวย.สกศ. รร.จปร. มาประกาศขาวสารทางสังคม และรวมกิจกรรมทางสังคมของ
กําลังพลดวยกันเอง ไดแก วันคลายวันเกิด งานมงคลสมรส การมีบุตรและงานบวชของลูกหลานกําลังพล งาน
ฌาปนกิจ 

๓. กําลังพลของ กวย.สกศ. รร.จปร. รับประทานอาหารรวมกันอยางสมํ่าเสมอ และในโอกาสพิเศษ 
เชน ในโอกาสเลื่อนยศสูงข้ึน รับตําแหนงสูงข้ึน รับตําแหนงทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 
โครงการทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หนวยเจาของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหกําลังพลและ นนร.รูจักคุณคาทางดานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร กวย.

สกศ.รร.จปร. จึงไดจัดโครงการนี้ข้ึน โดยใหกําลังพลและ นนร. ไดมีโอกาสเรียนรูและสืบทอดขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางทหาร ซ่ึงนับวันจะสูญหายไปกับการเวลา  หากไมมีการสงเสริมให นนร.ไดเรียนรู เม่ือสําเร็จ

การศึกษาแลวจะปฏิบัติตัวไมถูกธรรมเนียมทหาร ตลอดจนไดสงเสริมให กําลังพลและ นนร.ไดเขารวมกิจกรรม

ในวันสําคัญทางศาสนาและวันหยุดราชการท่ีสําคัญอ่ืนๆ อันจะเปนผลดีในการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ใหกับเยาวชนรุนหลังสืบตอไป 

 
๓. วัตถุประสงค 

๑. ใหกําลังพลและ นนร. ไดตระหนักถึงและใหความสําคัญ ในการอนุรักษ สืบสาน และสงเสริม 
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรไทย 

๒. สรางความสัมพันธอันดีและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันระหวาง นนร. และกําลังพลของ กวย.สก
ศ. รร.จปร. อันเปนสวนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๓. สรางความสัมพันธอันดีระหวาง นนร. และบุคคลภายนอก ตามท่ีโอกาสอํานวย 
 
๔. ตัวช้ีวัด จํานวนกําลังพลและ นนร.ท่ีเขารวมโครงการ  
 
๕. เปาหมาย จํานวนกําลังพลและนนร.ท่ีเขารวมโครงการ ≥ ๙๐ % โดย 
 
๖. ระยะเวลาดําเนินการ   
 ๑ พ.ค.๖๐ – ๓๐เม.ย.๖๑ 
 
๗. วิธีการดําเนินงาน 

๑. กําหนดใหแผนการศึกษาดูงานของ นนร. ชั้นปท่ี ๒ และ ๓ มีการเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีเก่ียวเนื่องกับ
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรไทย เชน วัด โบราณสถานตางๆ 

๒. จัดการปฐมนิเทศ นนร. ชั้นปท่ี ๒ ตอน วย. ในตนภาคการศึกษาท่ี ๑ และจัดการปจฉิมนิเทศ นนร. 
ชั้นปท่ี ๔ ตอน วย. ในปลายภาคการศึกษาท่ี ๒ 

๓. สงกําลังพลเขารวมอบรมเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 
๘. งบประมาณ   ๑,๐๐๐  บาท ( งานธุรการ )   
 
 
 



๗๗ 
 
๙. การติดตามประเมินผล 

๑. ประธานกรรมการโครงการเปนผูประเมินผลจากกิจกรรม  
๒.  เกณฑการประเมินจะถือวาผาน เม่ือ กําลังพลและ นนร.  มากกวา ๙๐ % ได เขารวม

กิจกรรมเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารเชน การประดับยศ  การสวนสนามสาบานธง  การสวน
สนามเทิดเกียรตินายพล  การเปดสมัยการฝก  การตรวจเยี่ยมการฝกเปนตน 

 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. นนร. ชั้นปท่ี ๑ –๔ ไดเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีเก่ียวเนื่องกับประวัติศาสตรทหารไทย การเขารวมกิจกรรม
ทางทหาร เชน การสวนสนามในพิธีตาง ๆ 

๒. กําลังพลมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตัวเก่ียวกับธรรมเนียมทหาร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
 

 

 

 

แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประจําป ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 

 

 

 



๗๙ 
 

แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ช่ือแผนงาน   แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จํานวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ  
    ๒ กิจกรรม  

ผูรับผิดชอบแผนงาน  ๑ .ร.อ.ตองการ  แกวเฉลิมทอง  ประธานกรรมการ 

    ๒.จ.ส.อ.ภานุพงศ จันทรศรีชั้น กรรมการ 

    ๓ . ส.อ.รชต  ภูจอมจิตร กรรมการ 

    ๔. พ.ต.ธนกร  งามจรุงจิต กรรมการ/เลขานุการ  

หลักการและเหตุผล    

 เพ่ือดําเนินการตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  และคําสั่ ง
กองทัพบก(เฉพาะ)ท่ี ๗๕๗/๔๕ เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ลงวันท่ี ๑๙ มิ.ย. 
๔๕ ทางกองวิชาจึงไดกําหนดแผน งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้ึน เพ่ือเปนแผนในการดําเนินงานของ
หนวยงานตลอดปการศึกษา ๒๕๕๗  ในการจัดการเรียนการสอน งานธุรการและงานสงกําลังบํารุงใหมี
ประสิทธิภาพดีนั้น จําเปนตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอยสนับสนุน อํานวยความสะดวกในการทํางาน  
ตลอดจนใชระบบ IT เปนเครื่องมือในการติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก  กําลังพลสายสนับสนุนก็
ควรมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร เพ่ือสะดวกในการใชงานในดานตางๆ 

 
วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและกําลังพลสายสนับสนุน มีโอกาสไดเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถในทางคอมพิวเตอรและ IT 

๒.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยและกําลังพลสายสนับสนุนไดมีอุปกรณสารสนเทศใชในการ
เรียนการสอน 

 
เปาหมาย จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรลุวัตถุประสงคคิดเปน  ๘๐ % 

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวนโครงการท่ีบรรลุวัตถุประสงค 
 
วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

๒.ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓.ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
๔.ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕.นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการพัฒนากําลังพลตอไป 

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

 



๘๐ 
 
ทรัพยากรและงบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือเม่ือ
แผนงานไดรับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจาก คะแนนจากผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศ 
วิเคราะหขอขัดของในการดําเนินงานตามแผนและโครงการเปนประจําทุกเดือน โดยใหอาจารย ผูบริหารรวม
ประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการและนําขอเสนอแนะ มาทําการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องตางๆตอไป 
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. อาจารยและกําลังพลสายสนับสนุน ไดรับความสะดวกสบายในการเรียนการสอน  มีอุปกรณสื่อการ
สอนครบครัน 

๒. กําลังพลสายสนับสนุนมีความรูความเขาใจในระบบคอมพิวเตอร สามารถใชงานเบื้องตนได  
 

----------------------------------- 
 
 ตรวจถูกตอง 

ร.อ.ตองการ แกวเฉลิมทอง 
  ( ตองการแกวเฉลิมทอง) 
    อจ.กวย .สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 
โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและเว็บไซตกองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ประกอบ  แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร.  ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หนวยเจาของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร.  
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันนี้ระบบฐานขอมูลของสถาบันเปนเครื่องมือท่ีผูบริหารใชในการกําหนดนโยบายในการ
บริหาร  การมีฐานขอมูลท่ีปรับปรุงใหทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายในและนอกและมีระบบ
การรักษาความปลอดภัย ก็จะชวยผลักดันใหสถาบันมีการพัฒนาไปไดดี  ระบบสารสนเทศมีบทบาทสําคัญมาก
สําหรับสถานศึกษาทุกระดับ  โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา  เพราะระบบสารสนเทศเปนเครื่องมือหรือชองทาง
ใหนักศึกษาคนควาหาขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการเรียนท่ีนอกเหนือจากท่ีอาจารยสอนในหองเรียนและเปน
เครื่องมือใหอาจารยคนหาขอมูลเตรียมการสอน  อีกท้ังใชเปนชองทางในการติดตอสื่อสารกับโลกภายนอกผาน
ระบบออนไลน  ใชเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการทํางาน  รวมถึงใชสําหรับสันทนาการและความ
บันเทิง  ดังนั้นสถาบันท่ีมีระบบสารสนเทศ และเว็บไซต ท่ีทันสมัย  เพียงพอตอความตองการและเขาถึงไดงาย  
ก็จะชวยสงผลใหสามารถพัฒนาสถาบันไปสูความเปนผูนําทางดานการศึกษาและเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑ .  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซตท่ีมีอยูในปจจุบันใหมีความทันสมัย  ทันตอเทคโนโลยีท่ี
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว 
 ๒ .  เพ่ือจัดหาระบบสารสนเทศเพ่ิมเติมใหเพียงพอตอความตองการของอาจารย  บุคคลากรท่ี
สนับสนุนการศึกษาและนนร. 
 ๓ .  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหกาวทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาไปอยางรวดเร็วและ
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลากรทางการศึกษา 
 ๔ .  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับโลกภายนอกและใชเปนชองทางในการคนควาหา
ความรูในทุก ๆ ดาน 
 
๔. ตัวช้ีวัด  คะแนนผลการประเมินความพึงพอใจตอระบบสารสนเทศ   
 
๕. เปาหมาย  คะแนนประเมินระบบสารสนเทศ ≥๓.๕๑ 
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ ๑ พ.ค.๖๐ – ๓๐ เม.ย.๖๑  
 
๗. วิธีการดําเนินงาน 
 เพ่ือใหการพัฒนาระบบสารสนเทศของกวย.สกศ.รร.จปร. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กวย.ฯ จึง
กําหนดใหมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 ๑. แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบแผนงานระบบสารสนเทศและเว็บไซต 
 ๒. ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ไดแก 

- การจัดหาคอมพิวเตอรเพ่ิมเติม 
- การอบรมพัฒนาบุคคลากรสนับสนุนการศึกษาใหมีความรูทักษะคอมพิวเตอร  



๘๒ 
 

- การปรับปรุงระบบฐานขอมูลและเว็บไซตของกองวิชา 
- การรวบรวมฐานขอมูลท่ีกระจายกันอยู 

 ๓.  รวบรวมหลักฐานท่ีเก่ียวของกับระบบสารสนเทศท้ังหมด 
 ๔.  ประเมินแผนงาน/โครงการ ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ 
 ๕.  นําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาปรับปรุงแผนงานในปตอไป 
 
๘. งบประมาณ  ๒,๐๐๐  บาทและงบสนับสนุนจากสกศ.ฯ 
 
๙. การประเมินผล 
 ใหมีการประเมินผลแผนงาน การดําเนินงานและสรุปผลการประเมินในแตละกิจกรรม/โครงงาน ใน
หวงเวลาการดําเนินงาน  รวมถึงการประเมินความพึงพอใจผูใชระบบฐานขอมูล  เพ่ือนําผลการประเมินมาใชใน
การพัฒนาปรับปรุงแผนในอนาคตตอไป 
 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑.  กวย.ฯ มีระบบฐานขอมูลและเว็บไซตท่ีทันสมัยและสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานภายในและ
ภายนอกได 
 ๒.  นนร. และกําลังพลสามารถนําความรูความเขาใจในดานตางๆ ไปใชในชีวิตประจําวันได เพ่ือพัฒนา
ตัวเองใหมีความทันสมัยผานระบบสารสนเทศของกองวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 
 

 
 

 

 

 

แผนการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวย 
 ประจําป ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 

 

 

 



๘๔ 
 

แผนการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวย 

ช่ือแผนงาน แผนการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวย 
 

จํานวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ  
๑ กิจกรรม 

 
ผูรับผิดชอบแผนงาน  ๑ .พ.ต.หญิง สุทธิวรรณ   ยิ้มสมบุญ  ประธานกรรมการ  

    ๒. พ.อ.วสันต  พัฒนวิชัยโชติ กรรมการ 

    ๓ . พ.อ.ณัฐภูมิ  ศรีเพชร  กรรมการ 

    ๔. ร.อ.ตองการ  แกวเฉลิมทอง กรรมการ/เลขานุการ  

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. มีหองเรียน อาคารประลอง อาคารสํานักงานและพ้ืนท่ีโดยรอบท่ีอยูในเขตความ
รับผิดชอบ ซ่ึงกําลังพลและ นนร.เขามาใชประโยชนในการเรียนการสอนและการทํางาน แตเนื่องจากตัวอาคาร
มีอายุการใชงานมาหลายป  โดยมิไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นเพ่ือเปนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจ
แกกําลังพลและ นนร. กวย.ฯ จึงมีแผนในการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวย  โดยจะเนนท่ีการปรับปรุงภูมิ
ทัศนและการรักษาสภาพแวดลอมใหสะอาดปราศจากมลพิษ  ซ่ึงจะสงผลดีตอ นนร. และกําลังพลท่ีไดเรียน
และทํางานในสภาพแวดลอมท่ีสวยงามและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดูสวยงามสะอาดสะอาน อันจะสงผลดีตอ นนร.และกําลังพลท่ีได
เรียนและทํางานในอาคารสํานักงานท่ีสวยงาม  ทําใหผลการปฏิบัติงานและผลการเรียนดีข้ึน 

๒. เพ่ือเปนการรักษาสภาพแวดลอมใหปราศจากมลพิษ  ลดปริมาณขยะและน้ําเสีย  เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  
 
เปาหมาย คะแนนความพึงพอใจ ๓.๕๑ ข้ึนไป  

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชทรัพยากร 
 
วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

๒.ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓.ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว เชน การปลูกตนไม  
การ 

จัดสวนหยอม  การรีไซเคิล  การคัดแยกขยะ  การทาสี  การสกัดก้ันนกพิราบ เปนตน 
๔.ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕.นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการพัฒนากําลังพลตอไป 

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



๘๕ 
 
 

ทรัพยากรและงบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก หนวยเหนือเม่ือ
แผนงานไดรับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ประเมินผลการดําเนิน งานจากผลงานการปรับปรุงภูมิทัศน  การรักษาสภาพแวดลอม  ตลอดจน 
วิเคราะหขอขัดของในการดําเนินงานตามแผนและโครงการเปนประจําทุกเดือน โดยใหอาจารย ผูบริหารรวม
ประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการและนําขอเสนอแนะ มาทําการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องตางๆตอไป 
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. นนร.และกําลังพลไดเรียนและทํางานในพ้ืนท่ีท่ีสวยงาน ปราศจากมลพิษ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
๒. กองวิชาวิศวกรรมโยธามีชื่อเสียงในดานการรักษาความสะอาดและการปรับปรุงภูมิทัศน  

----------------------------------- 
 
  ตรวจถูกตอง 

พ.ต.หญิงสุทธิวรรณ   ยิ้มสมบุญ 
  (สุทธิวรรณยิ้มสมบุญ) 
  ประจํากอง สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 
 
โครงการปรับปรุงภูมิทัศนของกองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ประกอบ แผนปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หนวยเจาของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร.  
 
๒. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือดําเนินการตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  และคําสั่ ง
กองทัพบก(เฉพาะ)ท่ี ๗๕๗/๔๕ เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ลงวันท่ี ๑๙ มิ.ย. 
๔๕ ทางกองวิชาจึงได จัดทําโครงการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในกองวิชาวิศวกรรมโยธา  เพ่ือเปนแผนในการ
ดําเนินงานของหนวยงานตลอดปการศึกษา ๒๕๕๗การปฏิบัติงานของกําลังพลและการเรียนของ นนร.จะมี
ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนถาหากสภาพแวดลอมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน  ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดภาพลักษณและ
ภูมิทัศนท่ีสวยงาม  ตลอดจนเปนชื่อเสียงของหนวยงานอีกดวย  โดยกวย.ฯ กําหนดใหมีการทําความสะอาดท้ัง
ภายในอาคารและภายนอกอาคาร  มีการตกแตงสถานท่ีทํางาน  ตลอดจนปรับปรุงซอมแซมในสวนท่ีชํารุดสึก
หรอหรือจัดหาใหมมาทดแทนของเกาท่ีใชงานอีกไมไดแลว 
 
๓. วัตถุประสงค 

๑. พัฒนาสภาพแวดลอมของสถานท่ีทํางานใหสะอาดเรียบรอย 
 
๔. ตัวช้ีวัด ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม  
 
๕. เปาหมาย คะแนนประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม ๓.๕๑ 
 
๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน  ๑พ.ค. ๖๐ –๓๐เม.ย.๖๐ 
 
๗. วิธีการดําเนินงาน 

๑. กําหนดให นนร. ตอน วย. ท่ีใชหองบรรยายของกองวิชาฯ เปนประจํา ทําความสะอาดหองบรรยาย
นั้นอยางสมํ่าเสมอ โดยประธานกรรมการโครงการเปนผูกํากับดูแล 

๒. กรรมการในโครงการกํากับดูแลพนักงานราชการ ทําความสะอาดพ้ืนท่ีสุขาภิบาลภายในกองวิชาฯ 
อยางสมํ่าเสมอ โดยแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

๒.๑) พ.ท.พลพัต ฯ รับผิดชอบหองพักอาจารย และพ้ืนท่ีชั้นบนของอาคารกองวิชา 
๒.๒) ร.อ.พรเทพ ฯ รับผิดชอบหองธุรการ และพ้ืนท่ีชั้นลางของอาคารกองวิชา 
๒.๓) จ.ส.อ.เฉลิมชัย ฯ รับผิดชอบอาคารปฏิบัติการ ลานจอดรถและสนามหญา 

๘. งบประมาณ    ๑,๐๐๐  บาท ( งานธุรการ )   
 
๙. การประเมินผล 

๑. นนร. ตอน วย. และกําลังพลทุกระดับชั้น เปนผูประเมินความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมของกอง
วิชาฯ 

๒. เกณฑการประเมินจะถือวาผาน เม่ือระดับความพึงพอใจมีคาเฉลี่ย ๔.๐ ข้ึนไป 
 



๘๗ 
 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. สภาพแวดลอมของ กวย.สกศ. รร.จปร. ท่ีสะอาดเรียบรอย ทําให นนร. มีความสุขเม่ือศึกษาใน
พ้ืนท่ีของกองวิชาฯ 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 
 

 
 

 

 

 

แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาของหลักสูตรตางประเทศและ
แผนการใชประโยชน 

 ประจําป ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 

 

 



๘๙ 
 

แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาของหลักสูตรตางประเทศและแผนการใชประโยชน 

ช่ือแผนงาน แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาของหลักสูตรตางประเทศและแผนการใชประโยชน  

จํานวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ  

ผูรับผิดชอบแผนงาน  ๑ . พ.อ.ชวน  จันทวาลย  ประธานกรรมการ  

    ๒. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกุล กรรมการ 

    ๓ . พ.อ.ณัฐภูมิ  ศรีเพชร  กรรมการ 

    ๔. พ.อ.ปรีชา  อภิวันทตระกูล กรรมการ/เลขานุการ  

หลักการและเหตุผล    

ดวยอาจารยของ กวย.สกศ.รร.จปร.จํานวนหนึ่งมีการโยกยายไปหนวยอ่ืนเพ่ือความกาวหนาในการรับ
ราชการของแตละทานทําใหกําลังพลของกวย.ฯ มีจํานวนลดลง  โดยกวย.ฯ ไดวางแผนเพ่ิมกําลังพลโดยการรับ
สมัคร นนร.ท่ีสําเร็จการศึกษาและมีความประสงคสมัครเปนอาจารยของ กวย.ฯ เม่ือนนร.ดังกลาวมารายงาน
ตัวเปนอาจารยของกวย.ฯแลว จะไดรับทุนไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาท่ีขาดแคลน  อีกท้ังกวย.ฯ
สงเสริมใหอาจารยท่ีมีอยูในปจจุบันใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกโดยทุนทบ.อีกดวย 

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือเปนการสงเสริมใหกําลังพลไดศึกษาตอในสถาบันตางประเทศท่ีมีชื่อเสียงและนําประสบการณ
มาถายทอดใหกับนนร.ในอนาคตตอไป 

๒. เพ่ือเปนการรักษายอดกําลังพลในสวนของอาจารย  อีกท้ังเปนการเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา ซ่ึงจะ
เปนการเพ่ิมคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาอีกดวย  
 
เปาหมาย กําลังพล กวย.ฯ ท่ีไดรับทุนศึกษาตอในระดับปริญญาโทหรือเอกในตางประเทศ ๓ นาย  

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จจํานวนกําลังพลท่ีรับทุนทบ.ไปศึกษาตอในตางประเทศในระดับปริญญาโทและเอก  
 
วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

๒.ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓.ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว เชน การสมัครสอบ  

TOFEL GRE การสมัครเรียน การตรวจรางกาย  การทําสัญญา  การคํ้าประกัน เปนตน 
๔.ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕.นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการพัฒนากําลังพลตอไป 

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

 

 



๙๐ 
 
ทรัพยากรและงบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือเม่ือ
แผนงานไดรับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนิน งานจากการดําเนินดานธุรการ วิเคราะหขอขัดของในการดําเนินงานตาม
แผนและโครงการเปนประจําทุกเดือน โดยใหอาจารย ผูบริหารรวมประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการและ
นําขอเสนอแนะ มาทําการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องตางๆตอไป 
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนศักยภาพดานความรูและประสบการณ จากการไดรับทุนทบ.ไปศึกษาตอ
ในสถาบันท่ีมีชื่อเสียงตางประเทศและเปนการสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงานของตัวเอง 

๒. กองวิชาวิศวกรรมโยธา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีคะแนนเพ่ิมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓. อาจารยไดรับประโยชนจากการนําความรูและประสบการณในการเขาศึกษาในตางประเทศมาทํา
การวิจัย พัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอน 

 
----------------------------------- 

 
ตรวจถูกตอง 

                                                                     พ.อ.ชวน   จันทวาลย 
  ( ชวนจันทวาลย) 
 ผอ.กวย. สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 
โครงการสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาตางประเทศ 
ประกอบ แผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หนวยเจาของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

ดวยอาจารยในกวย.ฯ บางทานมีการโยกยายไปอยูหนวยงานอ่ืนเพ่ือความกาวหนาในราชการ  ทําให
กวย.ฯ ขาดแคลนอาจารย  ดังนั้นกวย.ฯ จึงรับสมัคร นนร. มาเปนอาจารยและ สงเสริมใหไดรับทุนทบ. เพ่ือไป
ศึกษาตอระดับปริญญาโทและเอกในสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงใน ตางประเทศเพ่ือใหไดรับความรูในสาขา
วิศวกรรโยธาและนําความรู ประสบการณท่ีไดรับมาอบรมสั่งสอน นนร. ใหเปนวิศวกรท่ีมีความรูความสามารถ
ตามความตองการของกองทัพบกตอไป 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑เพ่ือสงเสริมใหกําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. ไดมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนในสถาบันท่ีมี
ชื่อเสียงในตางประเทศ 

 ๓.๒เพ่ือใหกําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน และใชในการเรียนการสอนของนนร.ได 

๓.๓เพ่ือเปนการเพ่ิมคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. เปาหมาย 

กวย.สกศ.รร.จปร. มีอาจารยท่ีไดรับทุนศึกษาตอระดับ ป.โทและ ป.เอกในตางประเทศ  ๓ นาย 
 
๕. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 จํานวนอาจารยของ กวย.ฯ ท่ีไดรับทุนทบ. ศึกษาตอในระดับ ป.โท และ ป.เอก  
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการิ ๑ พ.ค.๖๐ – ๓๐ เม.ย.๖๑  
 
๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑ แจงใหผูสนใจรับทราบเก่ียวกับทุน  สัญญาผูกพัน 
๗.๒ การสอบภาษาอังกฤษ TOFEL GRE 
๗.๓ การสมัครเรียนในสถาบันท่ีสนใจ 
๗.๔ การทําสัญญา การตรวจรางกาย การเซ็นสัญญา 
๗.๕ ระหวางการดําเนินการ เม่ือมีปญหา กวย.ฯ มีการแกปญหาในการทํากิจกรรม  โดยถกแถลงในท่ี

ประชุมประจําเดือน  และมีการดําผลการประเมินการเรียนการสอนท่ีถูกตอง  
 

๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๘.๑กําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณกับนักวิชาการนักวิจัย

ตางประเทศและสามารถนําความรูประสบการณท่ีไดรับมาพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๘.๒กําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในตางประเทศ
มาสรางองคความรูแลวถายทอดใหแก นนร.ได 



๙๒ 
 

 
 

 

 

 

แผนงานการสงกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและตางประเทศ 

 ประจําป ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 

 

 



๙๓ 
 

แผนงานการสงกําลังพลเขารวมประชุม/สัมมนากับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ท้ังภายในและตางประเทศ 

 
ช่ือแผนงาน แผนงานการสงกําลังพลเขารวมประชุม/สัมมนากับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

ท้ังภายในและตางประเทศ 

 

จํานวนโครงการในแผนงาน ๑ โครงการ  
    ๒ กิจกรรม  
 
ผูรับผิดชอบแผนงาน  ๑ . พ.อ.ชวน  จันทวาลย  ประธานกรรมการ  

    ๒. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกุล กรรมการ 

    ๓ . พ.ต.ธนกร  งามจรุงจิต กรรมการ 

    ๔. พ.อ.ปรีชา  อภิวันทตระกูล กรรมการ/เลขานุการ  

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. สงเสริมใหกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและตางประเทศเพ่ือใหไดรับความรูในเรื่องท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาและ
เทคโนโลยีในงานวิจัยสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวาง อจ. สกศ.รร.จปร.กับอาจารย
และนักวิจัยจากสถาบันอ่ืนและการสรางชื่อเสียงใหกับรร.จปร.ใหเปนท่ีรูจักในแวดวงวิชาการอยางตอเนื่องใน
การเขามามีสวนรวมการประชุมทางวิชาการ 

 
วัตถุประสงค 

๑. กวย.สกศ.รร.จปร. สงเสริมใหกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและตางประเทศเพ่ือใหไดรับความรูในเรื่องท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาและ
เทคโนโลยีในงานวิจัยสาขาวิศวกรรมโยธา  

๒. เปนการเชื่อมความสัมพันธระหวาง อจ. สกศ.รร.จปร.กับอ าจารยและนักวิจัยจากสถาบันอ่ืนและ
การสรางชื่อเสียงใหกับรร.จปร.ใหเปนท่ีรูจักในแวดวงวิชาการอยางตอเนื่องในการเขามามีสวนรวมการประชุม
ทางวิชาการ 
 
เปาหมาย กําลังพล กวย.สกศ.รร.จปร.ท่ีเขารวมประชุม/สัมมนา ๑๐ นาย  

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวนกําลังพลท่ีเขารวมในโครงการ/กิจกรรม 
 
วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

๒.ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓.ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
๔.ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 



๙๔ 
 

๕.นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการพัฒนากําลังพลตอไป 

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

ทรัพยากรและงบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก หนวยเหนือเม่ือ
แผนงานไดรับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจาก การเขารวมประชุม/สัมมนาวิเคราะหขอขัดของในการดําเนินงาน
ตามแผนและโครงการเปนประจําทุกเดือน โดยใหอาจารย ผูบริหารรวมประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการ
และนําขอเสนอแนะ มาทําการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องตางๆตอไป 
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. อาจารย และกําลังพลสายสนับสนุน ไดรับการเพ่ิมพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 
จากการใหเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนาและเปนการสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงานของตัวเอง 

๒. กองวิชาวิศวกรรมโยธา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีชื่อเสียง เปนท่ีรูจักตอ
สถาบันภายนอก 

๓. อาจารยและกําลังพลสายสนับสนุนไดรับประโยชนจากการนําความรูและประสบการณในการเขา
ศึกษา/อบรม/สัมมนา มาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอน 

 
----------------------------------- 

 
  ตรวจถูกตอง 

                                                                     พ.อ.ชวน   จันทวาลย 
  ( ชวนจันทวาลย) 
  ผอ.กวย. สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 
โครงการสงผูบริหารและอาจารยเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ 
ประกอบ แผนปฏิบัติราชการ กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หนวยเจาของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

กวย.สกศ.รร.จปร. สงเสริมใหกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและตางประเทศเพ่ือใหไดรับความรูในเรื่องท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาและ
เทคโนโลยีในงานวิจัยสาขาวิศวกรร โยธาเปนการเชื่อมความสัมพันธระหวาง อจ. สกศ.รร.จปร.กับอาจารยและ
นักวิจัยจากสถาบันอ่ืนและการสรางชื่อเสียงใหกับรร.จปร.ใหเปนท่ีรูจักในแวดวงวิชาการอยางตอเนื่องในการ
เขามามีสวนรวมการประชุมทางวิชาการ 
 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑เพ่ือสงเสริมใหกําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. ไดเขารวมการฝกอบรมประชุมสัมมนากับหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนภายในและตางประเทศ 

๓.๒เพ่ือใหกําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและ
ประกอบการเรียนการสอนของนนร.ได 

๓.๓เพ่ือใหรร.จปร. สามารถสรางเครือขายทางวิชาการกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายใน
และตางประเทศ 
 
๔. เปาหมาย 

กวย.สกศ.รร.จปร. มีกําลังพลเขารวมฝกอบรมประชุมสัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ภายในและตางประเทศ ๕ นาย 
 
๕. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ จํานวนคนท่ีเขารวมโครงการ  
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ: ๑พ.ค.-๓๐เม.ย.๖๑ 
 
๗. วิธีการดําเนินการ 

๗.๑กวย.สกศ.รร.จปร. สงแผนการสงกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนภายในและตางประเทศ 

๗.๒สกศ.รร.จปร. รวบรวมแผนการเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ภายในและตางประเทศเพ่ือขออนุมัติและเสนอของบประมาณจากรร.จปร.  

๗.๓กวย.สกศ.รร.จปร. ดําเนินการสงกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนภายในและตางประเทศเม่ือไดรับการจัดสรรท่ีนั่งจากทบ. หรือหนวยราชการอ่ืน 

 
 
 



๙๖ 
 
๘. งบประมาณ: ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ 
 
๙. การติดตามและประเมินผล 

๙.๑ประเมินผลจากจํานวนกําลังพลท่ีเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐแล ะ
ภาคเอกชนภายในและตางประเทศ 

๙.๒กําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. นําความรูท่ีไดจากการประชุมสัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนภายในและตางประเทศมาประยุกตใชในการเรียนการสอนการปฏิบัติงานและในชีวิตประจําวันได 
 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑๐.๑กําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณกับนักวิชาการนักวิจัย
และผูปฏิบัติงานกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายในและตางประเทศสามารถนําความรูขอมูลและ
และสบการณท่ีไดรับจากการเขารวมประชุม/สัมมนามาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๑๐.๒กําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการเขารวมประชุม/สัมมนากับ
หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนภายในและตางประเทศมาสรางองคความรูแกหนวยงานได  

๑๐.๓กําลังพลกวย.สกศ.รร.จปร. สามารถเพ่ิมพูนศักยภาพและประสบการณของตนเองและนําความรู
แนวคิดใหมๆมาถายทอดใหแกนนร.ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

 
 

 
 

 

 

 

แผนงานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 ประจําป ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 

 

 



๙๘ 
 

 

แผนงานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ช่ือแผนงาน แผนงานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

จํานวนโครงการในแผนงาน ๓ โครงการ  
    ๓ กิจกรรม  
 
ผูรับผิดชอบแผนงาน  ๑ . พ.อ.วสันต  พัฒนวิชัยโชติ  ประธานกรรมการ  

    ๒. ส.อ.หญิง กาญจนา นอยสําแดง กรรมการ 

    ๓. พ.อ.ณัฐพร  นุตยะสกุล กรรมการ/เลขานุการ  

หลักการและเหตุผล    

กวย.สกศ.รร.จปร. สงเสริมใหกําลังพลไดทํางานวิจัยและงานสรางสรรคทางวิชาการอ่ืนๆ เพ่ือเปนการ
นําความรูทางทฤษฎีมาสูการคิดคน การเรียนรูในสิ่งใหมๆ ตลอดจนนํางานวิจัยและงานสรางสรรคไปเผยแพร
แกสาธารณชนในรูปแบบของการตีพิมพ  การประชุมทางวิชาการ การสัมมนาและการแสดงนิทรรศการ  อัน
เปนการสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงาน  นอกจากนี้ยังสามารถนํางานวิจัยและงานสรางสรรคมาขอเปนผลงาน
เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และเปนประโยชนตอการประกันคุณภาพการศึกษาอีกดวย  โดยสามารถหาผู
รวมวิจัยและแหลงเงินทุนจากภายในและภายนอกสถาบัน 

 
วัตถุประสงค 

๑. กวย.สกศ.รร.จปร. สงเสริมใหกําลังพลไดมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคออกมาอยางตอเนื่องทุกป
เพ่ือใหไดรับความรูในเรื่องท่ีเก่ียวของกับความกาวหนาและเทคโนโลยีในงานวิจัยสาขาวิศวกรรมโยธา  

๒. เปนการเชื่อมความสัมพันธระหวาง อจ. สกศ.รร.จปร.กับอ าจารยและนักวิจัยจากสถาบันอ่ืนและ
การสรางชื่อเสียงใหกับรร.จปร.ใหเปนท่ีรูจักในแวดวงวิชาการอยางตอเนื่องในการเขามามีสวนรวมการวิจัย 
 
เปาหมาย  คะแนนประเมินมาตรฐานท่ี ๒ ได ๓.๕๑  

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คะแนนประเมินมาตรฐานท่ี ๒ 
 
วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

๒.ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓.ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
๔.ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕.นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการพัฒนากําลังพลตอไป 

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



๙๙ 
 
 

ทรัพยากรและงบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือเม่ือ
แผนงานไดรับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจาก จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีผลิตออกมา วิเคราะห
ขอขัดของในการดําเนินงานตามแผนและโครงการเปนประจําทุกเดือน โดยใหอาจารย ผูบริหารรวมประชุมเพ่ือ
ประเมินผลการดําเนินการและนําขอเสนอแนะ มาทําการพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องตางๆตอไป 
 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. อาจารยและกําลังพลสายสนับสนุน ไดรับการเพ่ิมพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 
จากการทํางานวิจัยและการนําผลงานวิจัยไปรวมประชุม/อบรม/สัมมนาและเปนการสรางชื่อเสียงใหกับ
หนวยงานของตัวเอง 

๒. กองวิชาวิศวกรรมโยธา สวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีชื่อเสียง เปนท่ีรูจักตอ
สถาบันภายนอกและเกิดความรวมมือทางดานวิชาการ 

๓. อาจารยและกําลังพลไดรับประโยชนจากการนําความรูและประสบการณในการทํางานวิจัย และนํา
ผลงานไปเผยแพรในงานประชุม/สัมมนา มาพัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอนและการวิจัยตอไป 

 
----------------------------------- 

 
ตรวจถูกตอง 

                                                                     พ.อ.วสันต   พัฒนวิชัยโชต ิ
  (  วสันต   พัฒนวิชัยโชติ ) 
          ผศ .สกศ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 
โครงการสงเสริมเพ่ืองานวิจัยของอาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธา 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร.  
 
๑.หนวยเจาของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนงาน งานวิจัยและงานสรางสรรค  ท่ีจัดข้ึนตามนโยบายประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค จึงไดกําหนดโครงการ สงเสริมบุคลากรสาขาวิศวกรรมโยธาเปน
ผูวิจัย เพ่ือกําลังพลทุกระดับไดนํา ความรู ทางทฤษฎี และประสบการณ จากการศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา 
การประชุมทางวิชาการมาทําโครงการวิจัย โดยสามารถเลือกหัวขอท่ีสนใจ ร วมท้ังสามารถเชิญผูวิจัยรวมมา
จากสถาบันอ่ืนได อาจารย อีกท้ัง กวย.ฯยังสงเสริมใหกําลังพลหาแหลงเงินทุนท้ังจากภายในและภายนอก
สถาบัน  นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนําผลงานวิจัยออกเผยแพรตอสาธารณชน อันจะสรางชื่อเสียงใหแกตัวเองและ
สถาบัน  สําหรับผลงานวิจัยยังสามารถนํามาขอตําแหนงทางวิชาการไดอีก 
 
๓. วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือเปดโอกาสให อาจารย กองวิชาวิศวกรรมโยธา ไดศึกษา ทํางานวิจัยในหัวขอท่ีสนใจและถนัด  
นอกจากนี้อาจารยยัง สามารถนําความรูและประสบการณมาพัฒนาดานการเรียนการสอน รวมถึงการดําเนิน
งานวิจัย อันเปนการเพ่ิมศักยภาพใหกับอาจารยและ นนร.ตอไปในอนาคต 
          ๒.เพ่ือสงเสริมสนับสนุน และปลูกฝง ใหอาจารย มีความสนใจและรักงานวิจัย อันจะสงผลดีตอการ
สรางสรรคการคนพบพบใหมๆ 
 
๔. ตัวช้ีวัด 

จํานวนโครงงานวิจัยของอาจารยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการและไดนําเสนอในงานประชุมทาง
วิชาการสาขาวิศวกรรมโยธาท่ีเปนท่ียอมรับ 
 
๕. เปาหมาย จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพและนําเสนอในการประชุมทางวิชาการ๒ โครงงาน 
 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน  ๑ พ.ค.๖๐ – ๓๐เม.ย.๖๑ 
 
๗. วิธีดําเนินการ 
 ๑. ดําเนินงานจัดทําแผนงานและหรือโครงการของบุคลากรในการวิจัย 
 ๒ . ดําเนินงานจัดอาจารยเขารวมดําเนินงานวิจัยท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณ 
 ๓ . ดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
 ๔ . ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
 ๕ . ประชุมหาขอสรุป ขอขัดแยง มาพัฒนาแผนงานตอไป 
  
 

 



๑๐๑ 
 
๘. งบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก หนวยเหนือเม่ือ

แผนงานไดรับการอนุมัติ 

 

๙.การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจากปญหา ขอขัดของในการดําเนินงานตามแผนและโครงการเปน
ประจําทุกเดือน โดยใหอาจารย ผูบริหารรวมประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการและนําขอเสนอแนะ มาทํา
การพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องตางๆตอไป 
 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. กําลังพลไดรับการเพ่ิมพูนศักยภาพ ดานความรู  การทํางานวิจัยและ ประสบการณ จากก ารทํางาน
วิจัยซ่ึงจะเปนประโยชนสําหรับการเรียนการสอนและการทําวิจัยในอนาคตตอไป 

๒.สถาบันการศึกษา หนวยงาน สังคม ชุมชน ไดรับประโยชนจากการ นําผลงานวิจัยไปเผยแพรใน
รูปแบบตาง ๆ 

๓. กําลังพลสามารถนํางานวิจัยไปเปนผลงานในการขอตําแหนงทางวิชาการได  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

 
 

 

 

 

แผนงานการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
 ประจําป ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

กองวิชาวิศวกรรมโยธา 
สวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 
 

แผนงานการบริการวิชาการ 

ช่ือแผนงาน แผนงานบริการวิชาการและวิชาชีพ 

จํานวนโครงการในแผนงาน ๓ โครงการ  

ผูรับผิดชอบแผนงาน ๑. ร.อ.ตองการ  แกวเฉลิมทอง  ประธานกรรมการ  

   ๒. ส.อ.รชต  ภูจอมจิตร   กรรมการ 

   ๓. นายทรงยศ  ศรีใย   กรรมการ  

   ๔. ร.อ.ตองการ  แกวเฉลิมทอง  กรรมการ/เลขานุการ  

หลักการและเหตุผล    

 เพ่ือดําเนินการตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และคําสั่ง
กองทัพบก (เฉพาะ) ท่ี ๗๕๗/๔๕ เรื่องนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ลงวันท่ี ๑๙ มิ.ย. 
๔๕ ทางกองวิชาจึงไดกําหนดแผนการบริการวิชาการข้ึน เพ่ือเปนแผนในการดําเนินงานของหนวยงานตลอดป
การศึกษา ๒๕๕๗ ในการใหบริการวิชาการกับหนวยงานตางๆท้ังภายในและภายนอกในรูปแบบของอาจารยท่ี
ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ/วิทยากรพิเศษ /ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 
สนับสนุนใหคําแนะนํา ความรูและประสบการณแกหนวยงานอ่ืน สังคม ชุมชนและประเทศชาติ รวมท้ังการนํา
ประโยชนจากการใหมาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอนตอไป 

 
วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเปนอาจารยท่ีปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/   
กรรมการวิทยานิพนธ ภายในและภายนอกหนวยงาน 

๒. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการบริการวิชาการแกสังคมในหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและ
ภายนอก 

สถาบัน 
๓. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการเปนวิทยากรพิเศษ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุน 

หนวยงานอ่ืน 
๔. เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธา ไดศึกษาหาความรูและประสบการณในการ

ใหบริการ 
วิชาการกับหนวยงานตางๆ และสามารถนําความรูและประสบการณมาพัฒนาดานการเรียนการสอนรวม ถึง
การดําเนินงานวิจัย อันเปนการเพ่ิมศักยภาพใหกับอาจารยในกองวิชาตอไป 
 

๕. เพ่ือใหอาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธา ไดใชความรูและประสบการณ นําไปถายทอดองคความรู
ใหกับ 

หนวยงานท้ังภายในและภายนอกเม่ือไดรับการรองขอ อันจะกอใหเกิดประโยชนกับหนวยงานอ่ืน สังคม ชุมชน 
และประเทศชาติตอไป 
 
เปาหมายจํานวนโครงการท่ีบรรลุเปาหมาย๘๐ % โดยกําลังพลจาก กวย.ฯสามารถทําไดดังนี้ 

๑. การใหบริการกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอ่ืนๆท้ังภายในและภายนอกตามท่ีรองขอ 



๑๐๔ 
 

๒. การใหบริการกับสังคมและชุมชนภายนอกบริเวณโดยรอบ รร.จปร. 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทหารท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติตลอดจนนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  
๒. รอยละของอาจารยท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการ

วิทยานิพนธ/กรรมการวิชาชีพในระดับประเทศชาติตลอดจนนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
๓. รอยละของอาจารยท่ีเปนวิทยากรพิเศษ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหนวยงานอ่ืนใน

กองทัพ/ภายนอกตอจํานวนอาจารยประจํา 
๔. การนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพทหารมาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอนและงานวิจัย 
๕. อัตราสวนคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตออาจารยประจํามีความ

เหมาะสมเพียงพอเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  

๒. ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓. ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
๔. ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอน ตลอดจนการทําวิจัย 
 

ระยะเวลาการดําเนินงาน     ๑พ.ค. – ๓๐ เม.ย.๖๑ 

ทรัพยากรและงบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือเม่ือ
แผนงานไดรับการอนุมัติ 
 
การประเมินผล 
 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจากปญหา ขอขัดของในการดําเนินงานตามแผนและโครงการเปน
ประจําทุกเดือน โดยใหอาจารย ผูบริหารรวมประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการและนําขอเสนอแนะ มาทํา
การพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องตางๆตอไป 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ จากากรใหบริการวิชาการ
และเปนการสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงานของตัวเอง 

๒. สถาบันการศึกษา หนวยงาน สังคม ชุมชน ไดรับประโยชนจากการบริการวิชาการตามวัตถุประสงค 
๓. นนร.ไดรับประโยชนจากการนําความรูและประสบการณในการใหบริการวิชาการของอาจารย มา

ทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอน 
 

----------------------------------- 

 

         ตรวจถูกตอง 
ร.อ.ตองการ แกวเฉลิมทอง 
                                                                  ( ตองการ แกวเฉลิมทอง) 
    อจ.กวย.สกศ.รร.จปร.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 
โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการบริการวิชาการแกสังคมในหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. หนวยเจาของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร.  

๒. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนงานการบริการวิชาการ ท่ีจัดข้ึนตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค จึงไดกําหนดโครงการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการบริการวิชาการแก
สังคมในหนวยงานอ่ืน ท้ังภายในและภายนอกสถาบันข้ึน เพ่ือใหคําแนะนํา ความรูและประสบการณแก
หนวยงานอ่ืน สังคม ชุมชนและประเทศชาติตอไป รวมท้ังการนําประโยชนจากการใหบริการวิชาการและ
ประสบการณมาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอนใหแกนนร.ตอไป 
 
๓. วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธา ไดศึกษาหาความรูและประสบการณในการ
ใหบริการวิชาการกับหนวยงานตางๆ และสามารถนําความรูและประสบการณมาพัฒนาดานการเรียนการสอน 
รวมถึงการดําเนินงานวิจัย อันเปนการเพ่ิมศักยภาพใหกับอาจารยในกองวิชาตอไป 
          ๒.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการบริการวิชาการและวิชาชีพทหารท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
          ๓.เพ่ือใหอาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธา ไดใชความรูและประสบการณ นําไปถายทอดองคความรู
ใหกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเม่ือไดรับการรองขอ อันจะกอใหเกิดประโยชนกับหนวยงานอ่ืน สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติตอไป 

 
๕. เปาหมาย อาจารยมากกวา ๕ ทาน ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานภายนอก  

๑.การใหบริการกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอ่ืนๆท้ังภายในและภายนอกตามท่ีรองขอ  
๒.การใหบริการกับสังคมและชุมชนภายนอกบริเวณโดยรอบ รร.จปร.  

 
๕.ตัวช้ีวัด จํานวนอาจารยท่ีเขารวมโครงการบริการวิชาการ 

๑.รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทหารท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติตลอดจนนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  

๒.การนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพทหารมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและงานวิจัย 
 

๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน       

 ๑พ.ค. ๖๐ – ๓๐เม.ย.๖๑ 

 



๑๐๗ 
 
 
๗. วิธีดําเนินการ 
 ๑.จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

๒.ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓.ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
๔.ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕.นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอน ตลอดจนการทําวิจัย 

 
๘. งบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือเม่ือ

แผนงานไดรับการอนุมัติ 

๙. การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจากปญหา ขอขัดของในการดําเนินงานตามแผนและโครงการเปน
ประจําทุกเดือน โดยใหอาจารย ผูบริหารรวมประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการและนําขอเสนอแนะ มาทํา
การพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องตางๆตอไป 
 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ จากากรใหบริการวิชาการ
และเปนการสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงานของตัวเอง 

๒.สถาบันการศึกษา หนวยงาน สังคม ชุมชน ไดรับประโยชนจากการบริการวิชาการตามวัตถุประสงค 
๓.นนร.ไดรับประโยชนจากการนําความรูและประสบการณในการใหบริการวิชาการของอาจารย มาทํา

การวิจัย พัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

 
โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเปนอาจารยท่ีปรึกษา/ กรรมการวิทยากร/ กรรมการวิชาชีพ/
กรรมการวิทยานิพนธท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร.  
 
๑.หนวยเจาของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนงานการบริการวิชาการ ท่ีจัดข้ึนตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค จึงไดกําหนดโครงการสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารยเปนอาจารยท่ี
ปรึกษา/ กรรมการวิทยากร/  กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายในและภายนอกสถาบันข้ึน เพ่ือให
คําแนะนํา ความรูและประสบการณแกหนวยงานอ่ืน สังคม ชุมชนปละประเทศชาติตอไป รวมท้ังการนํา
ประโยชนจากการใหบริการวิชาการและประสบการณมาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอน
ใหแกนนร.ตอไป 
 
๓. วัตถุประสงค 

๑.เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธา ไดศึกษาหาความรูและประสบการณในการ
ใหบริการวิชาการกับหนวยงานตางๆ และสามารถนําความรูและประสบการณมาพัฒนาดานการเรียนการสอน 
รวมถึงการดําเนินงานวิจัย อันเปนการเพ่ิมศักยภาพใหกับอาจารยในกองวิชาตอไป 
          ๒.เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเปนอาจารยท่ีปรึกษา/กรรมการวิทยากร/ กรรมการวิชาชีพ/
กรรมการวิทยานิพนธภายในและภายนอกสถาบัน 
          ๓.เพ่ือใหอาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธา ไดใชความรูและประสบการณ นําไปถายทอดองคความรู
ใหกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเม่ือไดรับการรองขอ อันจะกอใหเกิดประโยชนกับหนวยงานอ่ืน สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติตอไป 
 
๔. ตัวช้ีวัด จํานวนอาจารยท่ีรวมบริการวิชาการใหหนวยงานภายนอก  
 
๕. เปาหมาย จํานวนอาจารย ๕ ทาน ใหบริการวิชาการตอสถาบันภายนอก 

๑.การใหบริการกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอ่ืนๆท้ังภายในและภายนอกตามท่ีรองขอ  
๒.การใหบริการกับสังคมและชุมชนภายนอกบริเวณโดยรอบ รร.จปร.  

 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินงาน  ๑ พ.ค.๖๐ – ๓๐ เม.ย.๖๑ 
 
๗. วิธีดําเนินการ 

๑.จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
๒.ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓.ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
๔.ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕.นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอน ตลอดจนการทําวิจัย 



๑๐๙ 
 
๘. งบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือเม่ือ

แผนงานไดรับการอนุมัติ 

 

๙.การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจากปญหา ขอขัดของในการดําเนินงานตามแผนและโครงการเปน
ประจําทุกเดือน โดยใหอาจารย ผูบริหารรวมประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการและนําขอเสนอแนะ มาทํา
การพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องตางๆตอไป 
 
๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ จากากรใหบริการวิชาการ
และเปนการสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงานของตัวเอง 

๒.สถาบันการศึกษา หนวยงาน สังคม ชุมชน ไดรับประโยชนจากการบริการวิชาการตามวัตถุประสงค 
๓.นนร.ไดรับประโยชนจากการนําความรูและประสบการณในการใหบริการวิชาการของอาจารย มาทํา

การวิจัย พัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอน 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 
โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ   
สนับสนุนหนวยงานอ่ืน 
ประกอบ  แผนการปฏิบัติงาน กวย.สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

๑. หนวยเจาของโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร.  

 
๒. หลักการและเหตุผล 

เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนงานการบริการวิชาการ ท่ีจัดข้ึนตามนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
ของกองทัพบก บรรลุวัตถุประสงค จึงไดกําหนดโครงการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการเปนวิทยากร
บรรยายพิเศษ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหนวยงานอ่ืนข้ึน เพ่ือใหคําแนะนํา ความรูและประสบการณ
แกหนวยงานอ่ืน สังคม ชุมชนและประเทศชาติตอไป รวมท้ังการนําประโยชนจากการใหบริการวิชาการและ
ประสบการณมาทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอนใหแก นนร.ตอไป 
 

๓. วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือเปดโอกาสใหอาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธา ไดศึกษาหาความรูและประสบการณในการ

ใหบริการวิชาการกับหนวยงานตางๆ และสามารถนําความรูและประสบการณมาพัฒนาดานการเรียนการสอน 
รวมถึงการดําเนินงานวิจัย อันเปนการเพ่ิมศักยภาพใหกับอาจารยในกองวิชาตอไป 
          ๒. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ 
สนับสนุนหนวยงานอ่ืน 
          ๓. เพ่ือใหอาจารยกองวิชาวิศวกรรมโยธา ไดใชความรูและประสบการณ นําไปถายทอดองคความรู
ใหกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกเม่ือไดรับการรองขอ อันจะกอใหเกิดประโยชนกับหนวยงานอ่ืน สังคม 
ชุมชน และประเทศชาติตอไป 

 
๔. ตัวช้ีวัด 

๑. รอยละของอาจารยท่ีเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหนวยงานอ่ืน
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

๒. การนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพทหารมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและงานวิจัย 
 
๕. เปาหมาย จํานวนอาจารยท่ีไปใหบริการวิชาการจํานวน ๕ ทาน 

๑. การใหบริการกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานอ่ืนๆท้ังภายในและภายนอกตามท่ีรองขอ 
๒. การใหบริการกับสังคมและชุมชนภายนอกบริเวณโดยรอบ รร.จปร.  

 
๖. ระยะเวลาการดําเนินงาน       
 ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐เม.ย.๖๑ 

 

 



๑๑๑ 
 
๗. วิธีดําเนินการ 

๑. จัดทําแผนงาน กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดทําโครงการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
๒. ชี้แจงโครงการและกิจกรรมใหผูท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
๓. ดําเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
๔. ประเมินผลการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
๕. นําผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอน ตลอดจนการทําวิจัย 

 
๘. งบประมาณ  

 ใชทรัพยากร บุคลากรของหนวยงานท่ีมีอยู และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือเม่ือ
แผนงานไดรับการอนุมัติ 
 
๙. การประเมินผล 
 ทําการประเมินผลการดําเนินการจากปญหา ขอขัดของในการดําเนินงานตามแผนและโครงการเปน
ประจําทุกเดือน โดยใหอาจารย ผูบริหารรวมประชุมเพ่ือประเมินผลการดําเนินการและนําขอเสนอแนะ มาทํา
การพัฒนา ปรับปรุงในเรื่องตางๆตอไป 
 
 ๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑. อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนศักยภาพ แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ จากากรใหบริการวิชาการ
และเปนการสรางชื่อเสียงใหกับหนวยงานของตัวเอง 

๒. สถาบันการศึกษา หนวยงาน สังคม ชุมชน ไดรับประโยชนจากการบริการวิชาการตามวัตถุประสงค 
๓. นนร.ไดรับประโยชนจากการนําความรูและประสบการณในการใหบริการวิชาการของอาจารย มา

ทําการวิจัย พัฒนา ปรับปรุงดานการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 
โครงการถายทอดเทคโนโลยีใชคอนกรีตผสมน้ํายางพาราพัฒนาสระน้ําตานภัยแลง  
Technology transfer usingconcrete mixed rubber latex develop drought relieving water 
pond 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑. ผูรับผิดชอบโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

ปญหาภัยแลงเปนภัยธรรมชาติท่ีนําความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังทางดานการขาดแคลนน้ํา เพ่ือ
การอุปโภคบริโภค และดานผลิตผลทางการเกษตรท่ีตองพ่ึงพาแหลงน้ําจากธรรมชาติ ภัยแลงมีผลกระทบ
โดยตรงตอการลดลงของผลผลิตทางดานการเกษตร และมีผลกระทบทางออม ไดแก การอพยพท้ิงท่ีดินทํากิน 
ละท้ิงท่ีอยูอาศัยไปหางานทําในเมือง ซ่ึงเปนท่ีประจักษแลววาไดกอใหเกิดปญหาท้ัง ทางดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ตามมา ปญหาภัยแลงจึงจัดเปนปญหาสําคัญของชาติ  
สถานการณปจจุบันใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดเกิดปรากฏการณภัยแลงอยางกวางขวางหลายพ้ืนท่ีและสง ผลกระทบ
ในหลายจังหวัดและการคาดการณสถานการณภัยแลงจากขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานวา ปริมาณ
น้ําฝนสะสม พ.ศ. ๒๕๕๘ต่ํากวาคาปกติอยางมาก เม่ือเทียบกับ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ จึงมีแนวโนม 
สถานการณภัยแลงและภาวะฝนท้ิงชวงใน พ.ศ. ๒๕๕๘ จะเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีของประเทศไทย โดยอาจเกิด 
เร็วข้ึน และยาวนานข้ึน ภัยแลงในประเทศไทยสวนใหญมีผลกระทบตอการเกษตรกรรมและน้ําอุปโภคบริโภค
โดยเปนภัยแลงท่ีเกิดจากขาดฝนหรือ ฝนแลง ในชวงฤดูฝน และเกิด ฝนท้ิงชวง ในเดือนมิถุนายนตอเนื่องเดือน
กรกฎาคม พ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงมาก ไดแก ภาคเหนือและบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะ
เปนบริเวณท่ีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใตเขาไปไมถึง หลายพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
 การสรางถังเก็บน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ําเพ่ือกับเก็บน้ําฝนไวใช
ในชวงฤดูแลงท่ีมีปริมาณน้ําใชอยางจํากัด โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลงานวิจัย
ประยุกตใชน้ํายางพาราและดินซีเมนตพัฒนาสระน้ําตานภัยแลง (พีรวัฒน  RDG5650078) แสดงใหเห็นวา การ
ใชน้ํายางพารา (พรีวัลคาไนซ) ผสมดินซีเมนตในอัตราสวนท่ีเหมาะสมสามารถลดอัตราการรั่วซึมของน้ําและมี
คุณสมบัติดานวิศวกรรมท่ีสูงกวาดินซีเมนตมาตรฐาน ดังนั้นงานวิจัยนี้มีเปาหมายท่ีจะพัฒนาและสรางถังเก็บน้ํา
ดวยอิฐดินซีเมนตผสมน้ํายางเพ่ือใชประโยชนในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง เพ่ือใหชุมชนจะไดมีน้ําไวใชอุปโภคบริโภค
ในฤดูแลงหรือชวงท่ีขาดแคลนน้ํา 
 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ศึกษาคุณสมบัติของทางกลและทางกายภาพของดินซีเมนตผสมน้ํายางพารา (พรีวัลคาไนซ)และเพ่ือ
พัฒนาตอยอดงานวิจัย RDG5650078  

๓.๒เพ่ือพัฒนาและสรางถังเก็บน้ําดวยบลอกดินซีเมนตผสมน้ํายางพาราสําหรับใชประโยชนในพ้ืนท่ีประสบ
ภัยแลง  

๓.๓นําผลการวิจัยประยุกตใชงานจริงในพ้ืนท่ีประสบภัยแลงและเปนบูรณการการมีสวนรวมชุมชนในพ้ืนท่ี
ศึกษาวิจัยภาคสนาม  

 

๔. ตัวช้ีวัด  
ทําวิจัยสําเร็จตามระยะเวลาโครงการ 

๕. เปาหมาย 



๑๑๓ 
 

วิจัยไดตามวัตถุประสงคและสงรายงานวิจัยตามกําหนดเวลา 
๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

ระยะเวลาการดําเนินการ  ๑๒เดือน 
๖.๑ เริ่มตน :  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๖.๒ สิ้นสุด :   เมษายน ๒๕๖๑ 

๗. วิธีดําเนินการ 
งานวิจัยนี้เปนพัฒนาและสรางถังเก็บน้ําดวยบล็อกดินซีเมนตผสมน้ํายางพารา (พรีวัลคาไนซ) เพ่ือใช

ประโยชนในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง และในการสรางถังน้ําจะพิจารณาจากความตองการของชุมชนโดยประชาชน
ในชุมชนมีสวนรวมกอสรางทุกข้ันตอน เพ่ือใหประชาชนจะไดมีน้ําไวใชอุปโภคบริโภคในฤดูแลงหรือชวงท่ีขาด
แคลนน้ําในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง ดังนั้นการดําเนินการวิจัยจะแบงเปน ๓ ระยะ ดังตอไปนี้  

๗.๑ การวิจัยระดับหองปฏิบัติการ (ระยะเวลา เดือนท่ี ๑-๔)  
๗.๒ ผลิตบลอกดินซีเมนตผสมน้ํายางโดยการมีสวนรวมของชุมชน (ระยะเวลา เดือนท่ี ๕-๘)  
๗.๓ วิจัยภาคสนามโดยการสรางถังเก็บน้ําในพ้ืนท่ีประสบภัยแลง (ระยะเวลา เดือนท่ี ๙-๑๒)  

๘.งบประมาณในการดําเนินการ 
จํานวนท้ังสิ้น ๙๐๐,๐๐๐.- บาท (เกาแสนบาทถวน)  ท้ังนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากวช. 

๙. การติดตามประเมินผล 
ติดตามความกาวหนาของการจัดทําตนแบบใหเปนไปตามแผน 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๐.๑ การวิจัยระยะแรกไดอัตราสวนท่ีเหมาะของดินซีเมนตผสมน้ํายางพาราเพ่ือใชทําบล็อกดินซีเมนต

สําหรับใชสรางถังเก็บน้ํา -ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จเบื้องตน (P)  
๑๐.๒ การวิจัยระยะท่ีสองไดบล็อกดินซีเมนตผสมน้ํายางพาราท่ีมีคุณสมบัติดานการรับแรงตางๆ สามารถ

ตานแรงดันของน้ําในถัง และปองกันการรั่วซึมของน้ําในถัง -ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เปนผลสําเร็จก่ึงกลาง 
(I)  

๑๐.๓ การวิจัยระยะสุดทายไดมีการกอสรางถังเก็บน้ําชุมชนตานภัยแลงดวยบลอกดินซีเมนตผสมน้ํา
ยางพาราและประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถใชน้ําในการอุปโภคบริโภคได -งานวิจัยนี้เปนผลสําเร็จตามเปาประสงค 
(G) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 
 
โครงการพัฒนาคูสงน้ําเฟอรโรซีเมนตผสมน้ํายางพาราสําหรับใชในระบบชลประทานไรนา  
Development of Ferro-cement Ditch Lining mixed with Rubber Latex for Farm Irrigation 
System 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑. ผูรับผิดชอบโครงการ กวย.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

งานพัฒนาโครงการชลประทานโดยเฉพาะระบบการสงน้ําเพ่ือการชลประทานจัดวามีความสําคัญและมี
ประโยชนมากดานหนึ่งในการชวยใหเกษตรกรสามารถทาการเพาะปลูกใหไดผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน คลองหรือคูสง
น้ําชลประทานเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของโครงการชลประทานเปนทางน้ําสําหรับนําน้ําจากแหลงน้ํา ซ่ึง
เปนตนน้ําของโครงการชลประทานไปยังพ้ืนท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร โดยนําจากแหลงน้ําจะกระจายไปยัง
พ้ืนท่ีเพาะปลูกไดท่ัวถึงดวยคูสงน้ําท่ีมีในเขตโครงการชลประทานหรือในเขตพ้ืนท่ีนอกโครงการชลประทาน ถา
หากคลองหรือคูสงน้ําชลประทานไมสามารถทําหนาท่ีสงน้ําจากแหลงน้ําเขาไปสูพ้ืนท่ีเพาะปลูกไดอยางท่ัวถึงใน
ปริมาณท่ีเหมาะสม และในเวลาท่ีพืชตองการแลว จะสงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร การ
ท่ีจะใหคูสงน้ําทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณแบบนั้น ซ่ึงไมใชเรื่องท่ีงายนัก คูสงน้ําชลประทานท่ีดีจะตองมีพ้ืนฐาน
มาจากการ ออกแบบและกอสรางท่ีถูกตองในดานวิศวกรรม มีความสามารถปองกันการรั่วซึมของน้ําได แต
อยางไรก็ตามปญหาท่ีสําคัญของคลองหรือคูสงน้ําประกอบดวย (๑) การสูญเสียน้ําเนื่องจากการรั่วซึม (๒) การ
แตกราวตามผนังและทองคลองหรือคูสงน้ําเม่ือใชงานไประยะหนึ่ง เพ่ือแกไขปญหาดังกลาวการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรจึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพ่ือคิดคนและหาแนวทางในการสราง
นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑใหมๆ ท่ีมีประสิทธิภาพมาใชทดแทนผลิตภัณฑเดิมท่ีใชอยูในปจจุบัน จากการ
ศึกษาวิจัย “การพัฒนาคลองชลประทานผสมน้ํายางพาราสําหรับใชในชลประทานไรนา”  ระยะท่ี ๑ (ต.ค. 
๒๕๕๘ –ต.ค. ๒๕๕๙) ภายใตการสนับสนุนทุนวิจัย จากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
[๑]ไดทําการพัฒนาคอนกรีตผสมน้ํายางพาราสําหรับใชเปนวัสดุในการดาดหรือหลอคูสงน้ํา และทําการติดตั้ง
และทดสอบการใชงานท่ีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมยม จังหวัดแพร ซ่ึงอยูในชวงการติดตามประเมินผล
การใชงาน  
ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจหลักท่ีทํารายไดอยางมากเขาสูประเทศไทย โดยเฉพาะการสงออกในรูปวัตถุดิบ
ยางพารา แตการสงออกวัตถุดิบเพียงอยางเดียวในขณะท่ีการแปรรูปและใชงานผลิตภัณฑยางพารา
ภายในประเทศมีปริมาณนอย จึงเปนปจจัยท่ีสําคัญทําใหราคายางพาราภายในประเทศขาดเสถียรภาพ สงผล
กระทบตอท้ังเกษตรกรและผูท่ีเก่ียวของในอุตสาหกรรมยางพาราท้ังระบบ นอกจากนี้ มาตรการการกระตุนให
เกิดการใชผลิตภัณฑยางพาราในประเทศยังไมเพียงพอและไมเห็นผลเทาท่ีควร โดยควรเรงสงเสริมงานวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑยางพาราตั้งแตระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โครงการวิจัย “การพัฒนาคลอง
ชลประทานผสมน้ํายางพาราสําหรับใชในชลประทานไรนา”  ภายใตการสนับสนุนของ สวก. ซ่ึงเปนการพัฒนา
นวัตกรรมการเกษตรในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับยางพาราและยกระดับความสามารถในการแขงขันดวย
งานวิจัยนวัตกรรม สําหรับการศึกษาวิจัย ระยะท่ี ๒ (๒๕๕๙-๒๕๖๐) คณะผูวิจัยมีแนวคิดท่ีจะตอยอดงานวิจัย 
[๑]“การพัฒนาคลองชลประทานผสมน้ํายางพาราสําหรับใชในชลประทานไรนา ระยะท่ี ๑”   
โดยการพัฒนาวัสดุเฟอรโรซีเมนตผสมน้ํายางพาราสําหรับใชเปนวัสดุดาดคูสงน้ํา เนื่องจากวัสดุเฟอรโรซีเมนตมี
คุณสมบัติท่ีดีกวาคอนกรีตอยูหลายดาน เชน (๑) คาการซึมน้ําผานคลองดาดดวยเฟอรโรซีเมนตมีคานอยกวา
คลองดาดคอนกรีต (๒) ความสามารถในการรับน้ําหนักวัสดุเฟอรโรซีเมนตมีมากกวาคอนกรีตแบบธรรมดา (๓) 
วัสดุเฟอรโรซีเมนตมีอายุการใชงานมากกวาคอนกรีตแบบธรรมและมีคาการซอมแซมบํารุงรักษานอยกวา
คอนกรีตธรรมดา จากคุณสมบัติของวัสดุเฟอรโรซีเมนตขางตน คณะผูวิจัยมีแนวคิดท่ีจะตอยอดงานวิจัยระยะท่ี 



๑๑๕ 
 
๑ โดยการพัฒนาวัสดุเฟอรโรซีเมนตผสมน้ํายางพาราสําหรับใชเปนวัสดุดาดคูสงน้ําชลประทาน จากผลงานวิจัย 
พีรวัฒน และคณะ [๑ ,๒,๓,๔,๕]พบวาการผสมน้ํายางพาราในอัตราสวนท่ีเหมาะสมในคอนกรีตหรือมอรตาจะ
ชวยทําใหมีการปองกันการรั่วซึมของน้ําไดดีกวาและลดการแตกราวตามผนังและทองคูสงน้ําทําใหยืดอายุการใช
งานคูสงน้ํา 
 
๓. วัตถุประสงค 

๓.๑ศึกษาคุณสมบัติทางกลของวัสดุเฟอรโรซีเมนตผสมน้ํายางพาราเพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณาเลือกเปนวัสดุ
ดาดคูสงน้ํา 

๓.๒ ศึกษาและเปรียบเทียบการรั่วซึมน้ําของคูสงน้ําเฟอรโรซีเมนตผสมน้ํายางพาราและคูสงน้ําคอนกรีต
ผสมน้ํายางพารา  

๓.๓ เปรียบเทียบขอดี-ขอเสีย และราคากอสรางของคูสงน้ํา เฟอรโรซีเมนตและ คูสงน้ําคอนกรีตผสมน้ํา
ยางพารา  

๓.๔ เพ่ือติดตามประเมินผลการใชงานคูสงน้ําคอนกรีตผสมน้ํายางพาราใน โครงการวิจัยระยะท่ี ๑ 

๔. ตัวช้ีวัด  
ทําวิจัยสําเร็จตามระยะเวลาโครงการ 

๕. เปาหมาย 
วิจัยไดตามวัตถุประสงคและสงรายงานวิจัยตามกําหนดเวลา 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ระยะเวลาการดําเนินการ  ๑๒เดือน 

๖.๑ เริ่มตน :  ตุลาคม ๒๕๖๐ 
๖.๒ สิ้นสุด :   กันยายน ๒๕๖๑ 

๗. วิธีดําเนินการ 
โครงการ “การพัฒนาคูสงน้ําชลประทานผสมน้ํายางพาราสําหรับใชในระบบชลประทานไรนา” ระยะท่ี ๑ 

(ป ๒๕๕8-๒๕๕9, ๑๒ เดือน) ทําการศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมการเกษตร ภายใตการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ไดทําการพัฒนาคูสงน้ําผสมน้ํายางพาราทําการติดตั้งและใชงานใน
พ้ืนท่ีแปลงนา จึงควรมีการติดตามประเมินผลการใชงานของคูสงน้ําคอนกรีตผสมน้ํายางพาราในปท่ี ๒ และควร
ท่ีจะมีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องเก่ียวกับการพัฒนาคูสงน้ําในรูปแบบอ่ืนหรือวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือใชทดแทนและ
แกไขปญหาคูสงน้ําแบบเดิมๆ ท่ีใชกันอยูในปจจุบัน เชน คูดิน และคูสงน้ําดาดดวยคอนกรีต แตอยางไรก็ตาม
โดยเฉพาะคูดินทําใหมีการสูญเสียน้ําเนื่องจากการรั่วซึมเปนจานวนมากขณะทําการสงน้ําเขาพ้ืนท่ีเพาะปลูก 
ในขณะท่ีคูสงน้ําคอนกรีตท่ีใชในปจจุบันประสบปญหาการแตกราวตามผนังและทองคูสงน้ําและนาไปสูปญหา
การทรุดตัวของคูหรือคลองสงน้ําบริเวณท่ีมีการแตกราว ดังนั้นควรมีการศึกษาวิจัยอยางตอเนื่องเก่ียวกับการ
พัฒนาคูสงน้ําชลประทานสําหรับใชในพ้ืนท่ีแปลงนา และเปนการเพ่ิมมูลคาของน้ํายางพาราและผลิตภัณฑ
ยางพาราภายในประเทศ ซ่ึงเปนผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญของประเทศนาไปสูการประยุกตใชงานจริง จึง
ขอแนะนําโครงการวิจัยท่ีควรทําการศึกษาตอยอดในปท่ี ๓ คือ การถายทอดเทคโนโลยีประยุกตใชน้ํายางพารา
พัฒนาคูสงน้ําชลประทาน  

๘. งบประมาณในการดําเนินการ 
จํานวนท้ังสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งลานบาทถวน)  ท้ังนี้ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากสวก. 



๑๑๖ 
 
 
๙. การติดตามประเมินผล 

ติดตามความกาวหนาของการจัดทําตนแบบใหเปนไปตามแผน 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑๐.๑ ไดแบบหลอและโครงเหล็กเสริมคูสงน้ําเฟอรโรซีเมนตแบบดาดในท่ี  
๑๐.๒ ไดคูสงน้ําเฟอรโรซีเมนตผสมน้ํายางพาราแบบหลอในท่ี ในพ้ืนท่ีแปลงนา  
๑๐.๓ ไดทําแนวคันดินของคูสงน้ําเฟอรโรซีเมนต  
๑๐.๔ ไดทราบอัตราการรั่วซึมของน้ําในคูสงน้ําเฟอรโรซีเมนต  
๑๐.๕ไดทราบขอดี-ขอเสีย และราคางานคากอสรางคูสงน้ําเฟอรโรซีเมนตสําเร็จและแบบหลอในท่ี  
๑๐.๖  ไดทราบขอดี-ขอเสีย และราคางานคากอสรางคูสงน้ําเฟอรโรซีเมนตผสมน้ํายางพาราและคูสงน้ํา
คอนกรีตผสมน้ํายางพารา  
๑๐.๗ ไดจัดทํารูปเลมรายงานฉบับสมบูรณ เสนอตอ สวก.  

องคความรูสําหรับใชในการถายทอดเทคโนโลยีใหกับกลุมผูใชประโยชนจากผลงานวิจัย เชน เกษตรกร 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาฯ สังกัดกรมชลประทาน  
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