
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการ 

 

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

ประจ าปี ๒๕๖๐ 
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พิมพ์ท่ี กองวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
                                                        พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนปฏิบัติราชการ 

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

สว่นการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



๔ 

 
ค าน า 

 

แผนปฏิบัติราชการ กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้จัดท า ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด า เนินงาน ติดตามและ
ควบคุมการด าเนินงานระดับกองวิชา โดยก าหนด กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของทั้งระดับแผนงานและโครงการ/
กิจกรรม อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ 
กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะเป็น
เอกสารที่เป็นประโยชน์ ต่อกองวิชา ส่วนการศึกษาฯ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการ
ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ ผลปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล 
ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

                                                     

                                                  พันเอก    

                                                             (จิระ  เหล่าจิรอังกูร) 
                                                             ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 

 
สารบัญ 

 หน้า 

บทน า ๑ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ๕ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๔ 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๒๙ 

ภาคผนวก  

โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๓๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 

 

บทน า 
 
กล่าวโดยท่ัวไป 
 แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  ๒  
กา รผลิตน า ยทหา รสัญญา บั ตรหลั ก ให้เป็ น ผู น า ทางทหา รที่ พึ งประสงค ของกองทัพบก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ประเด็นยุทธศาสตร์  
ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ ประกอบด้วย ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๙ กลยุทธ์ ๑๘ แผนงาน ๑ โครงการ และ ๔๗ กิจกรรม ซ่ึง กวล.สกศ.รร.จปร. ได้
จัดท าแผนปฏิบัติราชการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกอง
วิชาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัตถุประสงค์ 
๑. ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 
๒. ส่งเสริมให้ นนร. มีคุณลักษณะความเป็นผู้น า มีระเบียบวินัย  รู้แบบธรรมเนียมของ

กองทัพ 
๓. ส่งเสริมให้ นนร. เป็นสุภาพบุรุษ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

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

อุดมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 
 
 



๒ 
 

โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 
กวล.สกศ.รร.จปร. มีการโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

ท างานทางวิชาการของอาจารย์และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างกัน โดยมีแผนผังการจัด ดังนี้ 
โครงสร้างและการปฏิบัติงาน 

โครงสร้างองค์กร  ( Organization  Chart) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธุรการ 
ร.ท.หญิง ดวงพร ฯ 

วิชาการ 
พ.อ.หญิง สมพร ฯ 

ห้องปฏิบัติการ 
ร.อ.หญิง อรรัมภา ฯ 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.อ.หญิง จินตนา ฯ 

ผู้อ านวยการกองวิชาฯ 
พ.อ.จิระ เหล่าจิรอังกูร 

รองผู้อ านวยการกองวิชาฯ 
 



๓ 

 
โครงสร้างการปฏิบัติงาน ( Activity  Chart ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

ธุรการ วิชาการ ห้องปฏิบัติการ 

วิชาสาขา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

วิชาเลือก 

เสรี 

ห้องปฏิบัติการ 
สารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ 

ห้องปฏิบัติการ 

ชีววิทยา 

ห้องปฏิบัติการ
นิเวศวิทยา 

กลุ่มวิชา 
พ้ืนฐาน 

กลุ่มวิชา 
ชีววิทยา 

กลุ่มวิชาการอนุรักษ์ 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 



๔ 

 

ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 
 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ ที่ส า คัญ 
ดังนี้ 

๑. บทน า แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ กวล.สก
ศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และ
โครงการ/กิจกรรม 

๓. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวล,สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ แสดงถึงแผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 ๔. สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๔. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ. รร.จปร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 

แผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๙ กลยุทธ์ ๑๘ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  การพิทัก ษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

กลยุทธ์ท่ี ๑ สนับสนุนการจัดก าลังถวาย
ความปลอดภัยและถวายพระเกียรติใน
ทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออกค าส่ัง  หรือ จัดท า 
รปจ. ในการสนับสนุนการถวายความ
ปลอดภัย 

- 

กลยุทธ์ท่ี ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระ
เกีย รติคุณและพระ อัจฉ ริยภาพของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
การจัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระ
ราชกุศล 

กลยุทธ์ ท่ี ๓   ติดตามเฝ้ าระวังความ
เคล่ือนไหวของผู้ท่ีไม่หวัง ดีต่อสถาบันฯ 
และรายงานการกระท าผิดต่อหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ประเ ด็น ยุทธศ าส ตร์ ท่ี ๒  กา รผ ลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก 
 
 

กลยุทธ์ ท่ี ๔  พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

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

- 



๖ 

 

  

  ๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (มคอ.๒) 

การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา วท. 
การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ใน
ระบบสองภาษา 
การแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเ ด็ นยุทธ ศ าส ตร์ ท่ี  ๒  กา รผ ลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ท่ี ๔  พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
(ต่อ) 

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน     การจัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา นนร. ประจ าปี 
๒๕๖๐ 
การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ของ
โครงการวิจัย นนร. 
การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความ รู้ และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือ
ทุนการศึกษา 
การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. 

๗. แผนงานการเสริมสร้าง คุณลักษณะ
ผู้น า 

การปฐมนิเทศ นนร. 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย นนร. 

กล ยุทธ์ ท่ี  ๕  พัฒนากา รสนั บสนุ น
การศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึก
นักเรียนนายร้อย 

๘. แผนง านการพัฒนาต าร าเอกสา ร
ประกอบการเรียนการสอน และส่ือการ
เรียนการสอน 

การพัฒนาต าราหรือเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 
การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการเคร่ืองมือและส่ิง อุปกรณ์ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์



๘ 

 

และนนร. 

การประเ มินผลระดับความพึง พอใ จกา ร
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ ของ กวล.ฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

กลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมท้ังการสร้างความ
ร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร 
กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายใน
และภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานท้ังของ
ภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 
กิจกรรมความร่วมมือทาง วิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ (สอสท.)  

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

กา ร ส่ ง เ ส ริ มเ พ่ือการ ท า งาน วิจัย / ง าน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 
การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
การสนับสนุนการจัดท าบทความทางวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการภายนอก 
ระดับชาติและนานาชาติ เ พ่ือกา รพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร. 
การส่ง เสริม และสนับสนุนให้อาจารย์น า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 



๙ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 

กลยุทธ์ ท่ี ๖  พัฒนากลไกในการสร้า ง
ความสัมพันธ์อันดีรวมท้ังการสร้างความ
ร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับ
สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ (ต่อ) 

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

การน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ /หรือ
การวิจัย 
โครงการส่ิงแวดล้อมสู่ชุมชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

กลยุทธ์ท่ี ๗ การช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพ้ืนฐาน
ของการมีส่วนร่วม  ใ ห้มีศักยภาพและ
คุณภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ย่ังยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

- 

กลยุทธ์ท่ี ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการ
รวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปใน
ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการ
รวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจท่ี
ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหาร

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

การแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของ กวล.ฯ 
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ



๑๐ 

 

กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ การศึกษาตลอดปีการศึกษา 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดท างานรายงานการประเมินตนเอง
ของ กวล.ฯ 
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร กวล.ฯ 
การพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ท่ี ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจท่ี
ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ (ต่อ) 

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหา ร
จัดการ 

กา รประชุม คณะ กรรม การบ ริหา ร
การศึกษาเพ่ือสรุปผลการด าเนินงานปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กวล.สก
ศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๗. แผนงานการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

การจัดการความรู้ กวล.ฯ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

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

- 

๑๙. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการ 
ศึกษา ใ น ระ ดับ สู ง ข้ึ น ของ ห ลัก สูต ร
ภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใ ช้
ประโยชน์ 

- 

 
 

 
 

 



๑๒ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ท่ี ๑๐ การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) ๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 

การส่งบุคคลากรเข้าอบรมส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 

๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความ 
สามารถของก าลังพล 

การส่งเสริมให้ก าลังพลมีความต้ังใจใน
การศึกษาหลัก สูตรตามแนวทาง รับ
ราชการ 

๒๒. แผนงานพัฒนาความ รู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับก าลังพล - 

กล ยุทธ์ ท่ี  ๑ ๑  การ พัฒนาระบบง าน
สารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

การพัฒนาเว็บไซด์  กวล. ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



๑๓ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ท่ี ๑๒ การสร้างค่านิยมและ
ทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการท านุบ ารุง ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๑. การสืบสานประเพณีไทยของ กวล.ฯ 
 ๒ . กา รส่ง เส ริมคุณธรรมจริ ยธรรม
ส าหรับก าลังพล กวล.ฯ 
การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหาร 
    ๑. การทัศนศึกษาสถานท่ีส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
    ๒ .  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร.     
๓. การ ส่ง เ สริม ความ รู้และสืบสาน
ประเพณีทางทหาร 

๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตก าลังพล - 

๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

การป รับภูมิ ทัศน์ และรั กษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 
การท า ๕ ส 

 



๑๔ 

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

กลยุทธ์ท่ี ๑ สนับสนุนการจัดก าลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

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

รับทราบค าส่ัง ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - - - 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตส านึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ท่ี ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการ
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ ก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

จ านวนก าลัง
พลท่ีเข้าร่วม 

≥ร้อยละ๕๐ พ.ท. ชินภัทร ฯ 
๙.๑ 

การจัดก าลังพลร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็น
พระราชกุศล 

จ านวนก าลัง
พลท่ีเข้าร่วม 

อย่างน้อย ๑ 
นาย 

พ.ท. ชินภัทร ฯ ๙.๑ 

 



๑๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

ประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

กลยุทธ์ท่ี ๓ ติดตามเฝ้าระวังความเคล่ือนไหวของผู้ท่ีไม่หวังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระท าผิดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้
มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพและ
การกดดันทางสังคม 

จ านวน
ข้อความรวม
ในการ
ตรวจสอบ 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๑๐
ข้อความ/ปี 

งานตรวจสอบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จ านวน
ข้อความรวม

ในการ
ตรวจสอบ 

≥๑๐
ข้อความ/ปี 

พ.ท. ชินภัทร ฯ ๙.๑ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยท่ีส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญา-บัตร มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีกองทัพบกต้องการ 

กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

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

มีประสิทธิภาพ
และไม่มีการ
ทุจริตใน
กระบวนการ
สอบ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - - - 

๕. แผนงานการ
พัฒนาหลักสูตร 

การรับรอง
หลักสูตรจาก
หน่วยงานท่ี

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (มคอ.๒) การรับการ
รับรอง

มาตรฐานของ
หลักสูตร 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.หญิง เยาวภา ฯ  
พ.ท. พงศกร ฯ 

๓.๑(๒) 



๑๖ 

 

เก่ียวข้อง การประเมินผลหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิตสาขา วท. 

ระดับความพึง
พอใจ 

≥๔.๐๐ พ.อ.หญิง เยาวภา ฯ 
พ.ท. พงศกร ฯ 

๓.๑(๔) 

การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา ผลการประเมิน ≥๔.๐๐ พ.อ.หญิง เยาวภา ฯ ๓.๒(๓) 
(๔) 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. 
ในระบบสองภาษา 

จ านวนวิชาท่ี
ท าการสอน 

๑ วิชา พ.อ.หญิง เยาวภา ฯ 
พ.อ.หญิง จินตนา ฯ 

พ.ท. พงศกร ฯ 
 

๓.๑ 
๑๐.๑ 

 

การแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
การศึกษา 

คณะกรรมการ
ก ากับมาตรฐาน
การศึกษากอง
วิชา 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.หญิง เยาวภา ฯ ๓.๓ 
(๔,๖)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรียน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การจัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา นนร. 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

รายงานข้อมูล 
นนร.ท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบให้  
ผบช. ทราบ 

≥๒ คร้ัง / 
ภาค

การศึกษา 

พ.อ.หญิง จินตนา ฯ 
พ.อ.หญิง เยาวภา ฯ 

๓.๒ 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงงานวิจัยของ นนร. 

จ านวนโครงงาน อย่างน้อย ๑ 
โครงงาน 

พ.ท. กิตติภพ ฯ ๑.๓ 

การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากร
และ/หรือทุนการศึกษา 

จ านวนศิษย์เก่า  อย่างน้อย ๑ 
นาย 

พ.ท. กิตติภพ ฯ ๑.๔ (๑) 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผลงานวิจัยดีเด่น ๑ ผลงาน พ.ต.กิตติภพฯ ๑.๓ 

การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. ระดับความพึง
พอใจของ นนร.
และอาจารย์ 

≥ ๔.๐๐ พ.อ. ภมร ฯ 
พ.ท.หญิง กฤตยาภรณ์ ฯ 

ร.ท. สุทธบถ ฯ 
ร.ท.หญิง ดวงพร ฯ 

๒.๔, 
๕.๔,๗.๑ 

๗. แผนงานการ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า   

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี

ร้อยละ ๘๐ การปฐมนิเทศ นนร. ร้อยละของการ
ปฏิบัติจริง 

ร้อยละ ๑๐๐  พ.ท.หญิง  
กฤตยาภรณ์ ฯ 
พ.ท. ชินภัทร ฯ 

๗.๒ (๑) 
๙.๑ 



๑๘ 

 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. 

ร้อยละของการ
ปฏิบัติจริง 

ร้อยละ ๑๐๐  พ.ท.หญิง  
กฤตยาภรณ์ ฯ 
พ.ท. ชินภัทร ฯ 

๙.๑ 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัย นนร. 

จ านวนคร้ังการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า 
๑ คร้ัง 

พ.ท.หญิง  
กฤตยาภรณ์ ฯ 
พ.ท. ชินภัทร ฯ 

๙.๑ 

กลยุทธ์ท่ี ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการ
พัฒนาต ารา
เอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน และส่ือ
การเรียนการสอน 

จ านวนต าราท่ี
จัดท าเพ่ือ
ประกอบการ
เรียนการสอน 

๑ เล่ม การพัฒนาต าราหรือเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จ านวนต ารา/
เอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอนท่ีได้รับ
การพัฒนา 

≥๕๐%  ของ
รายวิชาท่ี
สอน   

 ร.อ.หญิง อรรัมภา ฯ ๓.๔ (๑) 

การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ความพร้อมของ
ส่ือการเรียนการ
สอน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร.อ.หญิง อรรัมภา ฯ ๓.๔ (๑,๓) 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/    
กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๙. แผนงาน
ปรับปรุงและ

คะแนนความ
พึงพอใจของ

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

การบ ริหา รจัดการเ คร่ือง มือและส่ิ ง
อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน

ระดับความพึง
พอใจ 

≥๔.๐๐ ร.อ.หญิง อรรัมภา ฯ ๓.๔ (๑) 



๑๙ 

 

พัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียน
การสอน 

ผู้เรียนต่อส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

๔.๐๐ ของอาจารย์และนนร. 

การประเมินผลระดับความพึงพอใจการ
ให้บริการด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน
และทรัพยากรการเรียนรู้ ของ กวล.ฯ 

ระดับความพึง
พอใจ 

≥๔.๐๐ ร.อ.หญิง อรรัมภา ฯ ๓.๔ (๔-
๕) 
 

เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมท้ังการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

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

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การ ส่ง ผู้บริหาร/อาจ ารย์ เข้า ร่วม กา ร
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
ภาคเ อกชน ท้ั ง ภาย ใ นประ เ ทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวน
ผู้บริหาร/
อาจารย์ท่ีเข้า
ร่วมประชุม/
สัมมนา 

๑ นาย พ.อ.หญิง ภมร ฯ 
พ.ท. กิตติภพ ฯ 
ร.ท. สุทธบถ ฯ  

๒.๔  

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จ านวน
บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้า
อบรม/ทัศน
ศึกษา/ดูงาน 

๑ นาย ร.ท.หญิง ดวงพร ฯ ๕.๔ 

กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
กวล.สกศ.รร.จปร. กับองค์กรและ
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
ส่ิงแวดล้อมไทย) 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

อย่างน้อย ๑
โครงการ/
กิจกรรม 

พ.ท. กิตติภพ ฯ 
พ.ท.หญิง วาสนา ฯ 

๒.๔, 
๖.๑ 



๒๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๑๑. แผนงานการ
วิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งาน 
สร้างสรรค์ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การ ส่ง เ สริ มเพ่ือการท างานวิจัย/ งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ 

จ านวนอาจารย์
ท่ีท างานวิจัย 

๑๐% พ.อ.หญิง ภมร ฯ 
พ.ท. กิตติภพ ฯ 
ร.ท. สุทธบถ ฯ 

๒.๒ (๑) 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

จ านวนผลงาน
ท่ีเข้าร่วม
ประกวด 

๑ ผลงาน พ.อ.หญิง ภมร ฯ 
พ.ท. กิตติภพ ฯ 
ร.ท. สุทธบถ ฯ 

๒.๒ 

การสนับสนุนการจัดท าบทความทางวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ ผลงานทางวิชาการภายนอก 
ระดับชาติและนานาชาติ เ พ่ือการพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร. 

จ านวนผลงาน
ท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ 

 ๑ ผลงาน พ.อ.หญิง ภมร ฯ 
พ.ท. กิตติภพ ฯ 
ร.ท. สุทธบถ ฯ 

๒.๒ 

การส่งเสริม และสนับสนุนให้อาจารย์น า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนผลงานวิ
ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ 

๑ ผลงาน พ.อ.หญิง ภมรฯ 
พ.ท. กิตติภพ ฯ 
ร.ท. สุทธบถ ฯ 

๒.๓ 

๑๒. แผนงานการ
บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การน าความรู้และประสบการณ์จากการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการ
วิจัย 

จ านวนงาน
บริการท่ี
น ามาใช้ในการ
พัฒนาการสอน 
หรือการวิจัย 

≥๑ วิชา พ.ท.หญิง วาสนา ฯ ๖.๒ 

โครงการส่ิงแวดล้อมสู่ชุมชน จ านวน ≥๒๐ นาย พ.ท.หญิง วาสนา ฯ  ๖.๑ 



๒๑ 

 

 ผู้เข้าร่วม พ.ท.หญิง  
กฤตยาภรณ์ ฯ 

๗.๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพ้ืนท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและย่ังยืน 

กลยุทธ์ท่ี ๗ การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 

๑๓. แผนงาน
พัฒนาชุมชนเพ่ือ
การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ 

- - - - - 

กลยุทธ์ท่ี ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกัน 
๑๔. แผนงานการ
สร้างเครือข่ายและ
การรวมกลุ่มเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่
ของประชาชน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ีบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๘๐ 

- - - - - 

 



๒๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

กลยุทธ์ท่ี ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๕. แผนงาน
พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง  
สกศ.ฯ 

๔.๕๑ การแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของ กวล.ฯ 

ค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมกา
รประกันฯ

และประเมิน
ภายใน กวล.ฯ 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.หญิง จินตนา ฯ ๘.๒ (๖) 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาตลอดปีการศึกษา 

มีการประชุม
คณะกรรมกา

รประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.หญิง จินตนา ฯ ๘.๒ (๒) 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บ
หลักฐาน
อ้างอิง      

บนระบบ
ฐานข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.หญิง จินตนา ฯ ๘.๑  

การจัดท างานรายงานการประเมินตนเองของ ส่งรายงาน ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.หญิง จินตนา ฯ ๘.๒ (๑) 



๒๓ 

 

กวล.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ การประเมิน
ตนเองตาม

ก าหนด 

ร.ท.หญิง ดวงพร ฯ , ๕.๑ 
(๒) 

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร กวล.ฯ 

จ านวนก าลัง
พลท่ีเข้าร่วม 

อย่างน้อย  
๑ นาย 

พ.อ.หญิง จินตนา ฯ ๘.๒ (๒) 

การพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
งานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการใช้แบบ
ประเมิน

อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

พ.ท. ชินภัทร ฯ ๕.๑(๕) 

๑๖. แผนงาน
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการประกันฯเพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
และพิจารณาแนวทางการพัฒนาในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/
โครงการ/
กิจกรรม 
ได้รับการ
ประเมิน 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ. หญิง จินตนา ฯ ๘.๒ (๒) 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของ กวลฯ    
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดท าเป็น
รูปเล่ม
สมบูรณ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.ท. พงศกร ฯ ๕.๑ (๑) 

การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ กวล.ฯ ปีกาศึกษา ๒๕๖๐  

การประเมิน
กิจกรรม 

ร้อยละ ๑๐๐  พ.ท. พงศกร ฯ ๕.๑ (๑) 
 

 
 
 
 



๒๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๑๗. แผนงานการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 

จ านวนเร่ืองใน
การจัดการ
ความรู้ สกศ. 
รร.จปร. 

๑ เร่ือง การจัดการความรู้ กวล.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนเร่ืองใน
การจัดการ

ความรู้ สกศ. 
รร.จปร. 

๑ เร่ือง พ.ท. ชินภัทร ฯ ๙.๒ 

กลยุทธ์ท่ี ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 

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

ก าลังพลสอบ
ผ่านการศึกษา
ในหลักสูตรท่ี
เข้ารับ
การศึกษาหรือ
อบรม 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - - - 

๑๙. แผนงานการ
ส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับ 
สูงข้ึนของหลักสูตร
ภายในประเทศ
นอก กห. และ
แผนการใช้
ประโยชน์ 

จ านวน
บุคลากรท่ี
ได้รับ
การศึกษา
สูงข้ึน 

.........คน 

- - - - - 



๒๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๒๐. แผนงานการ
พัฒนาบุคลากร
ส าหรับปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ์ 

จ านวน
บุคลากร    
สกศ.ฯ ท่ี
ได้รับการ
อบรม 

ร้อยละ ๘๐ การส่งบุคคลากรเข้าอบรมส าหรับปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ์ 

การส่ง
บุคคลากรเข้า
อบรม 

 ๑ คร้ัง 

 

ร.ท.หญิง ดวงพร ฯ ๕.๔ 

๒๑. แผนงาน
ส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถ
ของก าลังพล 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การ ส่ง เ สริม ให้ก าลัง พลมี ความต้ัง ใจใ น
การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 

จ านวนก าลัง
พลท่ีจบ
การศึกษาตาม
หลักสูตร 

๑ คน พ.อ.หญิง ภมรฯ 
ร.ท. สุทธบถ ฯ 

ร.ท.หญิง ดวงพร ฯ 

๒.๔, 
๕.๔ 

๒๒. แผนงาน
พัฒนาความรู้และ
ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ให้กับก าลังพล 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ 

- - - - - 

 

 
 

 
 



๒๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

กลยุทธ์ท่ี ๑๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ  

๒๓. แผนงาน
ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การพัฒนาเว็บไซต์  กวล. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีการพัฒนา
เว็บไซต์ กวล. 

ร้อยละ
๑๐๐ 

พ.ท. ชินภัทรฯ ๕.๑ 

กลยุทธ์ท่ี ๑๒ การสร้างค่านิยมและทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมท่ี
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๑. การสืบสานประเพณีไทยของ กวล.ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

 
- จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
- คะแนนความ
ตระหนักถึง

ความส าคัญใน
การอนุรักษ์สืบ

สาน
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย 

ความพึงพอใจของ

 
≥ร้อยละ

๘๐ 
 

≥๔.๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 
พ.ท.หญิง กฤตยาภรณ์ ฯ 

ร.ท.หญิง ดวงพรฯ 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ท.หญิง กฤตยาภรณ์ ฯ 

 
๗.๒ (๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๒(๑) 



๒๗ 

 

ก าลังพล กวล.ฯ ผู้เข้าร่วม ≥๔.๐๐ ร.ท.หญิง ดวงพรฯ 

การสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหาร 
    ๑ . การทัศนศึกษาสถานท่ีส าคัญทา ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
    ๒. การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษา
ดูงานของ นนร.     
๓. การส่งเสริมความรู้และสืบสานประเพณี
ทางทหาร 

 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

 
จ านวนก าลังพล 

 
 

≥๔.๐๐ 
 

≥๔.๐๐ 
 
 

≥ร้อยละ
๘๐ 

 
 
 
 

พ.ท.หญิง กฤตยาภรณ์ ฯ 
ร.ท.หญิง ดวงพรฯ 

 
 

๗.๒(๑) 
 

๗.๒(๑) 
 
 

๗.๒(๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๒๕. แผนงานการ

พัฒนาและ

เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตก าลังพล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

.......  นาย 

- - - - - 

๒๖. แผนงาน

พัฒนาสภาพ 

แวดล้อมภายใน

หน่วย 

ระดับความ
พึงพอใจ
ของ
บุคลากร
และ นนร. 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๔.๐๐ 

การปรับภูมิทัศน์และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม คะแนนความพึง
พอใจ 

≥๔.๐๐ พ.ท.หญิง กฤตยาภรณ์ฯ 
ร.ท.หญิง ดวงพรฯ ๗.๒ 

การท า ๕ ส คะแนนความพึง
พอใจ 

≥๔.๐๐ พ.ท.หญิง กฤตยาภรณ์ฯ 
ร.ท.หญิง ดวงพรฯ ๗.๒ 

 
 
 
 
 
 

 
 



๒๙ 

 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพศิษย์ 
๑. ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การวิจัยที่ถูกต้องและลึกซ้ึง 
๒. เทคนิคการเขียนงานวิจัยยังไม่ดีใน
หลายจุด 
๓. ควรพัฒนาทักษะและความรู้ด้วยการ
ค้นคว้าหาบทความอ่านให้มากขึ้นและ
สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความ
กระตือรือร้นในด้านกระบวนการวิจัย
และประสบการณ์อ่ืนๆ 
๔. ควรพัฒนาในส่วนของตัวบ่งชี้ 1.4 
ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้สถานศึกษาโดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่า
สามารถเข้ามาท าประโยชน์ให้กับ
สถานศึกษาได้ 

 

 
๑. ในปี 60 กวลฯ ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาด้านงานวิจัย
โดยเริ่มจากตัวอาจารย์เข้าถึงงานวิจัยเชิงลึกมากขึ้น ซ่ึงจะ
มีผลต่อการถ่ายทอดทักษะความรู้ที่ดีแก่ นนร มากขึ้น 
๒. นนร ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัย ดังนั้นจึง
ต้องได้รับการถ่ายทอดจากอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ตรงสาขาการวิจัยเป็นส าคัญ 
๓. ให้ นนร ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเองมากขึ้น 
๔. ส่งเสริมให้ศิษย์เก่าเข้ามาท าประโยชน์ให้กับสถานศึกษา
ในรูปแบบของการท ากิจกรรม มอบสิ่งของ สนับสนุน
ทรัพยากร บริจาคทุนต่างๆ นอกเหนือจากการสอน 

มาตรฐานด้านท่ี ๒ คุณภาพอาจารย์ 

ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีผลงานวิจัย 

กวลฯ มีกิจกรรมการส่งเสริมเพ่ือการท างานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ซ่ึงปีนี้มีผลงานงานวิจัยของอาจารย์ 
๑ ผลงานที่เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยดีเด่น รวมทั้งการ
สนับสนุนการจัดท าบทความทางวิชาการหรือการตีพิมพ์ 
ผลงานทางวิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือ
การพัฒนานักวิจัย รร.จปร. และการน างานวิจัยนั้นไปใช้
ประโยชน์ในการเรียนการสอนของ นนร. หรือต่อองค์กร /
สถาบันภายนอก 

มาตรฐานท่ี ๓ หลักสูตรและการเรียน
การสอน 
ไม่มี 

- 
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มาตรฐานท่ี ๕ การบริหารและธรรมาภิ
บาลของ สกศ.ฯ 
กวลฯ ควรส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
อบรมในด้านต่างๆ มากขึ้น 

กวลฯ ให้บุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการศึกษาดู
งานพร้อมกับ คณาจารย์ และ นนร. เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ให้มากขึ้น 

มาตรฐานท่ี ๖ ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน/สังคม 
ควรให้ นนร. มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานในปีต่อปี 

ในปีนี้ โครงการสิ่งแวดล้อมสู่ขุมขนไ ด้มีการวางแผนให้ 
นนร.ชั้นปีที่ ๒-๔ ที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมกิจกรรมตามห้วง
เวลาที่โครงการได้ก าหนด 

มาตรฐานด้าน ท่ี ๗ การท านุบ า รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ควรส่งสริม/ร่วมกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก 

 

มีการด าเนินโครงการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนปี ๒๕๖๐ ใน
มาตร ฐานที่ ๖ (กิ จกร รมกา รปรั บภูมิทัศน์ และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ) 

มาต รฐา นด้ าน ท่ี  ๘  กา รปร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาภายใน 
การแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของกอง
วิชาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในควร
ใช้ กร อบที่ ก า หนดตา มแผนปฏิ บั ติ
ราชการ 

 

ก าลังด าเนินการให้กรรมการก ากับมาตรฐานภายในของ
กองวิชาตรวจสอบโครงการและกิจกรรมให้อยู่ในกรอบที่
ก าหนดตามแผนปฏิบัติราชการนอกจากนี้ได้ปรับแก้ไข
กิจกรรมโครงการต่างๆในแผนปฏิบัติราชการให้ตรงกับตัว
บ่งชี้แต่ละมาตรฐาน 

มา ตร ฐาน ด้ าน ท่ี  ๙  อัต ลั กษ ณ์ /
เอกลักษณ์ 
ไม่มี 

- 

มาตรฐานด้านท่ี ๑๐ มาตรการส่งเสริม 

ไม่มี 

 

- 
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ภาคผนวก 
    โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวล.สกศ.รร.จปร. 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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1. ชื่อโครงการ สิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน 
 
2. กิจกรรม ส่งเสริมและปลูกฝังจิตส านึกการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมพูนทักษะความรู้
  ทางด้านวิชาการในโรงเรียนวัดโคกล าดวน  
 
3. หน่วยเจ้าของโครงการ  กวล.สกศ.รร.จปร. 
 
4. นายทหารโครงการ    พ.ท.หญิง วาสนา รุจิเสนีย์ 
 
5. หลักการและเหตุผล 
 กองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีบุคลากรและคณาจารย์ที่ มีศักยภาพ มีความรู้  และ
ประสบการณ์ทางวิชาการรวมถึงทางด้านการจัดการทางสิ่งแวดล้อม ซ่ึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนแก่
ชุมชนรอบค่าย องค์กร และหน่วยงานภายนอก  
 โรงเรียนวัดโคกล าดวน ต้ังอยู่หมู่ที่ 9 บ้านโคกล าดวน ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก เป็น
โรงเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนศึกษาอยู่ระดับ ป.1 – ป.6 จ านวนทั้งสิ้น 
22 คน มีคุณครูประจ า 2 คน ครูจ้างพิเศษ 2 คน ร่วมบุคลากรครูและนักเรียนทั้งสิ้น 26 คน นักเรียน
ส่วน ใหญ่ มีฐา นะยากจน และได้รับการศึกษาทา งระบบออน ไ ลน์ จากหน่วนงานส านัก งา น
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากนั้นครูประจ าโรงเรียนฯ จะช่วยสอนเสริมหลังจากนักเรียนได้
เรียนผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงจ านวนครูประจ าต่อจ านวนนักเรียนเพ่ือการฝึกศึกษานั้นไม่เพียงพอ อีก
ทั้งนี้โรงเรียนฯ ยังขาดการเข้าถึงของหน่วยงานภายนอก รวมถึงการอบรมปลูกฝังทางด้านการรักษา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

  และเพ่ือให้ชุมชนรอบค่ายเกิดความเข้มแข็งทางการศึกษาและสังคม ทางกองวิชาฯ จึงมี
โครงการบริการชุมชนรอบค่าย โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้นับเป็นปีที่  3 ที่ท า กันมาอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ  
1. กิจกรรมการสอนเสริมด้านวิชาการให้กับ นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดโคกล าดวน คือ 
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6  
2. กิจกรรมร่วมรณรงค์ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า และปลูกฝังจิตส านึกการทิ้งขยะให้ถูกที่ 
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6. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการบริการชุนชนรอบค่ายให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านการศึกษาและการส่งเสริม 
ปลูกฝังจิตส านึกการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนวัดโคกล าดวน และท าให้ชุมชนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

2. เพ่ือน าประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน เอกสาร
ค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่างๆ 

 
7. ตัวชี้วัด 

7.1  ผลประเมินจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
7.2  ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
7.3  การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
7.4  การน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน/

งานวิจัย 
 

8 เป้าหมาย 
8.1  มีการประเมินจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 20 คน 
8.2  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4 จาก

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
8.3  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือ

เท่ากับ 4 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
8.4 มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน/

งานวิจัยอย่างน้อย 1 วิชา/ผลงาน 
 

9. วิธีการด าเนินการ 
 9.1 วางแผนกิจกรรม แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการฯ  
 9.2 สอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ให้เตรียมพร้อมส าหรับการทดสอบระดับเอ็น
ทีและสอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ให้เตรียมพร้อมส าหรับการทดสอบระดับโอเน็ท 
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 9.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความรู้ในการรณรงค์ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ า     ที่สามารถเป็นพาหะของการเกิดไข้เลือดออก และการปลูกฝังจิตส านึกการทิ้งขยะให้ถูกที่ 
ภายในโรงเรียนวัดโคกล าดวน 

9.4 ท าแบบประเมินผลความรู้ความเข้าใจ และความสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
จากกลุ่มครูและนักเรียน และน าผลมาพิจารณาและปรับปรุงต่อไป 

9.5 น าความรู้และประสบการณ์จากการบริการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน/
งานวิจัยของกองวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ 

 
10. การติดตามประเมินผล 

10.1  แบบประเมินจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ รวมถึง
การน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

10.2  เอกสารประกอบค าสอน/ต ารา/งานวิจัยที่ได้มีการน าความรู้/ประสบการณ์จากการ
บริการวิชาการมาพัฒนาหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 

 
11. สถานท่ีด าเนินการ  

โรงเรียนวัดโคกล าดวน ต้ังอยู่หมู่ที่ 9 บ้านโคกล าดวน ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 
 
12. ระยะเวลา  

 ห้วง  สิงหาคม - มีนาคม 2561 
 
13. งบประมาณ   
 ไม่มีค่าใช้จ่าย  
 
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กวล.สกศ.รร.จปร. 
 
15. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เตรียมพร้อมส าหรับการทดสอบระดับเอ็นทีและนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เตรียมพร้อมส าหรับการทดสอบระดับโอเน็ท 

- บุคลากรทั้งครูและนักเรียน ให้ความส าคัญและเข้าใจวิธีการป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า 
เพ่ือเป็นการป้องระวังการเกิดไข้เลือดออกได้ด้วยตนเอง 
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- บุคลากรทั้งครูและนักเรียน ได้รับความรู้และการปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนฯ ในการทิ้งขยะให้ถูกที่ภายในโรงเรียนวัดโคกล าดวน 

- เกิดองค์ความรู้ใหม่สามารถน าไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้ 
     ตรวจถูกต้อง  
 
            พ.อ.  
 
        (จิระ เหล่าจิรอังกูร) 
                 ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร. 
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บัญชีรายชื่อก าลังพลท่ีท ากิจกรรม 
 “ส่ิงแวดล้อมสู่ชุมชน” 
ของ กวล.สกศ.รร.จปร. 

 
 

ล าดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1.  พ.อ.จิระ       เหล่าจิรอังกูร ผอ.กวล.สกศ.รร.จปร. ท่ีปรึกษา 
2.  พ.อ.นิธิโรจน์  วรชาติธนะสาร รอง ผอ.กวล.ฯ ท่ีปรึกษา 

3.  พ.อ.หญิง สมพร ค าเครื่อง รศ.สกศ.รร.จปร. ท่ีปรึกษา 
4.  พ.อ.หญิง ภมร  จินดามณี ผศ.สกศ.รร.จปร. คณะท างาน 

5.  พ.อ.หญิง จินตนา แสงวงศ์ ผศ.สกศ.รร.จปร. คณะท างาน 

6.  พ.อ.หญิง เยาวภา ทองอร่าม ผศ.สกศ.รร.จปร. คณะท างาน 

7.  พ.ท.หญิง วาสนา รุจิเสนีย์ ผศ.สกศ.รร.จปร. คณะท างาน 

8.  พ.ท.หญิง กฤตยาภรณ์ เจริญผล ผศ.สกศ.รร.จปร. คณะท างาน 

9.  พ.ท.ชินภัทร  เชี่ยวชิตบุญ อจ.สกศ.รร.จปร. คณะท างาน 

10.  พ.ท.กิตติภพ พรหมดี อจ.สกศ.รร.จปร. คณะท างาน 

11.  พ.ท.พงศกร แก้วกรเมือง อจ.สกศ.รร.จปร. คณะท างาน 

12.  ร.อ.หญิง อรรัมภา สืบสาววงษ์ นายทหาร
ห้องปฏิบัติการ 

คณะท างาน 

13.  ร.ท.สุทธบถ ซ่ือมาก รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. คณะท างาน 

14.  ร.ท.หญิง ดวงพร เปรมอาษา ประจ ากองวิชา คณะท างาน 

 
หมายเหตุ รวมนนร.ชั้นปีท่ี 2-4 ท่ีไม่ติดภาระกิจ เข้าร่วมกิจกรรมตามห้วงเวลาท่ีก าหนด 
 
      ตรวจถูกต้อง  
 
       พ.ท.หญิง วาสนา รุจิเสนีย์ 
        (วาสนา รุจิเสนีย์) 



๓๗ 

 

        ผศ.สกศ.รร.จปร./นายทหารโครงการ 
 
 


