
 

 

แผนปฏิบัติราชการ 
กองวชิาวศิวกรรมสรรพาวุธ 

ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ค ำน ำ 
 

 กวส.สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สกศ.รร.จปร และ รร.จปร ตามล าดับสายการบังคับ
บัญชา ทั้งนี้ตามโครงสร้างการจัดของ ทบ. รร.จปร มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการฝึก ศึกษา 
อบรมแก่ นนร. โดยมีเป้าหมายในการคัดสรร ผลิต และเตรียมก าลัง รวมทั้งให้การศึกษาเพ่ือหวัง
ผลสัมฤทธิ์ของการหล่อหลอม นนร. ให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณค่า มีคุณสมบัติตามที่ ทบ. 
ต้องการ โดย สกศ.รร.จปร. เป็น นขต.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาขั้นวิทยาการอุดมศึกษาแก่ นนร. 
เพ่ือให้การด าเนินการตามหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นเลิศด้านการศึกษา  

กวส.สกศ.รร.จปร. ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ทั้งนี้ กวส.สกศ.รร.จปร. ได้ยึดถือแผนแม่บทการพัฒนา ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  และผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน อันจะน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 
 

        พันเอก 

                          ( ทองค า ชุมพล) 

                          ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
 หน้ำ 

บทน ำ   ๑ 
 กล่าวทั่วไป  ๑ 
 ปรัชญา  ๑ 
 ปณิธาน  ๑ 
 วิสัยทัศน์  ๑ 
 วัตถุประสงค์  ๑ 
 ภารกิจ  ๑ 
 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการปฏิบัติงาน  ๒ 
 ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ ๓ 
ส่วนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนแม่บทกับแผนปฏิบัติรำชกำรกองวิชำ  ๔ 
รำยละเอียดแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  ๑๐        
สรุปกำรพัฒนำ สกศ.รร.จปร. ตำมกำรประเมินตนเอง ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  ๑๘ 
ภำคผนวก    
 โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ๒๐ 
  



๑ 
 

บทน ำ 
 
กล่ำวโดยท่ัวไป 

แผนปฏิบัติราชการ กวส.สกศ.รร.จปร. ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารการศึกษา สก
ศ.รร.จปร. และฝ่ายอ านวยการ สกศ.รร.จปร. ตามแนวทางของแผนแม่บทการพัฒนา สกศ.รร.จปร . พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ รักษา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผูน า
ทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและ
องค์กรต่างๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  กวส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน ๓ โครงการ และ ๓ กิจกรรม ซึ่ง กวส.สกศ.รร.จปร. ได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารในทุกระดับของ สกศ.รร.จปร. ได้ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ปรัชญำ/ปณิธำน/วิสัยทัศน์    
  ปรัชญำ “สร้างผู้บริหาร มีคุณภาพ” 
  ปณิธำน “สอนให้รู้จักคิด เพ่ือสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา” 
  วิสัยทัศน์ “ความรู้คู่มาตรฐาน วิชาการก้าวไกล วิสัยทัศน์ผู้น า เปี่ยมคุณธรรมวินัย” 
 
วัตถุประสงค ์
   วัตถุประสงค์ของกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ เพ่ือผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้เป็นนายทหาร
หลักของกองทัพบก ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะ ดังนี้ 

๑) มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมสรรพาวุธ/วิศวกรรมอุตสาหการ ทั้ง
ทางทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างกว้างขวางเพียงพอในการประยุกต์ใช้กับกิจกรรมทางทหารและ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

๒) มีความรู้ในด้านวิชาทหาร สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาและน าหน่วยทหารระดับหมวด
ปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีความรู้พ้ืนฐานของเหล่าทั้งทางเทคนิคและ
ยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการทหารอย่างกว้างๆ ที่จ าเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมี
พ้ืนฐานในการศึกษาต่อเพ่ิมเติม จาก รร.เหล่าสายวิทยาการต่อไป 

 
ภำรกิจ 
 กองวิชาฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้
การศึกษาวิทยาการขั้นอุดมศึกษาในสาขาวิศวกรรมสรรพาวุธ และวิศวกรรมอุตสาหการแก่นักเรียนนายร้อย 
โดยมีผู้อ านวยการกองวิชาเป็นผู้บังคับบัญชา 

 



๒ 
 

โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน 
กวส.สกศ.รร.จปร. มีการจัดแบ่งโครงสร้างองค์กร เป็น ๓ ฝ่ายคือ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ และ

ฝ่ายปฏิบัติการ โดยมี ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้ควบคุมและก ากับดูแลตามโครงสร้างการปฏิบัติงาน  
ดังนี้ 
 โครงสร้ำงองค์กร(Organization Chart) 

 
 

โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน(Activity Chart) 

 
 
 
  

กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ 

ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร 

รองผอ.กวส.สกศ.รร.จปร 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
กวส.ฯ 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ 



๓ 
 

ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติรำชกำร 
แผนปฏิบัติราชการ สกส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ ที่ส าคัญ 

ดังนี้ 
๑. บทน า แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ กวส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 

๒๕๖๐  
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
๓. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แสดงถึงแผนงาน และ

โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
๔. สรุปการพัฒนา สกศ.รร.จปร. ตามการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ. รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 



 

 

 ๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม

 
 



 

 

 ๔ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ กวส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลังถวาย
ความปลอดภัยและถวายพระเกียรติใน
ทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออกค าสั่ง หรือ จัดท า 
รปจ. ในการสนับสนุนการถวายความ
ปลอดภัย 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระ
เกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุ
วงศ์ 

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ก าลังพลร่วมพิธีจดุเทียนชัย และถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษา 
ก าลังพลร่วมกจิกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

กลยุทธ์ที่  ๓ ติดตามเฝ้าระวังความ
เคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ 
และรายงานการกระท าผิดต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานใช้มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ๕ 

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

ประ เด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่  ๒  การผลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

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

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ 
นนร. ในระบบสองภาษา 

๖. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน     กิจกรรมทัศนศึกษาของ นนร. 

จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. 

การตีพิมพ์/ เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร. 
โครงการส่ง นนร.เข้าร่วมการแข่งขันการ
จัดการทรัพยากรในองค์กร  
(Thailand ERM Challenge) 
การเชิญศิษยเ์ก่ามาให้ความรู้ และพัฒนา
วิชาการ/ วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/ 
หรือทุนการศึกษา 

๗. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย นนร. 
การปฐมนิเทศและปัจฉมินิเทศ  นนร. 

  



 

 

 ๖ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประ เด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่  ๒  การผลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ ที่  ๕  พัฒนาการสนั บสนุ น
การศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึก
นักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการพัฒนาต าราเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และสื่อการ
เรียนการสอน 

การพัฒนาต าราหรือเอกสารประกอบการเรียน
การสอน 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับ
สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของ
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/  
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค ์

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ภายนอกระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือการ
พัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา/ กรรมการวิชาการ/
กรรมการวิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ัง
ภายในและภายนอกสถาบัน  
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ/ ผู้เช่ียวชาญ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุนหน่วยงานอื่น 

 

 
  



 

 

 ๗ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

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

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการ
รวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปใน
ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

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

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

การส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรของ 
กวส.สกศ.รร.จปร. 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดท างานรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ กวส.สกศ.ฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑ ๗ .  แ ผ น ง า น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ 
(Knowledge Management) 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

 



 

 

 ๘ 
 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
 

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

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี ้

๑๙. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการ 
ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ สู ง ขึ้ น ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
ภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 

การสนับสนุนก าลังพลเข้ารับการศึกษา
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง” 
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า” 

๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความ 
สามารถของก าลังพล 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี ้

๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับก าลังพล 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี ้

กลยุทธ์ที่  ๑๑  การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี ้

 

 

 

  



 

 

 ๙ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจดัการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านยิมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การส่งเสริมและอนรุักษ์ประวตัิศาสตร์
และศลิปวัฒนธรรมไทยในระหว่าง
การศึกษาดูงานของ นนร.        

๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตก าลังพล 

ออกก าลังกายวันพุธ (ห้วง ม.ค. – มี.ค.) 
ตรวจท่ีพักอาศัยของก าลังพล 

๒๖. แผนการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ กวส.สกศ.ฯ และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม ๕ ส. 

 



 
๙ 

 

  รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวส.สกศ.รร.จปร. 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 



 
๑๐ 

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์/กล
ยุทธ์/แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลงัถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 
๑.การออกค าสั่ง หรือ
จัดท า รปจ. ในการ
สนับสนุนการถวาย
ความปลอดภัย 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

เป้าประสงค์ : ประชาขนมีจิตส านกึหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกยีรตคิุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตรยิ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
๒. การพิทักษ์รักษา
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
แผนงานการใช้
มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพและ
การกดดันทางสังคม 

จ านวนโครงการ 
/ กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ก าลังพลร่วมพิธีจดุเทียนชัย และถวายพระพรชัย
มงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษา 

จ านวนก าลังพลที่เข้า
ร่วม 

≥ ร้อยละ 
๕๐ 

พ.ต.กิตติชัยฯ ๙.๑ 

ก าลังพลร่วมกจิกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย ์

จ านวนครั้ง ≥ ๕ พ.ต.กิตติชัยฯ ๙.๑ 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 
กลยุทธ์ที่ ๓ ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไมห่วังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระท าผิดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนนิการตามกฎหมาย 
๓. แผนงานใช้
มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพและ
การกดดันทางสังคม 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 



 
๑๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก  
เป้าประสงค์/กล
ยุทธ์/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย

ปี ๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : นักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสญัญาบัตร มลีักษณะที่พึงประสงคต์ามที่กองทัพบกต้องการ 
กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
๔. แผนงานการสอบ 
คัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนเตรียมทหาร
ของ ทบ. 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

๕. แผนงานการ
พัฒนาหลักสตูร 

การรับรอง
หลักสตูรจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ
๑๐๐ 

กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. 
ในระบบสองภาษา 

คะแนนอักษรระดับ 
นนร. ไมต่่ ากว่า C 

ในวิชาที่จัดการเรียน
การสอนในระบบ

สองภาษา 

≥ร้อยละ 
๘๐ 

ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๑ 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๘๐ 

กิจกรรมทัศนศึกษาของ นนร. ระดับความพึงพอใจ
ของ นนร. และ 

อาจารย ์

≥ ๔.๐๐ ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๒ 

จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. รายงานข้อมูล นนร.
ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบให้ ผบช.
ทราบ 

≥ ๒ ครั้ง/ 
ภาค

การศึกษา 

ร.อ.หญิง ณฐิณฯี ๓.๒ 

การตีพิมพ์/ เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร. 

จ านวนโครงงานท่ี
ตีพิมพเ์ผยแพร่หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

มากกว่า 
๑ 

โครงงาน 

พ.อ.หญิง อัญพัชร์ฯ ๑.๓ 

 
  



 
๑๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

   โครงการส่ง นนร.เข้าร่วมการแข่งขันการ
จัดการทรัพยากรในองค์กร  
(Thailand ERM Challenge) 

ผลการแข่งขันได้รบั
รางวัล หรือประกาศ

เกียรติคณุ 

ได้รับ
รางวัลหรือ
ประกาศ
เกียรติคณุ 

ร.ต.ภาคภูมฯิ  

การเชิญศิษยเ์ก่ามาให้ความรู้ และพัฒนา
วิชาการ/ วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากร
และ/ หรือทุนการศึกษา 

จ านวนวิทยากร ≥ ๑ พ.อ.หญิง อัญพัชร์ฯ ๑.๔ 

๗ แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินยั นนร. 

จ านวนครั้งการ
อบรม 

ไม่น้อยกว่า 
๕  ครั้ง 

พ.ต.กิตติชัยฯ ๙.๑ 

การปฐมนิเทศและปัจฉมินิเทศ  นนร. ร้อยละของการ
ปฏิบัติจริง 

ร้อยละ
๑๐๐ 

พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ 
๙.๑ 

เป้าประสงค์  : นักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสญัญาบัตร มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

กลยุทธ์ที ่๕ พัฒนาการสนับสนนุการศึกษา อบรม และด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการพัฒนาต ารา
เอกสารประกอบการเรียน
การสอน 

จ านวนต าราที่
จัดท าเพื่อ
ประกอบการ
เรียนการสอน 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 
๒ เลม่/ชุด 

การพัฒนาต าราหรือเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

จ านวนต ารา/ 
เอกสารประกอบการ

เรียนการสอนที่
ได้รับการพัฒนา 

≥ ๒ เล่ม/
ชุด 

พ.ต.การณุยฯ์ 
 

๓.๔ (๑) 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของสื่อ
การเรยีนการสอน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

พ.ต.การณุยฯ์ 
 

๓.๔ (๑, ๓) 

๙. แผนงานปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน 

คะแนนความพึง
พอใจของผู้เรียน
ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู ้

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๔.๐๐ 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ ์

ความพร้อมของห้อง
ห้องปฏิบัติการ
โสตทัศนูปกรณ ์

ร้อยละ
๑๐๐ 

พ.ต.การณุยฯ์ 
 

๓.๔ (๑) 



 
๑๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ์ที ่๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสมัพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนา
กับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วม

การประชุม/ 
สัมมนาฯ 

≥ ๓ นาย พ.ต.เสกสรรค์ฯ ๒.๔ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/  
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเข้า

อบรม/ทัศนศึกษา/ดู
งานไม่น้อยกว่า ๒๐ 

ชม. / ป ี

ร้อยละ 
๑๐๐ 

พ.ต.วิโรจนฯ์ ๕.๔ 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอกระดับชาติและ
นานาชาติ เพ่ือการพัฒนานักวิจยั 
รร.จปร. 

จ านวนผลงานท่ี
ได้รับการตีพิมพ ์

≥ ๑ 
ผลงาน  

พ.ต.เสกสรรค์ฯ ๒.๒ 

๑๒. แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา/ กรรมการวิชาการ/
กรรมการวิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ ร.ต.ภาคภูมฯิ ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ
เป็นวิทยากรบรรยายพเิศษ/ ผู้เชี่ยวชาญ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ ร.ต.ภาคภูมฯิ ๖.๑ 

  



 
๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปญัหาและภยัคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพืน้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 
กลยุทธ์ที ่๗ การช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสรมิการพัฒนาคน ชุมชนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคณุภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

กลยุทธ์ที ่๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุม่ในการพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 
๑๔. แผนงานการสร้าง
เครือข่ายและการรวมกลุ่ม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชน 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

 
  



 
๑๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

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

๑๕. แผนงานพัฒนา
ระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

คะแนนประเมิน
ตนเอง กวส.ฯ 

มากกว่า
หรือเท่ากับ

๔.๕๑ 

การส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรของ 
กวส.สกศ.รร.จปร. 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับการ

อบรม 

≥ ๔.๐๐ พ.ต.กิตติชัยฯ ๘.๒ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บหลักฐาน
อ้างอิงบนระบบ

ฐานข้อมูล 

ร้อยละ
๑๐๐ 

พ.ต.กิตติชัยฯ ๘.๒ 

การจัดท างานรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส่งรายงานการประกนั
ตนเองทันเวลาที่

ก าหนด 

ร้อยละ
๑๐๐ 

พ.ต.กิตติชัยฯ ๘.๑ 

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ  

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ กวส.สกศ.ฯ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดท าเป็นรูปเลม่
สมบูรณ ์

ร้อยละ
๑๐๐ 

พ.ต.วิโรจนฯ์ ๕.๑ (๑) 

๑๗. แผนงานการจดัการ
ความรู้ (Knowledge 
Management) 

จ านวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู้ กวส.ฯ 

๑ เรื่อง กิจกรรมการจัดการความรู้ ส่วนการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

จ านวนเรื่องในการ
จัดการความรู้กวส.ฯ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

พ.ต.กิตติชัยฯ ๙.๒ 



 
๑๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

กลยุทธ์ที ่๑๐ การพัฒนาบุคลากร 

๑๘. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก 
ทบ. ภายใน กห. และแผนการ
ใช้ประโยชน์ 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

๑๙. แผนงานการส่งก าลังพล
เข้ารับการศึกษาในระดับสูง
ขึ้นภายในประเทศ นอก กห.  
และแผนการใช้ประโยชน ์

จ านวนบุคลากร
ที่ได้รับการศึกษา
สูงขึ้น 

ปริญญาเอก 
๑ นาย 

 

การสนับสนุนก าลังพลเข้ารับการศกึษาใน
ระดับปริญญาโทและปรญิญาเอกใน
สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการศึกษา

สูงขึ้น 

๑ นาย พ.ต.เสกสรรค์ฯ ๒.๔ 

๒๐. แผนงานการพัฒนา
บุคลากรส าหรับปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ ์

จ านวนบุคลากร 
กวส.ฯ ที่ไดร้ับ
การอบรม 

ร้อยละ ๘๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่อง
ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง” 

ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้ารับ

การอบรม 

≥ ๔.๐๐ พ.ต.วิโรจนฯ์ ๕.๔ 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า” 

ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้ารับ

การอบรม 

≥ ๔.๐๐ พ.ต.วิโรจนฯ์ ๕.๔ 

๒๑. แผนงานส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถของ
ก าลังพล 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้
และทักษะภาษาต่างประเทศ
ให้กับก าลังพล 

กวส.ฯ ไม่มีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

 

  



 
๑๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ/์
แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

กลยุทธ์ที ่๑๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่างๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

กวส.ไมม่ีการด าเนินการตามแผนงานนี้ 

กลยุทธ์ที ่๑๒ การสร้างค่านยิมและทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งเสริมและอนรุักษ์ประวตัิศาสตร์
และศลิปวัฒนธรรมไทยในระหว่าง
การศึกษาดูงานของ นนร.        

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม  

 ≥ ๔.๐๐ พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ (๑) 

๒๕. แผนงานการพัฒนาและ
เสรมิสร้างคุณภาพชีวิตก าลัง
พล 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑๐ นาย ออกก าลังกายวันพุธ (ห้วง ม.ค. – มี.ค.) จ านวนครั้งต่อ
สัปดาห ์

๑ พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ 

ตรวจท่ีพักอาศัยของก าลังพล จ านวนครั้งต่อเดือน ๑ พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ 
๒๖. แผนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรและ
นนร. 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๔.๐๐ 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ กวส.สกศ.ฯ และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึง
พอใจ 

≥ ๔.๐๐ พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ 

กิจกรรม ๕ ส. จ านวนครั้ง ≥ ๒  
ครั้ง/ป ี

พ.อ.หญิง จิตรลดาฯ ๗.๒ 

 



๑๗ 
 

 

 
 
 
 
 
สรุปการพัฒนา สกศ.รร.จปร. ตามการประเมินตนเอง  

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

 

  



๑๘ 
 

สรุปการพัฒนา สกศ.รร.จปร. ตามการประเมินตนเอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

มาตรฐานที่ ๑ 
๑. จัดท ำระบบสำรสนเทศเพื่อเผยแพร่

ผลงำนวิจัยของ นนร. 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนำกำรศึกษำ อบรม และด ำเนินกำรฝึก
นักเรียนนำยร้อย แผนงำนพัฒนำผู้เรียน  

- กำรตีพิมพ์/ เผยแพร่หรือน ำไปใช้ประโยชน์ของ
โครงงำนวิจัย นนร. 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติภำรกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตำม 
พ.ร.ฎ. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
แผนงำนพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

- กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำหรับ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

มาตรฐานที่ ๒ 
๑. ท ำกำรประชำสัมพันธ์งำนวิจัยและผลงำนทำง

วิชำกำรของกองวิชำ ในรูปแบบออนไลน์
เพื่อให้บุคคลภำยนอกมีโอกำสได้เข้ำถึงงำน
ของกองวิชำได้มำกข้ึน และจะท ำให้มีโอกำสที่
จะน ำผลงำนของกองวิชำไปใช้หรือขยำยผล
ต่อไป 

๒. ส่งเสริมอำจำรย์ประจ ำให้มีกำรเขยีนบทควำม 
ตีพิมพ์งำนวิจัย และท ำงำนวิจัยมำกข้ึน ทั้งนี้
ในกำรเขียนบทควำมของอำจำรยน์ั้น สำมำรถ
น ำงำนวิจัยนักเรียนนำยร้อยท่ีท ำในแต่ละปมีำ
ขยำยผลและส่งเป็นบทควำมทำงวิชำกำรได้  

 

 
กลยุทธ์ที ่๖ พัฒนำกลไกในกำรสร้ำงควำมสมัพันธ์อันดี
รวมทั้งกำรสร้ำงควำมร่วมมือท้ังทำงวิชำกำร ทำง
กำรทหำร กับสถำบันและองค์กรตำ่งๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ แผนงำนกำรวิจยั/ผลงำนทำงวิชำกำร/
งำนสร้ำงสรรค ์

- กำรสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนทำงวิชำกำร
ภำยนอกระดับชำติและนำนำชำต ิเพื่อกำร
พัฒนำนักวิจัย รร.จปร. 

มาตรฐานที่ ๓ 
๑. กองวิชำฯ ควรส่งเสรมิให้อำจำรยม์ีกำรจัดกำร

เรียนกำรสอนแบบ ๒ ภำษำ เพื่อให้นักเรียน
นำยร้อยมีควำมคุ้นเคยกับภำษำที ่๒ 

๒. กองวิชำฯ ควรมีกำรพัฒนำสิ่งสนบัสนุนกำร
เรียนรู้ ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศหรือ
เทคโนโลยีใหม่ๆ  มำใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

 
กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนำกำรศึกษำ อบรม และด ำเนินกำรฝึก
นักเรียนนำยร้อย แผนงำนกำรพัฒนำหลักสตูร  

- กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้ 
นนร. ในระบบสองภำษำ 

กลยุทธ์ที ่๕ พัฒนำกำรสนับสนุนกำรศึกษำ อบรม และ
ด ำเนินกำรฝึกนักเรียนนำยร้อย แผนงำนกำรพัฒนำต ำรำ
เอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน และ แผนงำน
ปรับปรุงและพัฒนำอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

- กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน 
- กำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและโสตทัศนูปกรณ ์

  



๑๙ 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๕ 

๑. ทุกกองวิชำ สกศ.ฯ ควรเป็นเจ้ำภำพจัด
กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน เช่น 
งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ งำนกำรเงินและ
งบประมำณ งำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ 
และงำนธุรกำร เป็นต้น ให้ได้รับกำรเพิ่มพูน
ควำมรู้/ ประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำนท้ังในและต่ำงประเทศ  

 

 
กลยุทธ์ที ่๑๐ กำรพัฒนำบุคลำกร แผนงำนกำรพัฒนำ
บุคลำกรส ำหรับปรนนิบัติบ ำรุงอุปกรณ ์

- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้เครื่อง
ดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง” 

- โครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรใช้เครื่อง
เชื่อมไฟฟ้ำ” 

มาตรฐานที่ ๖  
๑. ควรมีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำร

บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพมำใช้ในกำร
วิจัย 

๒.  ควรส่งเสริมให้บุคลำกรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพท่ีมีผลกระทบต่อสังคมอย่ำงเห็นได้
ชัดเจน 

กลยุทธ์ที ่๖ พัฒนำกลไกในกำรสร้ำงควำมสมัพันธ์อันดี
รวมทั้งกำรสร้ำงควำมร่วมมือท้ังทำงวิชำกำร ทำง
กำรทหำร กับสถำบันและองค์กรตำ่งๆ ทั้งภำยในและ
ภำยนอกประเทศ แผนงำนกำรบรกิำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ 

- กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้อำจำรย์เป็นอำจำรย์
ที่ปรึกษำ/ กรรมกำรวิชำกำร/กรรมกำรวิชำชีพ/ 
กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ท้ังภำยในและภำยนอก
สถำบัน 

- กำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรเป็น
วิทยำกรบรรยำยพิเศษ/ ผู้เช่ียวชำญ/ 
ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุนหน่วยงำนอื่น 

มาตรฐานที่ ๗ 
๑. ควรสนับสนุนให้ นนร. มสี่วนร่วมในกำร

บ ำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมแก่หน่วยงำน
ภำยนอกกองวิชำ 

 
กลยุทธ์ที ่๑๒ กำรสร้ำงค่ำนยิมและทัศนคติทีด่ีต่อ
องค์กร แผนงำนกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม 

- กำรส่งเสริมและอนรุักษ์ประวตัิศำสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่ำงกำรศึกษำดูงำน
ของ นนร.        

มาตรฐานที่ ๘ 
๑. ควรมีกำรจัดเก็บหลักฐำนอ้ำงอิง งำนประกัน

คุณภำพกำรศึกษำตลอดปีกำรศึกษำ และ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของระบบฐำนข้อมูล
อย่ำงต่อเนื่อง 

๒. กำรรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกองวิชำ
ควรรำยงำนตำมกรอบท่ีก ำหนดไวใ้น
แผนปฏิบัตริำชกำรของกองวิชำ เพื่อให้เห็น
กำรด ำเนินงำนตำมวงรอบของ PDCA 

 

 
กลยุทธ์ที ่๙ พัฒนำระบบบริหำรจดักำรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติภำรกิจท่ีได้รับมอบ เป็นไปตำม 
พ.ร.ฎ. กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
แผนงำนพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

- กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศส ำหรับกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

- กำรจัดท ำงำนรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

            

 หมำยเหตุ : มำตรฐำนที่ ๔, ๙ และ ๑๐ กองวิชำฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร 



๑๙ 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



๒๐ 

 

๑. โครงการแข่งขันการบริหารทรัพยากรองค์กร (Thailand ERM Challenge) 
   ๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  กวส.สกศ.รร.จปร. 
   ๑.๒ หลักการและเหตุผล 

  ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผนการลงทุนและใช้
ทรัพยากรในองค์กรทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสูงสุด หรืออาจจะเรียกได้ว่า ERP เป็นเครื่องมือ
ช่วยในการบริหารงานขององค์กร โดยรวมระบบงานหลักต่างๆ ทั้งหมดในบริษัทเข้าด้วยกัน ซึ่งองค์กรธุรกิจที่มี
พันธกิจในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า จะมีกิจกรรมสร้างมูลค่าของทรัพยากรธุรกิจให้เกิดเป็น
สินค้าหรือบริการและส่งมอบมูลค่านั้นให้แก่ลูกค้า โดยกระบวนการสร้างมูลค่าจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ โดยแต่
ละส่วนจะรับผิดชอบงานในส่วนของตน และมูลค่าสุดท้ายจะเกิดจากการประสานงานระหว่างแต่ละส่วนหรื อ
แผนกต่างๆ ในองค์กร ซึ่งเรียกกันว่าห่วงโซ่มูลค่า จะแบ่งกิจกรรมส าคัญเป็น ๓ ส่วนคือ การจัดซื้อ การผลิต 
และการขาย 
    ERM Challenge คือการแข่งขันบริหารทรัพยากรองค์กร หรือ Enterprise Resource 
Management ซึ่งจะต้องใช้ทักษะความรู้ในเชิงการบริหารและการจัดการในหลายสาขาวิชามารวมกันโดยผ่าน 
Business Simulation ที่มีชื่อว่า MonsoonSIM ซึ่งผู้ใช้งานจะได้ประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ การบริหาร
จัดการในองค์กร ฝึกการแก้ไขปัญหา มีความเข้าใจในเรื่องกระบวนการท างาน และยังให้แนวคิดในเรื่อง ERP 
ท าให้ นนร. เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้  เพ่ิมความเข้าใจในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี และพร้อม
น าไปใช้ในการท างานต่อไป 

  กวส.สกศ.รร.จปร. มีการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ มีวิชาทางด้านการจัดการและการด าเนินงานในงานอุตสาหกรรมสอนให้กับ นนร. ทั้งทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ การแข่งขัน Thailand ERM Challenge นี่จะเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะในการ
ปฏิบัติงานจริงให้กับ นนร. อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง นนร. กับนักศึกษาในสถาบันอ่ืนอีกด้วย 

    ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น ๕๒ ทีมจาก ๑๖ สถาบันการศึกษา
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขตปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันเทคโนโลยีไทย -
ญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

   ๑.๓ วัตถุประสงค์ 
   ๑.๓.๑ เพ่ือให้ นนร. ได้น าความรู้ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในการจ าลองการ
ปฏิบัติงานจริง 
   ๑.๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและ
ทรัพยากรในองค์กร 
   ๑.๓.๓ เพ่ือส่งเสริมการท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะในการจัดทีมงานเพ่ือให้พร้อมในการแข่งขัน 
   ๑.๓.๔ เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาในสถาบันการศึกษาอ่ืน และ
เป็นเวทีในการแสดงความสามารถให้กับ นนร. 

   ๑.๔ ตัวช้ีวัด 
   ผลการแข่งขันได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 
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   ๑.๕ เป้าหมาย 
   ทีมตัวแทนจากกองวิชาฯ สามารถแข่งขันได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ 
รางวัลหรือประกาศ 
   ๑.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ 
    พ.ค. - ก.ย.๖๐ 
   ๑.๗ วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สถานที ่
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

วางแผนการด าเนินงาน      กวส.สกศ.รร.จปร. 
กิจกรรม Conceptual Class      กวส.สกศ.รร.จปร. 
การแข่งขันในรอบฝึกซ้อม      กวส.สกศ.รร.จปร. 
การแข่งขันในรอบ ๖๔ และ ๓๒ ทีมสุดท้าย      กวส.สกศ.รร.จปร. 
การแข่งขันในรอบ ๑๖ ๘ และ ๔ ทีมสุดท้าย      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 

  ๑.๘ งบประมาณในการด าเนินการ  
   ความต้องการงบประมาณ จ านวน ๗,๗๐๐.- บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๑.๘.๑ หมวดค่าตอบแทน 

  ในกิจกรรม Conceptual Class 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน ๑,๐๐๐.-  บาท 

  - ค่าท่ีพักวิทยากร เป็นเงิน ๖๐๐.-     บาท 
  - ค่าอาหารวิทยากร เป็นเงิน ๑๐๐.-     บาท 
  - ค่าอาหาร นนร. ๒๕ นาย × ๘๐ บาท เป็นเงิน ๒,๐๐๐.-  บาท 

 ในกิจกรรมการฝึกฝน จ านวน ๑๐ ครั้ง 
  - ค่าอาหาร นนร. ๑๐ นาย × ๔๐ บาท × ๑๐ ครั้ง เป็นเงิน ๔,๐๐๐.-  บาท 
   ๑.๘.๒ หมวดค่าวัสดุ ไม่มี (ใช้วัสดุของ กวส.ฯ ที่มีอยู่แล้ว) 
   ๑.๘.๓ หมวดค่าใช้สอย ไม่มี (ใช้ครุภัณฑ์ของ กวส.ฯ ที่มีอยู่แล้ว) 
                                                                             รวม เป็นเงิน ๗,๗๐๐.- บาท 

   ๑.๙ การติดตามประเมินผล 
   มีการติดตามกิจกรรมการตั้งค าถามจากวิทยากรภายนอกผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่ง
การตอบปัญหานี้จะท าให้ นนร. มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันในรอบฝึกซ้อมประจ าสัปดาห์ เมื่อการแข่งขัน
สิ้นสุดจะมีการส่งข้อมูลผลประกอบการของแต่ละทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่ง นนร. สามารถน าข้อมูลผล
ประกอบการนี้มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   ๑.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑.๑๐.๑ เป็นการส่งเสริมให้ นนร. ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการได้เข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ทั่วประเทศ   

  ๑.๑๐.๒ เป็นการเผยแพร่สถาบัน รร.จปร. ในด้านการบริหารงานองค์กรให้สถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศและสังคมภายนอกได้รู้จัก 
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๒. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง” 
  ๒.๑ กองวิชาเจ้าของโครงการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 
  ๒.๒ หลักการและเหตุผล 
   ๒.๒.๑ เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งเป็นอุปกรณ์ประจ าส านักงานและบ้านพักอาศัยที่มีใช้งาน
กันแพร่หลาย 
   ๒.๒.๒ การปรนนิบัติบ ารุงที่ไม่ถูกวิธีและการใช้งานไม่ถูกต้องอาจท าให้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมี
แห้งใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และอายุการใช้งานของเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งสั้นลง 
   ๒.๒.๓ การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในการปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้เครื่องดับเพลิง
ชนิดเคมีแห้งเบื้องต้น สามารถเรียนรู้ได้โดยง่ายและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างจริงจัง จะช่วยให้ส านักงาน
และบ้านพักอาศัยสามารถประหยัดงบประมาณได้มาก 
  ๒.๓ วัตถุประสงค์   
   ๒.๓.๑ เป็นการส่งเสริมให้ก าลังพลมีความรู้ในการปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้เครื่อง
ดับเพลิงชนิดเคมีแห้งเบื้องต้น 
   ๒.๓.๒ เพ่ือให้ส านักงานและบ้านพักอาศัยสามารถประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาและ
ยืดอายุการใช้งานเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งให้ยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   ๒.๓.๓ เพ่ือเรียนรู้และสามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งให้ใช้งานได้ยาวนาน 
  ๒.๔ ตัวช้ีวัด 

 ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม 
  ๒.๕ เป้าหมาย 
    มีระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐๐ 
  ๒.๖ ระยะเวลาด าเนินงาน 

 เดือน พ.ค.๖๐ จ านวน ๑ วัน เวลา ๑๐๐๐ – ๑๕๐๐ รวม ๕ ชั่วโมง 
  ๒.๗ วิธีการด าเนินงาน 
   ๒.๗.๑ แผนงานในการด าเนินการ 

  - ๗ เม.ย.๖๐ กวส.ฯ ขออนุมัติจัดการอบรมฯ 
  - ๑๕ พ.ค.๖๐ กวส.ฯ รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ 
  - ๑๖ พ.ค.๖๐ กวส.ฯ จัดท าเอกสาร/คู่มือ/แบบประเมิน/ใบประกาศนียบัตร 
  - ๑๗ พ.ค.๖๐ กวส.ฯ ด าเนินการอบรม 

วัน-เวลา การปฏิบัติ 
วันที่ ๑๗ พ.ค.๖๐  
เวลา ๑๐๐๐ ผู้เข้ารับการอบรมพร้อม ณ อาคารประลอง กวส.ฯ 
เวลา ๑๐๐๐ – ๑๑๐๐ วิทยากรบรรยายหลักการ คุณลักษณะ/ประเภทของเพลิง/ 

สารเคมีที่มีใช้/หลักการรักษาความปลอดภัย 
เวลา ๑๑๐๐ – ๑๒๐๐ ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 
เวลา ๑๒๐๐ – ๑๓๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง  
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  ๒.๗.๒ วิทยากรผู้บรรยาย 
   พ.อ.พงศ์สรรค์  สุขมาก  นปก.ประจ า รร.จปร. 

   ๒.๗.๓ ก าลังพลสนับสนุน 
    ๓.๗.๓.๑ นายมนตรี  จันทวี ลูกจ้างประจ า 
    ๓.๗.๓.๒ นายฉัตรชัย  เขียวชอุ่ม พนักงานราชการ 
   ๒.๗.๔ ผู้เข้ารับการอบรม ผู้แทนกองวิชาสายสนับสนุน กองวิชาละอย่างน้อย ๑ นาย 
   ๒.๗.๕ สถานที่อบรม อาคารประลอง กวส.ฯ 

  ๒.๘ ทรัพยากรและงบประมาณ 
   ความต้องการงบประมาณ จ านวน ๑,๕๖๐.- บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๒.๘.๑ หมวดค่าตอบแทน 
    - ค่าอาหารกลางวัน ๒๔ นาย × ๔๐ บาท  เป็นเงิน ๙๖๐.- บาท 
    - ค่าอาหารว่าง ๒๔ นาย × ๒๕ บาท  เป็นเงิน ๖๐๐.- บาท 
   ๒.๘.๒ หมวดค่าวัสดุ ไม่มี (ใช้วัสดุของ กวส.ฯ ที่มีอยู่แล้ว) 
   ๒.๘.๓ หมวดค่าใช้สอย ไม่มี (ใช้ครุภัณฑ์ของ กวส.ฯ ที่มีอยู่แล้ว) 
               รวม       เป็นเงิน ๑,๕๖๐.- บาท 
  ๒.๙ การติดตามประเมินผล 
   กองวิชาโดยวิทยากรผู้บรรยายด าเนินการติดตามการด าเนินการโดยการสอบถาม การประชุม 
หรือการตรวจสอบ 

  ๒.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๒.๑๐.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ปรนนิบัติบ ารุงและใช้เครื่องดับเพลิงชนิด
เคมีแห้งอย่างถูกวิธีเพ่ือให้ใช้งานเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน 
   ๒.๑๐.๒ ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความมั่นใจในการใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 
   ๒.๑๐.๓ เป็นการเตรียมความพร้อม/การซักซ้อมการดับเพลิง 
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๓. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า” 
  ๓.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 
  ๓.๒ หลักการและเหตุผล 
   ๓.๒.๑ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลโรงงานที่มีใช้งานกัน
แพร่หลาย 
   ๓.๒.๒ การปรนนิบัติบ ารุงที่ไม่ถูกวิธีและการใช้งานไม่ถูกต้องอาจท าให้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าใช้
งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสั้นลง 
   ๓.๒.๓ การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในการปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
เบื้องต้น สามารถเรียนรู้ได้โดยง่ายและสามารถน าไปใช้งานได้อย่างจริงจัง จะช่วยให้ห้องปฏิบัติการ
เครื่องจักรกลโรงงานสามารถประหยัดงบประมาณได้มาก 
  ๓.๓ วัตถุประสงค์ 
   ๓.๓.๑ เป็นการส่งเสริมให้ก าลังพลมีความรู้ในการปรนนิบัติบ ารุงและเทคนิคการใช้เครื่อง
เชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น 
   ๓.๓.๒ เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลโรงงานสามารถประหยัดงบประมาณในการดูแล
รักษาและยืดอายุการใช้งานเครื่องเชื่อมไฟฟ้าให้ยาวนานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   ๓.๓.๓ เพ่ือเรียนรู้และสามารถน าไปปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เครื่องเชื่อมไฟฟ้าให้ใช้งานได้ยาวนาน 
  ๓.๔ ตัวช้ีวัด 
   ระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม 
  ๓.๕ เป้าหมาย 
    มีระดับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรมมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๐๐ 
  ๓.๖ ระยะเวลาในการด าเนินการ 
   เดือน ส.ค.๖๐ จ านวน ๑ วัน เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ รวม ๔ ชั่วโมง 
  ๓.๗ วิธีด าเนินการ 
   ๓.๗.๑ แผนงานในการด าเนินการ 
    - ๑๑ เม.ย.๖๐ กวส.ฯ ขออนุมัติจัดการอบรมฯ 

  - ๑ ส.ค.๖๐ กวส.ฯ รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ 
  - ๒๒ ส.ค.๖๐ กวส.ฯ จัดท าเอกสาร/คู่มือ/แบบประเมิน/ใบประกาศนียบัตร 
  - ๒๓ ส.ค.๖๐ กวส.ฯ ด าเนินการอบรม 

  



๒๕ 

 

 

วัน-เวลา การปฏิบัติ 
วันที่ ๒๓ ส.ค.๖๐  
เวลา ๐๘๐๐ – ๐๘๑๕ ผู้เข้ารับการอบรมพร้อม ณ อาคารประลอง กวส.ฯ 
เวลา ๐๘๑๕ – ๐๘๓๐ ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร. เปิดการอบรมฯ  
เวลา ๐๘๓๐ – ๐๙๐๐ แนะน าระบบการท างานและการติดตั้งเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
เวลา ๐๙๐๐ – ๐๙๓๐ แนะน าวิธีการเชื่อมแบบต่างๆ 
เวลา ๐๙๓๐ – ๐๙๔๕ พัก 
เวลา ๐๙๔๕ – ๑๐๔๕ ผู้เข้ารับการอบรมฝึกการเชื่อมแบบต่างๆ 
เวลา ๑๐๔๕ – ๑๑๔๐ ผู้เข้ารับการอบรมรับการทดสอบการเชื่อมแบบต่างๆ 
เวลา ๑๑๔๕ – ๑๒๐๐ ผอ.กวส.สกศ.รร.จปร. ปิดการอบรม 

   ๓.๗.๒ วิทยากรผู้บรรยาย 
   พ.ต.กิตติชัย  ช้างน้อย  อจ.สกศ.รร.จปร. 

   ๓.๗.๓ ก าลังพลสนับสนุน 
    ๗.๓.๑ นายมนตรี  จันทวี ลูกจ้างประจ า 
    ๗.๓.๒ นายฉัตรชัย  เขียวชอุ่ม พนักงานราชการ 
   ๓.๗.๔ ผู้เข้ารับการอบรม ผู้แทนกองวิชาสายสนับสนุน กองวิชาละอย่างน้อย ๑ นาย 
   ๓.๗.๕ สถานที่อบรม อาคารประลอง กวส.ฯ 
  ๓.๘ งบประมาณในการด าเนนิการ  - 
  ๓.๙ การติดตามประเมินผล 
   กองวิชาโดยวิทยากรผู้บรรยายด าเนินการติดตามการด าเนินการโดยการสอบถาม การประชุม 
หรือการตรวจสอบ 
  ๓.๑๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๓.๑๐.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ปรนนิบัติบ ารุงและใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
อย่างถูกวิธีเพ่ือให้ใช้งานเครื่องเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน 
   ๓.๑๐.๒ ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความมั่นใจในการใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
   ๓.๑๐.๓ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างชิ้นงานและสามารถซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ 
อุปกรณ์ วัสดุประจ าส านักงานและห้องเรียนที่ต้องใช้การเชื่อมไฟฟ้าได้ 

 


