
 
 

 
 
 

 
แผนปฏิบัติราชการ 

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ที ่กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนปฏิบัติราชการ 
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 

ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการ กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้จัดท า ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ติดตามและ
ควบคุมการด าเนินงานระดับกองวิชา โดยก าหนด กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของทั้งระดับแผนงานและโครงการ/
กิจกรรม อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙และตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ 
กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก าหนดตามระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

กองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะ
เป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์ ต่อกองวิชา ส่วนการศึกษาฯ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใน
การปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ ผลปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถน ามาใช้เป็น
ข้อมูล ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

                                                  พันเอก 

 ( มนัส   ธนวานนท์ ) 
ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 หน้า 

บทน า   ๑ 
กล่าวทั่วไป  ๑ 
วัตถุประสงค์  ๑ 

ภารกิจ  ๑ 
โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน  ๒   
ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ  ๓ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ๔ 
รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๓ 
สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ ๒๘ 

การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.   
ปีการศึกษา ๒๕๕๙        

ภาคผนวก  ๓๐  
โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร.ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๓๑ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



สารบัญโครงการ 

ชื่อโครงการ  หน้า 

 



๑ 
 

บทน ำ 
 
กล่ำวโดยท่ัวไป 
 แผนปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การผล ิตนายทหารส ัญญาบ ัตรหล ักให ้เป ็นผ ูน ําทางทหารที ่พ ึงประสงค ของกองท ัพบก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ประเด็นยุทธศาสตร์  
ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๕  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ ประกอบด้วย ๕ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ...... กลยุทธ์ ..... แผนงาน.... โครงการ และ .....กิจกรรม ซึ่ง กคศ.สกศ.รร.จปร. ได้
จัดทําแผนปฏิบัติราชการต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกอง
วิชาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัตถุประสงค์ 
๑. ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพ้ืนฐานความรู้ด้านวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 
๒. ส่งเสริมให้ นนร. มีคุณลักษณะความเป็นผู้นํา มีระเบียบวินัย  รู้แบบธรรมเนียมของ

กองทัพ 
๓. ส่งเสริมให้ นนร. เป็นสุภาพบุรุษ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

ภำรกิจ  
กคศ.สกศ.รร.จปร.เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้น

อุดมศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 



๒ 

 

โครงสร้ำงองค์กรและกำรปฏิบัติงำน 
กคศ.สกศ.รร.จปร. มีการโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

ทํางานทางวิชาการของอาจารย์และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างกัน โดยมีแผนผังการจัด ดังนี้ 

 

 

 

 

กองวิชำคณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์

ส่วน บก.กคศ.ฯ

งำนธุรกำร

งำนก ำลังพล

งำนฝึกศึกษำ

งำนส่งก ำลังบ ำรุง

งำนงบประมำณและกำรเงิน

งำนประจ ำห้องปฏิบตัิกำร

งำนพิมพ์ งำนจัดท ำตำรำงงำน งำน
จัดท ำภำระงำน

สำยคณิตศำสตร์

งำนสอน

เอกสำรวิชำกำร

บริกำรทำงวิชำกำรและ
อื่นๆ

สำยคอมพิวเตอร์

งำนสอน

เอกสำรวิชำกำร

ทัศนศึกษำ

งำนวิจัย

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์

ศูนย์บริกำรอนิเทอรเ์น็ต รร.จปร.

บริกำรทำงวิชำกำรและอื่นๆ

ส่วนประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ

งำนประกันคณุภำพกำรศกึษำ

งำนตรวจสอบคุณภำพกำรศกึษำ

งำนประเมินคุณภำพกำรศกึษำ

งำนเอกสำรกำรประกันคณุภำพกำรศกึษำ

ส่วนวิชำกำร



๓ 

 
ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติรำชกำร 
 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ ที่สําคัญ 
ดังนี้ 

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

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

แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
๔. สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ. รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 



๔ 

 

 ๔ 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๕กลยุทธ์ ๑๒ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลังถวายความ
ปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออกค าสั่ง หรือ จั ด
ท ารปจ . ในการสนับสนุนการถวายความ
ปลอดภัย 

- 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

โครงการศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระ
เกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง สมเด็จเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพร
ชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ก าลังพลร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ์ที่ ๓  ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่
ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระท าผิดต่อ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมาย
หม่ินพระบรมเดชานุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

งานตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่
บ่อนท าลายสถาบัน 

  



๕ 

 

 ๕ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๔. แผนงานการสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็น 
นตท. ในส่วนของ ทบ.(ภาควิชา 
การ) 

- 

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร โครงการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ใน
ระบบสองภาษา 

การประเมินหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

การปรับปรุงหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๘) 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย  
(ต่อ) 

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน     การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. 

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์
ของโครงงานวิจัย นนร. 
โครงการสนับสนุน นนร. ในการเข้า
แข่งขัน Cyber Security 

 



๖ 

 

 ๖ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย  
(ต่อ) 

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/
หรือทุนการศึกษา 
โครงการประยุกต์เทคโนโลยีด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์กับงาน Smart Farm 
โครงการประเมินความสามารถในการใข้
ระบบสารสนเทศของ นนร. ชั้นปีที่ ๕ 

๗. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัย นนร. 
การปฐมนิเทศ นนร. 
การปัจฉิมนิเทศ นนร. 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาการสนับสนุน
การศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึก
นักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการพัฒนาต าราเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และสื่อการเรียน
การสอน 

การพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และโสตทัศนูปกรณ์ 

  



๗ 

 

 ๗ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร 
กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

 ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. 
กับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 โครงการประชุมนานาชาติ International 
Conference on Early State and 
Cultural Relationship of Mainland 
Southeast Asia 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 
 

  



๘ 

 

 ๘ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 

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

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ
สงเคราะห์เข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/
กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน  
โครงการด าเนินการศูนย์วิจัยและ
ประสานงานเครือข่ายทางวัฒนธรรมใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เฉลิมพระ
เกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง สมเด็จเทพ
พระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
การบริการทางวิชาการทางระบบ
สารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

 ๙ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

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

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

โครงการ Smart Farming 
ห้องปฏิบัติการสู่การเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการ
รวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปใน
ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและ
การท างานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ Smart 
Organic Farm ในพื้นที่ต าบลท่าทราย 
จังหวัดนครนายก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 

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

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา  
การจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร  
กคศ.สกศ.รร.จปร. 

 

 



๑๐ 

 

 ๑๐ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

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

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาเพื่อสรุปผลการด าเนินงานปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และพิจารณาแนว
ทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐  
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๗. แผนงานการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

โครงการการจัดการความรู้  
กคศ.สกศ.รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๖๐ 

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

- 

๑๙. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการ 
ศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสูตร
ภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 

- 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 ๑๑ 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

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

โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติ
บ ารุง และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ 

๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความ 
สามารถของก าลังพล 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับก าลังพล 

- 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

โครงการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยและส ารองข้อมูล 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลก าลังพล 
๒. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นนร. 
๓. การพัฒนาระบบคลังวัสดุและ
ครุภัณฑ์ 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารสนับสนุนด้านวิชาการ 
- พัฒนาและปรับปรุงระบบ E-learning 

 



๑๒ 

 

 ๑๒ 

 

 

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านิยมและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (ต่อ) 

การพัฒนาเว็บไซต์ของ  
กคศ.สกศ.รร.จปร. 
โครงการอบรม E-learning 

๒๔. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์ กคศ.สกศ.รร.จปร. 

การประเมินจรรยาบรรณอาจารย์  
กคศ.สกศ.รร.จปร. 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมในระหว่างการศึกษา
ดูงานของ นนร. 

๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตก าลังพล 

การตรวจที่พักอาศัยของก าลังพล 

การออกก าลังกายทุกวันพุธ (ห้วง ม.ค. – 
มี.ค.) 

๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

การปรับภูมิทัศน์ กคศ.สกศ.รร.จปร. 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม ๕ ส. 

 



 
 ๑๓ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์: สถาบันพระมหากษตัริย์มคีวามปลอดภัยสูงสดุ 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลงัถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออกค าสั่ง 
หรือ จัดท า รปจ. ในการ
สนับสนุนการถวายความ
ปลอดภัย 

รับทราบค าสั่ง ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - - - 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตส านกึหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกยีรตคิุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตรยิ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระ
เกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง สมเดจ็เทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรยีน
นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

จ านวน
กิจกรรม 

๓ พ.อ. สุรัตน์ฯ ๖.๒ 

ก าลังพลร่วมพิธีจดุเทียนชัยและถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

จ านวนก าลัง
พลกองวิชาฯ 

 ร้อยละ 
๕๐ 

จ.ส.อ. ทวัฒชัยฯ ๙.๑ 

ก าลังพลร่วมกจิกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษตัริย ์

จ านวนครั้ง  ๑ ครั้ง จ.ส.อ. ทวัฒชัยฯ ๙.๑ 

  



 
 ๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

ประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตรยิ์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

กลยุทธ์ที่๓ ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดตี่อสถาบันฯ และรายงานการกระท าผิดตอ่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้
มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชา- 
นุภาพและการกดดนั
ทางสังคม 

จ านวน
ข้อความรวม
ในการ
ตรวจสอบ 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๑๐๐
ข้อความ/ป ี

งานตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ท่ี
บ่อนท าลายสถาบัน 

จ านวน
ข้อความรวม

ในการ
ตรวจสอบ 

 ๑๐๐ 
ข้อความ 

ร.ท. สุภโชติฯ ๙.๑ 

 

  



 
 ๑๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยทีส่ าเรจ็การศึกษาเป็นนายทหารสญัญาบัตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๔. แผนงานการสอบ
คัดเลือก บุคคลเข้าเป็น 
นตท. ในส่วนของ ทบ.
(ภาควิชาการ) 

มีประสิทธิภาพ
และไม่มีการ
ทุจริตใน
กระบวนการ
สอบ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - - - 

๕. แผนงานการพัฒนา
หลักสตูร 

การรับรอง
หลักสตูรจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

โครงการจดัการเรียนการสอนให้ นนร. ใน
ระบบสองภาษา 

จ านวนวิชาที่
ท าการสอน 

 ๑ วิชา  
 

พ.ต.หญิง ณหทัยฯ ๓.๑,  
๑๐.๑ 

คะแนนอักษร
ระดับเฉลี่ย 

 C 

การประเมินหลักสตูร รร.จปร. (ปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๘) 

จ านวน
หลักสตูรที่
ประเมิน 

๑ หลักสูตร พ.อ. กฤษฎาวุฒิฯ ๓.๑ 

การปรับปรุงหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๕๘) 

จ านวน
หลักสตูรที่
ปรับปรุง 

๑ หลักสูตร พ.อ. กฤษฎาวุฒิฯ ๓.๑ 

  



 
 ๑๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. ระดับความพึง
พอใจของ นนร. 

 ๔.๐๐ พ.ต. เกียรติศักดิ์ฯ ๒.๔, ๕.๔, 
๗.๑ 

โครงการจดัการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

จ านวนวิชาที่ท า
การสอน 

 

 ๑ วิชา พ.ต.หญิง ณหทัยฯ ๓.๒ 

คะแนนอักษร
ระดับ นนร.ใน

วิชาที่ศึกษา ไม่ต่ า
กว่า C 

๖๐ 

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. รายงานข้อมูล 
นนร.ที่อยู่ในความ

รับผิดชอบให้
ผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

 ๒ ครั้ง/ 
ภาค

การศึกษา 

พ.ต.หญิง ณหทัยฯ ๓.๒ 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. 

จ านวนโครงงานท่ี
ตีพิมพ์/เผยแพร่

หรือน าไปใช้
ประโยชน ์

 ร้อยละ 
๕๐ 

พ.ท. กิจจาฯ ๑.๓ 

โครงการสนับสนุน นนร. ในการเขา้
แข่งขัน Cyber Security 

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลหรือ
ประกาศเกยีรติ

คุณ 

 ๑ พ.ท. ตุลวัตรฯ ๑.๒,  
๙.๑ 



 
 ๑๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน (ต่อ) 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การเชิญศิษยเ์ก่ามาให้ความรู้และพัฒนา
วิชาการ/ วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากร
และ/หรือทุนการศึกษา 

จ านวนครั้งท่ีมี
การเชิญศิษยเ์ก่า/

ปีการศึกษา 

 ๑ พ.ท. เกียรติศักดิ์ฯ ๑.๔ 

โครงการปฏิบัติการประยุกต์เทคโนโลยี
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์กับงาน 
Smart Farm 

ความพึงพอใจของ 
นนร. ท่ีเข้าร่วม

โครงการ 

 ๔.๐๐ พ.ท. เมธีฯ ๓.๒, 
๑๐.๒ 

โครงการประเมินความสามารถในการใช้
ระบบสารสนเทศของ นนร. ช้ันปีท่ี ๕ 

ความสามารถใน
การใช้ระบบ

สารสนเทศของ 
นนร. ช้ันปีท่ี ๕ 

ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 

ITC 

 ระดับ ๑ พ.อ. รุ่งศักดิ์ฯ ๑.๒ 

๗. แผนงานการ
เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า   

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินยั นนร. 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

๑ ครั้ง/ ภาค
การศึกษา 

พ.อ. กฤดาฯ ๙.๑ 

การปฐมนิเทศ นนร. จ านวนครั้งของ
การจัดงาน

ปฐมนิเทศ นนร. 

๑ ครั้ง/ปี
การศึกษา 

พ.ต. เกียรติศักดิ์ฯ ๗.๒ (๑), 
๙.๑ 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. จ านวนครั้งของ
การจัดงานปัจฉมิ

นิเทศ นนร. 

๑ ครั้ง/ปี
การศึกษา 

พ.ท. กิจจาฯ ๙.๑ 

 

 



 
 ๑๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการพัฒนา
ต าราเอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอน และสื่อการเรียน
การสอน 

จ านวนต าราที่
จัดท าเพื่อ
ประกอบการ
เรียนการสอน 

๑ เลม่ การพัฒนาต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จ านวนต าราหรือ
เอกสาร

ประกอบการเรียน
การสอนที่ได้รับ

การพัฒนา 

 ร้อยละ ๕๐ 
ของจ านวน

วิชาที่เปิดสอน 

ร.อ. อรรฆพรฯ ๓.๔ (๑) 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของ
สื่อการเรียนการ

สอน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร.อ. อรรฆพรฯ ๓.๔  
(๑, ๓) 

๙. แผนงานปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการ
สอน 

คะแนนความ
พึงพอใจของ
ผู้เรยีนต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู ้

มากกว่าหรือ
เท่ากับ 
๔.๐๐ 

โครงการพัฒนาห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ ์

ความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ร.ท. สุภโชติฯ ๓.๔ (๑) 

  



 
 ๑๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสมัพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากบั
หน่วยงานท้ังของ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

จ านวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วม

การประชุม/สมัมนา
ไม่น้อยกว่า ๓๐ 

ชม./ป ี

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.หญิง สุนิภาฯ ๒.๔ 

การส่งบุคลกรสายสนับสนุนเข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จ านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเข้า

อบรม/ทัศนศึกษา/ดู
งานไม่น้อยกว่า ๒๐ 

ชม./ป ี

ร้อยละ ๑๐๐ พ.ท. ปิยะฯ ๕.๔ 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

จ านวนผลงาน/
กิจกรรมทางวิชาการ 

๑ ผลงาน/
กิจกรรม 

พ.ท. เกียรติศักดิ์ฯ ๒.๔, ๖.๑ 

โครงการประชุมนานาชาติ International 
Conference on Early State and 
Cultural Relationship of Mainland 
Southeast Asia 

จ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 

 ๖๐ คน พ.อ. สุรัตน์ฯ ๙.๒ 

 
 



 
 ๒๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๑๑. แผนงานการ
วิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งาน 
สร้างสรรค ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนา
นักวิจัย รร.จปร. 

จ านวนผลงาน
ที่ได้รับการ

ตีพิมพ ์

 ๑ ผลงาน พ.ท. จรรยาฯ ๒.๒ 

๑๒. แผนงานการ
บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การ
สอบเข้าศึกษาต่อของบุตรขา้ราชการและลูกจ้าง ทบ. 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

 ๔.๐๐ น.ส. อุทุมพรฯ ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/
กรรมการวิทยานิพนธ์ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

 ๔.๐๐ พ.ต.หญิง ชนช่ืนฯ ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุน
หน่วยงานอ่ืน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

 ๔.๐๐ พ.ต.หญิง ชนช่ืนฯ ๖.๑ 

โครงการด าเนินการศูนย์วิจัยและประสานงาน
เครือข่ายทางวัฒนธรรมในภูมภิาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เฉลมิพระเกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิง สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ความก้าวหน้า
ในการจัดตั้ง

ศูนย์ 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ. สุรัตน์ฯ ๖.๒ 

โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ จ านวนครั้งใน
การเข้าชม 

 ๒๐๐ ครั้ง ร.ท. สุภโชติฯ ๖.๑, 
๖.๒ 



 
 ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสรมิการพัฒนาคน ชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคณุภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนา
ชุมชนเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

จ านวน
โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการ Smart Farming ห้องปฏิบัติการ
สู่การเรียนรู ้

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับ
การอบรม 

 ๔.๐๐ พ.ท. เมธฯี ๑๐.๒ 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุม่ในการพฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกัน 
๑๔. แผนงานการสร้าง
เครือข่ายและการ
รวมกลุม่เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

จ านวน
โครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๘๐ 

โครงการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างและการ
ท างานวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ Smart 
Organic Farm ในพื้นที่ต าบลท่าทราย 
จังหวัดนครนายก 

ความพึงพอใจ
ของประชาขน

ที่เข้าร่วม
วิสาหกิจ

ชุมชนต้นแบบ 

 ๔.๐๐ พ.ท. เมธฯี ๑๐.๒ 

 

 
 
 



 
 ๒๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

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

๑๕. แผนงานพัฒนา
ระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 
สกศ.ฯ 

๔.๕๑ การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

การจัดเก็บหลักฐาน
อ้างอิงบนระบบ

ฐานข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ ร.ท. ฐิติพงษ์ฯ ๕.๑ (๑) 

การพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับงาน
ประกันคณุภาพการศึกษา 

การใช้แบบประเมิน
อิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละ ๑๐๐ ร.ท. ฐิติพงษ์ฯ ๕.๑ (๑) 

การจัดท ารายงานประเมินตนเอง ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

ส่งรายงานการ
ประเมินตนเองตาม

ก าหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ ร.อ. อรรฆพรฯ ๘.๒ (๒) 

การส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจการประกันคณุภาพ
การศึกษาให้แก่บุคลากร กคศ.สกศ.รร.จปร. 

จ านวนผู้เข้าอบรม  ร้อยละ 
๘๐ 

ร.อ. อรรฆพร ๘.๒ 

๑๖. แผนงานพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อ
สรุปผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ
พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ท่ีได้รับการ

ประเมิน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร.อ. อรรฆพรฯ ๘.๒ (๒) 

การจัดท าแผนปฏิบตัิราขการ  
กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

มีการจัดท าเป็น
รูปเลม่สมบูรณ ์

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ. รุ่งศักดิ์ฯ ๕.๑ 

 
 



 
 ๒๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๑๗. แผนงานการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 

จ านวนเรื่องใน
การจัดการ

ความรู้ กคศ.ฯ 

๑ เรื่อง โครงการการจัดการความรู้  
กคศ.สกศ.รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๖๐ 

จ านวนเรื่องในการ
จัดการความรู้  

กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๑ พ.อ. วีระพงค์ฯ ๙.๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 

๑๘.แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตร
นอก ทบ. ภายใน กห.
และแผนการใช้
ประโยชน ์

ก าลังพลสอบ
ผ่านการศึกษา
ในหลักสูตรที่

เข้ารับ
การศึกษาหรือ

อบรม 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - - - 

๑๙.แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับ 
สูงขึ้นของหลกัสูตร
ภายในประเทศ
นอกกห. และแผนการ
ใช้ประโยชน์ 

จ านวน
บุคลากรที่

ได้รับ
การศึกษา

สูงขึ้น 

- - - - - - 



 
 ๒๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๒๐. แผนงานการ
พัฒนาบุคลากร
ส าหรับปรนนิบัติบ ารุง
อุปกรณ ์

จ านวน
บุคลากร    
สกศ.ฯ ท่ี
ได้รับการ

อบรม 

ร้อยละ ๘๐ โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบ ารุง 
และแก้ไขปญัหาคอมพิวเตอร ์

มีการจัดอบรม
และระดับ

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้ารับ
การอบรม 

จัดอบรม  
๑ ครั้ง/ปี 
และระดับ
ความพึง
พอใจ  
๔.๐๐ 

พ.ต. เกียรติศักดิ์ฯ ๕.๔ 

๒๑. แผนงานส่งเสริม
และพัฒนาขีด
ความสามารถของ
ก าลังพล 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
รับการอบรม 

 ๔.๐๐ ร.อ. ณรงคฯ์ ๒.๔, 
๕.๔ 

๒๒. แผนงานพัฒนา
ความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ให้กับก าลังพล 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ - - - - - 

 

 

 

 

 

  



 
 ๒๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย
และส ารองข้อมูล 

จ านวนครั้งของ
การส ารอง
ข้อมูลของ

เครื่องแม่ข่าย 

 ๓ ครั้ง/ป ี ร.อ. ณรงคฯ์ ๕.๑ 
(๑.๕) 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารและการบริการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
๑) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลก าลังพล 
๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล นนร. 
๓) การพัฒนาระบบคลังวัสดุและครุภณัฑ ์

จ านวนระบบ 
MIS สนับสนุน
การเรยีนการ
สอน นนร. 

 ร้อยละ ๕๐ ร.อ. ณรงคฯ์ ๕.๑ 
(๑.๕) 

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสนับสนุนด้านวิชาการ 
- พัฒนาและปรับปรุงระบบ E-learning 

จ านวนวิชาที่ได้
สร้างในระบบ 
E-learning 

มีวิชาที่เปิดสอน
ของ กคศ.สกศ. 
รร.จปร. ที่เปิด
สอนในระบบ E-

learning  
ร้อยละ ๕๐ 

ร.ท. ฐิติพงษ์ฯ ๓.๔ 

การพัฒนาเว็บไซต์ของ กคศ.สกศ.รร.จปร. จ านวนเว็บไซต์
ที่พัฒนาเสร็จ

เรียบร้อย 

๑ พ.ท. ทศพลฯ ๕.๑ 

  



 
 ๒๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๒๓. แผนงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (ต่อ) 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการอบรม E-learning ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถ
สร้างวิชาเรยีน
ในระบบ E-
learning ได ้

 ร้อยละ 
๗๐ 

พ.ท. ตุลวัตรฯ ๒.๔ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาจารย์ กคศ.สกศ.รร.จปร. 

ค าสั่งแต่งตั้ง ร้อยละ 
๑๐๐ 

พ.อ. มนัสฯ ๒.๕ 

การประเมินจรรยาบรรณอาจารย์  
กคศ.สกศ.รร.จปร. 

จ านวน อจ.ท่ีมีผล
การประเมินระดับ

ดีขึ้นไป 

 ร้อยละ 
๘๐ 

พ.อ. มนัสฯ ๒.๕ 

การส่งเสริมและอนรุักษ์ประวตัิศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดู
งานของ นนร. 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม 

 ๔.๐๐ พ.อ.หญิง พิมพ์วัศยาฯ ๗.๒ (๑) 

๒๕. แผนงานการ
พัฒนาและเสริมสรา้ง
คุณภาพชีวิตก าลังพล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

การตรวจที่พักอาศัยของก าลังพล จ านวนครั้งต่อ
ภาคการศึกษา 

๑ จ.ส.อ. ทวัฒชัยฯ ๗.๒ 

การออกก าลังกายทุกวันพุธ (ห้วง ม.ค. – 
มี.ค.) 

จ านวนครั้ง
ทั้งหมด 

 ๑ น.ส. อุทุมพรฯ/  
จ.ส.อ. ทวัฒชัยฯ 

๗.๒ 

  



 
 ๒๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ/์

แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๒๖. แผนงานพัฒนา
สภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

ระดับความ
พึงพอใจ
ของ
บุคลากร
และ นนร. 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๔.๐๐ 

การปรับภูมิทัศน์ กคศ.สกศ.รร.จปร. และการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึง
พอใจของก าลังพล  
กคศ.สกศ.รร.จปร. 

 ๔.๐๐ พ.อ. รุ่งศักดิ์ฯ ๗.๒ 

กิจกรรม ๕ ส. จ านวนครั้ง  ๑ ครั้ง/
ปี 

พ.อ. มนัสฯ ๗.๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒๘ 
 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพศิษย์ 

 
ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. 
 

มาตรฐานด้านที่ ๒ คุณภาพอาจารย์ 
 

โครงการส่งเสริมเพ่ือการวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
ประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของอาจารย์ 
ส่งเสริมการเขียนบทความทางวิชาการ 
 

มาตรฐานที่ ๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน น าผลงานวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอน 
โครงการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพ่ือสงเคราะห์
การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและ
ลูกจ้าง ทบ. 
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิทยากร / กรรมการ
วิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิ ท ย าก รบ รรย าย พิ เศ ษ  /  ผู้ เชี่ ย ว ช าญ  / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 
โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ 
น าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 

  
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของ 
สกศ.ฯ 

 

โครงการจัดท าระบบส ารองข้อมูลส าคัญของ สก
ศ.รร.จปร. 
โครงการการจัดการความรู้ส่ วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี 
๒๕๖๐ 



๒๙ 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๖ ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
       
 

ส่งบุคลากรสายสนับสนันเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดู
งาน 
โครงการส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุ/
สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
โครงการการจัดการความรู้ส่ วนการศึกษา  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี 
๒๕๖๐ 
โครงการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบัน การศึกษา
ภายในประเทศ   
โครงการส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 
โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบ ารุง 
และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ขั้นต้น 
การส่งเสริมให้ก าลังพลมีความตั้งใจในการศึกษา
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 
โครงการสนับสนุนการจัดท าและการรับรอง
ผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
โครงการอบรมการจัดท าสื่อมัลติมีเดียส าหรับการ
สอนและแนะน าระบบ e-learning 

มาตรฐานด้านที่ ๗ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

ส่ ง เส ริ ม แล ะอนุ รั ก ษ์ ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ แ ล ะ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ 
นนร. 
กิจกรรมส่งเสริมความรู้และสืบสานประเพณีทาง
ทหาร 

มาตรฐานด้ านที่  ๘  การประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน 

 

การท าแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  สกศ.ฯ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
การแต่งตั้ งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
จัดท างานรายงานการประเมินตนเอง 



๓๐ 
 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานด้านที่ ๙ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

 
 

มาตรฐานด้านที่ ๑๐ มาตรการส่งเสริม 
 

 

 



๒๖ 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

    โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการประเมินหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(Computer Science Curriculum Evaluation Project) 

หน่วยเจ้าของโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร.  
ผู้รับผิดชอบโครงการ พ.อ.มนัส   ธนวานนท์ 
ที่ปรึกษาโครงการ  
ระยะเวลาโครงการ             มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑  
ความต้องการงบประมาณ ๙,๐๐๐ บาท  (เก้าพันบาทถ้วน)  
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
       ๑.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 
 กคศ.สกศ.รร.จปร.รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดย
ปัจจุบันใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการด าเนินงานตามวงรอบที่ สกอ.ก าหนด กล่าวคือมีการจัดท า 
มคอ.๓ มคอ.๕ และ มคอ.๗ ตามวงรอบ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ มีการ
ประเมินหลักสูตรภายใน และปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง แต่การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
สถาบันภายนอกนั้น กคศ.สกศ.รร.จปร.ยังไม่เคยด าเนินการ 
 ๑.๒ ความจ าเป็น/ความต้องการ 
 เพ่ือเป็นการประเมินคุณภาพหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ กคศ.สกศ.รร.จปร.พิจารณา
เห็นว่าการประเมินหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง และควรจะมีการก าหนดเป็น
แผนการปฏิบัติประจ าเพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๒.๑ เพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขเนื้อหารายละเอียดในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้เหมาะกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๒.๒ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหารหลักสูตร ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การ
ด าเนินการ วิธีการควบคุมดูแล ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร 

๒.๓ เพ่ือตัดสินคุณภาพของหลักสูตร 
 

๓. ความเป็นไปได้ของโครงการในส่วนของบุคลากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงมีประสบการณ์ในการสอนและการบริหาร
หลักสูตรในระดับวิทยาศาตรบัณฑิตมาเป็นเวลานาน 
  
๔. เป้าหมาย 
 ประเมินหลักสูตรปีละ ๕ ครั้ง 
 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ :  

ห้วงเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑ 



๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ ประสานผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันเพ่ือขออนุมัติแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
 ๖.๒ ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันเป็นคณะกรรมการประเมินหลักสูตร 
 ๖.๓ เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและข้อมูลส าหรับรับการประเมิน 
 ๖.๔ ประเมินหลักสูตร 
 ๖.๕ รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 ๖.๖ พิจารณาน าผลการประเมินหลักสูตรไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 
๗. แผนก าหนดการ 

การด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑.ประสานผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐  
๒.ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
๓.เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและ
ข้อมูลส าหรับรับการประเมิน 

มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑  

๔.ประเมินหลักสูตร เมษายน ๒๕๖๑  
๕. รายงานผลการประเมินหลักสูตร ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  

  

๘. งบประมาณ : ๙,๐๐๐ บาท  
๘.๑. ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน ๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง/คน ๖,๐๐๐ บาท 
๘.๒. ค่าเดินทางของคณะกรรมการประเมิน ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง/คน ๓,๐๐๐ บาท 

 
 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ค้นหาข้อบกพร่องเพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรฯให้เหมาะสม 
 

 
     ขอรับรองว่าถูกต้อง 
      พ.อ.................................................  หัวหน้าโครงการ 
       ( มนัส   ธนวานนท์) 
              ( ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร. ) 
                 ต.ค.  ๖๐ 
                                                   
       
 

 



 หน้า ๑  ของ  ๒  หน้า 

 

โครงการ ๕ ส  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑.พ.อ.มนัส  ธนวานนท์ หัวหน้าโครงการ 

    ๒.ก าลังพล กคศ.สกศ.รร.จปร. ทุกนาย 
๒. หลักการและเหตุผล  

 เนื่องจาก กคศ.สกศ.รร.จปร. มีภาระกิจมากมาย จึงเกิดการละเลยในการจัดสถานที่ท างานให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ท าให้เกิดการสะสมสิ่งของเหลือใช้จ านวนมากและมีการจัดเก็บไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ดังนั้น กคศ.สกศ.รร.จปร. จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการ ๕ ส ตามนโยบายของ ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร. 
เพ่ือให้ กคศ.สกศ.รร.จปร. มีสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสวยงาน และมีความปลอดภัย 
  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ก าลังพลของ กคศ.สกศ.รร.จปร. มีคุณลักษณะ ๕ ส ในตนเอง  
 ๓.๒ เพ่ือให้ก าลังพล กคศ.สกศ.รร.จปร. มีกิจกรรมร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้ความ
ร่วมมือกับส่วนร่วม  สร้างความรักความสามัคคี สร้างความรักหน่วยงานและสถานที่ท างาน 
 ๓.๓ เพ่ือให้ กคศ.สกศ.รร.จปร. มีสภาพแวดล้อมในท่ีท างานให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาน และมีความปลอดภัย 

  
๔. ตัวช้ีวัด 

 การประเมินความพ่ึงพอใจของก าลังพล กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๕. เป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ :  พ.ค.๖๐ – เม.ย.๖๑ 

 

  



 หน้า ๒  ของ  ๒  หน้า 

 

๗. วิธีการด าเนินการ 

 ๗.๑ รวบรวมข้อมูล ให้ความรู้แก่ก าลังพล การเตรียมการ ก าลังพล สถานที่  
 ๗.๒ ด าเนินการ ส แรก คือ สะสาง เพ่ือเตรียมด าเนินการ ๔ ส ที่เหลือ 
 ๗.๓ ด าเนินการ ๔ ส ที่เหลือ 
 ๗.๔ ประเมินผล 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของก าลังพล กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ กคศ.สกศ.รร.จปร. จะมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้ดีขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย 

 ๑๐.๒ กคศ.สกศ.รร.จปร. จะมี ๕ ส และรักษาให้คงอยู่ตลอดไป 



โครงการอบรมการจัดท าสื่อมัลติมีเดียส าหรับการสอน 
และแนะน าระบบ e-learning 

 
หน่วยเจ้าของโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร.  
ผู้รับผิดชอบโครงการ พ.อ.มนัส   ธนวานนท์ 
ที่ปรึกษาโครงการ  
ผู้ร่วมโครงการ   ๑. พ.อ.ภาคภูม ิ รุจิย์เสนี 
   ๒. พ.อ.กฤษฎาวุฒิ โสภิกุล 
   ๓. พ.อ.กฤดา แววนิลานนท์ 
   ๔. พ.อ.หญิง พิมพ์วัศยา  ศิริโสม 
   ๕. พ.อ.ปรัชญา อารีกุล 
   ๖. พ.ท.ทศพล พันธุ์ก าแหง 
   ๗. พ.ท.จรรยา มิชานันท์ 
   ๘. พ.ท.กิจจา ศรีเมือง 
   ๙. พ.ท.เมธ ี พลพันธุ์ 
 ๑๐. พ.ต.ตุลวัตร ชุณห์วิจิตรา 
 ๑๑. ร.อ.ณรงค์ ภูมิสุข 
ระยะเวลาโครงการ        ๓ เดือน  
ความต้องการงบประมาณ ๒,๒๘๐ บาท  (สองพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
       ๑.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 
 จากผลการศึกษาของ นนร. ที่ผ่านมาพบว่ามี นนร.จ านวนมากมีผลการศึกษาที่ไม่ดี ปัญหาที่อาจารย์
ส่วนใหญ่ทราบก็คือ ปัญหา นนร.หลับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลัก นอกจากนี้กิจกรรมพิเศษที่แทรกเข้ามาก็มี
ผลกระทบค่อนข้างมาก กล่าวคือ ท าให้เวลาในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ อีกทั้ง นนร.ก็ไม่สามารถที่จะมุ่น
เน้นด้านการเรียนได้อย่างเต็มที ่
 จากลักษณะการเรียนการสอนที่จ ากัดด้วยเวลา นนร.อยู่ในสภาพที่ ไม่พร้อมเข้ารับการเรียนการสอน 
อีกท้ังภารกิจแทรกท าให้เวลาเรียนของ นนร. ไม่เพียงพอ มาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆ สกศ.รร.จปร.มีมาตรการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดให้มีการสอนปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคการศึกษา การจัดสอนเสริมให้กับ นนร.
บางกลุ่มท่ีมีปัญหา การจัดสอนเสริมของรายวิชาที่เวลาเรียนไม่เพียงพอ การจัดการสอนทบทวนก่อนสอบนอก
เวลาปกติ แต่ผลการศึกษาของ นนร.ก็ยังไม่ดีข้ึน  
 ๑.๒ ความจ าเป็น/ความต้องการ 
 กคศ.สกศ.รร.จปร.พิจารณาแล้วมีความคิดเห็นว่า ถ้ามีสื่อการสอนที่พร้อมให้ นนร. ได้ทบทวนความรู้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อ นนร.อย่างยิ่ง กล่าวคือ นนร.สามารถเข้ามาศึกษาเนื้อหาวิชาเรียนที่ไม่เข้าใจจากสื่อการ
สอนได้ตลอดเวลา  นอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการจัดเวลาในการจัดสอนเสริม โดยจัดสอนเสริมเท่าที่จ าเป็น 
ส าหรับการทบทวนบทเรียน หรือศึกษาในเรื่องที่ไม่เข้าใจ นนร.สามารถที่จะศึกษา ทบทวนได้ด้วยตนเองจาก
สื่อการสอนโดยผ่านระบบ e-learning 



๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท าสื่อการสอนได้ 
๒.๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการสื่อการสอนในระบบ e-learning ได้ 
๒.๓ ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถน าความรู้จากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับบุคลากรในหน่วยตนเองได้ 
 

๓. ความเป็นไปได้ของโครงการในส่วนของบุคลากร 
 ๓.๑ บุคลากรของ กคศ.สกศ.รร.จปร. มีความรู้ความสามารถทางด้านการการจัดท าสื่อการสอน  
 ๓.๒ กคศ.สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ที่มีความช านาญในด้านการใช้เทคโนโลยีด้านมัลติมีเดียและกราฟิก 
  
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท าสื่อการสอนได้ 
 ๔.๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการสื่อการสอนในระบบ e-learning ได ้
 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ :  

ห้วงเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑ 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมจากกองวิชาต่างๆ 
 ๖.๒ เตรียมเอกสารและโปรแกรมส าหรับการอบรม 
 ๖.๓ จัดท าแบบสอบถามส าหรับประเมินผู้เข้ารับการอบรมก่อนการอบรมและหลังการอบรม 
 ๖.๔ จัดการอบรมเป็นเวลา ๒ วัน 
 ๖.๕ รายงานสรุปผลการด าเนินการ 
 
๗. แผนก าหนดการ 

 ๗.๑ แผนการด าเนินการ 

การด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑.เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ๑-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  
๒.เตรียมเอกสารและโปรแกรม ๑๕-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  
๓.เตรียมแบบประเมิน ๒๕-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  
๔.จัดการอบรม ห้วง กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๒ วัน 
๕. รายงานสรุปผลการด าเนินการ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รายงาน สกศ.ฯ 
   

 

  



๗.๒ แผนการจัดอบรม 

วัน เวลา กิจกรรม 
วันที่ ๑ ๐๘๓๐ – ๐๙๐๐ 

๐๙๐๐ – ๐๙๓๐ 
๐๙๓๐ – ๑๐๓๐ 
๑๐๓๐ – ๑๑๐๐ 
๑๑๐๐ – ๑๒๐๐ 
๑๒๐๐ – ๑๓๐๐ 
๑๓๐๐ – ๑๔๐๐ 
๑๔๐๐ – ๑๔๓๐ 
๑๔๓๐ – ๑๕๓๐ 

พิธีเปิด 
แนะน า Moodle Platform 
Workshop : การสร้างรายวิชาใหม่ 
                    พัก 
Workshop : การจัดการรายวิชาเบื้องต้น 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
Workshop : การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ 
                    พัก 
Workshop : ระบบจัดเก็บคะแนน และ Survey 

วันที่ ๒ ๐๙๐๐ – ๑๐๓๐ 
 
 
๑๐๓๐ – ๑๑๐๐ 
๑๑๐๐ – ๑๒๐๐ 
 
๑๒๐๐ – ๑๓๐๐ 
๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ 
๑๕๓๐ – ๑๖๐๐ 

Workshop : การท าสื่อการสอน 
    - แนะน าอุปกรณ์ที่ใช้บันทึก 
    - การวางแผนด้วย storyboard 
                     พัก 
    - การบันทึกวิดีโอด้วย Power point 
    - การบันทึกวิดีโอบนมือถือ 
          พักรับประทานอาหารกลางวัน 
    - การตัดต่อวิดีโอสื่อการสอนเบื้องต้น 
พิธีปิด 

 
  

๘. งบประมาณ : ๒,๒๘๐ บาท 
 

 

๘.๑. -ค่าจัดเตรียมเอกสารการอบรม 
( ๓ นาย x ๑๑ กองวิชา x ชุดละ ๑๐ บาท) 

๓๓๐ บาท 

๘.๒. - ค่าอาหารว่าง (ประเมินจากผู้เข้าอบรมกองวิชาละ ๓ นาย) 
(๒ วัน x  ๒๕ บาท x ๓ นาย x ๑๑ กองวิชา) 
(๒ วัน x  ๒๕ บาท x วิทยากร ๖ นาย) 

๑,๙๕๐ บาท 

  



๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๒.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดท าสื่อการสอนได้ 
๒.๒ แต่ละกองวิชาสามารถสร้างสื่อการสอนของแต่ละรายวิชาได้ 
๒.๓ สกศ.รร.จปร.มีระบบ e-learning ที่มีสื่อการสอนพร้อมส าหรับการทบทวนเนื้อหาการเรียนและ

ศึกษาเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง 
๒.๔ นนร.สามารถใช้สื่อการสอนในระบบ e-learning ในการทบทวนบทเรียนและศึกษาเพ่ิมเติมได้

ด้วยตนเองตลอดเวลา 
 

 
     ขอรับรองว่าถูกต้อง 
      พ.อ.................................................  หัวหน้าโครงการ 
       ( มนัส   ธนวานนท์) 
              ( ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร. ) 
               ตุลาคม ๒๕๖๐ 
                                                   
       
 

 



 
 

โครงการอบรมบุคลากรในการปรนนิบัติบ ารุง และแก้ไขปัญหาขั้นต้นคอมพิวเตอร์ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติงาน กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ: กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ในหน่วยของตนจึงต้องมีความรู้ความช านาญใน
การใช้การเก็บรักษาและปรนนิบัติบ ารุงและด าเนินการตามภาระงานของตนอย่างถูกวิธีได้ตลอดเวลา 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ส่งเสริมให้ก าลังพลของสกศ.รร.จปร. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ได้มี
ความรู้ความสามารถท่ีจะท าการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง 
 ๓.๒การเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ์ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้ที่สนใจทั่วไป 

๔. ตัวช้ีวัด มีการจัดอบรม และระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

๕. เป้าหมาย 

 มีการจัดอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ๔.๐๐ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ:ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 

 ๗.๑ เตรียมหลักสูตร สถานที่ และวิทยากร 

 ๗.๒ ด าเนินการอบรม 

 ๗.๓ ประเมินผล 

๘. งบประมาณ:ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ ๑,๐๐๐ บาท (ค่าเครื่องดื่มอาหารว่างและวัสดุ
อุปกรณ์สิ้นเปลือง) 

๙. การติดตามประเมินผล  ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ได้มีก าลังพลมีความรู้ความสามารถในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 

 ๑๐.๒ การช ารุด หรือ การเสียของอุปกรณ์ท่ีใช้งานไม่ได้มีจ านวนน้อยลง 



โครงการจัดท าระบบส ารองข้อมูลส าคัญของ สกศ.รร.จปร. 
(Disaster recovery site development Project) 

 
หน่วยเจ้าของโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร.  
ผู้รับผิดชอบโครงการ พ.อ.มนัส    ธนวานนท์ 
ที่ปรึกษาโครงการ  
ผู้ร่วมโครงการ   ๑. พ.อ.ภาคภูม ิ รุจิย์เสนี 
   ๒. พ.อ.กฤษฎาวุฒิ โสภิกุล 
   ๓. พ.อ.กฤดา แววนิลานนท์ 
   ๔. พ.อ.หญิง พิมพ์วัศยา  ศิริโสม 
   ๕. พ.อ.ปรัชญา อารีกุล 
   ๖. พ.ท.ทศพล พันธุ์ก าแหง 
   ๗. พ.ท.จรรยา มิชานันท์ 
   ๘. พ.ท.กิจจา ศรีเมือง 
   ๙. พ.ท.เมธ ี พลพันธุ์ 
 ๑๐. พ.ต.ตุลวัตร ชุณห์วิจิตรา 
 ๑๑. ร.อ.ณรงค์ ภูมิสุข 
ระยะเวลาโครงการ        ๔ เดือน  
ความต้องการงบประมาณ ๓๑,๘๐๐ บาท  (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
       ๑.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 
 สกศ.รร.จปร.มีการปรับปรุงพัฒนางานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และได้น าเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์มาบริหารงานมากขึ้น ท าให้ปัจจุบันภายใน สกศ.รร.จปร. มีข้อมูลมากมายที่เก็บอยู่ในรูปแบบของ
เอกสารอิเล็คทรอนิคส์ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบการบริหารจัดการงานด้านต่างๆอีก
มากมายที่พัฒนาขึ้นมาใช้ภายใน สกศ.รร.จปร. 
 ปัจจุบันข้อมูลส่วนใหญ่ ตลอดจนระบบที่พัฒนาขึ้นมาของ สกศ.รร.จปร. ได้ฝากการดูแลไว้ที่ 
กทท.รร.จปร.ซึ่งเป็นหน่วยดูแลควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ รร.จปร.  
 เนื่องจากข้อมูลของ สกศ.รร.จปร. เป็นข้อมูลที่ส าคัญ ในด้านการบริหารความเสี่ยงและการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ สกศ.รร.จปร.ยังไม่มีระบบการส ารองข้อมูล ซึ่งมีความเสี่ยงมากถ้า
ข้อมูลหลักท่ี กทท.รร.จปร.เกิดความเสียหายหรือมีปัญหาเกิดข้ึน 
 ๑.๒ ความจ าเป็น/ความต้องการ 
 กคศ.สกศ.รร.จปร.พิจารณาแล้วมีความคิดเห็นว่า มีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วนในการจัดท าระบบ
ส ารองข้อมูลภายใน สกศ.รร.จปร. เพ่ือบริหารความเสี่ยงต่อข้อมูลที่ส าคัญของ สกศ.รร.จปร. จากความ
เสียหายที่อาจเกิดจากอุปกรณ์ ผู้ใช้ระบบ หรือแม้แต่การโจรกรรมข้อมูลจากภายนอก ซึ่งจะสร้างความเสียหาย
ให้กับ สกศ.รร.จปร.ทั้งสิ้น 
  



๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.๑ จัดท าระบบส ารองข้อมูลที่ส าคัญของ สกศ.รร.จปร. 
๒.๒ บริหารจัดการข้อมูลส ารองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดความเสี่ยงเก่ียวกับข้อมูล 
 

๓. ความเป็นไปได้ของโครงการในส่วนของบุคลากร 
 บุคลากรของ กคศ.สกศ.รร.จปร. มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์และ
การจัดท าระบบส ารองข้อมูล 
  
  
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ จัดท าระบบส ารองข้อมูลที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูลส าคัญของ สกศ.รร.จปร. 
 ๔.๒ บริหารจัดการข้อมูลส ารองเพ่ือลดความเสี่ยงด้านข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ 
 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการ :  

ห้วงเดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑ 
 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และ UPS 
 ๖.๒ จัดหา HDD 2T จ านวน 2 เซต 
 ๖.๓ ติดตั้งระบบและทดสอบระบบ 
 
๗. แผนก าหนดการ 

การด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑.ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์อุปกรณ์ 
 -เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 -เครื่องปรับอากาศ 
 -เครื่อง UPS 

มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑  

๒.จัดหา HDD มีนาคม ๒๕๖๑  
๓.ติดตั้งระบบ เมษายน ๒๕๖๑  
๕ ทดสอบระบบ เมษายน ๒๕๖๑  
๕. เริ่มใช้งาน พฤษภาคม ๒๕๖๑  

 

 

  



๘. งบประมาณ : ๓๑,๘๐๐ บาท  
๘.๑. ซ่อมบ ารุงเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ๘,๕๐๐ บาท 
๘.๒. ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ ๖,๕๐๐ บาท 
๘.๓. ซ่อมบ ารุงเครื่อง UPS ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘.๔. จัดหา HDD 2T x 2  ๖,๘๐๐ บาท 

 
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ สกศ.รร.จปร.มีระบบส ารองข้อมูลสามารถลดความเสี่ยงของการเสียหายหรือถูกโจรกรรมข้อมูล 
๙.๒ สามารถบริหารจัดการกับข้อมูลส าคัญของ สกศ.รร.จปร.ในกรณีที่ระบบหลักมีปัญหา 
 

 
     ขอรับรองว่าถูกต้อง 
      พ.อ.................................................  หัวหน้าโครงการ 
       ( มนัส   ธนวานนท์) 
              ( ผอ.กคศ.สกศ.รร.จปร. ) 
               ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
                                                   
       
 

 



 หน้า ๑  ของ  ๒  หน้า 

 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
  
๒. หลักการและเหตุผล  

 จากนโยบายของ ผอ.สกศ.รร.จปร. ต้องการให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการ
บริหาร ซึ่ง สกศ.รร.จปร. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านซอล์ฟแวร์ ขึ้นมาหลายระบบ เช่น 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบประการสอนออน์ไลน์ ระบบจัดการสิ่งอุปกรณ์ส านักงาน ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนักวิจัย และระบบโปรแกรม อ.ที่ปรึกษา เป็นต้น ดังนั้นบุคลากรของ สกศ.รร.จปร. จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีขีดความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี 
  

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ก าลังพลของ สกศ.รร.จปร. มีขีดความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้เป็นอย่างดี 
 ๓.๒ เพ่ือให้ สกศ.รร.จปร. ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริหารได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ 
  
๔. ตัวช้ีวัด 

 การประเมินความพ่ึงพอใจของก าลังพล สกศ.รร.จปร. 

๕. เป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ :  พ.ค.๖๐ – เม.ย.๖๑ 

 

  



 หน้า ๒  ของ  ๒  หน้า 

 

๗. วิธีการด าเนินการ 

 ๗.๑ รวบรวมข้อมูลของก าลังพล การเตรียมการ วิทยากร สถานที ่ 
 ๗.๒ ด าเนินการ อบรม 
 ๗.๓ ประเมินผล 

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของก าลังพล สกศ.รร.จปร. 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ก าลังพลของ สกศ.รร.จปร. มีขีดความสามารถในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็น
อย่างดี 
 ๑๐.๒ สกศ.รร.จปร. ได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริหารได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ 
 



 หน้า ๑  ของ  ๒  หน้า 

 

โครงการส่ง นนร. เข้าร่วมการแข่งขัน Cyber Security 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑.พ.ต.ตุลวัตร  ชุณห์วิจิตรา หัวหน้าโครงการ 

    ๒. อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ กคศ.สกศ.รร.จปร. ทุกนาย 
๒. หลักการและเหตุผล  

 เนื่องจาก กคศ.สกศ.รร.จปร. ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในการส่ง นนร.เข้าร่วมการ
แข่งขันเกี่ยวกับสาขาคอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งรายการ ซึ่งส าหรับปีการศึกษานี้จะท าการส่ง นนร.เข้าร่วม
การแข่งขัน Cyber security ระดับหน่วยงานภายในกลาโหม 
  

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีขีดความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอกได้ 
     
๔. ตัวช้ีวัด 

 การเข้าร่วมการแข่งขัน 

๕. เป้าหมาย 

 การเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย ๑ รายการ  

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ :  พ.ค.๖๐ – เม.ย.๖๑ 

 

  



 หน้า ๒  ของ  ๒  หน้า 

 

๗. วิธีการด าเนินการ 

 ๗.๑ รวบรวมข้อมูล การเตรียมการ ก าลังพล สถานที่ อุปกรณ์ ตั้งชมรม นนร. Cyber Security 

 ๗.๒ ศึกษาแนวทาง รูปแบบ กฎระเบียบการแข่งขัน 
 ๗.๓ ส่ง นนร. เข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๗.๔ ประเมินผล 

๘. งบประมาณ : ๗๕๐๐ บาท 

 ๘.๑ เตรียมการ เบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง      ๕๐๐๐ บาท 
 ๘.๒ ค่าเครื่องดื่มอาหารว่าง       ๒๕๐๐ บาท 

  
๙. การติดตามประเมินผล 

 ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของการแข่งขัน 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 กคศ.สกศ.รร.จปร. จะมีทีม นนร. ที่พร้อมส าหรับการแข่งขันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และได้รับรางวัล  
 



 หน้า ๑ของ  ๒  หน้า 

 

โครงการประเมินความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ 
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ: กคศ.สกศ.รร.จปร. 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  ๑.พ.อ.ภาคภูมิ   รุจิเสนีย์ หัวหน้าโครงการ 

    ๒. อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ กคศ.สกศ.รร.จปร. ทุกนาย 
๒. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจาก กคศ.สกศ.รร.จปร.ได้รับมอบหมายให้ออกแบบและจัดท าระบบการประเมินความสามารถ
ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือวัดระดับความสามารถของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ของ ITC ว่าอยู่ในระดับใด เพ่ือใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  

๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือวัดระดับความสามารถของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ ITC ว่าอยู่ในระดับใด 
เพ่ือใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา 
    
๔. ตัวช้ีวัด 

 ระดับความสามารถของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ ITC 

๕. เป้าหมาย 

 ระดับความสามารถของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ไม่ต่ ากว่าระดับ ๑  

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ มี.ค.๕๙ – ๖๑ 

 

  



 หน้า ๒ของ  ๒  หน้า 

 

๗. วิธีการด าเนินการ 

 ๗.๑ รวบรวมข้อมูล การเตรียมการ ก าลังพล สถานที่อุปกรณ ์
 ๗.๒ ออกแบบระบบ 
 ๗.๓ ทดลองใช้ 
 ๗.๔ น าไปใช้ประเมินผล 

๘. งบประมาณ - บาท 

  

๙. การติดตามประเมินผล 

 ส ารวจความคิดเห็นด้านความพึงพอใจของการใช้งาน และปรับแก้ไขระบบและแบบทดสอบให้มี

ความทันสมัยอยู่เสมอ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สกศ.รร.จปร. จะมีระบบวัดระดับระดับความสามารถของ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
ITC 
 



โครงการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารสนบัสนนุด้านวิชาการ 

ประกอบ แผนการปฏิบตัิราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้ รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลกัการและเหตผุล 

 ปรับปรุงระบบ E-Learning ให้เหมาะกบัการเรียนการสอน 

๓. วตัถปุระสงค์ 

 เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 

๔. ตวัชีว้ดั 

 จ านวนวิชาที่ได้สร้างในระบบ E-Learning  

๕. เปา้หมาย 

 50 เปอร์เซ็นต์ของวิชาที่เปิดสอนใน กคศ.ฯ  

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 

 ปรับปรุงระบบ E-Learning ใหม ่

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

 ไมม่ี 

๙. การติดตามประเมินผล 

 สรุปผลการด าเนินการในการประชมุกองวชิาประจ าเดือน 

๑๐. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 ใช้สนบัสนนุการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 



โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  
ประกอบ แผนการปฏิบัติราชการ กคศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ: กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

 เก็บข้อมูล นนร. ผลการศึกษาให้เป็นระบบแบบแผนและถูกต้อง สะดวกในการบริหารจัดการ 

๓. วัตถุประสงค์ 
 วางโครงสร้างระบบฐานข้อมูลหลัก พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนข้อมูลและการ
ปฏิบัติงานพื้นฐานเพื่อที่จะได้น าข้อมูลมาประกอบใช้ในระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  

๔. ตัวช้ีวัด 

 จ านวนระบบ MIS สนับสนุนการเรียนการสอน นนร. 

๕. เป้าหมาย 

 มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ ๕๐ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ: มกราคม - ธันวาคม ๖๐ 

๗. วิธีการด าเนินการ 

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ในลักษณะของโปรแกรมบนเว็บ 

๘. งบประมาณ: ๑๑๙,๐๐๐ บาท    

๙. การติดตามประเมินผล 

 ติดตามความก้าวหน้าตามแผนโครงการ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการข้อมูล นนร. และผลการศึกษาโดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติ 
 



โครงการศนูย์วจิยัสหวิทยาการเฉลมิพระเกียรติ ๕ รอบ พลเอกหญิงสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี โรงเรียน

นายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

ประกอบ แผนการปฏิบตัิราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้ รับผิดชอบโครงการ กคศ.สกศ.รร.จปร. 

๒. หลกัการและเหตผุล 

 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมในระดับภูมิภาค  เพื่อสนับสนุน

กระบวนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นระบบในลักษณะสหวิทยาการให้แพร่หลาย 

๓. วตัถปุระสงค์ 

 เพ่ือการศึกษาทางด้านวัฒนธรรม สร้างและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายของภาคีการวิจัยในระดับ

ภูมภิาค พัฒนาเยาวชนระดับภูมิภาค 

๔. ตวัชีว้ดั 

 จ านวนกิจกรรม 

๕. เปา้หมาย 

 ๓ กิจกรรม  

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 

 พัฒนา Database -ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลการวิจัย และพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชิงลึก

เพ่ือตอบสนองต่อนักวิจัยที่ต้องการข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

 พัฒนาให้เกิดกลไก research consortium การวิจัยด้านวัฒนธรรมและโบราณคดีในเครือข่ายสุวรรณภูมิ 
๘. งบประมาณในการด าเนินการ 

 จ านวนทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  ทั้งนี ้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

สกว. 
๙. การติดตามประเมินผล 

 สรุปผลการท ากิจกรรมน าเสนอตอ่ รร.จปร. 

๑๐. ผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 สร้างเครือข่ายนักวิชาการในระดับภูมิภาคและนานาชาติที่เข้มแข็ง 
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