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พิมพ์ที่ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 



คำนำ 

 แผนปฏิบัติราชการ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้จัดทำ ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ติดตามและควบคุมการ

ดำเนินงานระดับกองวิชา โดยกำหนด กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบใน

การดำเนินงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของทั้งระดับแผนงานและโครงการ/กิจกรรม อย่างเป็นรูปธรรม โดย

พิจารณาข้อมูลสำคัญที่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย คณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงานราชการของ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ เป็นไปตามมาตรฐานและตัว

บ่งชี้ที่กำหนดตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา  

 กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติงานราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นเอกสาร

ที่เป็นประโยชน์ ต่อกองวิชา ส่วนการศึกษาฯ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการปฏิบัติงานติดตาม

ตรวจสอบ ผลปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูล ในการปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

       

      พันเอก 

 

    ( ภาณุวัตร อาดำ ) 

    ผู้อำนวยการกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

    ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

บทนำ  

 กล่าวทั่วไป          ๑ 

 วัตถุประสงค์ 

 ภารกิจ 

 โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 

 กรอบของแผนปฏิบัติราชการ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม   ๔ 

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐    ๑๓ 

 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา   ๒๖ 

ภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

ภาคผนวก 

 โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐    ๒๘ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญโครงการและกิจกรรม 

 

     ชื่อโครงการ          หน้า 

 

 กำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพรชัยมงคล 

 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา       ๒๙ 

 กำลังพลร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์รักษาและ 

 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์       ๓๑ 

 โครงการดำเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้าพระราชทาน รร.จปร.   ๓๓ 

 โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง     ๓๖ 

 การตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่อนทำลายสถาบัน    ๓๘  

 โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร.ในระบบสองภาษา    ๔๐ 

 การประเมินหลักสูตร กมส.สกศ.รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘)    ๔๒ 

 การปรับปรุงหลักสูตร กมส.สกศ.รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘)    ๔๔ 

 การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร.       ๔๖ 

 โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning     ๔๙ 

 การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร.       ๕๒ 

 การตีพิมพ์ / เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร.   ๕๕  

 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางวิชาการ     ๕๗ 

 การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และพัฒนาวิชาการ/ วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากร    

 และ/ หรือทุนการศึกษา        ๕๙ 

 โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ ๓ สาขา    

 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา       ๖๑  

 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย นนร.     ๖๕ 

 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำแก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  ๖๘ 

 การปฐมนิเทศ นนร.         ๗๑  

 การปัจฉิมนิเทศ นนร.         ๗๔ 

 การพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน     ๗๗  

 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน       ๗๙  

 การส่งผู้บริหาร/ อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับหน่วยงาน    

 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ    ๘๑  



 การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ ดูงาน    ๘๓  

 โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ 

 เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร.       ๘๖  

 การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของ 

 บุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ.       ๘๘  

 การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ 

 /กรรมการวิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  ๙๐  

 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ 

 /ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น      ๙๒  

 โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร  

 กมส.สกศ.รร.จปร.        ๙๔  

 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา    ๙๖  

 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา  ๙๘  

 โครงการพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานการประกันคุณภาพการศึกษา ๑๐๐  

 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐    ๑๐๒  

 การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน     

 ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และพิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐  ๑๐๔  

 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐    ๑๐๖  

 การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖๐  ๑๐๘  

 โครงการการจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๐    ๑๑๐  

 การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ.  ๑๑๓  

 การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ      ๑๑๕  

 การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

 ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ      ๑๑๗ 

 การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 ในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ       ๑๑๙ 

 โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์     ๑๒๑ 

 การส่งเสริมให้กำลังพลมีความสำเร็จในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ  ๑๒๓  

 โครงการสนับสนุนการจัดทำและรับรองผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ   ๑๒๕  

 โครงการอบรม E-Learning        ๑๒๗ 

 การพัฒนาเวบไซต์ของ กมส.สกศ.รร.จปร.      ๑๒๙ 



 การประเมินจรรยาบรรณ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร.      ๑๓๑ 

 การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่าง 

 การศึกษาดูงานของ นนร.        ๑๓๔ 

 โครงการ “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่”       ๑๓๗ 

 โครงการภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย      ๑๔๐ 

 การออกกำลังกายวันพุธ (ห้วง ม.ค.-มี.ค.)      ๑๔๓ 

 การตรวจที่พักอาศัยของกำลังพล       ๑๔๕ 

 การปรับภูมิทัศน์ กมส.สกศ.รร.จปร. และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ๑๔๗ 

 กิจกรรม ๕ ส.         ๑๔๙ 

 



 

๑ 

บทนำ 

 

กล่าวโดยทั่วไป 

 แผนปฏิบัติราชการ กมส. สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็น

ยุทธศาสตร์์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ์ที ่ ๒  

การผล ิตนายทหารส ัญญาบ ัตรหล ักให ้ เป ็นผ ู ้น ําทางทหารท ี ่พ ึ งประสงค ์ของกองท ัพบก  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ที ่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๕  

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กมส. สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ ประกอบด้วย ๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 17 โครงการ และ 36 กิจกรรม ซึ่ง กมส. สกศ.รร.จปร. 

ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

กองวิชาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัตถุประสงค์ 

๑. ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐ

ประศาสนศาสตร์ กฎหมายและสังคมศาสตร์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 

๒. ส่งเสริมให้ นนร. มีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ มีระเบียบวินัย รู ้แบบธรรมเนียมของ

กองทัพ 

๓. ส่งเสริมให้ นนร. เป็นสุภาพบุรุษ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

ภารกิจ  

กมส. สกศ.รร.จปร.เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้น

อุดมศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายและสังคมศาสตร์ 

 

 



 ๒ 

โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 

  

     กมส.ฯในฐานะกองวิชาที่ให้ความรู้แก่นนร.ในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามีการบูรณาการ

องค์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศทางด้านสังคมไว้อย่างครบถ้วน จึงมีการจัดโครงสร้างกองวิชาที่

ประกอบด้วย ๕ สาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร์ และสาขากฎหมาย นอกจากนี้ยังมีฝ่ายธุรการขจองกองวิชา ทำหน้าที่ในการอำนวยความ

สะดวก ติดต่อประสานงานและสนับสนุนสายวิชาการให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ โดยมี

ผู้อำนวยการกองวิชาเป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีการจัดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

ผู้อํานวยการกองวิชาฯ	

รองผู้อํานวยการกองวิชาฯ	

สาขาสังคมวิทยา	 ฝ่ายธุรการ กมส.ฯ	
(ฝ่ายสนับสนุน)	

สาขาเศรษฐศาสตร์	

สาขารัฐประศาสนศาสตร์	

สาขารัฐศาสตร์	

สาขากฎหมาย	



 ๓ 

ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 

 

แผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆที่สำคัญดังนี้ 

๑. บทนำ แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปรการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 

๓. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แสดงถึงแผนงาน และโครงการ/ 

    กิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย 

๔. สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา แสดงถึงความสัมพันธ์ 

    ระหว่างข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนากับแผนปฏิบัติราชการ กมส.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๕. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดโครงการ/ 

    กิจกรรมทั้งหมดของกมส.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

	

๔ 

	

	

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา

และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดกำลังถวาย

ความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุก

โอกาส 

๑. แผนงานการออกคำสั่ง หรือจัดทำรปจ.

ในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัย 

-  

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระ

เกียรติคุณและพระอัจริยภาพของ

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

๑) กำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวาย

พระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

๒) กำลังพลรว่มกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

๓) โครงการดำเนินการช่วยเหลือชาวนา

ของโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. 

๔) โครงการขอตามรอยพระยุคลบาท

เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ ๓  ติดตามเฝ้าระวังความ

เคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดตี่อสถาบันฯ 

และรายงานการกระทำผิดต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมาย

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดัน

ทางสังคม 

การตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคม

ออนไลน์ที่บ่อนทำลายสถาบัน 



แผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

	

๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิต

นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทาง

ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาการศึกษา อบรม และ

การดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๔. แผนงานการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น 

นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชาการ)  

-  

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 

 

๑) โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ 

นนร.ในระบบสองภาษา 

๒) การประเมินหลักสูตร กมส.สกศ. 

รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘)  

๓) การปรับปรุงหลักสูตร กมส.สกศ. 

รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘)   

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน ๑) การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. 

๒) โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning 

๓) การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. 

๔) การตีพิมพ์ / เผยแพร่หรือนำไปใช้

ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร.  

๕) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ

แข่งขันทางวิชาการ 



แผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

	

๖ 

	

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิต

นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทาง

ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาการศึกษา อบรม และ

การดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย (ต่อ) 

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 

 

๖) การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และ

พัฒนาวิชาการ/ วิชาชีพ สนับสนุน

ทรัพยากรและ/ หรือทุนการศึกษา 

๗) โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนา

ชุมชน ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อ

การพัฒนา 

๗. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ 

 

๑) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ

ระเบียบวินัย นนร. 

๒) โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำแก่ 

นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

๓) การปฐมนิเทศ นนร. 

๔) การปัจฉิมนิเทศ นนร. 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาการสนับสนุน

การศึกษา อบรม และการดำเนินการฝึก

นักเรียนนายร้อ 

๘. แผนงานการพัฒนาตำราเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนและสื่อการเรียน

การสอน 

๑) การพัฒนาตำราและเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน 

๒) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์

ประกอบการเรียนฯ 

- 



แผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

	

๗ 

	

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความ

ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความ

ร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร และ

องค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งกำลังพลเข้าร่วมการ

ประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของ

ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

๑) การส่งผู้บริหาร/ อาจารย์เข้าร่วมการ

ประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

๒) การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/

ทัศนศึกษา/ ดูงาน 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ ผลงานทาง

วิชาการ/ งานสร้างสรรค์ 

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง

วิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ

เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

๑) การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ

สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร

ข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

 ๒) การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/

กรรมการวิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

๓) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้

ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอื่น 



แผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

	

๘ 

	

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสนับสนุน

การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๗  การช่วยเหลือ สนับสนุนและ

ส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพื้นฐาน

ของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและ

คุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

- 

กลยุทธ์ที่ ๘  สนับสนุนการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการ

รวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปใน

ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการ

รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

เป็นอยู่ของประชาชน 

- 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๕  การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ ๙  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่

ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

๑) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการ

ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร 

กมส.สกศ.รร.จปร. 

๒) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 



แผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

	

๙ 

	

	

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  

(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๙  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่

ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.การบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ต่อ) 

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา (ต่อ) 

๔) โครงการพัฒนาแบบประเมิน

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

๕) การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ 

 

๑) การประชุมคณะกรรมการบริหาร

การศึกษาเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปี

การศึกษา ๒๕๕๙ และพิจารณาแนว

ทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๒) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สกศ. 

รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๓) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๗. แผนงานการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) 

 

โครงการการจัดการความรู้ กมส.สกศ. 

รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๐  



แผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

	

๑๐ 

	

	

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  

(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๐  การพัฒนาบุคลการ 

 

๑๘. แผนงานการส่งกำลังพลเข้ารับ

การศึกษาหลักสูตรนอกทบ. ภายใน กห. 

และแผนการใช้ประโยชน ์

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 

รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. 

๑๙. แผนงานการส่งกำลังพลเข้ารับ

การศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสูตร

ภายในประเทศนอกกห. และแผนการใช้

ประโยชน ์

๑) การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการศึกษา

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน

สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

๒) การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการศึกษา

ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใน

สถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

๓) การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากรสำหรับ

ปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติ

บำรุงอุปกรณ์ 

๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีด

ความสามารถของกำลังพล 

๑) การส่งเสริมให้กำลังพลมีความสำเร็จ

ในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับ

ราชการ 



แผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

	

๑๑ 

	

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพฒันาระบบ

บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  

(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๐  การพัฒนาบุคลการ (ต่อ) 

 

๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีด

ความสามารถของกำลังพล (ต่อ) 

๒) โครงการสนับสนุนการจัดทำและ

รับรองผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 

 ๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะ

ภาษาต่างประเทศฯ  

- 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาระบบงาน

สารสนเทศด้านต่าง ๆ 

 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหาร 

๑) โครงการอบรม E-Learning 

๒) การพัฒนาเวบไซต์ของ กมส.สกศ. 

รร.จปร.  

กลยุทธ์ที่ ๑๒  การสร้างค่านิยมและ

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

 

๒๔. แผนงานการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

๑) การประเมินจรรยาบรรณ อจ.กมส.  

สกศ.รร.จปร. 

๒) การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์

และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่าง

การศึกษาดูงานของ นนร. 

๓) โครงการ “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม”่  

๔) โครงการภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรม 

ใต้ร่มธงไทย 



แผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน 

	

๑๒ 

	

	

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  

(ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๒  การสร้างค่านิยมและ

ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร (ต่อ) 

 

๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตกำลังพล 

๑) การออกกำลังกายวันพุธ (ห้วง ม.ค.-

มี.ค.)  

๒) การตรวจที่พักอาศัยของกำลังพล 

๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน

หน่วย 

๑) การปรับภูมิทัศน์ กมส.สกศ.รร.จปร. 

และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๒) กิจกรรม ๕ ส. 



รายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๖๐	

	

๑๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออกคำสั่ง 

หรือจัดทำรปจ.ในการ

สนับสนุนการถวายความ

ปลอดภัย 

       

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตสำนึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์

๒. แผนงานการพิทักษ์

รักษาและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

จาํนวนโครงการ/ 

กิจกรรมที/บรรลุ

วตัถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๑) กำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพรชัย

มงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

จำนวนกำลังพลที่เข้าร่วม

พิธ ี

ไม่น้อยกว่า ๕ 

นาย 

ร.อ.

สุรินทร์ 

๙.๑ 

๒) กำลังพลร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์

รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

จำนวนครั้งที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ไม่น้อยกว่า ๕ 

ครั้ง 

ร.อ.

สุรินทร์ 

๙.๑ 

๓) โครงการดำเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้า

พระราชทาน รร.จปร. 

จำนวนผู้มาใช้บริการ ไม่น้อยกว่า 

๒๐  

พ.อ.  

ภาณุวัตร 

๑๐.๒ 

๔) โครงการขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ๔  พ.อ. เสร ี ๖.๑, ๙.๑ 

 

 



รายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๖๐	

	

๑๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

กลยุทธ์ที่ ๓  ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระทำผิดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้

มาตรการทางกฎหมาย

หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

และการกดดันทางสังคม 

จำนวนข้อความ

รวมในการ

ตรวจสอบ 

มากกวา่

หรือเท่ากบั 

๑๐,๐๐๐ 

ขอ้ความ/ปี 

๕) การตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่อน

ทำลายสถาบัน 

จำนวนครั้ง/URL ไม่น้อยกว่า 

๑,๐๐๐ ครั้ง 

/ ป ี

พ.ท.แดง ๙.๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแผนปฏิบัตริาชการ กมส.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๖๐	

	

๑๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาการศึกษา อบรม และการดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๔. แผนงานการสอบ

คัดเลือกบุคคลเข้าเป็น 

นตท. ในส่วนของ ทบ. 

(ภาควิชาการ) 

        

๕. แผนงานการพัฒนา

หลักสูตร 

การรับรองหลักสูตร

จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 

๑๐๐ 

๖) โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร.ในระบบ

สองภาษา  

- จำนวนวิชาที่ทำการ

สอน 

 

- คะแนนอักษรระดับ

เฉลี่ย 

- ภาค

การศึกษา

ละ ๑ วิชา 

- ไม่น้อย

กว่า C 

พ.อ.หญิง 

ดรรชนวรรณ 

๓.๑, 

๑๐.๑ 

๗) การประเมินหลักสูตร กมส.สกศ.รร.จปร. (ปรับปรุง 

๒๕๕๘) 

มีการประเมินหลักสูตร ๑ ครั้ง พ.ต.หญิง  

ดลยา 

๓.๑ 

๘) การปรับปรุงหลักสูตร กมส.สกศ.รร.จปร. (ปรับปรุง 

๒๕๕๘)  

มีการปรับปรุงหลักสูตร. ๑ ครั้ง พ.ต.หญิง  

ดลยา 

๓.๑ 

๖)  แผนงานพัฒนา

ผู้เรียน 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๙) การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. ระดับความพึงพอใจของ 

นนร.และอาจารย์ 

ไม่น้อยกว่า 

๔  

พ.ท.ฐนัส ๒.๔, 

๕.๔, 

๗.๑  
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๑๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี ้

๖)  แผนงานพัฒนา

ผู้เรียน (ต่อ)  

  ๑๐) โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning 

- จำนวนวิชาที่ทำการ

สอน 

 

- คะแนนอักษรระดับ 

นนร.ในวิชาที่ศึกษา  

- ไม่น้อย

กว่า ๑ 

วิชา/ภาคฯ 

- ไม่น้อย

กว่า C 

พ.ท.ฐนัส ๓.๒ 

๑๑) การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. รายงานข้อมูลนนร.ที่อยู่

ในความรับผิดชอบ ให้ 

ผบช.ทราบ 

ไม่น้อยกว่า 

๒ ครั้ง/ภาค

การศึกษา 

พ.อ.หญิง  

ดรรชนวรรณ 

๓.๒ 

๑๒) การตีพิมพ์ / เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์ของ

โครงงานวิจัย นนร.  

จำนวนโครงงานที่ตีพิมพ์/ 

เผยแพร่ฯ  

ไม่น้อยกว่า 

๒ โครงงาน 

ร.ท.หญิง  

นัฐพร 

๑.๓ 

๑๓) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทาง

วิชาการ 

ผลการแข่งขันได้รับ

รางวัลหรือประกาศ

เกียรติคุณ 

ร้อยละ 

๑๐๐  

พ.ท.ถนัดกิจ ๑.๒, 

๙.๑  

๑๔) การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และพัฒนาวิชาการ/ 

วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/ หรือทุนการศึกษา 

จำนวนศิษย์เก่าที่มาให้

ความรู้ฯลฯ 

ไม่น้อยกว่า 

๓ คน/ ปี 

พ.ท.หญิง  

สิริกาญจน์ 

๑.๔ 

๑๕) โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้นปี

ที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

ความพึงพอใจของ นนร. ไม่น้อยกว่า 

๔.๕ 

พ.อ.หญิง 

พิมลพรรณ 

๓.๒(๑), 

๙.๑, 

๑๐.๒ 
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๑๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่า

เป้าหมาย 

ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี ้

๗.  แผนงานการ

เสริมสร้างคุณลักษณะ

ผู้นำ 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๑๖) การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย 

นนร.  

รายงานผลการ

ดำเนินงาน 

๑ ครั้ง/ 

เดือน 

พ.อ.หญิง 

สาธน ี

๙.๑ 

๑๗) โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำแก่ นนร. สาขา

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

จำนวนครั้งที่มีการอบรม

หน้าแถวในช่วงเวลาการ

เคารพธงชาต ิ

ไม่ต่อกว่า ๒ 

ครั้ง/สัปดาห์ 

พ.อ.ภานุวัตร ๙.๑ 

๑๘) การปฐมนิเทศ นนร. มีการจัดการปฐมนิเทศ

ให้แก่ นนร. 

๑ ครั้ง พ.อ.หญิง  

อาภัสรา 

๗.๒(๑), 

๙.๑ 

๑๙) การปัจฉิมนิเทศ นนร. มีการจัดการปัจฉิมนิเทศ

ให้แก่ นนร. 

๑ ครั้ง พ.อ.หญิง  

อาภัสรา 

๙.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดำเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการ

พัฒนาตำราเอกสาร

ประกอบการเรียนการ

สอนและสื่อการเรียน

การสอน 

จำนวนตำราที่

จัดทำเพื่อ

ประกอบการเรียน

การสอน 

๑๐ เล่ม ๒๐) การพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการเรียนการ

สอน  

จำนวนตำราหรือ

เอกสารประกอบการ

เรียนการสอนที่ได้รับ

การพัฒนา 

ไม่ต่ำกว่า

ร้อยละ ๕๐ 

พ.อ.หญิง 
ฉัตรแกว้ 

๓.๔(๑) 

๒๑) การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของสื่อการ

เรียนการสอน 

ร้อยละ ๑๐๐  พ.อ.หญิง 

ฉัตรแก้ว 

๓.๔ 

๓.๔(๑)  

๙. แผนงานปรับปรุง

และพัฒนาอุปกรณ์

ประกอบการเรียนฯ 
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๑๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร และองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่ง

กำลังพลเข้าร่วมการ

ประชุม/ สัมมนากับ

หน่วยงานทั้งของ

ภาครัฐและ

ภาคเอกชนทั้ง

ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ 

 

๒๒) การส่งผู้บริหาร/ อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/ 

สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

จำนวนผู้บริหาร/

อาจารย์ที่เข้าร่วมการ

ประชุมสัมมนาฯ  

ไม่น้อยกว่า 

๕ นาย 

พ.อ.หญิง  
ออมณี 

 เทศนธรรม 

๒.๔ 

 

๒๓) การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ 

ดูงาน 

จำนวนบุคลากรสาย

สนับสนุนที่เข้าอบรม/

ทัศนศึกษา/ดูงาน 

ไม่น้อยกว่า 

๒๐ ช.ม./ปี 

พ.อ.หญิง  
วิลาสินี 

๕.๔ 

๑๑. แผนงานการ

วิจัย/ ผลงานทาง

วิชาการ/ งาน

สร้างสรรค์ 

จำนวนโครงการ/ 

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๒๔) โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

ภายนอก ระดับชาติและนานาชาติเพื่อการพัฒนานักวิจัย 

รร.จปร.  

จำนวนผลงานที่ได้รับ

การตีพิมพ ์

ไม่น้อยกว่า 

๒ ผลงาน / 

ป ี

พ.ท.หญิง  
สิริกาญจน์ 

๒.๒ 

๑๒. แผนงานการ

บริการทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๒๕) การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การ

สอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า 

๔ 

พ.ต.หญิง 

ณริตศา 

๖.๑ 
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๑๙ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี ้

๑๒. แผนงานการ

บริการทางวิชาการ

และวิชาชีพ (ต่อ) 

  ๒๖) การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/ กรรมการ

วิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า 

๔ 

 

พ.ท.หญิง  
อารีย์วรรณ 
 

๖.๑ 

๒๗) การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุน

หน่วยงานอื่น 

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 

ไม่น้อยกว่า 

๔ 

 

พ.ท.หญิง  
อารีย์วรรณ 
 

๖.๑ 
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๒๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่๔  การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 

ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุมคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๗  การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนา

ชุมชนเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 

       

กลยุทธ์ที่ ๘  สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทศิทางและเป้าหมายเดียวกัน 

๑๔. แผนงานการ

สร้างเครือข่ายและ

การรวมกลุ่มเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

และความเป็นอยู่ของ

ประชาชน 
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๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี ้

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๙  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 ๑๕. แผนงานพัฒนา

ระบบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา	

คะแนนประเมิน

ตนเอง สกศ.ฯ 

๔.๕๑๒๑ ๒๘) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกัน

คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร กมส.สกศ.รร.จปร. 

จำนวนผู้เข้ารับการ

อบรม 

ร้อยละ ๘๐ ร.ต.อาคม ๘.๒ 

๒๙) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

จำนวนครั้งในการ

ประชุม 

ไม่น้อยกว่า 

๔ ครั้ง 

ร.ต.อาคม ๘.๒ (๓) 

๓๐) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ

การประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บหลักฐาน

อ้างอิงบนระบบ

ฐานข้อมูล 

ร้อยละ 

๑๐๐ 

พ.ท. แดง ๕.๑ (๑) 

๓๑) โครงการพฒันาแบบประเมินอิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับ

งานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ผลการใช้แบบประเมิน

อิเล็กทรอนิกส ์

ร้อยละ 

๑๐๐ 

ร.ท.หญิง   

ธิริญญา 

๕.๑ (๕) 

๓๒) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 

ส่งรายงานการประเมิน

ตนเองตามกำหนด 

ร้อยละ 

๑๐๐ 

พ.ท.แดง ๕.๑ (๒), 

๘.๒ (๒) 

๑๖. แผนงานพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการ 

จำนวนโครงการ/ 

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ 

 

๓๓) การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อ

สรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และพิจารณา

แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/ โครงการ/ 

กิจกรรมได้รับการ

ประเมิน 

ร้อยละ 

๑๐๐  

พ.ต.หญิง  

ดลยา 
๘.๒ (๒) 
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๒๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ตัวบ่งชี ้

๑๖. แผนงานพัฒนา

ระบบการบริหาร

จัดการ (ต่อ) 

  ๓๔) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนปฏิบัติราชการที่

จัดทำเสร็จสมบูรณ ์

ร้อยละ 

๑๐๐ 

ร.ต.หญิง 

ศตนันท ์
๕.๑ 

๓๕) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายงานผลการ

ดำเนินงานฯ ที่จัดทำ

เสร็จสมบูรณ ์

ร้อยละ 

๑๐๐ 

ร.ต.หญิง 

ศตนันท ์
๕.๑ (๒) 

๑๗. แผนงานการ

จัดการความรู้ 

(Knowledge 

Management) 

จำนวนเรื่องในการ

จัดการความรู้  

สกศ.รร.จปร. 

๑๒ เรื่อง ๓๖) โครงการการจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. 

ประจำปี ๒๕๖๐ 

จำนวนเรื่องในการ

จัดการความรู้ กมส.  

สกศ.รร.จปร. 

๑ เรื่อง พ.อ.พลพัต ๙.๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐  การพัฒนาบุคลการ 

๑๘. แผนงานการส่ง

กำลังพลเข้ารับ

การศึกษาหลักสูตร

นอกทบ. ภายใน กห. 

และแผนการใช้

ประโยชน ์

กำลังพลสอบผ่าน

การศึกษาใน

หลักสูตรที่เข้ารับ

การศึกษาหรือ

อบรม 

ร้อยละ 

๑๐๐ 

๓๗) การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., 

รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. 

จำนวนกำลังพลที่เข้ารับ

การศึกษา 

ไม่น้อยกว่า

๑ / ป ี

พ.ต.หญิง 

เพ็ญพรรณ 

๒.๔, ๕.๔ 
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๒๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

๑๙. แผนงานการส่ง

กำลังพลเข้ารับ

การศึกษาในระดับสูง

ขึ้นของหลักสูตร

ภายในประเทศ

นอกกห. และ

แผนการใช้ประโยชน ์

จำนวนบุคลากรที่

ได้รับการศึกษา

สูงขึ้น 

 ๓๘) การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ 

จำนวนกำลังพลที่เข้ารับ

การศึกษา 

ไม่ต่ำกว่า ๓ 

นาย 

พ.ท.ถนัดกิจ ๒.๔, ๕.๔ 

๓๙) การสนับสนุนกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรีในสถาบันการศึกษา

ภายในประเทศ 

จำนวนกำลังพลที่เข้ารับ

การศึกษา 

ไม่ต่ำกว่า ๑ 

นาย 

พ.ท.ถนัดกิจ ๒.๔, ๕.๔ 

๔๐) การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

จำนวนกำลังพลที่ได้รับ

การศึกษาสูงขึ้น 

ไม่ต่ำกว่า ๑ 

นาย 

พ.ต.หญิง 

ณริตศา 

๒.๔, ๕.๔ 

๒๐. แผนงานการ
พัฒนาบุคลากร
สําหรับปรนนิบัติ
บํารุงอุปกรณ์	

จำนวนบุคลากร

สกศ.ฯ ที่ได้รับการ

อบรม 

ร้อยละ ๘๐ ๔๑) โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุง

อุปกรณ์ 

จำนวนบุคลากร ที่ได้รับ

การอบรม 

ไม่ต่ำกว่า ๑ 

นาย 

พ.อ.พลพัต  

๒๑. แผนงานส่งเสริม

และพัฒนาขีด

ความสามารถของ

กำลังพล 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๔๒) การส่งเสริมให้กำลังพลมีความสำเร็จในการศึกษา

หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 

จำนวนกำลังพลที่สำเร็จ

การศึกษา 

ไม่ต่ำกว่า ๑ 

นาย 

พ.ต.หญิง 

เพ็ญพรรณ 

๒.๔, ๕.๔ 

๔๓) โครงการสนับสนุนการจัดทำและรับรองผลงานเพื่อ

ขอตำแหน่งทางวิชาการ 

จำนวนผลงานทีอยู่ใน

ขั้นตอนการขอผลงาน 

ไม่ต่ำกว่า ๒ 

ผลงาน 

พ.อ.หญิง 

สาริณี 

๒.๑ 

๒๒. แผนงานพัฒนา

ความรู้และทักษะ

ภาษาต่างประเทศฯ 
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๒๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบ

สารสนเทศเพื่อการ

บริหาร 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๔๔) โครงการอบรม E-Learning ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถสร้างวิชาเรียน

ในระบบ E-learning ได ้

ไม่น้อยกว่า 

๒ นาย 

พ.ต.หญิง 

ชัชนก 

๒.๔ 

๔๕) การพัฒนาเวบไซต์ของ กมส.สกศ.รร.จปร.  มีเวบไซต์ของกองวิชาที่

ใช้งานได้จริง 

๑ เวบไซต์ พ.ท.แดง ๕.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒  การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการทำนุ

บำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

จำนวนโครงการ/

กิจกรรมที่บรรลุ

วัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ ๔๖) การประเมนิจรรยาบรรณ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. จำนวน อจ.มีผลการ

ประเมินระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐ พ.อ. 

ภานุวัตร 

๒.๕ 

๔๗) การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ

ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร. 

ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมฯ 

ไม่น้อยกว่า 

๔ 

พ.ท.ฐนัส ๗.๒ (๑) 

๔๘) โครงการ “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม”่ ความพึงพอใจของ นนร. ไม่น้อยกว่า 

๔.๕ 

พ.ท.ฐนัส ๗.๒  

๔๙) โครงการภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย ความพึงพอใจของ นนร. ไม่น้อยกว่า 

๔ 

พ.ท.ฐนัส ๗.๒  
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๒๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๒๕๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี ้

๒๕. แผนงานการ

พัฒนาและเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตกำลังพล 

จำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการ 

๑๕ นาย ๕๐) การออกกำลังกายวันพุธ (ห้วง ม.ค.-มี.ค.) จำนวนครั้งต่อสัปดาห์ ๑  พ.ต.ภริลพัจ ๗.๒ 

๕๑) การตรวจที่พักอาศัยของกำลังพล จำนวนครั้งต่อเดือน ๑  พ.ต.ภริลพัจ ๗.๒ 

๒๖. แผนงานพัฒนา

สภาพแวดล้อมภายใน

หน่วย 

ระดับความพึง

พอใจของบุคลากร

และนนร.  

มากกว่าหรือ

เท่ากับ ๔ 

๕๒) การปรับภูมิทัศน์ กมส.สกศ.รร.จปร. และการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า 

๔  

พ.อ. 

ยุทธพงษ ์

๗.๒ 

๕๓) กิจกรรม ๕ ส. จำนวนครั้ง  ไม่น้อยกว่า 

๒ ครั้ง/ป ี

พ.อ. 

ยุทธพงษ ์

๗.๒ 

	

	

	

	

	

	

	



	 ๒๖	

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพศิษย์ 

ไม่ม ี

-  

มาตรฐานด้านที่ ๒ คุณภาพอาจารย์ 

- มีอาจารย์ประจำทำงานวิจัยน้อย 

 

-  ส่งเสริมอาจารย์ทำผลงานวิจัยมากขึ้นในปี ๖๐ 

  ๑. พ.ท.หญิง ชัญญาพัทธ์ฯ ทุนภายนอก 

  ๒. พ.ท.หญิง อารีย์วรรณฯ กองทุนพัฒนา รร.จปร. 

  ๓. พ.ต.หญิง เพ็ญพรรณฯ กองทุนพัฒนา รร.จปร. 

  ๔. ร.ท.หญิง ชัชชนกฯ และร.ท.หญิง นัฐพรฯ กองทุน

พัฒนา รร.จปร. 

มาตรฐานที่ ๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน 

- ความรู้ความเข้าใจของกำลังพลทีบ่รรจุใหม่ ในการ
จัดทำ มคอ.๓ – มคอ.๗ 

 

- ส่งอาจารย์ที่บรรจุใหม่เข้ารับการอบรมการจัดทำ 
มคอ.๓ – มคอ.๗ 

- รอง ผอ.กมส.ฯ สอนการเขียน มคอ.๓ – มคอ.๗ แก่

อาจารย์ที่บรรจุใหม่ 

มาตรฐานท่ี ๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของ สกศ.ฯ 

- ส่งกำลังพลเข้าอบรมเพิ่มขึ้น 
 

- การส่งผู้บริหาร/ อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนา
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น พ.ท.ถนัดกิจฯ 

ร.ท.หญิง ธิริญญาฯ, ร.ท.อาคมฯ, ฯลฯ 

- การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ ดู
งาน เช่น  การอบรมประเมินออนไลน์ การอบรมการ

ใช้เครื่องดับเพลิงเคมีแห้ง  การอบรมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 

(นายมงคลฯ, จ.ส.ท.อรรถวุฒิฯ) 

- การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสตูร วสท. 
พ.อ.นภบัญชาฯ 

- การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท
และปรญิญาเอกในสถาบันภายในประเทศ เช่น 

พ.ท.ฐนัสฯ (ป.เอก ทุนพัฒนาอาจารย์), พ.ท.หญิง อา

รีย์วรรณฯ (ป.เอก ทุนส่วนตัว), ร.ท.หญิง ชัชชนกฯ (ป.

เอก ทุนส่วนตัว)  

- โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ ์

เช่น การอบรมการปรนนิบัติบำรุงเคื่องคอมพิวเตอร์



	 ๒๗	

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 

เบื้องต้น (จ.ส.ท.อรรถวุฒิฯ) 

มาตรฐานที่ ๖ ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 

- ปรับปรุงเอกสารประกอบการลงพื้นที่ให้ทันสมัย 
- ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง 

 

- โครงการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ ๓ 

สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในพื้นที่ จ.สระแก้ว 

ในเขตรับผิดชอบของกกล.บูรพา มีการประชาสมัพันธ์

ผ่านหนังสือออนไลน์และของบกองทุนพัฒนา รร.จปร. 

- มีการปรับปรุงเอกสารการดำเนินงานของโครงการและ
หลักฐานการประเมินโครงการ 

มาตรฐานด้านที่ ๗ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ไม่ม ี

- 

มาตรฐานด้านที่ ๘ การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

- ควรนำระบบประกันคุณภาพการศึกษามาปรับควบคู่
ใช้กับแผนปฏิบัติราชการของกองวิชาฯ 

- ควรมีโอกาสติดตามผลการดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

 

- มีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาและ 

  ข้อเสนอแนะของ สปค.สกศ.ของปี ๕๙ มาเป็น 

  แนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของป ี๖๐ 

- มีการกำกับดูแลการดำเนินการประกันคุณภาพ 

  การศึกษาและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ  

  ตลอดทั้งปี  โดยการบรรจุการประกันคุณภาพ 

  การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ ไว้ในวาระการ 

  ประชุมกองวิชาทุกเดือน 

มาตรฐานด้านที่ ๙ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

ไม่ม ี

 

- 

มาตรฐานด้านที่ ๑๐ มาตรการส่งเสริม 

- การดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่อง 
 

 

- มีการดำเนินโครงการขอตามรอยพระยุคลบาท
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องทั้งป ี(จัดรายการวิทยุ) 

 



 ๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  

โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๙ 

การจัดกำลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัยและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 ร.อ.สุรินทร์  วงษ์โสม 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันอันที่รักและเทิดทูนของคนไทยทั้งประเทศ เป็นศูนย์รวมของจิตใจ 

และเป็นสัญลักษณ์ของชาติ ที่ผ่านมามีผู้ไม่หวังดีได้ออกมาแสดงการล่วงละเมิดสถาบันฯ ในหลายลักษณะ 

การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกถึงการเทิดทูนสามารถทำได้หลายวิธี แต่วิธีการที่

ง่ายที่สุดก็คือการแสดงออกในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้กำลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนกำลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ที่ร่วมพิธีจุดเทียนชัยฯ 

 

๕. เป้าหมาย 

 ไม่น้อยกว่า ๕ นาย 

 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยฯ ตามวัน-เวลาและสถานที่ ที่ 

รร.จปร. กำหนด 

 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 



 ๓๐ 

๙. การติดตามและประเมินผล 

 รวบรวมยอดกำลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ที่ร่วมพิธีจุดเทียนชัยฯ และทำบันทึก 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๑ 

การจัดกำลังพลร่วมกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 ร.อ.สุรินทร์  วงษ์โสม 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันอันที่รักและเทิดทูนของคนไทยทั้งประเทศ เป็นศูนย์รวมของจิตใจ 

และเป็นสัญลักษณ์ของชาติ ที่ผ่านมามีผู้ไม่หวังดีได้ออกมาแสดงการล่วงละเมิดสถาบันฯ ในหลายลักษณะ 

การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงออกถึงการเทิดทูนสามารถทำได้หลายกิจกรรม เช่น 

การจุดเทียนชัยถวายพระพร  การสวดมนต์อุทิศเป็นพระราชกุศล  การทำบุญตักบาตรเพื่ออุทิศเป็นพระราช

กุศล  การบริจาคโลหิตอุทิศเป็นพระราชกุศล  การไถ่ชีวิตโคกระบืออุทิศเป็นพระราชกุศล  การบำเพ็ญ

สาธารณะประโยชน์เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล  การถวายข้าวสารเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศล  การวางพวงมาลา

ในวันสำคัญต่างๆ เป็นต้น 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้กำลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีที่ทาง รร.จปร. และหน่วยงานราชการภายนอกจัดขึ้น  

อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนครั ้งที ่กำลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมพิธีหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ รร.จปร. หรือ

หน่วยงานราชการภายนอกจัดขึ้น 

 

๕. เป้าหมาย 

 ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง 

 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

 

 

 



 ๓๒ 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 ประชาส ัมพ ันธ ์ให ้กำล ังพลของ กมส .สกศ .รร .จปร .  ร ่วมพ ิธ ีหร ือก ิจกรรมเท ิดท ูนสถาบ ัน

พระมหากษัตริย์ ที่ทาง รร.จปร. หรือหน่วยงานราชการภายนอกจัดขึ้น ตามวัน-เวลาและสถานที่ ที่ รร.จปร. 

หรือหน่วยงานอื่นๆ กำหนดขึ้น 

 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

 -  

 

๙. การติดตามและประเมินผล 

 รวบรวมยอดกำลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ที่ร่วมพิธีหรือกิจกรรมที่ รร.จปร. หรือ หน่วยงาน

ราชการภายนอกจัดขึ้น และทำบันทึก 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 กำลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๓ 

โครงการดำเนินการช่วยเหลือชาวนาของโรงสีข้าวพระราชทาน รร.จปร. 

ประกอบแผนการปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๑ 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 พ.อ.ภาณุวัตร  อาดำ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ๒.๑ โรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ 

พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวัตถุประสงค์หลัก ๔ ประการ คือ 

  ๒.๑.๑ เพื่อสีข้าวที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่า วันละ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม  

  ๒.๑.๒ เพื่อนำผลพลอยได้จากการสีข้าวไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียง 

  ๒.๑.๓ เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร (ชาวนา) 

  ๒.๑.๔ เพื่อเป็นแหล่งแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกร (ชาวนา) ในพื้นที่บริเวณ

รอบๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่ใกล้เคียง 

 ๒.๒ โรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ 

ตามคำสั่ง รร.จปร.ที่ ๕๔๖/๒๕๓๖ ลง ๒๔ ก.ย.๓๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลา ๒๔ ปี 

 ๒.๓ การช่วยเหลือเกษตร (ชาวนา) ในพ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพ้ืนท่ี

ใกล้เคียง ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักท่ีสำคัญในจัดต้ังโรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังน้ัน 

โรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจึงจัดทำโครงการการดำเนินการซ้ือข้าวเปลือกเพ่ือ

ช่วยเหลือเกษตร (ชาวนา) ในราคาท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์   

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือทำการช่วยเหลือเกษตรกร (ชาวนา) ในพ้ืนท่ีบริเวณรอบๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพ้ืนท่ี

ใกล้เคียง ท่ีได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวเปลือกท่ีไม่เป็นธรรม อันเน่ืองมาจากพ่อค้าคนกลางท่ีเอาเปรียบเกษตรกร 

(ชาวนา) และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของจัดต้ังโรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 



 ๓๔ 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนเกษตรกร (ชาวนา) ผู้ใช้บริการ 

 

๕. เป้าหมาย 

 ไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย 

 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

 เดือน พ.ค.๖๐ – เม.ย.๖๑  

 

๗. วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

 ๗.๑ ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมการจัดซ้ือข้าวเปลือกเพ่ือช่วยเหลือเกษตร (ชาวนา) ใหเ้กษตร 

(ชาวนา) ในพื้นที่บริเวณรอบๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบ 

 ๗.๒ ดำเนินการจัดซื้อข้าวเปลือกจากเกษตร (ชาวนา) ที่มาใช้บริการตามขั้นตอนการซื้อข้าวเปลือกของ

โรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยกำหนดราคาข้าวเปลือกสูงกว่าราคาท้องตลาด 

๕๐๐ บาทต่อตัน 

 ๗.๓ สรุปผลและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการจัดซ้ือข้าวเปลือกเพ่ือช่วยเหลือเกษตร (ชาวนา) ให้

เกษตร (ชาวนา) ในพื้นที่บริเวณรอบๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

  งบประมาณจากเงินยืม กทพ.รร.จปร. ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรฯ จำนวน 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนของโรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า ประมาณ ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินประมาณ 

๔,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) 

 



 ๓๕ 

๙.  การติดตามและประเมินผล 

  ทำการตรวจสอบทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจกรรมการจัดซ้ือข้าวเปลือกเพ่ือช่วยเหลือเกษตร 

(ชาวนา) ใหเ้กษตร (ชาวนา) ในพื้นที่บริเวณรอบๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  เกษตรกร (ชาวนา) ในพื้นที่บริเวณรอบๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่

ใกล้เคียง ได้รับการช่วยเหลือ ให้สามารถขายข้าวเปลื้อกได้ในราคาที่เป็นธรรม และเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของจัดตั้งโรงสีข้าวพระราชทาน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้ง ชักนำให้ราคาข้าวเปลือกเป็นไป

ด้วยความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๖ 

โครงการ ขอตามรอยพระยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 พ.อ.เสรี  วงศ์ชุ่มใจ และ พ.อ.ขัตติยพงศ์ ภักดีชน 

      โดยมทีี่ปรึกษาโครงการ ดังนี้ 

             - พ.อ. ภาณุวัตร     อาดำ  ที่ปรึกษา 

         - พ.อ. ขัตติยพงศ์  ภักดีชน  ที่ปรึกษา 

         - พ.ท. ฐนัส   มานุวงศ ์ ที่ปรึกษา 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 นับตั้งแต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อ ๕ 

พฤษภาคม ๒๔๙๓ พระองค์ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญา บำเพ็ญพระราชกรณียะกิจ

เพื่ออาณาประชาราษฎร์ด้วยความเอื้ออาทรห่วงใยต่อความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชน จนเกิดเป็น

โครงการหลวงกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์มหาศาลแก่ประชาชนทั้งสิ้น 

นอกจากนี้พระองค์ยังได้พระราชทาน “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่

ประชาชนและในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเปี่ยมไปด้วยคุณค่าเชิงปรัชญาที่เรียบง่าย สอดคล้องกับธรรมชาติ 

สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ จนส่งผลดีต่อผู้นำไปปฏิบัติและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติยศแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้ทรงคุณูปการต่อประเทศชาติ 

จึงสมควรจัดทำบทความวิทยุเพื่อเทิดพระเกียรตินำเสนอผ่านทางสถานีวิทยุโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 คะแนนความพึงพอใจผู้รับฟังรายการวิทยุ (ใช้ผลประเมินในภาพรวม โดย กอศ.ฯ) 

 

๕. เป้าหมาย 

 ไม่น้อยกว่า ๔.๐ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

 

 



 ๓๗ 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 นำเสนอบทความเทิดพระเกียรติผ่านสถานีวิทยุโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง 

ครั้งละไม่ต่ำกว่า ๓๐ นาที 

 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙. การติดตามและประเมินผล 

 โดยการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจการรับฟังรายการวิทยุของสถานีวิทยุ รร.จปร. ดำเนินการ

โดย กอศ.สกศ.รร.จปร. 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ประชาชนที่อาศัยรอบ ๆ พื้นที่ รร.จปร. ที่รับฟังรายการวิทยุมีความเข้าใจและซาบซึ้งต่อพระ

มหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อประชาชน 

 ๑๐.๒ ประชาชนได้นำแนวพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นแนวทางในการ

พัฒนาตนเองและชุมชนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๘ 

การตรวจสอบเว็บไซตแ์ละสื่อสังคมออนไลน์ที่บ่อนทำลายสถาบัน 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผดิชอบกจิกรรม 

 พ.ท.แดง  ศรีอรุโนภาส   

 

๒. หลกัการและเหตุผล 

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สขช.) ให้ขอ้มูลว่า การบ่อนทาํลายสถาบนัพระมหากษตัริยมี์หลาย

รูปแบบ อาทิ การลม้ลา้ง การล่วงละเมิดจาบจว้งในรูปแบบต่างๆ การแสวงหาผลประโยชน์จากสถาบนั

พระมหากษตัริย ์หรือการทาํใหเ้สืRอมเสียพระเกียรติยศ เป็นตน้  ขณะนีV มีกลุ่มบุคคลเคลืRอนไหวอนัมีลกัษณะ 

เป็นการบ่อนทาํลายสถาบนัพระมหากษตัริยใ์นพืVนทีRจงัหวดัต่างๆ 9 จงัหวดั คือ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 

นครสวรรค ์อุดรธานี หนองบวัลาํภู เลย สงขลา และกรุงเทพมหานคร ซึR งกลไกของกระทรวงมหาดไทย ได้

เฝ้าติดตามพฤติกรรมดงักล่าวอยูต่ลอดเวลา 

 ที่ผ่านมา มีผู้ไม่หวังดีได้ออกมาแสดงการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านทางสังคมออนไลน์ใน

หลายลักษณะ ตั้งแต่การโพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่ จนไปถึงการโพสต์วิดีโอคลิปในทำนองเสียดสีหรือให้ร้ายต่อ

สถาบันฯ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของคนไทยทั้งประเทศ ความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์

รวมของจิตใจ และเป็นสัญลักษณ์ของชาติ จึงมีผลโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติด้วย  ดังนั้น ในฐานะของ

ทหาร มีหน้าที่อย่างหนึ่งที่ต้องต่อต้านและเฝ้าระวังการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นบ่อนทำลาย

ประเทศ   

 

๓. วตัถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพื่อให้กำลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. ทุกนายได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วง

ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์    

 ๓.๒  เพื่อแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดล่วงละเมิดสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อหน่วยงานที่

เกี ่ยวข้อง  เพื ่อใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ ่นพระบรมเดชานุภาพและมาตรการกดดันทางสังคม  มา

ดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนครั้ง หรือ URL ที่ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ตรวจสอบพบ 

 

๕. เป้าหมาย 

 ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ครั้ง/ป ี



 ๓๙ 

๖. ระยะเวลาดาํเนินงาน 

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วธีิการดาํเนินงาน 

 ๗.๑ ชี้แจงกำลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. ทุกนาย ให้เฝ้าระวังการล่วงละเมิดสถาบันฯ ทางสื่อสังคม

ออนไลน์ทุกประเภท 

 ๗.๒ ให้กำลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. รายงานการล่วงละเมิดสถาบันฯ โดยคัดลอก URL ของเวบไซต์

หรือที่อยู่ของสื่อสังคมออนไลน์ ส่งให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ทาง Line กลุ่มของ กมส.สกศ.รร.จปร.  ทุกวันศุกร์ 

เวลา ๑๕๐๐ – ๒๔๐๐  อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒๐ รายการ 

 ๗.๓ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม  นำข้อมูลรายงานที่ได้รับ  แจ้งต่อเวบไซต์ http://mahosot.com/แจ้ง

เว็บหมิ่น-report-web.html   หรือ  https://report.thaihotline.org/report/website  

 

๘. งบประมาณในการดาํเนินงาน 

 - 

 

๙. การตดิตามและประเมนิผล 

 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมรวบรวมรายงานการล่วงละเมิดสถาบันฯ  บันทึกและประเมินผลจากจำนวน

ข้อความที่ล่วงละเมิดสถาบันฯ  รายงาน ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. ทราบทุกสัปดาห์แรกของเดือน  และติด

ประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้กำลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. ทราบ  เพื่อให้ร่วมกันดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่องต่อไป 

 

๑๐. ผลทีOคาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑  กำลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. ทุกนายได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิด

สถาบันพระมหากษัตริย์    

 ๑๐.๒  ได้พบเบาะแสการกระทำความผิดล่วงละเมิดสถาบันสถาบันพระมหากษัตริย์ และรายงานต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและมาตรการกดดันทางสังคม  

มาดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิผล 

 

 

 



 ๔๐ 

การจัดการเรียนการสอนให้นนร.ในระบบสองภาษา 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 พ.อ.หญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ได้จัดให้นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๓ และชั้น

ปีที่ ๕ ที่สังกัดในกองวิชา ตามการเรียนการสอนหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ได้เรียนในวิชาSS5205 

และSS5214 ในระบบสองภาษา เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในเชิงวิชาการให้แก่นนร. และต่อยอดสู่

บุคลากรคุณภาพของกองทัพบก ให้ทันต่อการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้นนร.ได้รับการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ  

 ๓.๒ เพื่อให้นนร.สามารถใช้ทักษ้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการได้ 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนวิชาทำการสอน และคะแนนอักษรระดับเฉลี่ย 

๕. เป้าหมาย 

 ๕.๑ มีวิชาที่ทำการเรียนการสอนในระบบสองภาษา ภาคการศึกษาละ ๑ วิชา  

 ๕.๒ มีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า C 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

๗. วิธีการดำเนินการ 

 กำหนดให้มีวิชาที่ทำการเรียนการสอนในระบบสองภาษา ภาคการศึกษาละ ๑ วิชา 



 ๔๑ 

๘. ทรัพยากรและงบประมาณ 

 ๘.๑ อาจารย์ประจำของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า 

 ๘.๒ งบประมาณ - 

๙. การติดตามประเมินผล 

 พิจารณาจากผลการเรียนของนนร.ในวิชาที่มีกี่เรียนการสอนในระบบสองภาษา 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

 ๑๐.๒ คณาจารย์และนักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาได้เสริมสร้างทักษะด้านภาษา

ร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๒ 

การประเมินผลลักสูตร กมส.สกศ.รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘)  

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 พ.ต.หญิง ดลยา  เบญจาศิริชัย  

  

๒. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเรียนการสอน

ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ทำให้มีการเปิดสอนทางด้าน

สังคมศาสตร์ในหลายวิชา ซึ่งการประเมินผลในหลักสูตรเป็นการมุ่งพัฒนาความสามารถและสมรรถภาพของ

ผู้เรียน รวมทั้งเพื่อให้เกิดการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร การประเมินหลักสูตรจึงเป็นองค์ประกอบ

ที่สําคัญต่อการจัดการเรียนการสอนต่อไปในอนาคตของ นนร.  ผลการประเมินจะช่วยบ่งบอกความเหมาะสม

ในการจัดการเรียนรู้ความก้าวหน้าในการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียนในการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดทิศ

ทางการเรียนรู้ในระบบการศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไปในอนาคต 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและความเมาะสมของหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อทำการพัฒนาปรับปรุง

การพัฒนาหลักสูตรต่อไป  

 

๔. ตัวชี้วัด 

 การประชุมเพื่อประเมินหลักสูตรของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 

 

๕.  เป้าหมาย   

 อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปี 

 

๖.  ระยะเวลาในการดำเนินการ  

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

 จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรของกองวิชาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อทำการ

พัฒนาและปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เหมาะสม 

 



 ๔๓ 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

      - 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 การประชุมและสรุปผล 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 การประเมินหลักสูตรจะถูกจัดทำเป็นระบบ เพื่อให้คณาจารย์นำไปพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนให้มีศักยภาพต่อไปในอนาคต และเป็นการสนับสนุนระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๔ 

การปรับปรุงหลักสูตร กมส.สกศ.รร.จปร. (ปรับปรุง ๒๕๕๘) 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 พ.ต.หญิง ดลยา  เบญจาศิริชัย  

  

๒.  หลักการและเหตุผล 

 หลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการจัดการศึกษาทุกระดับ เป็นแนวทางหลักและองค์ประกอบในการ

จัดการเรียนรู้และประสบการณ์ทั ้งมวลให้แก่ผู ้เรียน เพื ่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาในทุกด้านทั้งด้าน

สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายที่พึงประสงค์ หลักสูตรที่ดีควรสนองตอบต่อ

ความต้องการของสังคม และด้วยเหตุที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา หลักสูตรจึงควรได้รับการพัฒนา

และปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ 

 จากการที่ รร.จปร. มีหน้าที่ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์

ของกองทัพกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งทางด้านการศึกษา ทำหน้าที่ในการให้

การศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ โดยมีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่สำคัญหลากหลายสาขาทั้ง สังคมวิทยา 

รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมายและเศรษฐศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ นนร. ทั้ง

ภายในและภายนอกกองวิชาฯ เพื่อเป็นการเตรียม นนร. ให้มีความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการนำไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป กระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่

อย่างรอบด้าน ทำให้ กองวิชาฯ มีความจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการให้การศึกษากับ นนร.

เช่นกัน เพื่อให้ความรู้ที่ใช้สอนนั้นเข้ากันได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ นนร.สามารถมองเห็นภาพที่

แท้จริงได้เพื่อความรู้และความเข้าใจที่ถ่องแท้ยิ่งขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงได้

อย่างเป็นรูปธรรม จึงต้องมีการนำหลักสูตรที่ใช้เป็นแผนแม่บทในการสอน มาทบทวนเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้นนร.ที่จบการศึกษาจาก รร.จปร. โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกองวิชา

กฎหมายและสังคมศาสตร์ ได้เป็นนายทหารที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของกองทัพต่อไป 

 

๓.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

ให้มีความทันสมัย เหมาะสม และได้มาตรฐาน เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมปัจจุบัน ให้บุคลากรที่

จบการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพ 

 

๔.  ตัวชี้วัด 

 จัดทำการปรับปรุงหลักสูตร 



 ๔๕ 

๕.  เป้าหมาย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง 

 

๖.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗.  วิธีการดำเนินการ 

 ๗.๑  ผอ.กมส. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๐ 

 ๗.๒  ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรในด้านวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๐  เพื่อประเมิน

และตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้อยู่ พร้อมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรในเบื้องต้น เพื่อกำหนดกรอบการทำงาน 

 ๗.๓  แจ้งอาจารย์ประจำกองวิชาฯ โดยแบ่งตามสาขาวิชาทุกท่านเพื่อทบทวนวิชาที่ตนต้องรับผิดชอบ

ถึงความจำเป็น สังเขปรายวิชา และเนื้อหาการสอน 

 ๗.๔  ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาร่วมกันในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยรวมทั้ง ๕ 

สาขาวิชา โดยให้มีการบูรณาการระหว่างกัน และจัดลำดับความเหมาะสมของการสอนในแต่ละวิชาร่วมกันโดย

เปิดโอกาสให้มีการทบทวนในแต่ละสาขาอีกครั้งหนึ่ง 

 ๗.๕  ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาในการร่างแผนหลักสูตร 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙.  การติดตามประเมินผล 

 ติดตามความคืบหน้าในการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการฯ  แต่ละครั้ง 

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่ต้องการความต่อเนื่องและไม่อาจทำได้ในทุกปีการศึกษา อย่างไรก็ตาม 

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีการประชุมเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้หลักสูตรที่

เหมาะสมกับการเรียนการสอนของนนร.อย่างแท้จริง 

 

 

 



 ๔๖ 

การจัดทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. 

ประกอบแผนงานพัฒนาผู้เรียน กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบ  

 พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์  

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานของ 

นักเรียนนายร้อย เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนนายร้อย  กองวิชา

กฎหมายและสังคมศาสตร์จึงจัดทำกิจกรรมการทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ตามนโยบายของผู้บริหารส่วนการศึกษา ซึ่งกำหนดพื้นที่การทัศนศึกษาและดูงานดังกล่าวในจังหวัดบริเวณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการทัศนศึกษาและการดูงานนั้น 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ได้จัดให้นักเรียนนายร้อยเกิดกระบวนการเรียนรู้ อันสอดคล้องกับหลักสูตร

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นกิจกรรมทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่กระบวนการ

รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการประยุกต์ใช้แนวทางในการพัฒนาให้มีความ

สอดคล้องกับภูมิประเทศและภูมิสังคมตามหลักการทางวิชาการที่เคารพต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการ

เชื่อมโยงกิจกรรมการศึกษาเชิงปฏิบัติการให้เข้ากับเนื้อหาและสาระสำคัญในด้านการพัฒนาประเทศ ที่ได้   

น้อมนำแนวทางพระราชดำริมาประยุกต์กับการเรียนการสอนด้านความมั่นคงอีกด้วย อย่างไรก็ดี กองวิชาฯ ยัง

ได้คำนึงถึงการพัฒนา นนร. เกี่ยวกับการเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้วิถีชีวิตที่แตกต่าง อันสามารถสร้างเสริม

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ นนร. ที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นนายทหารหลักของกองทัพบกได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกองวิชาฯ จึงเห็นสมควรที่จะจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เข้ากับการศึกษา

ดูงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมมากที่สุด   

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้ นนร. และคณาจารย์ ของ กมส.ฯ เกิดกระบวนการเรียนนรู้ และเปิดโลกทัศน์ในการประยุกต์

หลักการด้านการพัฒนากับสถานการณ์จริงของสังคม  

 

๔. เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จ 

 ระดับความพึงพอใจของ นนร. และคณาจารย์ 

 

๕. เป้าหมาย 

 คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 



 ๔๗ 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 

 เม
.ย

. 

พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

๖.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 

 k  [

√ 

     

๖ .๒  วางแผนการทำงานและ

กำหนดหน้าที่ 

   l

√ 

     

๖.๓ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน

การจัดกิจกรรม 

     l

√ 

   

๖.๔ จัดการดำเนินงานตามลำดับ

ขั้นตอน 

      l

√ 

  

๖ .๕  ประเม ินผล  สร ุปผลการ

ดำเนินงาน และรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

        

√ 

m

√ 

  

 หมายเหตุ วันและเวลาของการดำเนินกิจกรรมอยู่ในห้วงระหว่างการศึกษาดูงานของกองวิชาฯ       

โดยสามารถปรับเปลี่ยนวันและเวลาตามความเหมาะสมโดยยึดถือตารางการปฏิบัติของผู้บรรยายเป็นสำคัญ 

และพิจารณาความเหมาะสมของห้วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากผู้บรรยายเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานที่ทัศนศึกษา

และดูงาน กองวิชาฯ จะมอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในโครงการพิจารณาว่า ควรเสริมเนื้อหาการบรรยายใน

ประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกิจกรรม 

 

๗.วิธีการดำเนินงาน 

 เพื่อให้การจัดกิจกรรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดวิธีการดำเนินงานตามลำดับ ดังนี้ 

 ๗.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 

 ๗.๓ กำหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งลำดับขั้นตอนในการจัด

กิจกรรม 

 ๗.๔ ดำเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และลำดับขั้นตอนตามที่กำหนด 

 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 



 ๔๘ 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

 ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายการ  

 หมายเหต ุค่ารถรับ-ส่ง คิดถัวเฉลี่ยกับค่าเดินทางในการศึกษาดูงานกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ติดตามการประยุกต์ข้อมูลหรือผลการเรียนรู้ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ในช่วงการทัศนศึกษาและ   

ดูงานไปใช้ประโยชน์ต่อกิจกรรมในชีวิต 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 คณาจารย์ และ นนร.กมส. มีความเข้าใจ และได้รับผลการเรียนรู้จากการไปทัศนศึกษาและดูงาน  

เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมศักยภาพของกองวิชาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๔๙ 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

ประกอบแผนงานพัฒนาผู้เรียน กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบ  

 พ.ท.ฐนัส  มานุวงศ์  

 

๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีนโยบายในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดย

มุ่งเน้นให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีกระบวนการในการเรียนรู้ ตลอดจนมีผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการ

ทำงานต่อการเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก อันมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ   

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกนั้นมีหลักการสำคัญคือ การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการดังกล่าว

สอดคล้องกับต้นแบบกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดพระราชทานในการพัฬนาที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์เป็นกองวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตรด้านศิลปศาสตร์และการทหาร 

อันมีแนวคิดของหลักสูตรในการบูรณาการเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับบริบทด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ด้านการเมือง ด้านความมั่นคง และด้านการทหาร พร้อมกับการทำให้นักเรียนนายร้อยเข้าใจต่อการประยุกต์

หลักการหรือองค์ความรู้ดังกล่าวไปตอบสนองภารกิจของกองทัพบกโดยเฉพาะภารกิจด้านการพัฒนา อันเป็น

จุดเด่นของหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์จึงพยายามจัดการเรียนการ

สอนในทุก ๆ รายวิชาของแต่ละสาขาวิชาให้มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก โดยมีการ

ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะโครงการนำร่อง อันเชิญคณาจารย์แต่ละสาขาวิชาในความ

รับผิดชอบมาเข้าร่วมในการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อสนับสนุนแนวทางของการผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้มี

ความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับการเสริมทักษะความรู้ด้านการพัฒนา และการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้

การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกให้เป็นประโยชน์สูงสุด  

ทั้งนี ้ การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก ล้วนมีความสอดคล้องกับ

เป้าหมายของหลักสูตรและเนื้อหาแต่ละรายวิชาตามหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอยู่แล้ว ดังนั้น เพื่อ

เป็นการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน กองวิชาฯ จึงมีเป้าหมาย

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งทำให้นักเรียนนายร้อย

สามารถเห็นและเรียนรู้ตัวอย่างเชิงประจักษ์ และศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ด้วย

วิธีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นกองวิชาฯ จึงกำหนดแผนกิจกรรมที่ให้คณาจารย์แต่ละสาขาวิชา

จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการเรียนรู้เชิงรุก โดยคัดเลือกบางรายวิชาให้เป็นต้นแบบและนำไปสู่การ

พัฒนาให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวกับทุกรายวิชาต่อไปในอนาคต 



 ๕๐ 

๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้คณาจารย์ของกองวิชาฯ  มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก 

 ๓.๒ เพื่อให้ นนร. ของกองวิชาฯ เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการ

เรียนรู้เชิงรุก 

 

๔. ตัวชี้วัด 

๔.๑ จำนวนวิชาที่ทำการสอน 

๔.๒ คะแนนอักษรระดับ นนร.ในวิชาที่ศึกษา 

 

๕. เป้าหมาย 

๕.๑ จำนวนวิชาที่ทำการสอนไม่น้อยกว่า ๑ รายวิชา ต่อการจัดการเรียนการสอนใน ๑ ภาคการศึกษา 

๕.๒ คะแนนอักษรระดับของ นนร. ในวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่มีผล

คะแนนอักษรระดับไม่ต่ำกว่า C 

 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

ขั้นตอน 

การดำเนินกิจกรรม 

    
 เม

.ย
. 

   
 พ

.ค
. 

  ม
ิ.ย

. 

   
 ก

.ค
. 

   
 ส

.ค
. 

   
 ก

. ย
. 

   
 ต

.ค
. 

   
 พ

.ย
. 

   
  ธ

.ค
. 

๖.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 

ส

√ 

        

๖ .๒  วางแผนการทำงานและ

กำหนดหน้าที่ 

ท

√ 

        

๖.๓ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน

การจัดกิจกรรม 

ท

√ 

        

๖.๔ จัดการดำเนินงานตามลำดับ

ขั้นตอน 

 √

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

ท

√ 

√

√ 

√

√ 

๖.๕ ประเมินและสรุปผล  

รายงานผลการจัดกิจกรรม 

     √ ท

√ 

√

√ 

√

√ 

 

 

 

 



 ๕๑ 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 เพ ื ่อให ้การจ ัดก ิจกรรม “การจ ัดการเร ียนการสอนแบบ Active Learning” เป ็นไปอย ่างม ี

ประสิทธิภาพจึงกำหนดวิธีการดำเนินงานตามลำดับ ดังนี้ 

 

 ๗.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 

 ๗.๓ กำหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งลำดับขั้นตอนในการจัด

กิจกรรม 

 ๗.๔ ดำเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และลำดับขั้นตอน  โดยกำหนดรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ได้แก่   

  ๗.๔.๑ มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก 

 ๗.๔.๒ มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ที่มีกิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างหลากหลาย 

 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

 ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

๑) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ๙.๑ การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก  

 ๙.๒ ผลคะแนนอักษรระดับของนักเรียนนายร้อยตามรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม

รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ คณาจารย์ของกองวิชาฯ มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก ให้นำไปสู่

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในแต่ละรายวิชาอันสอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 ๑๐.๒ นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ มีผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายในแต่ละรายวิชาอันสอดคล้องกับ

เป้าหมายของหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 

 

 

 



 ๕๒ 

การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นนร.กมส. 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๕๙ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 พ.อ.หญิง ดรรชนวรรณ เทศนธรรม 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์มีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปี

ที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ ที่สังกัดในกองวิชา ตามการเรียนการสอนหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เพื่อให้การ

ดูแลนักเรียนนายร้อยเป็นไปอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับ

นักเรียนนายร้อย และระหว่างนักเรียนนายร้อยในแต่ละชั้นปี กองวิชาฯ จึงจัดให้มีระบบการดูแลนักเรียน นาย

ร้อย โดยจำแนกออกเป็น ๕ กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 

 ๒.๑ กลุ่มภารกิจอาจารย์ฝ่ายปกครองกองวิชาฯ จัดให้มีคณาจารย์ควบคุมความประพฤติ ระเบียบวินัย 

ตลอดจนกำกับดูแลการลงโทษ ประสานงานการลงทัณฑ์ในกรณีต่างๆ กับกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ 

ตำแหน่งอาจารย์ฝ่ายปกครองนี้มีหน้าที่กำกับดูแลระเบียบวินัยทางทหาร ตรวจสอบความประพฤติที่สุ่มเสี่ยง

ต่อการผิดระเบียบวินัย อบรมตักเตือน ธำรงวินัยและชี้แจงในกรณีที่นักเรียนนายร้อยต้องถูกลงทัณฑ์ในฐาน

ความผิดที่ร้ายแรง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติที ่สำคัญแก่

ผู้บังคับบัญชาและกองวิชาฯ ในวาระการประชุมกองในแต่ละเดือน โดยการปฏิบัติเน้นให้เป็นไปตามระเบียบ 

วินัย ตลอดจนข้อบังคับของส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 ๒.๒ กลุ่มภารกิจกรรมการประจำชั้นและอาจารย์ประจำชั้นกองวิชาฯ ใช้คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำ

ชั้นเป็นพื้นฐานและจัดอาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ประจำชั้น ทำหน้าที่เป็นอาจารย์คู่ชั้นเรียน โดยจัดอาจารย์

ประจำชั้นตามความเหมาะสมที่มีการสอนรายวิชาประจำในชั้นปีนั ้นๆ ตำแหน่งกรรมการประจำชั้นและ

อาจารย์ประจำชั้นมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตนและความรับผิดชอบของนักเรียนนายร้อยในห้องเรียน ให้

คำปรึกษาแก่นักเรียนนายร้อยในทุกด้านตามกรอบหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์กับลูกศิษย์ รวมทั้งให้

ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม รายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญแก่ผู้บังคับบัญชาและกองวิชาฯ ในวาระการ

ประชุมกองในแต่ละเดือน โดยการปฏิบัติเน้นให้เป็นไปตามระเบียบ วินัย ตลอดจนข้อบังคับของส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 ๒.๓ กลุ่มภารกิจอาจารย์ที่ปรึกษากองวิชาฯ จัดอาจารย์ทุกนายเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักเรียน

นายร้อยในกองวิชาฯ โดยเปิดอิสระให้นักเรียนนายร้อยทุกนายสามารถเลือกปรึกษาอาจารย์ตามความประสงค์



 ๕๓ 

ของนักเรียนนายร้อยเป็นหลัก ทั ้งนี ้เพื ่อให้เกิดความสบายใจในการขอเข้ารับคำปรึกษาและตรงตาม

ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านของอาจารย์แต่ละท่าน ตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษานี้มีหน้าที่กำกับ

ดูแล ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนนายร้อยในทุกด้านตามกรอบหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์กับลูกศิษย์ 

รวมทั้งให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม รายงานผลการปฏิบัติที่สำคัญแก่ผู้บังคับบัญชาและกองวิชาฯ ใน

วาระการประชุมกองในแต่ละเดือน โดยการปฏิบัติเน้นให้เป็นไปตามระเบียบ วินัย ตลอดจนข้อบังคับของ ส่วน

การศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และได้รับคำแนะนำเพื่อการพฒันาในดา้นตา่งๆ 

เช่น อารมณ์ ทัศนคติ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพ 

 ๓.๒ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับนักเรียนนายร้อย 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 รายงานผลการเข้าพบนักเรียนนายร้อยที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

๕. เป้าหมาย 

 อย่างน้อยภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

 ๗.๑ คณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ ภายในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ร่วมประชุม เพื่อวางแผน

พัฒนา 



 ๕๔ 

 ๗.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนนายร้อย กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 ๗.๓ คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนนายร้อย กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ประจำปี

การศึกษา ๒๕๕๙ ดำเนินการตามแผน โดยมีการติดตาม กำกับดูแลความก้าวหน้าและรับทราบปัญหา

ข้อขัดข้องต่างๆ 

 ๗.๔ รวบรวมหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษากองวิชากฎหมายและ

สังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๗.๕ ประเมินผลแผนการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษากองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน 

 ๗.๖ เสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษากองวิชากฎหมาย

และสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมทั้งจัดทำของปีต่อไป 

 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 จัดให้มีการประเมินผลแผนงาน โดยสรุปผลการดำเนินงานของแผนการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

หลังจากการดำเนินงานเสร็จสิ้น และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของแผนการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กับ

เป้าหมายของแผนการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษากองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง

พัฒนาแผนการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในปีต่อไป 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาทุกนายได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และได้รับ

คำแนะนำการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น อารมณ์ ทัศนคติ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพ 

 ๑๐.๒ คณาจารย์และนักเรียนนายร้อยสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาได้สร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกัน 



 ๕๕ 

การตีพิมพ์ / เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ 

 ร.ท.หญิง นัฐพร เกียรติบัณฑิตกุล 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การวิจัยที่ได้รับการยอมรับและได้ตีพิมพ์ / เผยแพร่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้นั้น เป็นการสร้างความ

ภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจให้นนร. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในการศึกษาหาความรู้ด้านการวิจัยและ

ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับกองวิชา ดังนั้น กองวิชาจึง

มุ่งมั่นในการสนับสนุนให้นักเรียนนายร้อยผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าเพียงพอต่อการตีพิมพ์ / เผยแพร่ หรือนำไปใช้

ประโยชน์ รวมถึงการจัดหารและสนับสนุนให้เกิดการตีพิมพ์ / เผยแพร่ด้วย 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้ นนร.ได้ทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ จนสามารถนำไปตีพิมพ์ / เผยแพร่ ได้ 

 ๓.๒ เพื่อให้มีการพัฒนาให้เกิดงานวิจัยที่มีประโยชน์แก่ชุมชน สังคม กำลังพลและนนร. ตลอดจน

สามารถนำผลงานวิจัยที่นนร.เป็นผู้จัดทำขี้นไปประยุกต์ใช้ได้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับ นนร. 

 ๓.๓ เพื่อจัดหาแหล่งตีพิมพ์ / เผยแพร่งานวิจัยรวมถึงการนำงานวิจัยของ นนร. ไปใช้ประโยชน์ 

 ๓.๔ สร้างชื่อเสียงให้กับกองวิชาฯ และรร.จปร. 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนงานวิจัยของ นนร. ที่ได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่  

 

๕. เป้าหมาย 

 ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ 

 

๖.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

 กระตุ้นให้นนร.ทุ่มเทกับงานวิจัย จนพัฒนาเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการตีพิมพ์ / เผยแพร่

หรือการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยคณะทำงานจัดหาแหล่งตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยของ นนร. 



 ๕๖ 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙.  การติดตามประเมินผล 

 คณะทำงานคอยติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีการรายงานในที่ประชุม

กองวิชาเป็นระยะ 

 

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑  นนร.มีขวัญกำลังใจในการทำงาน 

 ๑๐.๒ ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ / เผยแพร่ หรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ๑๐.๓  สร้างชื่อเสียงให้กับนนร.และกองวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๗ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันทางวิชาการ 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 พ.ท.ถนัดกิจ ยามาลี 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยนักเรียนนายร้อยได้ม ีการศึกษาวิชาที ่ม ีห ัวข้อวิชากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

(International Humanitarian Law) ซึ่งเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ (ภาคสงคราม) ซึ่ง

องค์การกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เป็นองค์การรับผิดชอบและผู้ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมในกรณีที่เกิด

การขัดกันด้วยอาวุธและองค์การกาชาดระหว่างประเทศได้จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายมนุษยธรรม

ระหว่างประเทศ ณ สถาบันกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เมืองซานเลโม ประเทศอิตาลี โดยได้เชิญ

นักเรียนนายร้อยจากหลายประเทศมาร่วมการแข่งขัน ซึ่งได้เชิญโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นตัวแทน

ของนักเรียนนายร้อยของประเทศไทยจาก ๓ เหล่าทัพ ดังนั้นกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ จึงจัดทำ

โครงการส่งนักเรียนนายร้อยเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพื่อให้นักเรียนนาย

ร้อยได้แสดงศักยภาพด้านกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับนักเรียนนาย

ร้อยและโรงเรียนนายร้อยจากหลายประเทศ  

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยได้แสดงศักยภาพด้านการแข่งขันทางวิชาการ 

 ๓.๒ เพื ่อส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยได้แสดงศักยภาพด้านการแข่งขันทางวิชาการกฎหมาย

มนุษยธรรมระหว่างประเทศ (International Humanitarian Law) 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 

 

๕. เป้าหมาย 

 ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ ร้อยละ ๑๐๐ 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

 ๗.๑ คัดเลือกนักเรียนนายร้อยเข้าร่วมการแข่งขัน 



 ๕๘ 

 ๗.๒ เตรียมความพร้อมในด้านองค์ความรู้ทางกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

 ๗.๓ เตรียมเอกสารในการเดินทาง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการชาดระหว่างประเทศ 

(IRCR) 

 ๗.๔ ขออนุมัติตัวบุคคล (นักเรียนนายร้อยเข้าร่วมการแข่งขัน) กับกองทัพบก 

 ๗.๕ นักเรียนนายร้อยเข้าร่วมการแข่งขัน กมส.สกศ.รร.จปร. สรุปรายงานการแข่งขัน 

 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

 ได้รับการสนับสนุนให้ทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากคณะกรรมการชาดระหว่างประเทศ (ICRC) 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 จากผลการแข่งขันและการแสดงศักยภาพด้านวิชากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยได้แสดงศักยภาพทางวิชาการกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

 ๑๐.๒ นักเรียนนายร้อยได้แสดงถึงความสัมพันธ์ไมตรีกับนักเรียนนายร้อยจากนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕๙ 

การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 พ.ท.หญิง สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ 

 

๒.  หลักการและเหตุผล   

 กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีภารกิจหน้าที่

ในการให้ความรู้กับนักเรียนนายร้อยฯ ใน ๕ สาขาวิชาด้วยกัน ได้แก่ สาขารัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยา  สาขา

เศรษฐศาสตร์  สาขารัฐประศาสนศาสตร์  และสาขากฎหมาย ซึ่งแต่ละสาขาดังกล่าวถือเป็นสาขาความรู้ที่มี

ความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนโดยทั่วไป  เมื่อนนร.ได้สำเร็จการศึกษาจา

กรร.จปร. แล้ว เขาเหล่านี้มีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติการในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยสามารถประยุกต์ใช้

วิชาความรู้ที่ได้ศึกษาจากกองวิขาให้เข้ากับสถานการณ์การทำงานของตน ในสถานการณ์การทำงานดังกล่าว 

ศิษย์เก่าเหล่านี้จึงถือได้ว่าเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ กล่าวคือ ได้นำวิชาความรู้ที่มีไปร่วมพัฒนาประเทศ และในอีก

แง่หนึ่งคือ ได้รับประสบการณ์การทำงานจากสังคม ชุมชนที่ตนลงไปปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นความรู้ที่ไม่อาจได้รับ

ในห้องเรียน  ทางกองวิชาจึงเล็งเห็นถึงการให้โอกาสแก่ศิษย์เก่าของกองวิชาในการเข้ามาช่วยเหลือกองวิชาใน

ด้านต่าง ๆ ทั้งการให้ความรู้ และพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา เพื่อเป็น

การเปิดโลกทัศน์ให้แก่ นนร.รุ่นน้องให้มีช่องทางในการพัฒนาตนเองต่อไป 

 

๓.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องมีโอกาสพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน และช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ เพื่อความ

ผูกพันของศิษย์ในกองวิชา และเพื่อเปิดโอกาสให้มีช่องทางในการพัฒนา นนร.ของกองวิชา 

 

๔.  ตัวชี้วัด 

 จำนวนศิษย์เก่าที่มาใช้ความรู้ ฯลฯ 

 



 ๖๐ 

 

๕.  เป้าหมาย 

 ไม่น้อยกว่า ๓ คน/ปี 

 

๖.  ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ๑ พ.ค. ๖๐-๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗.  วิธีการดำเนินงาน 

 ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์คัดเลือกและติดต่อศิษย์เก่าของ กมส.สกศ.รร.จปร. เพื่อทาบทามมาให้

ความรู้ ฯลฯ ตามโครงการที่กำหนด 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙.  การติดตามและประเมินผล 

 ผู้รับผิดชอบโครงการสำรวจข้อมูลจากคณาจารย์ของ กมส.ฯ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ปลายภาค

การศึกษา 

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ นนร. ปัจจุบัน ได้รับความรู้จากศิษย์เก่า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานและพัฒนาตนเอง

ต่อไป 

 ๑๐.๒  นนร. ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีความรัก สามัคคี และต่อยอดในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ใน

อนาคต 

  



 ๖๑ 

โครงการ ฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กมส.สกศ.รร.จปร. 

      ๑.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการ พ.อ.หญิง พิมลพรรณ อุโฆษกิจ 

      ๑.๒ ที่ปรึกษาโครงการ 

             - พ.อ. ภาณุวัตร     อาดำ  ที่ปรึกษา 

         - พ.อ. เสรี   วงศ์ชุ่มใจ ที่ปรึกษา 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มี

เป้าหมายในการสร้าง นนร. ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ให้เป็นผู้มีความรู้และความสามารถทั้งด้าน

การทหารและการพัฒนา ตลอดจนมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประเทศและประชาชน  

กระบวนการหล่อหลอม นนร. ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรดังกล่าว จำเป็นจะต้องมีการ

จัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ นนร. ได้มีองค์ความรู้ มีประสบการณ์ และมีอุดมการณ์ พร้อมที่

จะเป็นนายทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ วิชาพัฒนาชุมชน เป็นวิชาที่กำหนดให้ นนร. ชั้นปี

ที่ ๓ ต้องฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน เป็นเวลา ๓๒ ชั่วโมง ตามข้อบังคับของหลักสูตร ฯ ซึ่งกองวิชา

กฎหมายและสังคมศาสตร์ได้จัดให้ นนร. ได้ฝึกปฏิบัติงานการด้านพัฒนาชุมชนเป็นประจำทุกปี  

พืน้ทีฝ่กึปฏบิตังิานดา้นการพฒันาชมุชน หรือห้องปฏิบัติการทางสังคมของ นนร. ที่สามารถตอบสนอง

ต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี คือ พื้นที่ตามแนวชายแดน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที ่อยู่ในความ

รับผิดชอบของทหาร ตามภารกิจในการป้องกันประเทศ ซึ่งในบริบทของสังคมปัจจุบัน ภารกิจดังกล่าวมุ่งเน้น

ด้านการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ดังนั้นพื้นที่ตามแนวชายแดนจึงเป็นพื้นที่ที่มีความ

เหมาะสมต่อการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนของ นนร. ซึ่ง นนร. ควรจะได้เรียนรู้แนวทางการสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือหมู่บ้านตามชายแดน รวมถึงได้มีโอกาสในการฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าว  

ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดชายแดนที่อยู่ไม่ไกลจาก รร.จปร. มากนัก โดยมีพรมแดนติดกับ

ประเทศกัมพูชา และมี กกล.บูรพา ทำหน้าที่รับผิดชอบการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนด้านนี้ ซึ่ง กกล.

บูรพา มีโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งตามแนวชายแดนหลายโครงการ ได้แก่ โครงการหมู่บ้าน

เข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนระยะที่ ๒ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรหมู่บ้านตามแนวชายแดน 

โครงการผืนป่าอาเซียน โครงการสร้างฝายต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ โครงการกีฬาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ

ประชาชนตามแนวชายแดน และโครงการออกกำลังประกอบดนตรี ดังนั้น การฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนา

ชุมชนของ นนร.ชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จึงมีความเหมาะสมที่



 ๖๒ 

จะใช้พื้นที่ จ.สระแก้ว เป็นห้องปฏิบัติการทางสังคมของ นนร. เพื่อให้ นนร. ได้ฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนา

ชุมชน 

 

๓.   วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑   เพื ่อให้  นนร. ได้มีโอกาสศึกษากระบวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาของหน่วยงานที ่

รับผิดชอบด้านการพัฒนาในพื้นที่  อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง  และ

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมด้านการพัฒนาในโอกาสที่เข้ารับราชการในหน่วยต่าง ๆ  ในอนาคต   ต่อไป 

 ๓.๒   เพื่อให้  นนร. ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง  

อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในชุมชน 

 ๓.๓   เพื่อให้  นนร. ได้ฝึกปฏิบัติงานและเสริมสร้างทักษะด้านการพัฒนาชุมชนร่วมกับชาวบ้าน ส่วน

ราชการในพื้นที่ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ตัว นนร.ทั้งยังสามารถสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่าง

ทหารกับประชาชน 

 ๓.๔   เพื่อสร้าง นนร.  ให้เป็นผู้ที ่มีจิตสำนึกสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม  อันจะเป็น

คุณสมบัติที่ดีของทหารนักพัฒนาในอนาคต 

 

๔.  ตัวชี้วัด 

 ความพึงพอใจของชุมชนที่ นนร.ลงไปฝึกปฎิบัติงาน 

 

๕ เป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจไม่ต่ำกว่า ๔.๕ จากคะแนนเต็ม ๕  

 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน  

 ๕ – ๑๒  พ.ย. ๖๐ 

 

 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 ๗.๑ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ กกล.บูรพา และวางแผนการ

ปฏิบัติร่วมกันในห้วงเดือน ก.ย. ๖๐ 

        ๗.๒ นำคณาจารย์และ นนร. ออกฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ อ. ตาพระยา 

จ.สระแก้ว ห้วงวันที่ ๘ – ๑๒ พ.ย. ๖๐ เป็นระยะเวลา ๕ วัน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 



 ๖๓ 

  ๗.๒.๑)  การรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของ กกล.บูรพา 

  ๗.๒.๒)  แบ่งกลุ่ม นนร. ออกเป็น ๕ กลุ่ม ๆ ละ ๖ นาย ฝึกปฏิบัติงานใน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ 

   ๑) บ้านแสง์  ต. ทัพเสด็จ  

   ๒) บ้านทัพเสรี  ต. ทัพเสด็จ 

   ๓) บ้านร่มไทร  ต. ทัพเสด็จ 

๔) บ้านทับทิมสยาม ๐๓  ต. ทัพไทย 

๕) บ้านเขาลูกช้าง ต. ตาพระยา 

  ๗.๒.๓)  จัด นนร. เข้าพักที่บ้านผู้นำชุมชน ตามหมู่บ้านข้างต้น ครัวเรือนละ ๑ นาย  

๗.๒.๔)  กำหนดแนวทางการฝึกปฏิบัติให้ นนร.  

๑) ศึกษาประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหรือชุมชน 

๒) เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน 

๓) ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยทหารในพื้นที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

๔) ถอดบทเรียนจากการฝึกปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน 

๗.๓ ประเมิน และสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 

  ๗.๔ รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อ รร.จปร. 

 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

 ขอรับการสนับสนุนจาก  กทพ.รร.จปร.รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๘,๘๘๐ บาท ดังนี้ 

  ๘.๑ ค่าตอบแทน   จำนวน ๑๗,๘๘๐  บาท 

๘.๒ ค่าใช้สอย   จำนวน  ๘๑,๐๐๐  บาท 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ประเมินผลสำเร็จของกิจกรรม และความพึงพอใจของ นนร. และชุมชน 

 



 ๖๔ 

๑๐.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ นนร. ได้รับรู้   เข้าใจ  และเข้าถึงวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชน  สภาพปัญหาและความ

ต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 

 ๑๐.๒ ทำให้ นนร. มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นนายทหารนักพัฒนาที่ดีและ

สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ  

ต่อไป 

 ๑๐.๓  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างทหารกับชุมชนและส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ฝึก

ปฏิบัติงาน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖๕ 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย นนร. 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

 ๑.๑ พ.อ. ภาณุวัตร อาดำ  ที่ปรึกษา 

 ๑.๒ พ.อ.หญิง สาธนี  แก้วสืบ  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ๒.๑ ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๑๔ กำหนด

อำนาจและหน้าที่กระทรวงกลาโหมและหน้าที่ของกองทัพบกไว้ว่า "กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมกำลังทางบก 

และป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ" 

 ๒.๒ ตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ

กองทัพบกได้รับมอบนโยบายเฉพาะโดยมีหน้าที่ ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อย เพื่อสำเร็จเป็น

นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ 

 ๒.๒.๑ เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นำที่ดี มีวินัย มีความกล้า

หาญ เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตน เพื่อชาติและประชาชน 

        ๒.๒.๒ มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและ

ทางยุทธวิธี สามารถเป็นผู้นาการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกาลังรบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        ๒.๒.๓ มีความมุ ่งมั ่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ 

ตลอดจนการอุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

        ๒.๒.๔ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนา

และดารงความเข้มแข็ง ของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กาลังพลใน

หน่วยงานของตน รวมทั้งมีจิตสานึก/สัญชาตญาณในการรบ 

        ๒.๒.๕ มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

สังคมศาสตร์และอักษรศาสตร์ เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ

กองทัพบก และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

        ๒.๒.๖ มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ๒.๓ สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยขึ้นตรง รร.จปร. มีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาอบรมแก่นักเรียนนาย

ร้อยให้มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา แต่ในกระบวนผลิตนายทหารหลักของกองทัพบกนั้น หน่วย

ในสังกัด รร.จปร. ทุกหน่วยต้องมีส่วนร่วม ทั้งหน่วยที่มีหน้าที่โดยตรง และหน่วยที่มีหน้าที่ในการสนับสนุน  

 กมส. สกศ.รร.จปร. เป็นกองวิชาของ สกศ.รร.จปร. ที่มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรมแก่ นนร. ให้มีความรู้

ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เพื่อให้ได้นายทหารสัญญาบัตรหลักของ



 ๖๖ 

กองทัพบกที่เพรียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รวมทั้ง

มีระเบียบวินัย กมส.ฯ จึงจัดกิจกรรมอบรม นนร. ในการรวมแถวเคารพธงชาติ ก่อนเข้าห้องเรียน ประมาณ ๕ 

นาที เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริธรรม และระเบียบวินัย 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ ๒-๔ สาขาสังคมศาสตร์

เพื่อการพัฒนา 

 ๓.๒ เพื่อให้ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เมื่อสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหาร    สัญญาบัตร

หลักของกองทัพบกเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยที่ดี 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 รายงานผลการดำเนินงาน  

 

 ๕. เป้าหมาย 

 ๑ ครั้ง/เดือน 

 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

  ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

 กิจกรรม : ห้านาทีหน้าแถว 

 ๗.๑ วางแผนกำหนดหัวข้อ หรือเรื่องที่เหมาะสมในการอบรมหน้าก่อนเข้าห้องเรียน ประมาณ ๕ นาที 

โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรม คือ การอบรมโดยอาจารย์ที่รับผิดชอบ และการพูด/อบรมหน้าแถวของ นนร.ชั้นปีที่ 

๒-๔  

 ๗.๒ กำหนดผู้รับผิดชอบในการอบรม (อาจารย์) และ การพูด/อบรมหน้าแถว (นนร.ชั้นปีที่ ๒-๔)  

 ๗.๓ ดำเนินการอบรม/พูดหน้าแถวตามหัวข้อหรือเรื่อง วันเวลาที่กำหนด 

 ๗.๔ สรุปผลและประเมินผล 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 -  

 

 



 ๖๗ 

๙. การติดตามและประเมินผล 

 ทำการตรวจสอบและประเมินผลด้วยการสังเกตทุกครั้งที่มีการอบรมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และทำ

การประเมินผล สรุปผล เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นนร.ชั้นปีที่ ๒-๔ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริธรรม และมีระเบียบ

วินัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖๘ 

โครงการ เสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำแก่ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

๑.  หน่วยเจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ :  

  ๑.๑  พ.อ.ภาณุวัตร อาดำ ที่ปรึกษา 

  ๑.๒  พ.อ.ยุทธพงษ์ วงศ์อำมาตย ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๒.  หลักการและเหตุผล 

  ๒.๑  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๑๔ กำหนด

อำนาจและหน้าที่กระทรวงกลาโหมและหน้าที่ของกองทัพบกไว้ว่า "กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมกำลังทางบก 

และป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ" 

  ๒.๒  ตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ

กองทัพบกได้รับมอบนโยบายเฉพาะโดยมีหน้าที่ ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อย เพื่อสำเร็จเป็น

นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” คือ 

    ๒.๒.๑ เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นาที่ดี มีวินัย มีความกล้าหาญ 

เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตน เพื่อชาติและประชาชน 

    ๒.๒.๒ มีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธ ี

สามารถเป็นผู้นาการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกาลังรบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๒.๒.๓ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ ตลอดจนการ

อุทิศตนเพื่อความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 

    ๒.๒.๔ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดารง

ความเข้มแข็ง ของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กาลังพลในหน่วยงานของตน 

รวมทั้งมีจิตสานึก/สัญชาตญาณในการรบ 

    ๒.๒.๕ มีพื ้นฐานความรู ้วิทยาการระดับอุดมศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร ์

สังคมศาสตร์และอักษรศาสตร์ เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญาบัตรหลักของ

กองทัพบก และมีพื้นฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 

    ๒.๒.๖ มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 

  ๒.๓  สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยข้ึนตรง รร.จปร. มีหน้าท่ีหลักในการจัดการศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยให้

มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระบวนผลิตนายทหารหลักของกองทัพบกนั้น หน่วยในสังกัด 

รร.จปร.ทุกหน่วยต้องมีส่วนร่วม ทั้งหน่วยที่มีหน้าที่โดยตรง และให้การสนับสนุน กมส.สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่

หลักเพื่อให้การศึกษา อบรมแก่ นนร. ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

และยังมีหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนการอบรมปลูกฝัง นนร. ให้เป็นผู้มีลักษณะผู้นำที่ดีพร้อมที่จะรับใช้ชาติ 



 ๖๙ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน กมส.ฯ จึงจัดกิจกรรมทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อ

เป็นการเสริมสร้างให้ นนร. มีคุณลักษณะผู้นำ ๑๔ ประการ คือ 

๑.  ลักษณะท่าทาง  ๖.  ความกระตือรือร้น ๑๑. ความรอบรู้ 

๒.  ความกล้าหาญ  ๗.  ความริเริ่ม ๑๒. ความจงรักภักด ี

๓.  ความเด็ดขาด  ๘.  ความซื่อสัตย์สุจริต ๑๓. ความรู้จักกาลเทศะ 

๔.  ความไว้เนื้อเชื่อใจ  ๙.  ความพินิจพิเคราะห์ ๑๔. ความไม่เห็นแก่ตัว 

๕.  ความอดทน ๑๐. ความยุติธรรม  

 

๓. วัตถุประสงค์ 

  - เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำที่ดี ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ ๒ - ๔ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  

 

๔.  ตัวชี้วัด 

  - จำนวนคร้ังท่ีมีการอบรมหน้าแถวในช่วงเวลาการเคารพธงชาติของนนร. ช้ันปีท่ี ๒ - ๔ สาขาสังคมศาสตร์

เพ่ือการพัฒนา 

 

๕. เป้าหมาย 

  - ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้งฝสัปดาห์ 

 

๖.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  -  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

   ๗.๑  อาจารย์ผู้สอนของ กมส.ฯ ทุกท่าน ควบคุม ดูแล อบรม นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ให้มีคุณลักษณะผู้นำที่ดี ๑๔ ประการ ทั้งในชั้นเรียนและหน้าแถว 

   ๗.๒  อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาของ กมส.ฯ ประเมินคุณลักษณะผู้นำของ นนร. แต่ละนาย/ภายในตอน 

ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

   ๗.๓  นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ชั้นปีที่ ๒ - ๔ ทุกนาย ประเมินคุณลักษณะผู้นำของ 

นนร. แต่ละนาย/ภายในตอน ทั้งภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 



 ๗๐ 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

  - 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

   - ตามแบบประเมินคุณลักษณะผู้นำ ๑๔ ประการของ นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ภาค

การศึกษาที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเมินโดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชา และ นนร. ภายในแต่ละตอน  

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   - นนร. สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนามีคุณลักษณะผู้นำที่ดี อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของกองทัพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๑ 

การจัดพิธีปฐมนิเทศ: วันทาบูชาคร ู

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 พ.อ.หญิง อาภัสรา สารลักษณ์  

  

๒. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยนักเรียนนายร้อยตามความรับผิดชอบของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ส่วนการศึกษา 

ชั้นปีที่ ๒-๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ต้องศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดย

การเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว ล้วนเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่สำคัญ ทั้งนี้การเรียน

การสอนซึ่งเป็นไปตามหมวดวิชาทางสังคมศาสตร์นั้น มีความแตกต่างจากวิชาพื้นฐานของนักเรียนนายร้อยชั้น

ปีที่ ๑ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานเบื้องต้นด้านการคิดคำนวณเป็นหลัก ตลอดจนการทำความเข้าใจแต่ละวิชาที่

มีลำดับขั้นตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ นนร. ต้องสามารถมองภาพรวมของการศึกษาทั้งหมดได้ จึงเป็นปัจจัย

สำคัญที่กองวิชาฯ ต้องทำความเข้าใจกับนนร. ในสังกัด เพื่อเป็นการร่วมมือกันในระบบการศึกษา โดยมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ไปที่นนร. เป็นสำคัญ  

 นอกจากนี้สำหรับนนร. ชั้นปีที่ ๒ ที่เริ่มเข้ามาศึกษาในกองวิชาฯ ต้องมีความเข้าใจต่อการวางระบบ

การศึกษาของกองวิชาฯ โดยผ่านการแนะนำและการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของกองวิชา 

การเสริมสร้างให้เกิดปฏิสัมพันธ์ มีการวางตัวที่ดีและเหมาะสมถูกกาลเทศะ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตนต่อครู

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่ รุ่นเพื่อน และรุ่นน้องนอกกองวิชาฯ รวมทั้ง นนร. ชั้นปีที่ ๒-๕ ที่ต้องปรับพฤติกรรม

การวางตัวในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ของกองวิชาด้วย 

 ทั้งนี้กองวิชาฯ ได้คำนึงถึงการสืบสานประเพณีไทยที่สำคัญ โดยมีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์

ระหว่างคณาจารย์กับลูกศิษย์ จึงได้จัดกิจกรรม “วันทาบูชาครู” เพื่อเป็นการมุ่งเน้นให้ นนร. มีพื้นฐานแห่ง

ความยึดมั่นกตัญญูกตเวทิตาคุณต่อครูอาจารย์ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่า นนร. ได้มอบตัวเป็นผู้ที่จะ

พร้อมน้อมรับคำสั่งสอน อนึ่งในการนี้กองวิชาฯ จะไม่จัดกิจกรรมหรือพิธีการไหว้ครูในลักษณะซ้ำซ้อนกับ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื่องจากเป็นการไม่เหมาะสม แต่หากใช้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการมอบ

พวงมาลัยแด่ครูอาจารย์และตั้งมโนสำนึกในความเป็นศิษย์เป็นครูเท่านั้น ซึ่งเป็นการสืบสานค่านิยมและ

ประเพณีอันดีงามของไทย รวมทั้งกล่อมเกลาจิตใจบุคคลากรในระบบการศึกษาให้ตั้งอยู่ในสุจริตตามครรลองที่

เหมาะสมอีกด้วย 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับหลักการ โครงการและเนื ้อหาวิชาการตามหลักสูตร

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการทหาร 



 ๗๒ 

 ๓.๒ เพื่อให้ นนร. ของกองวิชาฯ แสดงความนอบน้อมมอบตัวเป็นศิษย์ต่อคณาจารย์ผู ้ประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรู้ในกิจกรรมไหว้ครู 

 ๓.๓ เพื่อให้ นนร. ชั้นปีที่ ๒ รู้จักคณาจารย์ในกองวิชาฯ และสร้างสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องใน

กองวิชาฯ 

 

๔. ตัวชี้วัด 

  ให้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศแก่ นนร. ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๕. เป้าหมาย 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีการจัดกิจกรรม ๑ ครั้ง 

 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

ขั้นตอน 

การดำเนินกิจกรรม 

    
 เม

.ย
. 

   
 พ

.ค
. 

  ม
ิ.ย

. 

   
 ก

.ค
. 

   
 ส

.ค
. 

   
 ก

. ย
. 

   
 ต

.ค
. 

   
 พ

.ย
. 

   
  ธ

.ค
. 

๖.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 

ส

√ 

        

๖ .๒  วางแผนการทำงานและ

กำหนดหน้าที่ 

ท

√ 

        

๖.๓ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน

การจัดกิจกรรม 

ท

√ 

        

๖.๔ จัดพิธีตามลำดับขั้นตอน 

 

 ท

√ 

       

๖.๕ ประเมินและสรุปผล  

รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 ท

√ 

       

 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 เพื่อให้การจัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศ : วันทาบูชาครู” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดวิธีการ

ดำเนินงานตามลำดับ ดังนี้ 

 ๗.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 



 ๗๓ 

 ๗.๓ กำหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งลำดับขั้นตอนในการจัด

กิจกรรม 

 ๗.๔ ดำเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และลำดับขั้นตอนตามที่กำหนด 

 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายการ ดังนี้ 

๑) ค่าเครื่องดื่ม  ๔๐๐.๐๐  บาท 

๒) อาหารว่าง  ๖๐๐.๐๐  บาท 

หมายเหต ุใช้สถานที่การจัดกิจกรรมในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ๙.๑ การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

 ๙.๒ รวบรวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟังการปฐมนิเทศและพิธีไหว้ครู 

 ๙.๓ รวบรวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานจัดเลี้ยง 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ มีความรู้และความเข้าใจเบื้องต้น

เกี่ยวกับกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ บุคลากรของกองวิชาฯ หลักสูตรและเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร

การศึกษา การจัดโครงการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป้าหมายและนโยบายของกองวิชาฯ 

 ๑๐.๒ มีการแลกเปลี่ยนสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์นนร.ของกองวิชาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๔ 

การจัดพิธี ปัจฉิมนิเทศ 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 พ.อ.หญิง อาภัสรา สารลักษณ์  

  

๒. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ ของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผู้ที่

จะสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ซึ่งถือเป็นผลผลิตที่น่าภาคภูมิใจของกองวิชาฯ 

ดังนั้นกองวิชาฯ จึงได้จัดพิธีปัจฉมินเิทศและบายศรสีูข่วญั ผกูขอ้มอือวยพรใหแ้ก ่นนร. ชัน้ปทีี ่๕ เนื่องจากเป็น

การสานความสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์ เปิดโอกาสให้ นนร. ชั้นปีที่ ๔ ได้แสดงมุทิตาจิต ขอขมาลาโทษแด่ครู

อาจารย์ เพื่อจะได้เป็นขวัญและกำลังใจติดตัวไปยามรับราชการ ทั้งยังเป็นการเตือนสติแนะแนวทางในการ

ปฏิบัติราชการในอนาคต เป็นการอบรมเชิงจิตวิทยาให้ นนร. ชั้นปี่ที่ ๕ และ นนร. ชั้นปีที่ ๒, ๓ และ ๔ ที่เข้า

ร่วมพิธีได้ยึดมั่นในคุณธรรมกตัญญู รู้จักสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย  

 ทั้งนี้ในส่วนของ นนร. รุ่นพี่และรุ่นน้อง จะใช้โอกาสในการเข้าร่วมพิธีกล่าวความในใจซึ่งกันและกัน 

เป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง อีกทั้งยังเป็นการแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกัน ถือเป็นการมอบ

หน้าที่ของพี่ นนร. ชั้นปีที่ ๕ ให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ ๒, ๓ และ ๔ ต่อไป ความสัมพันธ์แบบพี่น้องที่ได้เข้าร่วมพิธี

ปัจฉิมนิเทศผูกข้อมือบายศรีสู่ขวัญนี้ ยังเป็นการสะท้อนให้ นนร. ของกองวิชาฯ มีความเข้าใจในวิถีทางแห่ง

วัฒนธรรมอีกประการหนึ่งด้วย ดังนั้นกองวิชาฯ จึงกาหนดให้มีการจัดพิธีดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพื่อให้ นนร. ชั้นปีที่ ๔ ขอขมาแด่คณาจารย์ก่อนที่จะจบการศึกษาออกไปรับราชการในอนาคต  

๓.๒ เพื่อให้คณาจารย์กล่าวคามงคลอวยพรและผูกข้อมือเรียกขวัญให้แก่ นนร. ชั้นปีที่ ๔ พร้อมกับ

ตอกย้ำอุดมการณ์ในการทางานต่อการธำรงรักษาสถาบันหลักของประเทศ  

 ๓.๓ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยระหว่างคณาจารย์ กับ นนร. 

 

๔. ตัวชี้วัด 

  ให้มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่ นนร. ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๕. เป้าหมาย 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีการจัดกิจกรรม ๑ ครั้ง 

 



 ๗๕ 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

ขั้นตอน 

การดำเนินกิจกรรม 

 เม
.ย

. 

 พ
.ค

. 

มิ.
ย.

 

 ก
.ค

. 

 ส
.ค

. 

 ก
. ย

. 

 ต
.ค

. 

 พ
.ย

. 

 ธ
.ค

. 

๖.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ ส

√ 

        

๖ .๒  วางแผนการทำงานและ

กำหนดหน้าที่ 

ท

√ 

        

๖.๓ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน

การจัดกิจกรรม 

ท

√ 

        

๖.๔ จัดพิธีตามลำดับขั้นตอน         ท

√ ๖.๕ ประเมินและสรุปผล  

รายงานผลการจัดกิจกรรม 

        ท

√ 

 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 เพื่อให้การจัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศ : อำลาอาลัย” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดวิธีการ

ดำเนินงานตามลำดับ ดังนี้ 

 ๗.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 

 ๗.๓ กำหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งลำดับขั้นตอนในการจัด

กิจกรรม 

 ๗.๔ ดำเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และลำดับขั้นตอนตามที่กำหนด 

 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน  

 ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ตามรายการ ดังนี้ 

 ๑) ค่าเครื่องดื่ม  ๔๐๐.๐๐  บาท 

 ๒) อาหารว่าง  ๖๐๐.๐๐  บาท 

หมายเหต ุใช้สถานที่การจัดกิจกรรมในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ๙.๑ การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

 ๙.๒ รวบรวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีอำลาอาลัย 

 ๙.๓ รวบรวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานจัดเลี้ยง 



 ๗๖ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๔ มีอุดมการณ์และขวัญกฎลังใจในการออกไปรับราชการในอนาคต  

๑๐.๒ การแลกเปลี่ยนสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ  

๑๐.๓ นนร. ของกองวิชาฯ มีสัมพันธ์อันดีต่อกันมีความผูกพันและตระหนักถึงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี

ของไทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๗ 

โครงการ พัฒนาตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน  

ประกอบแผนการปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑.  หน่วยเจ้าของโครงการ  

 พ.อ.หญิง ฉัตรแก้ว บุลสุข  

 

๒.  หลักการและเหตุผล 

รร.จปร. มีหน้าที่ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพ  

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งทางด้านการศึกษา ทำหน้าที่ในการให้การศึกษา 

เพื่อเป็นการเตรียม นนร.ให้มีความรู้ความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

อย่างแท้จริง 

จากความสำคัญของการศึกษาของนนร. และภารกิจที่มากมายของ นนร. ทางกองวิชาฯ ตระหนักได้

ว่า การเรียนการสอนจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุด จึงมีแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถด้าน

ตำราและเอกสารประกอบการสอนให้มีความทันสมัยและเพียงพอ เนื่องจาก นนร. จะได้มีโอกาสในการใช้

ทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษาได้ทุกเวลาที่ต้องการ จนมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท ้ทำให้การ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ จึงสมควรที่จะสนับสนุนให้มีการพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการสอน 

 

๓.  วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาตำราและเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละวิชาของกองวิชาฯ ให้มีความทันสมัย 

เหมาะสมและมีคุณภาพในการใช้สอน นนร.ซึ่งมีภารกิจมากมายโดยให้มีความทัดเทียมกับสถาบันการศึกษา

ภายนอก 

 

๔.  ตัวชี้วัด 

จำนวนตำราหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ได้รับการพัฒนา 

 

๕.  เป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

 

๖.  ระยะเวลาในการดำเนินการ 

๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

 



 ๗๘ 

๗.  วิธีการดำเนินการ 

๗.๑  ประชาสัมพันธ์ และเตือนให้อาจารย์ที่จัดทำและพัฒนาเอกสารและตำรา จัดส่งพิมพ์ เพื่อใช้ใน

การเรียนการสอน  

๗.๒  อำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ธุรการผู้ดำเนินการพิมพ์และทำรูปเล่ม 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน  

 - 

 

๙.  การติดตามและประเมินผล 

สำรวจจำนวนวิชาที่มีการใช้เอกสารการสอนหรือตำราที่มีมาตรฐาน และจำนวนตำราหรือเอกสารการ

สอนที่ได้มีการพัฒนาใหม่ 

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นนร. มีตำราและเอกสารประกอบการสอนประกอบการศึกษา สามารถส่งผลให้มีความรู้และความ

เข้าใจในวิชาที่ได้เรียนมากยิ่งขึ้นภายใต้สภาวะที่มีภาระกิจมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗๙ 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

ประกอบแผนการปฏิบัติราชการกมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑) พ.อ.หญิง ฉัตรแก้ว  บุลสุข 

 

๒.หลักการและเหตุผล 

สื่อการเรียนการสอนเป็นปัจจัยที่ช่วยผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งช่วยทำให้เกิดแรงจูงใจแก่

ผู ้เร ียนได้มีความสนใจในเนื ้อหาที ่อาจารย์ผู ้สอนได้ถ่ายทอด จึงเป็นปัจจัยที ่ทำให้การเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพ จึงสมควรที่จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 

๓.วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม 

 

๔. ตัวชี้วัด 

ความพร้อมของสื่อการเรียนการสอน 

 

๕. เป้าหมาย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐  

 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ  

๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วิธีดำเนินการ 

ประชาสัมพันธ์ และเตือนให้อาจารย์ที่จัดทำสื่อ จัดทำเพื่อใช้ในการสอน  

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 – 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

สำรวจจำนวนวิชาที่มีการใช้สื่อการเรียนการสอน และจำนวนสื่อที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ 

 



 ๘๐ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นนร.มีสื่อการเรียน สามารถส่งผลให้มีความรู้และความเข้าใจในวิชาที่ได้เรียนง่ายยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๑ 

โครงการส่งผู้บริหาร/ อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ 

ประกอบแผนการปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ / ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๑.๑ พ.อ.ภาณุวัตร อาดำ    

๑.๒ พ.อ.เสรี  วงศ์ชุ่มใจ   

๑.๓ พ.ท.หญิง ออมณี โรจนาปิยาวงศ ์   

 

๒. หลักการและเหตุผล 

กมส .สกศ .รร .จปร . ร ับผิดชอบการเร ียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ร ัฐศาสตร์ ร ัฐประศาสนศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย ให้กับ นนร. ซึ่งสาขาวิชาที่หลากหลายถึง ๕ สาขาวิชานี้ ทำให้ความรับผิดชอบ

ของกองวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในด้านต่างๆ มีความหลากหลายและรอบด้าน จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง

พัฒนาบุคลากรของกองวิชาให้มีความรู้ความสามารถ มีการได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึง

องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยกองวิชาฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการส่งผู้บริหารและ

อาจารย์เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา กับหน่วยงานภายใน กห. และภายนอก กห. ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการสอน นนร. และ

การปฏิบัติงานอื่นๆ ให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

      ๓.๑ ผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ได้เพิ่มพูนศักยภาพและการพัฒนาตนเอง    

      ๓.๒ ผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ มีการได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึงองค์ความรู้

ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอื่นๆ  

 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ที่เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา 

 

๕. เป้าหมาย 

 จำนวนผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ที่เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาไม่น้อยกว่า ๕ นายใน

แต่ละปีการศึกษา 

 

 



 ๘๒ 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ :  

 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๗. วิธีการดำเนินการ 

 กมส.สกศ.รร.จปร. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ทราบถึงการประชุม อบรม 

สัมมนา รวมถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่หน่วยงานภายใน กห. และภายนอก กห. ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศจัดขึ้น โดยประสานการปฏิบัติและขออนุมัติให้ทันห้วงเวลา 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

  งบประมาณตามจำนวนผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ที่เข้ารับการประชุม อบรม สัมมนา 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ประเมินจากจำนวนผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ที่เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา  

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ได้เพิ่มพูนศักยภาพและการพัฒนาตนเอง 

 ๑๐.๒ ผู้บริหารและอาจารย์ กมส.ฯ ได้รับความรู้  ความคิด และองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการเรียน

การสอน นนร.และการปฏิบัติงานอื่นๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๓ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน  

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบ 

 พ.อ.หญิง วิลาสินี  ตรัยอนงค์ภัทร์   

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เนื ่องด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีโครงการส่งเสริมทรัพยากรบุคคลให้มีการพัฒนา

ศักยภาพของกำลังพล กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์จึงจัดหากิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่ง

สนับสนุนแนวทางการผลิตบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในสายงาน โดยใช้กิจกรรมการ

อบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับ  

 ซึ ่งในโครงการนี ้จะสนับสนุนให้บุคลากรของกองวิชาฯได้มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของตน 

นอกจากนี้โครงการดังกล่าวได้เป็นส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านการประมวลความคิดและต่อยอดองค์

ความรู้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการทำงาน รวมไปถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆที่ทันสมัยและจะเป็น

ประโยชน์กับหน้าที่ที่ได้รับในกองวิชาฯ  

 ดังนั้นกองวิชาฯ จึงเห็นสมควรที่จัดกิจกรรมดังกล่าวเข้ากับการส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/

ทัศนศึกษา/ดูงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อให้กำลังพลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นผู้ที่มี

ศักยภาพอันจะนำไปสู่การเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากที่สุด   

 

๓. วัตถุประสงค์ 

      ๓.๑ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของกองวิชาฯ ได้เพิ่มพูนศักยภาพและการพัฒนาตนเอง รวมไปถึงการ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานอื่นๆ  

 

๔. เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จ 

 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

 

๕. เป้าหมาย 

 ไม่น้อยกว่า ๑ นาย 

 

 

 

 



 ๘๔ 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 

ขั้นตอน 

การดำเนินกิจกรรม 

    
 เม

.ย
. 

   
 พ

.ค
. 

  ม
ิ.ย

. 

   
 ก

.ค
. 

   
 ส

.ค
. 

   
 ก

. ย
. 

   
 ต

.ค
. 

   
 พ

.ย
. 

   
  ธ

.ค
. 

๖.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 

ส

√ 

        

๖ .๒  วางแผนการทำงานและ

กำหนดหน้าที่ 

ท

√ 

        

๖.๓ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน

การจัดกิจกรรม 

ท

√ 

        

๖.๔ จัดพิธีตามลำดับขั้นตอน 

 

 ท

√ 

       

๖.๕ ประเมินและสรุปผล  

รายงานผลการจัดกิจกรรม 

 ท

√ 

       

 

หมายเหตุ วันและเวลาในการดำเนินกิจกรรมอยู่ในห้วงระหว่างการอบรม ทัศนศึกษาและดูงานของบุคลากรใน

กองวิชาฯ โดยสามารถปรับเปลี่ยนวันและเวลาตามความเหมาะสม  

 

๗.วิธีการดำเนินงาน 

 ๗.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 

 ๗.๓ กำหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งลำดับขั้นตอนในการจัด

กิจกรรม 

 ๗.๔ ดำเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และลำดับขั้นตอนตามที่กำหนด 

 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 งบประมาณตามจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนของกองวิชาฯที่เข้าร่วมการอบรม ทัศนศึกษาและดูงาน 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ประเมินจากจำนวนบุคลากรสายสนับสนุนของกองวิชาฯที่เข้าร่วมการอบรม ทัศนศึกษาและดูงาน 



 ๘๕ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 บุคลากรสายสนับสนุนของกองวิชาฯมีความเข้าใจ และได้รับความรู้จากการไปทัศนศึกษา/ดูงาน/ 

อบรม เพื่อนำมาใช้ในการส่งเสริมศักยภาพของกองวิชาต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘๖ 

การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 พ.ท.หญิง สิริกาญจน์  เอี่ยมอาจหาญ 

 

๒.  หลักการและเหตุผล   

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจาก

บุคคลภายนอกทั่วไป ทำให้บุคลากรของสถาบันแห่งนี้ต้องมีความพยายามในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

นอกจากความพยายามในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และคุณวุฒิให้สูงยิ่งขึ้น คณาจารย์ของสถาบันมีความ

จำเป็นต้องพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณสมบัติทางวิชาการให้มีความแกร่งกล้ามาก

ยิ่งขึ้น  กมส. จึงมีนโยบายในการสนับสนุน ผลักดันให้คณาจารย์ของกองวิชา ได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการ

จนถึงกระบวนการการได้รับการตีพิมพ์ผลงานดังกล่าวทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  

 

๓.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ของกองวิชา มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก ระดับชาติ

และนานาชาติเพื่อการพัฒนานักวิจัย 

 

๔.  เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จ 

 จำนวนผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ 

 

๕.  เป้าหมาย 

 ไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน/ปี 

 



 ๘๗ 

๖.  ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ๑ พ.ค. ๖๐-๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗.  วิธีการดำเนินงาน 

 ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ทำวิจัยและตีพิมพ์ผลงาน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 

๘.  งบประมาณและทรัพยากร 

 - 

 

๙.  การติดตามและประเมินผล 

 ผู้รับผิดชอบโครงการสำรวจข้อมูลจากคณาจารย์ของ กมส.ฯ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ปลายภาค

การศึกษา 

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑  มีคณาจารย์สนใจทำงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานอย่างต่อเนื่อง 

 ๑๐.๒  กองวิชามีความเข้มแข็งทางวิชาการมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 



 ๘๘ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑. เจ้าของโครงการ  

 พ.ต.หญิง ณริตศา สายสอาด 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการบริการวิชาการนับว่าเป็นภารกิจที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น เพราะคณาจารย์ในแต่ละ

สาขาวิชาย่อมมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน การที่สถาบันอุดมศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกระบวน

ทัศน์ทางวิชาการต่อกัน ย่อมส่งผลดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะจะได้ทำให้ผู้เรียนสามารถเติม

เต็มประสบการณ์และได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆ นอกจากในด้านการเรียนการสอนแล้ว คณาจารย์ผู้ที่

มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขายังสามารถเป็นที่ปรึกษาในเรื่องที่ตนมีความถนัดหรือเชี่ยวชาญในการพัฒนา

และสรรค์สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ  

 ด้วยเหตุนี้ กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์มีหน้าที่ต้องบริการทางวิชาการให้แก่สังคม โดยแบ่งการ

บริการเป็น ๔ ด้าน ประกอบด้วย การบริการทางวิชาการ การบริการชุมชน การวิจัยและพัฒนา และการทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรม กองวิชาจึงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และได้จัดโครงการสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยน 

บริการ และสนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันก็

เพื่อช่วยทำให้กำลังพลของ กมส.สกศ.รร.จปร. ได้ใช้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และนำความรู้ 

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการจากโครงการนี้กลับมาพัฒนาการสอนหรือการวิจัยของ กมส.สก

ศ.รร.จปร. ต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื ่อบริการทางวิชาการแก่โรงเรียนในระดับมัธยม รวมไปถึงสถาบันระดับอุดมศึกษาหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้จากการให้บริการนั้นกลับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและหรือการ

วิจัยของกมส.สกศ.รร.จปร. 

 ๓.๒ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมมือตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาการต่างๆ กับ

หน่วยงานและหรือสถาบันภายนอก 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 ระดับความพึงของหน่วยงานหรือผู้รับบริการ อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี 

 



 ๘๙ 

๕. เป้าหมาย 

 หน่วยงานหรือผู้รับบริการที่ได้รับบริการทางวิชาการเกิดความพึงพอใจ โดยมีระดับความพึงพอใจไม่

น้อยกว่า ๔ คะแนน จากทั้งหมด ๕ คะแนน 

 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ   

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

 ๗.๑ หน่วยงานภายนอกมีหนังสือเชิญให้ไปบริการทางวิชาการ 

 ๗.๒ เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติจาก รร.จปร.แล้วจึงออกไปบริการทางวิชาการ 

 ๗.๓ ประเมินผลความพึงพอใจในการบริการทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอกหรือผู้รับบริการ และ

การนำความรู้กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน   

 -   

 

๙. การประเมินผล    

 ๙.๑ การใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินจากความพึงพอใจของผู้รับการบริการางวิชาการและวิชาชีพ 

 ๙.๒ การพัฒนาเนื้อหาวิชาและการวิจัย 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

 หน่วยงานหรือผู้เข้ารับบริการที่รับบริการทางวิชาการเกิดความพึงพอใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙๐ 

โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/

กรรมการวิทยานิพนธ์ฯ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ 

 พ.ท.หญิง อารีย์วรรณ  สุทธิพงศ์พันธ์ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการบริการวิชาการนับว่าเป็นภารกิจที่ทวีความสำคัญยิ่งขึ้น เพราะคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา

ย่อมมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน การที่สถาบันอุดมศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทาง

วิชาการต่อกันย่อมส่งผลดีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะจะได้ทำให้ผู้เรียนสามารถเติมเต็ม

ประสบการณ์และได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆ นอกจากในด้านการเรียนการสอนแล้ว คณาจารย์ผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขายังสามารถเป็นที่ปรึกษาในเรื่องที่ตนมีความถนัดหรือเชี่ยวชาญในการพัฒนาและ

สรรค์สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ  

 ด้วยเหตุนี้ กมส.สกศ.รร.จปร. ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่สำคัญ ๔ประการอันประกอบด้วย 

การบริการทางวิชาการ การบริการชุมชน การวิจัยและพัฒนา และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงตระหนัก

ถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และได้จัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/

กรรมการวิทยากร/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ให้กับสถาบันภายนอกขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยน บริการ 

และสนับสนุนความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาภายนอก รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็เพื่อ

ช่วยทำให้บุคคลากรของกมส.สกศ.รร.จปร. ได้ใช้ความรู้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ทั้งสามารถนำความรู้

และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการตามโครงการนี้ กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยของ 

กมส.สกศ.รร.จปร.ต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อบริการทางวิชาการแก่สถาบันระดับอุดมศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำความรู้จาก

การให้บริการนั้นกลับมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและหรือการวิจัยของกมส.สกศ.รร.จปร. 

 ๓.๒ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมมือตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาการต่างๆ กับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหรือสถาบันภายนอก 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 



 ๙๑ 

๕. เป้าหมาย 

 ไม่น้อยกว่า ๔ 

 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ   

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

 ๗.๑ หน่วยงานภายนอกมีหนังสือเชิญให้ไปบริการทางวิชาการ 

 ๗.๒ เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติจาก รร.จปร. แล้วจึงออกไปบริการทางวิชาการ 

 ๗.๓ รายงานผลการบริการทางวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก  

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน  

 -   

 

๙. การประเมินผล    

 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานที่ได้รับบริการทางวิชาการ และทำให้บุคลากรเกิดการพัฒนา

ตนเองและใช้ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙๒ 

โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  

สนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ   

 พ.ท.หญิง อารีย์วรรณ  สุทธิพงศ์พันธ์ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการบริการวิชาการ โดยเฉพาะทางด้านการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษ ผู ้เชี ่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสนับสนุนหน่วยงานภายนอก นับว่าเป็นภารกิจที ่ทวี

ความสำคัญยิ ่งข ึ ้น เพราะคณาจารย์ในแต่ละสาขาว ิชาย ่อมมีความเช ี ่ยวชาญที ่แตกต่างก ัน การที ่

สถาบันอุดมศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางวิชาการต่อกัน ย่อมส่งผลดีต่อกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน เพราะจะได้ทำให้ผู้เรียนสามารถเติมเต็มประสบการณ์และได้รับประสบการณ์ตรงในเรื่อง

นั้นๆ นอกจากในด้านการเรียนการสอนแล้ว คณาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขายังสามารถเป็นที่

ปรึกษาในเรื่องที่ตนมีความถนัดหรือเชี่ยวชาญในการพัฒนาและสรรค์สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ  

 กมส.สกศ.รร.จปร. จึงจัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 

ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสนับสนุนหน่วยงานภายนอก ขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน บริการ และสนับสนุนความ

ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็เพื่อช่วยทำให้บุคคลกรของกมส.สกศ.รร.จปร. ได้ใช้

ความรู้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม รวมทั้งยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ

ตามโครงการนี้ กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยของกมส.สกศ.รร.จปร. ต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อบริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ และนำความรู้จากการให้บริการนั้นกลับมาประยุกต์ใช้

ในการเรียนการสอนและหรือการวิจัยของอาจารย์ของกมส.สกศ.รร.จปร. 

 ๓.๒ เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมมือตลอดจนเพิ่มพูนประสบการณ์ทำงานในสาขาวิชาการต่างๆ กับ

หน่วยงานและหรือสถาบันภายนอก 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

๕. เป้าหมาย 

 ระดับคะแนนไม่น้อยกว่า ๔ 



 ๙๓ 

๖. ระยะเวลาการดำเนินงาน  

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ  

 ๗.๑ หน่วยงานภายนอกมีหนังสือเชิญให้ไปบริการทางวิชาการ 

 ๗.๒ เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติจากรร.จปร.แล้วจึงออกไปบริการทางวิชาการ 

 ๗.๓ ประเมินผลความพึงพอใจในการบริการทางวิชาการจากหน่วยงานภายนอก และการนำความรู้

กลับมาพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน  

 - 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

 ๗.๑ หน่วยงานภายนอกมีหนังสือเชิญให้ไปบริการทางวิชาการ 

 ๗.๒ เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติจากรร.จปร.แล้วจึงออกไปบริการทางวิชาการ 

 ๗.๓ รายงานผลการบริการทางวิชาการจากหน่วยงานอื่นที่ข้าราชการไปเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 

ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา 

 

๘.  งบประมาณ  

 -  

 

 

๙. การประเมินผล    

 แบบประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานที่ได้รับบริการทางวิชาการ และทำให้บุคลากรเกิดการพัฒนา

ตนเองและใช้ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์ 

 

 

 

 



 ๙๔ 

 

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร กมส.ฯ 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบ 

  ร.ต.อาคม โง้นแดง 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

  การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประเมินตนเองประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

การดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และสามารถแสดงถึงผลการปฏิบัติงาน

ของ กมส.สกศ.รร.จปร. อย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาในปัจจุบันยังมีข้อบกพร่องอยู่อย่างมากทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้ในการจัดทำที่ถูกต้อง 

ประกอบกับระบบประกันคุณภาพเองมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดตา่งๆ อีกทั้งต้องมีการบูรณาการระหว่าง

การประกันคุณภาพในระดับต่างๆ ด้วย ดังนั้นการส่งเสริมให้บุคลากรผู้รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก กมส.ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงมีการสนับสนุนให้บุคลากรที่มีหน้าที่

รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวเข้ารับการอบรม/การประชุมในเรื่องดังกล่าว 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพไปสู่ระบบการปฏิบัติงานประจำ  จนสามารถใช้เป็นกลไก

ทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งสร้างวัฒนธรรมการทำงานเชิงคุณภาพแก่ กมส.สกศ.รร.จปร. ให้เป็นที่

ยอมรับและมีความเชื่อมั่นของกำลังพลทั้งภายในและภายนอกหน่วย 

 

๔. ตัวชี้วัด 

  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม  

 

๕. เป้าหมาย 

  ร้อยละ ๘๐ / ปีการศึกษา 

 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ  

  ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 



 ๙๕ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

  ผู้อำนวยการกองวิชา พิจารณาผู้ที่เหมาะสมกับการประชุมหรืออบรมดังกล่าวและมอบหมายให้เข้า

ร่วมประชุมหรืออบรมดังกล่าว พร้อมทั้งให้มีการชี้แจงเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมกองวิชา เพื่อให้ผู้อื่นได้รับทราบ 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

  - 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

  การให้ชี้แจงในทุกครั้งที่มีการประชุมหรืออบรม ซึ่งการติดตามประเมินผลดูจากรายงานสรุปผลการ

อบรมการประกันคุณภาพจาก สปค.สกศ. และดูจากรายชื่อการลงทะเบียนเข้าอบรม 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  กำลังพล กมส. มีความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง 

 

  



 ๙๖ 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กมส.ฯ 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบ 

  ร.ต.อาคม โง้นแดง   

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษานั้น ถือว่ามีความสำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ในการบริหารงาน

การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ เพราะงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของบุคลากรผู้ทำการ

สอน และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทางด้านการศึกษา ดังนั้นกองวิชาฯ จึงได้มีการ

จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และได้จัดให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ  

เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้กำลังพลของกองวิชาฯ ยึดถือเป็นแนว

ทางการปฏิบัติงานต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้มีแผนปฏิบัติราชการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการดำเนินงานของกองวิชากฎหมายและ

สังคมศาสตร์ และเพื่อให้กำลังพลมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพทิศทางเดียวกัน 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนครั้งในการประชุม 

 

๕. เป้าหมาย 

  ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง 

 

 ๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ  

  ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

ผู ้อำนวยการกองฯ แต่งตั ้งและเรียกประชุมเพื ่อเร่งรัดให้มีการทำแผนปฏิบัติราชการที ่ถูกต้อง 

เหมาะสมและทันตามกำหนดเวลา โดยส่งหัวหน้ามาตรฐานที่ ๘ เข้าร่วมประชุมกับ สปค.สกศ.ตามที่ได้รับแจ้ง 

เพื่อรับทราบข่าวสารจาก สปค. และให้หัวหน้ามาตรฐานที่ ๘ นำข้อมูลข่าวสารจากการประชุมมาถ่ายทอดให้

กำลังพลใน กมส.ฯ รับทราบในที่ประชุมกองวิชา 



 ๙๗ 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

   - 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในการประชุมกองวิชาฯ โดยดูจากบันทึก

การประชุมประจำเดือน 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สามารถตอบสนองภารกิจการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานของกมส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙๘ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  พ.ท.แดง  ศรีอรุโนภาส 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประเมินตนเองประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

การดำเนินงานดังกล่าวจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานและสามารถแสดงถึงผลการปฏิบัติงาน

ของกมส.สกศ.รร.จปร.อย่างเป็นรูปธรรม 

 ขั้นตอนหลายขั้นตอนในกระบวนการจัดทำการประกันคุณภาพสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

ลดงานเอกสาร รวมถึงเพื่อความรวดเร็วและสามารถทำงานได้ในทุกที่ ทุกเวลาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 กมส. ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้กับระบบประกัน

คุณภาพได้ จึงมีการสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบดังกล่าวขึ้นภายในกองวิชาฯ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานประกันคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดและทันเวลาที่

กำหนด 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 การจัดเก็บอ้างอิงบนระบบฐานข้อมูล 

 

๕. เป้าหมาย 

 ร้อยละ ๑๐๐ 

 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

 



 ๙๙ 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 พัฒนาระบบอินเตอร์เนตและอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้พร้อมกับการใช้งานตลอดเวลา รวมไปถึง

การตรวจสอบการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ 

 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙. การติดตามและประเมินผล 

 สอบถามถึงประสิทธิภาพการใช้งานจากบุคคลากรของกองวิชาฯอย่างสม่ำเสมอ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความยุ่งยากในการ

จัดทำเอกสารของระบบประกันคุณภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๐ 

โครงการพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ร.ท.หญิง ธิริญญา เพ็ญญะ  

  

๒.หลักการและเหตุผล 

 การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องมีการดำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งการจัดทำแผนการเรียนการสอนเมื่อมีการวางแผนการสอนและสอนตามแผนที่ได้วางไว้แล้วนั้น 

จะต้องมีการวัดผลและประเมินผลหลังการเรียนการสอนด้วย  ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการนำเอาแบบประเมิน

อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้เก็บข้อมูลแทนระบบเดิม ที่ใช้แบบสอบถามเป็นกระดาษ ทำให้เกิดความสิ้นเปลือง

ทรัพยากร งบประมาณ และเสียเวลาในการเก็บข้อมูล อีกทั ้งในปัจจุบัน รร.จปร. มีการพัฒนาระบบ

อินเตอร์เน็ตภายในให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้มากขึ้น ดังนั้น กมส. จึงเห็นสมควรให้มีการ

พัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการ

ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 

๓.วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลจากแบบประเมิน 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนวิชาและจำนวนอาจารย์ที่ใช้แบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ 

 

๕.เป้าหมาย 

 มีการประเมินผล ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนวิชาและอาจารย์ทั้งหมด 



 ๑๐๑ 

 ๖.ระยะเวลาในการดำเนินการ  

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗.วิธีการดำเนินการ 

๗.๑ จัดทำแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ 

๗.๒ รวบรวมอีเมลล์ นนร. ชั้นปีที่ ๑-๕ 

๗.๓ ส่งแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ไปทางอีเมลล์ให้ นนร ทุกคน 

๗.๔ รวบรวมและประมวลผลแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์  

๗.๕ สรุปผลแบบประเมินอาจารย์ และประเมินรายวิชา  

๗.๖ ส่งผลสรุปให้อาจารย์ประจำวิชานำข้อมูลไปใช้ใน มคอ.๕ และ มคอ.๗ 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙.การติดตามประเมินผล 

 ตรวจสอบจากอีเมลล์ นนร. ที่ตอบกลับแบบประเมินผล 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินรายวิชา ประเมินอาจารย์ ประเมินหลักสูตร 

และประเมินการใช้ทรัพยากรประจำปีนั้น จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน และสามารถแสดงถึง

ผลการปฏิบัติงานของ กมส.สกศ.รร.จปร. อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การใช้แบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ 

  



 ๑๐๒ 

การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ประจำปี ๒๕๖๐ 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  พ.ท.แดง  ศรีอรุโนภาส 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมการเขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษา(จัดทำ SAR) นับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ

ดำเนินงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการรายงานภาพรวมการดำเนินงานประกันคุณภาพทั้งหมด

ของกองวิชาที่จะนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นภาพสะท้อนการทำงานของ กมส.สกศ.รร.จปร. กอรปกับการ

ดำเนินงานจะต้องทันต่อเวลาสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของ สกศ.รร.จปร. การจัดทำและการควบคุมเวลาใน

การดำเนินงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวในการเขียนรายงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้การเขียนรายงานการประกันคุณภาพ (จัดทำ SAR) ของ กมส.สกศ.รร.จปร.ดำเนินการได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและทันเวลา 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 ส่งรายงานการประเมินตนเองตามกำหนด 

 

๕. เป้าหมาย 

 ร้อยละ ๑๐๐ 

 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานทั้งหมดในรอบปี ๒๕๖๐ ของ กมส.สกศ.รร.จปร.และจากทุกมาตรฐาน

มาเขียนรายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ มานำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยเหนือ 

 



 ๑๐๓ 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙. การติดตามและประเมินผล 

 ติดตามการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ กมส.ฯ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สามารถดำเนินการเขียนรายงานการประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๔ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และพิจารณา

แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบกิจกรรมกิจกรรม  

 พ.ต.หญิง ดลยา  เบญจาศิริชัย 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 กระบวนการบริหารการศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะต่อการ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สามารถแสดงถึงผลการปฏิบัติงานของ กมส. สก

ศ.รร.จปร. อย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานจริง ยังคงมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ กมส.

ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงมีเห็นควรให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษา ของ 

กมส.เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องและความคืบหน้าในการดำเนินการ เพื่อการแก้ไข

ปัญหาและ/หรือ การส่งเสริมการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ

พิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื ่อการแก้ไขปัญหาและ/หรือ การส่งเสริมการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปี

การศึกษา ๒๕๖๐ และพิจารณาแนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

๔. ตัวชี้วัด  

 แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมได้รับการประเมิน 

 

๕. เป้าหมาย      

 แผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรมได้รับการประเมินในอัตราส่วน ร้อยละ ๑๐๐ 

 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 



 ๑๐๕ 

๗. วิธีการดำเนินการ 

 ใช้การประชุมประจำเดือนของกองวิชา หรือการประชุมคณะกรรมการโดยเฉพาะ เพื่อพูดคุย หารือ และ

ส่งผ่านข้อมูลให้แก่คณะกรรมการทุกคน 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙. การติดตามประเมินผล  

 ใช้เวลาในการประชุมประจำเดือนของกองวิชา ในการพูดคุย หารือ และติดตามผล 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

 กมส.สามารถดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๖ 

การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กมส.ฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบ 

  ร.ต.หญิง ศตนันท์ บุพศิริ 

   

๒. หลักการและเหตุผล 

 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานถือเป็นความสำคัญอันดับต้นๆ ในการบริหารงาน

ให้มีประสิทธิภาพ เพราะแผนปฏิบัติราชการถือได้ว่า เป็นแผนที่ในการเดินทาง เพื่อให้ผู้เดินทางใช้เป็นแนวทาง

ในการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้  กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ตระหนักดีถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการ

จัดทำแผนปฏิบัติราชการของกองวิชาฯขึ ้น และกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษา เพื่อให้กำลังพลของกองวิชาฯยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะ

นำไปสู ่การบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ประจำปีการศึกษา นอกจากนั้นก็เพื ่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส่วนการศึกษา   

  

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้กองวิชาฯมีแผนปฏิบัติราชการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการดำเนินงานของกองวิชากฎหมาย

และสังคมศาสตร์ และเพื่อให้กำลังพลมีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นเอกภาพทิศทางเดียวกัน 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 การจัดทำรูปเล่มสมบูรณ์และนำส่งแผนปฏิบัติราชการตามกำหนดของส่วนการศึกษา 

 

๕. เป้าหมาย 

  แผนปฏิบัติราชการที่สมบูรณ์ ร้อยละ ๑๐๐  

 

 ๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ  

  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐานการศึกษา ร่วมกันจัดทำโครงการกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

ราชการของส่วนการศึกษา เพื่อประยุกต์นำมาเป็นแผนปฏิบัติราชการของกองวิชาฯ มีการแจกจ่ายกิจกรรม/

โครงการที่เหมาะสมแก่คณาจารย์และบุคลากรในกองวิชาฯเพื่อวางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง



 ๑๐๗ 

กับแผนปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษา บ่งชี้รายละเอียดโครงการเพื่อที่จะดำเนินการกิจกรรมต่อไปในปี

การศึกษา ๒๕๖๐ และทำการรวบรวมสรุปรายละเอียดพร้อมส่งขึ้นส่วนการศึกษาต่อไป 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

   - 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในการประชุมกองวิชาฯ  

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สามารถตอบสนองภารกิจในแผนปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติงานของกมส. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐๘ 

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของกิจกรรม 

 ร.ต.หญิง ศตนันท์ บุพศิริ  

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เปรียบได้กับการจัดทำแผนที่เพื่อการเดินไปสู่จุดมุ่งหมายของกองวิชา ดังนั้น

แผนปฏิบัติราชการจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากสำหรับการปฏิบัติงาน ประกอบกับการประกัน

คุณภาพการศึกษาได้กำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของแต่ละกองวิชาโดยให้มีความสอดคล้องกับ

แผนปฏิบัติราชการของส่วนการศึกษา  เพื่อให้การบริหารพัฒนาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กมส.ตระหนักถึง

ความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง และมีการ

นำส่งข้อมูลผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนและตรงเวลาที่ส่วนการศึกษาได้กำหนด 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการอย่างถูกต้อง และมีการนำส่งข้อมูลผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง 

ครบถ้วนและตรงเวลาที่กำหนด 

 

๔. ตัวชี้วัด  

 การรายงานผลการดำเนินงานฯ ที่จัดทำเสร็จสมบูรณ์ 

  

๕. เป้าหมาย      

 แผนปฏิบัติราชการที่สมบูรณ์ ร้อยละ ๑๐๐  

 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐานการศึกษา ร่วมกันจัดทำโครงการกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ

ของส่วนการศึกษา และนำส่ง เพื่อทำการรวบรวมสรุปและส่งขึ้นส่วนการศึกษาต่อไป 

 

 



 ๑๐๙ 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙. การติดตามประเมินผล  

 มีการให้ข้อมูลการปฏิบัติ และการติดตามผลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนโครงการ/กิจกรรม โดย

การผ่านการประชุมกองวิชาฯ ประจำเดือน หรือในวาระอื่นๆ เพื่อให้ทันกับการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำส่ง 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

   สามารถร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง ตรงตามเวลาที่กำหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑๐ 

โครงการการจัดการความรู้ กมส.สกศ.รร.จปร. ประจำปี ๒๕๖๐ 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 ๑) พ.อ. พลพัต  รัตนอนันต์ 

 ๒) พ.ท.หญิง ชัญญาพัทธ์  วิพัฒนานันทกุล 

 ๓) ร.ต.หญิง ศตนันท์  บุพศิริ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนรู้ในปัจจุบัน องค์กรหรือ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจ และถือว่าการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ช่วย

พัฒนาการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นและไม่ติดขัด ทั้งยังเป็นการจัดระบบความรู้ให้เป็นระบบที่สามารถ

เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น 

 กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ โดยสายวิชาเศรษฐศาสตร์ จึงได้นำองค์ความรู้เรื่อง “การวางแผน

การเงินส่วนบุคคล” มาเป็นหัวข้อการจัดการความรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ใหเ้ป็นแหล่งในการหาความรู้เบื้องต้นในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนเรื่องในการจัดการความรู้ กมส. สกศ.รร.จปร. 

 

๕. เป้าหมาย 

 ๑ เรื่อง 

 

 

 

 



 ๑๑๑ 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

๑) แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ √         

๒) วางแผนการทำงานและ

กำหนดหน้าที่ 
√         

๓) กำหนดวัน-เวลา และขั้นตอน

ในการจัดกิจกรรม 
 √        

๔) จัดงานตามลำดับขั้นตอน  √ √ √ √ √ √ √  

๕) ประเมินผล สรุปผลการ

ดำเนินงาน และรายงานผล 
        √ 

 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 ๑) แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 ๒) ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 

 ๓) กำหนดวัน-เวลา ในการปฏิบัติ พร้อมทั้งลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 

 ๔) ดำเนินกิจกรรมตามวัน-เวลา และลำดับขั้นตอนตามที่กำหนด 

 ๕) ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙. การติดตามและประเมินผล 

 ๑) ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานตามข้อ ๖ และ ๗ 

 ๒) จัดทำเอกสาร “คู่มือการวางแผนการเงินส่วนบุคคล” และส่งมอบให้กับคณะกรรมการจัดการ

ความรู้ รร.จปร. 

 ๓) จัดทำเอกสารอิเล็คโทรนิค “คู่มือการวางแผนการเงินส่วนบุคคล” และนำลงเว็ปไซด์ของกองวิชาฯ 

(URL: https://www.socialcrma.com/) 



 ๑๑๒ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

คณาจารย์ บุคลากร และ นนร. สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้วางแผนการเงินส่วนบุคคลได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑๓ 

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  พ.ต.หญิง เพ็ญพรรณ เสนารักษ์ 

 

๒. หลักการและเหตุผล  

   โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีแผนการในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 

พร้อมปฏิบัติภารกิจทางทหารได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่นับวันจะทวี

ความรุนแรงและขยายวงกว้างยิ่งขึ้น 

   การส่งเสริมการศึกษาของกำลังพลภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อันหมายรวมถึงกำลังพล

ของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ฯ เพื่อสนองตอบต่อแนวนโยบายดังกล่าวจึงมิได้จำกัดเพียงหลักสูตรทาง

ทหารเฉพาะภายในกองทัพบกเท่านั้น หากควรครอบคลุมไปถึงหลักสูตรอื่นๆภายในกองทัพ อาทิ หลักสูตร

เสนาธิการทหารเรือ (หลักสูตร รร.สธ.ทร.) ที่มุ่งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถแก่นายทหารผู้ได้ผ่านการปฏิบัติ

ราชการในตำแหน่งต่างๆ มาแล้วพอสมควร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการระดับกองทัพ สามารถ

ปฏิบัติงานร่วมกับเสนาธิการของเหล่าทัพอื่นได้ สามารถวางแผนและควบคุมการปฏิบัติโดยใช้หลักนิยมการ

ปฏิบัติการทางทหาร ใช้กำลังทางทหารและการปฏิบัติอื่นๆทีไ่ม่ใช่สงครามได้เป็นอย่างดี สามารถวางแผนและ

ประสานการปฎิบัติระหว่างเหล่าทัพและมิตรประเทศได้ เป็นต้น 

   หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ (หลักสูตร รร.สธ.ทอ.) ที่มุ่งสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพ ความ

พร้อมเป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายเสนาธิการของกองทัพอากาศที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีคุณสมบัติสอดคล้อง

กับความต้องการของกองทัพอากาศและความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทางการศึกษาและฝึกอบรมร่วมกับสถาบันการศึกษาทางทหารอื่น 

   วิทยาลัยเสนาธิการทหาร (วสท.) สถาบันการศึกษาชั้นสูงทางทหาร ขึ้นตรงกับสถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ซึ ่งร ับนักศึกษาจากกองทัพบก กองทัพเร ือ 

กองทัพอากาศ และข้าราชการพลเรือน เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาวิทยาการและเทคนิคของแต่ละเหล่าทัพ 

ศึกษาการปฏิบัติ การยุทธร่วมระหว่างเหล่าทัพ ตลอดจนการร่วมมือประสานกันเพื่อให้สามารถเอาชัยชนะใน

การยุทธ 

   วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) หลักสูตรการศึกษาระดับสูงสำหรับนายทหารเรือชั้นยศนาวาเอกพิเศษที่มี

วัตถุประสงค์เพื ่อให้นักศึกษามีความรู ้ในวิชาการทหารเรือ ตลอดจนวิชาการอื ่นๆที ่จำเป็นเพื ่อให้มีขีด

ความสามารถที่เพียงพอ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพ  

   ด้วยหลักสูตรต่างๆดังกล่าวข้างต้นนอกจากจะให้การศึกษาแก่นายทหารภายในเหล่าทัพแล้ว ยัง

เปิดรับนักศึกษาจากเหล่าทัพอื่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ในระดับเทียบเท่าอีกด้วย ทั้งนี้ 



 ๑๑๔ 

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในหลักการ แนวความคิด ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละหน่วยงาน อันจะ

นำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต ดังนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่กำลังพลของ    กอง

วิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ สว่นการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้

เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆดังกล่าว 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

   เพื่อให้กำลังพลตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญในการเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรฯ และมีความตั้งใจ

ในการศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

๔. ตัวชี้วัด 

   จำนวนกำลังพลที่เข้ารับการศึกษา 

 

๕. เป้าหมาย 

   ไม่น้อยกว่า ๑ นาย / ปี 

 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ : ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

   มี.ค. - ส.ค. ๖๐ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

   มีการตรวจสอบเงื่อนเวลาที่กำลังพลต้องเข้ารับการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถส่งกำลังพล

เข้ารับการศึกษาได้อย่างทันท่วงที 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

   ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด 

 

๙. การติดตามประเมินผล:  

   ติดตามและประเมินผลจำนวนกำลังพลประเภทนายทหารของ กมส.สกศ.รร.จปร. ผู้สามารถเข้าศึกษา

ตามหลักสูตรต่างๆ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๑๐.๑ กำลังพลสามารถเข้ารับการศึกษาได้ตามเงื่อนเวลาที่กำหนด 

   ๑๐.๒ กำลังพลจบการศึกษาตามหลักสูตรฯ 



 ๑๑๕ 

โครงการ ส่งกำลังพลเข้ารับศึกษาในระดับปริญญาโท/เอกในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 พ.ท.ถนัดกิจ ยามาลี 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 อาจารย์ผู้ทำการสอนในสาขาสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีพลวัต (Dynamic) อยู่ตลอดเวลาจำเป็น

ที่จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันกับโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งจะทำให้นักเรียนนายร้อยผู้เรียนมีความรู้

ก้าวทันในทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และทำให้อาจารย์ผ๔สอนมีความรู้มาสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ดังนั้นกองวิชาจำส่งเสริมให้กำลังพลศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอกในประเทศ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น 

 ๓.๒ เพื่อนำความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนและทางวิชาการ 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 

 

๕. เป้าหมาย 

 ไม่น้อยกว่า ๓ นาย 

 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

๗. วิธีการดำเนินการ 

 ส่งเสริมแนะนำให้อาจารย์ผู้สอนศึกษาต่อในระดับปริญญาโท/เอก 

 

 



 ๑๑๖ 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ติดตามจากรายงานการศึกษาของอาจารย์ที่ลาศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ อาจารย์ผู้สอนมีศักยภาพในความรู้วิชาการ 

 ๑๐.๒ อาจารย์ผู้สอนสามารถนำความรู้มาทำการสอนนักเรียนนายร้อยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑๗ 

โครงการ ส่งกำลังพลเข้ารับศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 พ.ท.ถนัดกิจ ยามาลี 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การปฏิบัติงานของ กมส.สกศ.รร.จปร. นอกจากอาจารย์ผู้สอนแล้ว กำลังพลผู้ปฏิบัติงานในด้านงาน

ของธุรการ จำเป็นที่จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันกับโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ในด้านเทคโนโลยี ความรู้ใน

ศาสตร์อื่นๆ ที่จะทำให้เป็นหน่วยและบุคลากรในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนายร้อยได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กองวิชาจึงส่งเสริมให้กำลังพลศึกษาต่อระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใน

ประเทศ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น 

 ๓ .๒ เพ ื ่อนำความร ู ้มาใช ้ในการทำงานและในด ้านของการเป ็นหน ้วยสน ับสน ุนการเร ียน 

การสอน 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 

 

๕. เป้าหมาย 

 ไม่น้อยกว่า ๑ นาย 

 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

 ส่งเสริมแนะนำให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

 



 ๑๑๘ 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ติดตามจากรายงานการศึกษาของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ลาศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญา

ตรี 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ กำลังพลและเจ้าหน้าที่มีศักยภาพทางความรู้ในด้านวิชาการเทคโนโลยี 

 ๑๐.๒ นำความรู้มาใช้ในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ของกองวิชากฎหมายและ

สังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๑๙ 

การส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

ประกอบแผนการปฏิบัติงานกมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  

 พ.ต.หญิง ณริตศา สายสอาด 

 

๒.  หลักการและเหตุผล 

การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาจะต้องมีการพัฒนากำลังพล

หรืออาจารย์ให้มีศักยภาพมากขึ้น เนื่องจากการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาของภาครัฐที่ให้ความสำคัญแก่

ผู้เรียน ซึ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และลงมือปฎิบัติด้วยตนเอง (Active Learning) กำลังพลหรืออาจารย์จำเป็น

จะต้องเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานเพื่อนำมาพัฒนาด้านการสอนและถ่ายทอดความรู้ให้แก่

นักเรียนนายร้อย ปัจจุบันการพัฒนากำลังพลมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งกำลังพลเข้ารับการอบรม การศึกษาดู

งาน หรือการศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นศาสตร์ซึ่งมีความเป็นพลวัต (Dynamics) มีความ

จำเป็นที่ต้องให้อาจารย์มีความรู้เฉพาะด้าน เพื่อให้เข้าใจกับสถานการณ์สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง กำลังพล

ของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์จึงควรได้รับการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

เพื่อนำมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนนายร้อยและจะทำให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ก้าวทันโลกในทาง

วิชาการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์มากขึ้น กองวิชากฎหมายและ

สังคมศาสตร์จึงมีความจำเป็นที่ต้องส่งเสริมให้กำลังพลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ใน

สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับการพัฒนาจะสามารถกลับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ที่มี

ความทันสมัย พัฒนากระบวนการสอน และพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

๓.  วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพื่อให้จำนวนอาจารย์ในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์มีคุณวุฒิในระดับปริญญาโทและเอก

จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น 

 ๓.๒ เพื่อให้จำนวนผลงานวิจัยในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น 

 ๓.๓ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้มากขึ้น และส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงานของอาจารย์มากขึ้น 

 ๓.๔ เพื่อให้อาจารย์นำความรู้ที่ศึกษามาใช้ในการสอนและทางวิชาการ 

 

๔.  ตัวชี้วัด 

 การบรรลุเกณฑ์จำนวนกำลังพลที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 



 ๑๒๐ 

๕.  เป้าหมาย 

 จำนวนการส่งกำลังพลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก ในสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า ๑ นาย  

 

๖.  ระยะเวลาในการดำเนินการ  

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

๗.  วิธีการดำเนินการ 

 ส่งเสริมและแนะนำให้อาจารย์ผู้สอนศึกษาต่อปริญญาโทและเอกในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 ทุนการศึกษาต่อของ รร.จปร. 

 

๙.  การติดตามประเมินผล 

 ติดตามจากรายงานการศึกษาของอาจารย์ที่ลาศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ในสถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ 

 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ จำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาโทและเอกจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศของ

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น 

 ๑๐.๒ จำนวนผลงานวิจัยในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์เพิ่มขึ้น 

 ๑๐.๓ อาจารย์มีศักยภาพในความรู้วิชาการมากขึ้นและมีความก้าวหน้าในการทำงานมากขึ้น 

 ๑๐.๔ อาจารย์นำความรู้ที่ได้ศึกษากลับมาใช้ในการสอนและทางวิชาการ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๑ 

โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ ์

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 พ.อ.พลพัต  รัตนอนันต์ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน นอกจากจะเป็นผลจากการเตรียมหลักสูตรและแผนการสอน

โดยอาจารย์แล้ว สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประกอบก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ส่งเสริมให้การเรียนการสอนประสบ

ความสำเร็จ สิ่งอุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการดูแลโดยบุคลากรสายสนับสนุน การทำให้สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพ

ที่สามารถใช้งานได้ จึงขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของบุคลากรฯ ในการปรนนิบัติบำรุงรักษา 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน ในการปรนนิบัติบำรุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ 

 

๔. เกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จ 

 จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรม 

 

๕. เป้าหมาย 

 ไม่ต่ำกว่า ๑ นาย 

 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 กมส. ส่งรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรมการปรนนิบัติบำรุงรักษา ตามที่ สกศ.รร.จปร. กำหนด 

 

 



 ๑๒๒ 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙. การติดตามและประเมินผล 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ รวบรวมส่งรายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าอบรม 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 บุคลากรสายสนับสนุนได้พัฒนาขีดความสามารถในการปรนนิบัติบำรุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๓ 

การส่งเสริมให้กำลังพลมีความสำเร็จในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 พ.ต. หญิง เพ็ญพรรณ เสนารักษ์ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

   เมื่อกำลังพลได้บรรจุเข้ารับราชการทหารแล้ว ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานถือเป็นสิ่งสำคัญ

และเป็นความต้องการของชีวิต การที่กำลังพลจะได้ครองยศสูงขึ้นจำเป็นต้องได้รับการศึกษาในหลักสูตรตาม

แนวทางรับราชการของแต่ละคน การเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวจะต้องมีการพบปะและศึกษาร่วมกับ   

กำลังพลจากหน่วยอื่นๆ เกิดเป็นพันธมิตรทางศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสที่กำลังพลแต่ละนายจะได้พัฒนาตนเอง 

ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้ที่ได้ศึกษานั้นได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากเป็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหว่างกัน 

   ความรู้ที ่ได้จากการศึกษานั้น ถือเป็นความรู้ตามแนวทางรับราชการ หรือเป็นความรู้ที ่กำลังพล

สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง ดังนี้ กำลังพลจึงควรตั้งใจศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงาน อีกทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับ รร.จปร. 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

   เพื่อให้กำลังพลตระหนักถึงความจำเป็นในการเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรฯ และมีความตั้งใจใน

การศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

๔. ตัวชี้วัด 

   จำนวนกำลังพลที่สำเร็จการศึกษา 

 

๕. เป้าหมาย  

   ไม่ต่ำกว่า ๑ นาย  

 

๖. ระยะเวลาดำเนินการ 

   พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

 

 



 ๑๒๔ 

๗. วิธีการดำเนินการ 

   มีการตรวจสอบเงื่อนเวลาที่กำลังพลต้องเข้ารับการศึกษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถส่งกำลังพลเข้า

รับการศึกษาได้อย่างทันท่วงที 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน  

   - 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

   ติดตามและประเมินผลจำนวนบุคลากรของอาจารย์ที่เป็นกำลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. ที่สามารถเข้า

ศึกษาตามหลักสูตรแนวทางรับราชการ 

 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

   ๑๐.๑ กำลังพลสามารถเข้ารับการศึกษาได้ตามเงื่อนเวลาที่กำหนด 

   ๑๐.๒ กำลังพลจบการศึกษาตามหลักสูตรฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๕ 

โครงการสนับสนุนการจัดทำและการรับรองผลงานเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

พ.ท.หญิง สาริณี  ไกรสังเกตุ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเป็นอีกหนทางหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาคณาจารย์และหน่วยงาน 

องค์กรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น สำหรับการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ จะมีการจัดกระบวน

ทัศน์ บริบท และองค์ประกอบต่างๆในการเตรียมความพร้อม การสร้างผลงานสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม 

เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยผ่านการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง รวมไปถึงการสร้างผลงานวิชาการ ก่อให้เกิด

การพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 

 ดังนั้น งานวิจัยและการเขียนตำราถือเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับคณาจารย์โรงเรียนนาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า นอกเหนือจากภารกิจการสอน ซึ่งในปัจจุบันนั้นภารกิจการสอนเพียงอย่างเดียวไม่

เพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้มีความก้าวหน้าไปอย่างภาคภูมิได้ กองวิชา

กฎหมายและสังคมศาสตร์มีการส่งเสริมให้คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการเพื่อเป็นการสร้างความก้าวหน้า 

และเพื่อให้คณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ มีความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงมีความมุ่งหมายให้คณาจารย์

ของกองวิชากองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ มีการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยผ่านผลงานประเภทต่างๆ 

พร้อมทั้งเห็นควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานดังกล่าวออกสู่สาธารณะชนทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติอีกด้วย 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ แสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองใน

ด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 ๓.๒ เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์มีตำแหน่งทางวิชาการ 

 ๓.๓ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  



 ๑๒๖ 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนผลงานของคณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ที่อยู่ในขั้นตอนการขอผลงานเข้าสู่

ตำแหน่งวิชาการ 

 

๕. เป้าหมาย 

 ไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน 

 

๖.ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 ๑ พ.ค.๖๐ – ๓๐ เม.ย.๖๑ 

 

๗.วิธีการดำเนินการ 

 ๗.๑ แต่งตั้งคณะทำงานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ 

 ๗.๒ สนับสนุนคณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงาน

ทางวิชาการ 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 - 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 คณะทำงานของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ คอยติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดผลเป็น

รูปธรรม และมีการรายงานในที่ประชุมกองเป็นระยะ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีจำนวนคณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 



 ๑๒๗ 

โครงการ อบรม E-Learning 

ประกอบแผนการปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

๑. หน่วยเจ้าของโครงการ 

  ร.ท.หญิง ชัชชนก เตชะวณิช 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก้าวหน้าและมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการศึกษาและการเรียนการสอน 

ทำให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ในวิชาที่ตนเอง เรียนหรือค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ 

เพื่อนำไปสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทุกระดับชั้นได้พัฒนาระบบ

การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ในวิชาที่เรียนผ่านระบบ ELearning 

ได้ทุกเวลา ทุกโอกาส กมส.สกศ.รร.จปร. จึงเห็นว่าการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์เพื่อนำเข้าสู่

ฐานข้อมูลของระบบ E-Learning นั้น จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ นนร. ที่จะสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับรายวิชาได้ตลอดเวลาที่ต้องการ 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้ นนร. ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาวิชาที่ตนเองเรียนใน กมส.สกศ.รร.จปร. ได้

ทุกวิชา และสามารถศึกษาได้ล่วงหน้าและย้อนหลังไปทบทวนได้ทุกเวลา และทุกโอกาส 

 ๓.๒ เพื่อให้อาจารย์มีความตื่นตัวในการพัฒนาเนื้อหาวิชาที่ตนเองรับผิดชอบอยู่อย่างสม่าเสมอ 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างวิชาเรียนในระบบ E-Learning ได้ 

 

๕. เป้าหมาย 

 จำนวน ๒ นาย 

 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ: 

 ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

  ๗.๑ ประชุมชี้แจงอาจารย์ กมส.สกศ.รร.จปร. ในรายละเอียดของเนื้อหาสาระวิชา ที่จะนำมาลงใน 

ระบบ E-Learning ให้มีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายของ สกศ.รร.จปร. 



 ๑๒๘ 

  ๗.๒ ให้อาจารย์นำเนื้อหาสาระในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบมาส่งให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นำข้อมูล 

เข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ E-Learning 

 

๘.งบประมาณ  

 - 

 

๙.การติดตามประเมินผล  

 ผู้รับผิดชอบกิจกรรมรวบรวมข้อมูล จำนวนรายวิชาที่สามารถนำเข้าสู่ฐานข้อมูลของระบบ ELearning 

สำเร็จครบถ้วน และบันทึกรายงานปัญหาข้อขัดข้องของการจัดทำระบบฐานข้อมูล E-Learning ให ้

ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. ทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ นนร. สามารถศึกษาค้นคว้าในเนื้อหาวิชาที่ตนเองเรียนใน กมส.สกศ.รร.จปร. ได้ทุกวิชา และ 

สามารถศึกษาได้ล่วงหน้าและย้อนหลังไปทบทวนได้ทุกเวลา และทุกโอกาส 

 ๑๐.๒ อาจารย์มีความตื่นตัวในการพัฒนาเนื้อหาวิชาที่ตนเองรัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๙ 

การพัฒนาเว็บไซตข์อง กมส.สก.รร.จปร. 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 พ.ท.แดง  ศรีอรุโนภาส  

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนของผู้เรียน เช่น สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสาธารณูปโภค และการรักษาความปลอดภัยของอาคาร-สถานที่ ระบบการ

กำจัดของเสีย การจัดการขยะ ระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิด

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

 กมส.สกศ.รร.จปร. ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ และจัดทำการจัดการความรู้โดยผ่าน

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์และบุคลากรของ กมส.สกศ.รร.จปร. ได้รวบรวมทั้งความรู้ที่ได้จาก

งานวิจัยและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เพื่อให้ นนร. และผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นได้จากคลังความรู้ใน

เว็บไซต์ของ กมส.สกศ.รร.จปร. 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้มีเว็บไซต์ของกองวิชา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกองวิชาฯ 

ให้ผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 มีเว็บไซต์ของกองวิชาที่ใช้งานได้จริง 

 

๕. เป้าหมาย 

 ๑ เว็บไซต ์

 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

 

 



 ๑๓๐ 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 เพื่อให้การจัดกิจกรรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดวิธีการดำเนินงานตามลำดับ ดังนี้ 

 ๗.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 

 ๗.๓ ดำเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และลำดับขั้นตอนตามที่กำหนด 

 ๗.๔ ประเมินผล 

 

๘. งบประมาณในการดำเนินการ 

 - 

 

๙. การติดตามและประเมินผล 

 ๙.๑ ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานตามแผนโครงการ 

 ๙.๒ ประเมินผลโดยแบบสอบถามบุคลากรกมส. 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกองวิชา ให้ผู้ที่สนใจ

ได้เข้าเยี่ยมชมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๑ 

โครงการ การประเมินจรรยาบรรณ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

๑.  หน่วยเจ้าของโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ  

  พ.อ.ภาณุวัตร อาดำ 

 

๒.  หลักการและเหตุผล 

  ๒.๑  ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๓ มาตรา ๑๔ กำหนด

อำนาจและหน้าที่กระทรวงกลาโหมและหน้าที่ของกองทัพบกไว้ว่า "กองทัพบกมีหน้าที่เตรียมกำลังทางบก 

และป้องกันราชอาณาจักร มีผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ" 

  ๒.๒  ตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ

กองทัพบกได้รับมอบนโยบายเฉพาะโดยมีหน้าที่ ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อย เพื่อสำเร็จเป็น

นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด”  

  ๒.๓  สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยข้ึนตรง รร.จปร. มีหน้าท่ีหลักในการจัดการศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อย

ให้มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา ซึ่งกระบวนผลิตนายทหารหลักของกองทัพบกนั้น หน่วยในสังกัด 

รร.จปร.ทุกหน่วยต้องมีส่วนร่วม ท้ังหน่วยท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง และหน่วยท่ีมีหน้าท่ีในการสนับสนุน  

  ๒.๔  กมส.สกศ.รร.จปร. เป็นกองวิชาของ สกศ.รร.จปร. ท่ีมีหน้าท่ีให้การศึกษา อบรมแก่ นนร.ให้มีความรู้

ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เพื่อให้ได้นายทหารสัญญาบัตรหลักของ

กองทัพบกท่ีเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และจริธรรม รวมท้ังมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  

  ๒.๕  คณาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ เป็นผู้ท่ีมีความใกล้ชิดกับ นนร. และเป็นกลไกท่ีสำคัญ

อย่างมากที่สุดในการศึกษา อบรม นนร. เพื่อให้ได้นายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกที่มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ดังกล่าวข้างต้น กมส.ฯ จึงต้องทำการประเมินจรรยาบรรณของ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. ตามคู่มือจริยธรรม

และจรรยาบรรณทางวิชาการอาจารย์ รร.จปร.  ๘ ด้าน (๓๗ ข้อย่อย) คือ 

๑. ด้านการปฏิบัติส่วนบุคคล ๒. ด้านวิชาชีพอาจารย์ 

๓. ด้านการปฏิบัติงานในหน่วย ๔. ด้านการพัฒนาความรู้ 

๕. ด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ ๖. ด้านการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา  

๗. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ๘. ด้านวิชาชีพทหาร 

 

๓.  วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑  เพื่อให้ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. แต่ละท่านทราบสถานภาพจริยธรรมและจรรยาบรรณของตนเอง 

ทั้งการประเมินของตนเองและการประเมินของผู้บังคับบัญชา  



 ๑๓๒ 

  ๓.๒  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. ในการแนะนำ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. แต่ละท่าน 

การพัฒนา ปรับปรุงจริยธรรมและจรรยาบรรณ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ธำรงรักษาไว้ กรณีผ่านเกณฑ์ 

  ๓.๓  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. แต่ละท่าน ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตนเองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ธำรงรักษาไว้ กรณีผ่านเกณฑ์ 

  ๓.๔  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. ในการพัฒนา ปรับปรุงจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. โดยรวม กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ธำรงรักษาไว้ กรณีผ่านเกณฑ์ 

 

๔.  ตัวชี้วัด 

  จำนวนอาจารย์มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

 

๕.  เป้าหมาย 

  จำนวนอาจารย์มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 

 

๖.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

  - ตั้งแต่ เดือน พ.ค.๖๐ – เม.ย.๖๑ 

 

๗.  วิธีการดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินการ 

  ๗.๑  คณาจารย์ กมส.สกศ.รร.จปร./ผอ.กมส.รร.จปร. ศึกษาหลักการ หลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการ 

รวมท้ังแบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตามคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอาจารย์ รร.จปร. 

  ๗.๒  อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. แต่ละท่านทำการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณตนเอง ตามแบบ

ประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

  ๗.๓  ผอ.กมส.รร.จปร. ทำการประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณของ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. แต่ละท่าน

ตามแบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณ  

  ๗.๔  ผอ.กมส.รร.จปร. สรุปผลการประเมิน แจ้งผลการประเมินให้ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. แต่ละท่าน

ทราบ และแนะนำแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ธำรงรักษาไว้ กรณีผ่านเกณฑ์ 

  ๗.๕  อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. แต่ละท่านนำผลการประเมินและคำแนะนำที่ได้รับ ไปพัฒนาและปรับปรุง

จริยธรรมและจรรยาบรรณ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ธำรงรักษาไว้ กรณีผ่านเกณฑ์  

  ๗.๕  ผอ.กมส.รร.จปร. นำผลการประเมินที่ได้รับ ไปพัฒนาและปรับปรุงจริยธรรมและจรรยาบรรณของ 

อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. โดยรวม กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ธำรงรักษาไว้ กรณีผ่านเกณฑ์ 

 

 



 ๑๓๓ 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

  - ไม่มี  

 

๙.  การติดตามและประเมินผล 

  - ทำการตรวจสอบและประเมินผลขั้นต้น จากการสังเกตการปฏิบัติงานของ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. 

แต่ละท่าน และการสังเกตการปฏิบัติงานโดยของ กมส.ฯ   

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. แต่ละท่านทราบสถานภาพจริยธรรมและจรรยาบรรณของตนเอง ทั้งการ

ประเมินของตนเองและการประเมินของผู้บังคับบัญชา  

 ๑๐.๒ ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. มีข้อมูลให้คำแนะนำ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. แต่ละท่าน ในการพัฒนา 

ปรับปรุงจริยธรรมและจรรยาบรรณ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ธำรงรักษาไว้ กรณีผ่านเกณฑ์ 

 ๑๐.๓ อจ.กมส.สกศ.รร.จปร. แต่ละท่าน มีข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงจริยธรรมและจรรยาบรรณของ

ตนเองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ธำรงรักษาไว้ กรณีผ่านเกณฑ์ 

 ๑๐.๔ ผอ.กมส.สกศ.รร.จปร. มีข้อมูลในการพัฒนา ปรับปรุงจริยธรรมและจรรยาบรรณโดยรวมของ 

กมส.สกศ.รร.จปร. กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ หรือ ธำรงรักษาไว้ กรณีผ่านเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๔ 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดูงานของ นนร. 

ประกอบแผนงานแผนงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 พ.ท.ฐนัส มานุวงศ ์

 

๒. หลักการและเหตุผล 

เนื ่องด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนา โดยอาศัยแนวคิด

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมด้วยการใช้องค์ความรู้ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      

ซึ่งหลักการดังกล่าวล้วนมีความเชื่อมโยงกับบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรม กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์

จึงจัดหากิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่งสนับสนุนแนวทางการผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้มี

ความรู ้ทางวิชาการควบคู ่กับการทักษะความรู ้ด้านการพัฒนา โดยใช้กิจกรรมการศึกษาดูงานของส่วน

การศึกษาให้เป็นประโยชน์สูงสุด  

ทั้งนี้ในโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของกองวิชาฯ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา

ที่จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา อันมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนใหม้ี

เนื้อหาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศในกรอบภารกิจของกองทัพบก 

โดยมีตัวอย่างจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย ดังนั้น

เพื่อเป็นการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน กองวิชาฯ จึงมี

เป้าหมายดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้นักเรียนนายร้อยสามารถเห็นและเรียนรู้ตัวอย่างเชิงประจักษ์ 

และศึกษาวิธีการประยุกต์ใช้หลักการพัฒนาพระราชทานในมิติต่างๆ จากแหล่งความรู้อื ่น กองวิชาฯ จึง

เห็นสมควรบูรณาการกิจกรรมดังกล่าว เข้ากับการศึกษาดูงานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของกองวิชาฯ ซึ่ง 

นนร. ต้องออกไปทัศนศึกษานอกพื้นที่อยู่แล้วให้มีประโยชน์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

 จากความสำคัญข้างต้น กองวิชาฯ จึงกาหนดแผนการทำกิจกรรมร่วมกับแผนการศึกษาดูงานนอก

พื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในด้านการพัฒนา ซึ่งสามารถวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ดังกล่าวออกเป็น

หลายมิติ กิจกรรมนี้จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนนายร้อยมีความเข้าใจเรื่องการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ

ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื ่อให้ นนร. ของกองวิชาฯ  มีความรู้เกี ่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ

ศิลปวัฒนธรรมไทย 



 ๑๓๕ 

 ๓.๒ เพื่อให้ นนร. ของกองวิชาฯ มีผลการเรียนรู้จากการเห็นตัวอย่างเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการพัฒนา

ตามแนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

๔. ตัวชี้วัด 

  ความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วม 

 

๕. เป้าหมาย 

 คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 

 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 

ขั้นตอน 

การดำเนินกิจกรรม 

    
 เม

.ย
. 

   
 พ

.ค
. 

  ม
ิ.ย

. 

   
 ก

.ค
. 

   
 ส

.ค
. 

   
 ก

. ย
. 

   
 ต

.ค
. 

   
 พ

.ย
. 

   
  ธ

.ค
. 

๖.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 

ส

√ 

        

๖ .๒  วางแผนการทำงานและ

กำหนดหน้าที่ 

ท

√ 

        

๖.๓ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน

การจัดกิจกรรม 

ท

√ 

        

๖.๔ จัดการดำเนินงานตามลำดับ

ขั้นตอน 

 √    √

√ 

ท

√ 

√

√ 

 

๖.๕ ประเมินและสรุปผล  

รายงานผลการจัดกิจกรรม 

      ท

√ 

√

√ 

√

√ 

 

หมายเหตุ วันและเวลาในการดำเนินกิจกรรมอยู่ในห้วงระหว่างการศึกษาดูงานของกองวิชาฯ โดยสามารถ

ปรับเปลี ่ยนวันและเวลาตามความเหมาะสม สำหรับผู ้บรรยายให้ดูความเหมาะสมของห้วงเวลา หากมี

เจ้าหน้าที่ของสถานที่เป็นผู้บรรยาย กองวิชาฯ จะมอบให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในโครงการพิจารณาว่าควรเสริม

เนื้อหาการบรรยายในประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ อย่างไร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและ

กิจกรรม 

 

 



 ๑๓๖ 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 เพื่อให้การจัดกิจกรรม “การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่าง

การศึกษาดูงานของ นนร.” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดวิธีการดำเนินงานตามลำดับ ดังนี้ 

 ๗.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 

 ๗.๓ กำหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งลำดับขั้นตอนในการจัด

กิจกรรม 

 ๗.๔ ดำเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และลำดับขั้นตอน  โดยกำหนดให้  

  ๗ .๔ .๑ มีการบรรยายประกอบการชมสถานที ่จร ิงในเร ื ่องการส ่งเสร ิมและอนุร ักษ ์

ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทย 

 ๗.๔.๒ มีการบรรยายหลักการในการพัฒนาประเทศ โดยประยุกต์แนวทางการส่งเสริมและ

อนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในมิติต่าง ๆ  

 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

 ๑) ค่ายานพาหนะ     ๘,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ๒) ค่าบัตรบริจาคเงินสมบททุนเพื่อรักษาสถานที่           ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ๓) ค่าของว่างระหว่างการทำกิจกรรม   ๒,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ๙.๑ การสอบถามความพึงพอใจด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องประยุกต์แนวทางการส่งเสริมและ

อนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในมิติต่าง ๆ  

 ๑๐.๒ นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ในทางการส่งเสริมและ

อนุรักษ์ประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยในมิติต่าง ๆ 

 

 

 

 



 ๑๓๗ 

การจัดกิจกรรม พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่ 

ประกอบแผนงานแผนงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 พ.ท.ฐนัส มานุวงศ ์ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยนักเรียนนายร้อยเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อการสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลัก

ของกองทัพในอนาคต การเรียนการสอนและการฝึกฝนนักเรียนนายร้อยล้วนมีความมุ่งหวังและเป้าประสงค์ใน

การสร้างให้นักเรียนนายร้อยมีความพร้อมต่อการเป็นนายทหาร พร้อมกับมีความรู้และทักษะเชิงวิชาการด้วย 

ทั้งนี้ในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาของกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ มีความโดดเด่นในด้าน

การบูรณาการองค์ความรู้ในหลากสาขาเพื่อมุ่งไปสู่การปฏิบัติอย่างเห็นผล ซึ่งในการเรียนการสอนส่วนมากมี

การเชื่อมโยงกับการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์และความเป็นจริงทางสังคม เพื่อทำให้นักเรียนนายร้อย

ตระหนักถึงความสำคัญที่ตนเองต้องเร่งเรียนรู ้และเตรียมพร้อมตนเองต่อการปฏิบัติราชการในอนาคต 

ตลอดจนสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

 จากเหตุผลข้างต้น กองวิชาฯ ได้จัดให้มีโครงการและกิจกรรมที่สอดคล้องกับการปลูกฝังและส่งเสริม

อุดมการณ์ทางทหารทุกปี ได้แก่ กิจกรรม “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจของ 

นนร. เป็นอย่างดียิ่ง เนื่องจากศิษย์เก่าของกองวิชาฯ ที่ถูกเชิญมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนะนำแนวทาง

ในการรับราชการในอนาคตให้แก่ นนร. นั้น สามารถทำให้ นนร. รุ ่นน้องเกิดความกระตือรือร้นและมี

อุดมการณ์ในความเป็นทหารมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกองวิชาฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรให้มีการจัดกิจกรรมในปี

การศึกษา ๒๕๖๐ นี้ต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อสร้างให้ นนร. เกิดอุดมการณ์และความกระตือรือร้นในการสร้างตนเองให้มีความพร้อมต่อ

การปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นำทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพในอนาคต 

 ๓.๒ เพื่อให้ศิษย์เก่าของกองวิชาฯ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้ และแนวทางในการพัฒนา

ตนเองและการเรียนรู้วิชาต่างๆ ของกองวิชาฯ ตลอดจนสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

 ๓.๓ เพื่อสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องทั้งที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

 

 

 



 ๑๓๘ 

๔. ตัวชี้วัด 

  ความพึงพอใจของ นนร. 

 

๕. เป้าหมาย 

 คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 

 

 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 

ขั้นตอน 

การดำเนินกิจกรรม 

    
 เม

.ย
. 

   
 พ

.ค
. 

  ม
ิ.ย

. 

   
 ก

.ค
. 

   
 ส

.ค
. 

   
 ก

. ย
. 

   
 ต

.ค
. 

   
 พ

.ย
. 

   
  ธ

.ค
. 

๖.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 

ส

√ 

        

๖ .๒  วางแผนการทำงานและ

กำหนดหน้าที่ 

ท

√ 

        

๖.๓ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน

การจัดกิจกรรม 

ท

√ 

        

๖.๔ จัดการดำเนินงานตามลำดับ

ขั้นตอน 

     √

√ 

√

√ 

ท

√ 

 

๖.๕ ประเมินและสรุปผล  

รายงานผลการจัดกิจกรรม 

       ท

√ 

√

√ 

 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 เพื่อให้การจัดกิจกรรม “พบพี่เก่าเล่าเรื่องใหม่ (ศิษย์เก่า)” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนด

วิธีการดำเนินงานตามลำดับ ดังนี้ 

 ๗.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 

 ๗.๓ กำหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งลำดับขั้นตอนในการจัด

กิจกรรม 

 ๗.๔ ดำเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และลำดับขั้นตอนตามที่กำหนด 

 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 



 ๑๓๙ 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน  

 ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๐.๐๐บาท ตามรายการ ดังนี้ 

 ๑) ค่าเครื่องดื่ม      ๔๐๐.๐๐  บาท  

 ๒) อาหารว่าง      ๖๐๐.๐๐  บาท  

 ๓) ค่ารับรองวิทยากร  ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 

 

 หมายเหต ุใช้สถานที่การจัดกิจกรรมในกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

สถานที่ตามความเหมาะสม หากมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการอื่นและมีการประสาน

ประโยชน์มากกว่า กองวิชาฯ จะพิจารณาจัดการดำเนินการตามสมควร 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ๙.๑ การสอบถามความพึงพอใจของ นนร. ด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ นนร. เกิดอุดมการณ์และความกระตือรือร้นต่อการปฏิบัติหน้าที่นายทหารในอนาคต 

 ๑๐.๒ ศิษย์เก่าของกองวิชาฯ มีความภาคภูมิใจในการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ให้แก่รุ่น

น้อง  

 ๑๐.๓ เกิดความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องทั้งที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔๐ 

การจัดกิจกรรมภูมิปัญญาไทย : วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย 

ประกอบแผนงานแผนงานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 พ.ท.ฐนัส มานุวงศ ์

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เนื ่องด้วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม       

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ความเข้าใจในความหลากหลายของชุมชนในสังคม 

รวมทั้งคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ตลอดจนการสร้างให้นักเรียนนายร้อยรู้จักการปะทะสังสรรค์

ทางวัฒนธรรม กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์จึงจัดหากิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงการดังกล่าว ซึ่ง

สนับสนุนแนวทางการผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นผู้มีความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการเป็นผู้ทักษะทาง

วัฒนธรรมที่ดี โดยใช้กิจกรรมการศึกษาดูงานของส่วนการศึกษาให้เป็นประโยชน์สูงสุด  

 ทั้งนี้ในโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของกองวิชาฯ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา

ที่จัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โดยวิชาทางสาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยาที่เป็นวิชาแกนหลัก มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ดังนั้นเพื่อ

เป็นการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน กองวิชาฯ จึงมีเป้าหมาย

ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งทำให้นักเรียนนายร้อยสามารถเห็นและเรียนรู้ตัวอย่างเชิงประจักษ์ และศึกษา

ความรู้เชิงคุณธรรมและจริยธรรมจากที่อื่น กองวิชาฯ จึงเห็นสมควรบูรณาการกิจกรรมดังกล่าว เข้ากับการ

เรียนการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของกองวิชาฯ เพื่อ นนร. ได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับประสบการณ์

ในการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร อันเป็นการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า 

 จากความสำคัญข้างต้น กองวิชาฯ จึงกำหนดแผนการทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเป็นการสร้างพื้นที่

ในการเรียนรู้ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ในด้านวัฒนธรรม อันสามารถวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ดังกล่าว

ออกเป็นหลายมิติ กิจกรรมนี้จึงมุ่งเน้นให้นักเรียนนายร้อยมีความเข้าใจเรื่องความหลากหลายของวิถีชีวิต และ

วัฒนธรรมต่างๆ ในมิติของวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองของชาติพันธุ์ในประเทศไทย ตลอดจนเป็นการ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมทางทหารให้แก่ นนร. โดย

ใช้ประสบการณ์ตรงจากเข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ 

 

 

 

 



 ๑๔๑ 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื่อให้ นนร. ของกองวิชาฯ  มีความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของวิถีชีวิต รวมทั้งคุณธรรม 

จริยธรรม ค่านิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมต่างๆ ในมิติของวัฒนธรรมหลัก

และวัฒนธรรมรองของชาติพันธุ์ในประเทศไทย  

 ๓.๒ เพื่อให้ นนร. นนร. ของกองวิชาฯ  มีความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วัฒนธรรมต่างระดับในการ

พัฒนาตามสภาพสังคมปัจจุบัน 

 

๔. ตัวชี้วัด 

  ความพึงพอใจของ นนร. 

 

๕. เป้าหมาย 

 คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน 

 

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน 

 

ขั้นตอน 

การดำเนินกิจกรรม 

    
 เม

.ย
. 

   
 พ

.ค
. 

  ม
ิ.ย

. 

   
 ก

.ค
. 

   
 ส

.ค
. 

   
 ก

. ย
. 

   
 ต

.ค
. 

   
 พ

.ย
. 

   
  ธ

.ค
. 

๖.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 

ส

√ 

        

๖ .๒  วางแผนการทำงานและ

กำหนดหน้าที่ 

ท

√ 

        

๖.๓ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนใน

การจัดกิจกรรม 

ท

√ 

        

๖.๔ จัดการดำเนินงานตามลำดับ

ขั้นตอน 

 

    √

√ 

√

√ 

√

√ 

√

√ 

ท

√ 

๖.๕ ประเมินและสรุปผล  

รายงานผลการจัดกิจกรรม 

      √

√ 

√

√ 

ท

√ 

 

 

 



 ๑๔๒ 

๗. วิธีการดำเนินงาน 

 เพื่อให้การจัดกิจกรรม “ภูมิปัญญาไทย: วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึง

กำหนดวิธีการดำเนินงานตามลำดับ ดังนี้ 

 ๗.๑ แต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๒ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อวางแผนการปฏิบัติ แบ่งหน้าที่ และจัดเตรียมสิ่งอุปกรณ์ 

 ๗.๓ กำหนดวัน เวลา ในการปฏิบัติ คัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสม พร้อมทั้งลำดับขั้นตอนในการจัด

กิจกรรม 

 ๗.๔ ดำเนินกิจกรรมตามวัน เวลา และลำดับขั้นตอนตามที่กำหนด 

 ๗.๕ ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการจัดกิจกรรม 

 

๘.  งบประมาณในการดำเนินงาน 

 ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

 ๑) ค่ายานพาหนะ     ๘,๐๐๐.๐๐  บาท 

 ๒) ค่าบัตรบริจาคเงินสมบททุนเพื่อรักษาสถานที่           ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

 ๓) ค่าของว่างระหว่างการทำกิจกรรม   ๒,๐๐๐.๐๐  บาท 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ๙.๑ การสอบถามด้วยแบบสอบถามหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 

 ๙.๒ รวบรวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมภูมิปัญญาไทย: วัฒนธรรมใต้ร่มธงไทย 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายของวิถีชีวิต และ

วัฒนธรรมต่างๆ ในมิติของวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรองของชาติพันธุ์ในประเทศไทย  

 ๑๐.๒ นักเรียนนายร้อยของกองวิชาฯ มีความรู้ความเข้าใจในเรื ่องหลักการและการประยุกต์ใช้

วัฒนธรรมต่างระดับในการพัฒนาตามสภาพสังคมปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔๓ 

โครงการ นำกำลังพลออกกำลังกายวันพุธ  

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑)  ร.ท.ภริลพัจ จักร์แสน 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสุขภาพของข้าราชการจึงได้มีนโยบายให้ข้าราชการทุก

หน่วยงานร่วมออกกำลังกายในช่วงบ่ายของวันพุธ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและมีร่างกายท่ีแข็งแรง  

 กมส.สกศ.รร.จปร. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดกำลังพลร่วมกิจกรรมออกกำลัง

กาย ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหลัง รพ.รร.จปร. ทุกบ่ายวันพุธโดย ให้กำลังพลทุกนายที่ไม่ติดภารกิจสำคัญเข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าว 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการรับราชการทหาร 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนครั้งของการร่วมกิจกรรมต่อสัปดาห์ 

 

๕. เป้าหมาย 

 กำลังพลร่วมกิจกรรม ๑ ครั้งต่อสัปดาห์ 

 

๖. ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 ๑  ม.ค. ๖๐ – ๓๑ มี.ค. ๖๐ 

 

๗.  วิธีการดำเนินการ 

 ให้กำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ร่วมกับกำลังพลจากกองวิชาอื่นๆ ของ สกศ.ฯ ที่บริเวณอ่าง

เก็บน้ำ หลัง รพ.รร.จปร. 

 

๘. งบประมาณ   

 - 



 ๑๔๔ 

๙. การติดตามประเมินผล    

 มีการลงรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

 กำลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔๕ 

โครงการ การตรวจที่พักอาศัยของกำลังพล 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑)  ร.ท.ภริลพัจ จักร์แสน 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยที่พักอาศัยเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งต่อกำลังพลทุกนาย การได้พักอาศัยในสถานที่ที่มีสภาพ

ดี ปราศจากการชำรุดของอุปกรณ์หรือการชำรุดของโครงสร้างของอาคารที่พัก ย่อมทำให้กำลังพลท่ีพักอาศัยมี

ขวัญกำลังใจท่ีดี ในทางตรงกันข้ามหากกำลังพลมีปัญหาในเร่ืองของท่ีพัก ย่อมทำให้ขวัญกำลังใจ ลดลง 

 กมส.สกศ.รร.จปร. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดตัวแทนกำลังพลทำการตรวจสอบ

ที่พักอาศัยของกำลังพล กมส.ฯว่า มีกำลังพลคนใดมีปัญหาในเรื่องที่พักอาศัยและสภาพแวดล้อมโดยรอบหรือไม่ 

หากพบเจอปัญหาข้อขัดของจะดำเนินการแจ้งให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องรับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

  เพื่อให้กำลังพล กมส.ฯ ได้อยู่อาศัยในบ้านพักของทางราชการโดยไม่ต้องประสบปัญหาด้านความ

ชำรุดของสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 จำนวนครั้งของการตรวจต่อเดือน 

 

๕. เป้าหมาย 

 ตรวจเยี่ยมที่พักอาศัยกำลังพล กมส.ฯ ๑ ครั้งต่อเดือน 

 

๖. ระยะเวลาการดำเนินงาน   

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗.  วิธีการดำเนินการ 

 จัดตัวแทนกำลังพลทำการตรวจสอบที่พักอาศัยของกำลังพล กมส.ฯ เดือนละ๑ครั้ง 

 

๘. งบประมาณ   

 - 



 ๑๔๖ 

๙. การติดตามประเมินผล    

 รายงานผลการตรวจสอบทุกเดือน 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    

 กำลังพลจะได้รับการดูแลและแก้ปัญหาข้อขัดข้องของที่พักอาศัยได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔๗ 

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์  กมส.ฯ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 พ.อ.ยุทธพงษ์   วงศ์อำมาตย ์

 

๒. หลักการและเหตุ 

 กมส.สกศ.รร.จปร. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการแก่ นนร.มีบุคลากรและ นนร.เป็นจำนวนมากมา

ใช้บริการ การจัดสภาพแวดล้อมของกองวิชาให้มีความน่าอยู่  เป็นระเบียบมีความสวยงาม ให้มีบรรยากาศที่

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษา  จึงเป็นแรงจูงใจที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้กำลังพลของกองวิชา 

และ นรร. รู้สึกรักและมีความผูกพันพร้อมที่จะทุ่มเทในการปฎิบัติงาน และการเรียนการสอน  

นอกจากนี้แล้ว ความร่วมมือร่วมใจในองค์กรยังเป็นสิ ่งสำคัญอันดับต้นๆ ในการพัฒนาองค์กร กมส.จึง

กำหนดให้มีการจัดทำความสะอาดกองวิชาฯ ร่วมกันเพื ่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และ รักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม  

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 เพื ่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบกองวิชาให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม เป็นที่ประทับใจของ

บุคลากร นนร. และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ  

 เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการศึกษา 

 

๔. ตัวชี้วัด 

 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของกำลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. และนนร. 

 

๕. เป้าหมาย 

 มากกว่าหรือเท่ากับ ๔ 

 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

 ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

 ๗.๑ จัดทำแผน/โครงการและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากบุคลากรของกองวิชา  

 ๗.๒ ดำเนินการ  



 ๑๔๘ 

 ๗.๓ ประเมินผลโครงการ 

 

๘. งบประมาณ  

 - 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

 ติดตามตรวจสอบตามแผนการดำเนินการ และประเมินความพึงพอใจของกำลังพล และ นนร. ที่มีต่อ

โครงการ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 กำลังพล กมส.สกศ.รร.จปร. นักเรียนนายร้อย และบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ มีความพึงพอใจและ

ประทับใจต่อการจัดระบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของกองวิชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๔๙ 

โครงการกิจกรรม 5 ส. 

ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กมส.สกศ.รร.จปร. ปี ๒๕๖๐ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 พ.อ.ยุทธพงษ์   วงศ์อำมาตย ์

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ 

กิจกรรม ๕ ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างลักษณะนิสัย ซึ่ง ๓ ส. แรกเป็นการพัฒนาสถานที่ 

ส่วนสอง ๒ ส หลัง เป็นการพัฒนาคน ซึ่ง ๕ ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ประโยชน์ที่เห็น

ได้ชัดเจนของการดำเนินกิจกรรมได้แก่สถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมการทำงานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก 

บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน 

วัสดุและงบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อนลง นอกจากนี้ ๕ ส ยังช่วยลดต้นทุนของหน่วยงาน

อีกด้วย 

 ดังนั ้น กมส.สกศ.รร.จปร.จึงได้จัดทำโครงการ ๕ ส. ขึ ้นเพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานโดยให้

สอดคล้องกับแผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

   ๓.๑ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา

งานอย่างต่อเนื่อง 

   ๓.๒ เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสำนักงานเอกสาร 

ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก  

 ๓.๓ เพื่อยกระดับคุณภาพงานใน กมส.ฯ 

 ๓.๔ เพื่อนำกิจกรรม ๕ ส มาเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน ภายใน กมส.ฯ 

 

 ๔. ตัวชี้วัด 

  จำนวนครั้งของการทำกิจกรรม 

 

๕. เป้าหมาย 

  มีการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ป ี

 

 



 ๑๕๐ 

๖. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

  ๑  พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 

 

๗. วิธีการดำเนินการ 

  ๗.๑  เสนอกิจกรรม ๕ ส  

  ๗.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ 

  ๗.๓ ดำเนินงานตามโครงการ 

  ๗.๔ ติดตามและประเมินผล 

 

๘. งบประมาณในการดำเนินงาน 

  - 

 

๙. การติดตามประเมินผล 

  ติดตามตรวจสอบตามแผนการดำเนินการ และประเมินความพึงพอใจของกำลังพล และ นนร. ที่มีต่อ

โครงการ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๑๐.๑ เสริมประสิทธิภาพในการทำงานของ กมส.ฯ 

  ๑๐.๒ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ทั้งการจัดสำนักงาน เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดล้อม

ภายนอก 

  ๑๐.๓ ยกระดับคุณภาพงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับบุคลากร กมส.ฯ และ นนร. 

  ๑๐.๔ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในสำนักงาน 

  ๑๐.๕ บุคลากร กมส.ฯ และ นนร.มีขวัญกำลังใจ ทัศนคติที่ดี ปรับเปลี่ยนค่านิยมวิธีคิด และวิธีการ

ทำงานแบบใหม่ เพื่อพัฒนา กมส.ฯ 
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