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คาํนํา 
 

     แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เป็นแผน 
ที่จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ในทุกด้าน  อันเป็น
การดําเนินการ ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔  
ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาของการดําเนินการตามแผนภายในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๔  อย่างไรก็ตาม 

การดําเนินการในห้วงที่ผ่านมายังไม่สามารถดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ทุกประการ 
เน่ืองจากปัจจัยด้านงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรอย่างจํากัด ตามสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ของ
ประเทศ  นอกจากน้ี  สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว  ดังน้ันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จึงมีความจําเป็นต้องทบทวนและปรับปรุง
แนวทางการพัฒนาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ในแผนนโยบายฉบับน้ีให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไปตามห้วงระยะเวลา และเพ่ือให้หน่วยที่เก่ียวข้อง 
ได้นําไปใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาให้สอดรับต่อไป 
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ส่วนที ่๑ กล่าวทัว่ไป 
 
๑. ขอบเขต  
 แนวทางการดําเนินการตามแผนแม่บท จะยึดถือมูลฐานจากสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้าปัจจุบัน โดยพิจารณาจากภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในทุกด้าน รวมท้ังการ 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสําคัญ และมุ่งไปสู่การใช้งาน และไม่ยึดติดกับหน่วยรับผิดชอบ 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้มีแผนหลัก และเป็นมาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
อย่างต่อเน่ือง 
 ๒.๒ เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน หรือ เป็นกรอบการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ 
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตามที่ต้องการ 
 ๒.๓ เพ่ือใช้ในการควบคุม และตรวจสอบ การดําเนินงานตามแผนงาน งาน โครงการ  
ที่ได้วางไว้ ให้ผลงานบรรลุเป้าหมายตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด 
 
๓. นโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
 ๓.๑ นโยบายทั่วไป ในส่วนที่เก่ียวข้องกับสถาบันการศึกษากําหนดให้ดําเนินการ ดังน้ี 
  ๓.๑.๑ การบริหารการศึกษา จัดส่งหรืออนุญาตให้กําลังพลลาไปศึกษา ณ สถานศึกษา 
นอกสังกัดกองทัพบก ในหลักสูตรใด ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พิจารณาเปิดการศึกษา
หลักสูตรที่จําเป็น มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบกอย่าง
แท้จริง จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึง 
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และให้มีการจัดทํารายงาน  เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ีเพ่ือนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และพร้อมรับการตรวจคุณภาพการศึกษาจากหน่วยที่เก่ียวข้อง 
  ๓ .๑ .๒ การส่งเสริมการศึกษา ให้การสนับสนุนการจัดส่งกําลังพลไปศึกษา  
หรือการอนุญาตให้กําลังพลลาไปศึกษาในเวลาราชการ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ด้วยทุน
ของทางราชการหรือทุนส่วนตัว ส่งเสริมการจัดส่งกําลังพลไปศึกษาด้วยทุนของทางราชการประเทศ
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากประเทศที่กองทัพบกจัดส่งไปศึกษาเป็นการประจําอยู่แล้ว ทั้งน้ีให้มีความ
หลากหลาย ในสาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของประเทศน้ัน ๆ ส่งเสริม
ให้กําลังพลโดยเฉพาะนายทหารสัญญาบัตรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกนาย และสําหรับผู้ที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ให้สําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ทั้งระดับปริญญาโทและ



 หน้าที่ ๒ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

ระดับปริญญาเอก โดยใช้เวลานอกราชการหรือในเวลาราชการบางส่วน  โดยกองทัพบก จะพิจารณา 
ให้การสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทัพบกกําหนด สําหรับพลทหารกอง
ประจําการที่มีวุฒิการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือตํ่ากว่า เมื่อปลดประจําการควรได้รับ
วุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นอีก ๑ ระดับ หรือมีความรู้ด้านวิชาชีพสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ ส่งเสริมให้
จัดส่งกําลังพลเข้าร่วมฝึกอบรม ประชุมและสัมมนากับหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 
ทั้งภายใน และต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้/ประสบการณ์สําหรับนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อกองทัพบก 
  ๓.๑.๓ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย สนับสนุนการใช้สิ่งอุปกรณ์ที่เป็นผลจาก
วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษา  
ให้สูงขึ้น พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ  ทั้งด้านวิชาการ และด้านคณาจารย์กับสถาบันการศึกษา  
ของรัฐและเอกชนทั้งภายใน และต่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
และความรู้ด้านภาษาอังกฤษให้กําลังพลทุกระดับ ให้สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริง สนับสนุน
การค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้ได้นวัตกรรมใหม่ที่ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนํา
ผลการวิจัย หรือนวัตกรรมที่ค้นพบมาใช้ในสถานศึกษา หรือหน่วยที่เก่ียวข้องให้กว้างขวางย่ิงขึ้น 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพ่ือชดเชยข้อจํากัดด้าน
งบประมาณ และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 
วิชาพ้ืนฐาน หรือวิชาที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและประเมินผลอัตโนมัติแบบออนไลน์ 
  ๓.๑.๔ หลักสูตรการศึกษา ให้สถาบันการศึกษา พัฒนาหลักสูตร ตํารา หลักนิยม  
ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งส่งเสริมให้มีการถกแถลง
ในการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือเป็นการระดมความคิด ประสบการณ์ และบทเรียนของผู้เข้ารับ
การศึกษา ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และนําประสบการณ์มาใช้ใน
การวางแผนและแก้ปัญหาอันจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพบกต่อไป โดยดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรต่าง ๆ โดยเน้นให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู้ ความสามารถที่ได้จากการศึกษา 
ไปปฏิบัติงานได้จริง รวมท้ังให้สอดแทรกเน้ือหา/รายวิชาที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพบกเข้าไว้ในหลักสูตร ได้แก่การปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ คุณธรรม 
จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติการทางทหาร ฯลฯ โดยจัดสรรรายวิชาให้มีความเหมาะสม และ 
ไม่กระทบต่อหลักสูตรของหน่วย พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตํารา หลักนิยม และวิธีการเรียนการสอน 
เพ่ือพัฒนาเน้ือหาและวิธีการศึกษา ให้มีความสมบูรณ์และมีความทันสมัยมากขึ้น โดยให้ดําเนินการ
อย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี ให้มีการประเมินผล วัดผลการศึกษาอย่างแท้จริง และเป็นระบบ เพ่ือเป็น
การพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาของกองทัพบก การศึกษาดูงานที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ให้พิจารณา
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ดําเนินการเฉพาะที่จะสนองต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความประหยัด ทั้งน้ี 
การศึกษา ดูงานในต่างประเทศ จะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับนโยบายจากกองทัพบก และได้รับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สถาบันการศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักว่า
ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ทั้งน้ี สําหรับกระบวน การจัดการเรียนการสอนให้
ดําเนินการในรูปของการศึกษาเป็นคณะหรือการสอนเชิงอภิปราย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ประสบการณ์ ระหว่างผู้สอนกับผู้เข้ารับการศึกษา หรือระหว่างผู้เข้าการศึกษาด้วยกัน รวมทั้ง
สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยอาศัยห้องสมุดที่กองทัพบก จัดต้ังขึ้นหรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเน่ืองจากกองทัพบกมีความจําเป็นต้องปิดการศึกษาหลักสูตรเฉพาะหน้าที่ 
และหลักสูตรความชํานาญการทางทหารลงเป็นส่วนใหญ่ จึงให้หน่วยต่าง ๆ ริเริ่มดําเนินการเปิดการ
เรียนการสอนภายในหน่วยขึ้นเอง ( UNIT SCHOOL ) เพ่ือสอนกําลังพลในหน้าที่เฉพาะและความชํานาญ 
การทางทหารต่าง ๆ ตามขีดความสามารถที่หน่วยพิจารณาดําเนินการได้ โดยให้บุคลากรในหน่วยที่มี
ความรู้ความสามรถ และผ่านการศึกษาอบรมมาแล้ว เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกําลังพลในหน่วย 
  ๓.๑.๕ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้มีการ  พัฒนาความรู้
ความสามารถของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะการปฏิบัติงาน 
โดยจัดส่งเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา หรือองค์กรของรัฐ
และเอกชน ทั้งในประเทศและ ณ ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะ  
และประสบการณ์ ด้านการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศกับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
จากสายวิทยาการอ่ืน เพ่ือนํามาใช้พัฒนาปรับปรุงหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาของ ทบ. ให้ทันสมัย 
พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม กับการปฏิบัติหน้าที่ 
โดยการเปิดการอบรมหลักสูตรครูทหาร สําหรับกําลังพลท่ีจะบรรจุลงในตําแหน่งครู อาจารย์ และระดับ
ผู้บริหาร พร้อมทั้งเปิดการอบรม ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา สําหรับกําลังพลท่ีปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าบรรจุในตําแหน่งครู 
และอาจารย์ รวมทั้ง มีมาตรการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาในแต่ละหลกัสตูร เพ่ือกระตุ้นให้กําลังพล
สนใจในเรื่องของการศึกษาให้มากท่ีสุดให้พิจารณาจัดต้ังคณะกรรมการระดับ ทบ. ขึ้น เพ่ือคัดเลือก
บุคลากร ที่มีประสบการณ์ มีความสามารถ มีประวัติการทํางาน การศึกษา การนําหน่วย และมีความ
ประพฤติดีของ ทบ. ตลอดจนหน่วยต่าง ๆ หมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครู/อาจารย์ และผู้บังคับหน่วย  
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับของ ทบ. รวมท้ังให้พิจารณาหมุนเวียนกําลังพลที่บรรจุในตําแหน่ง  
ครู/อาจารย์ ออกมาปฏิบัติงานในหน้าที่ อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานจริง ส่งเสริม ครู อาจารย์ ให้มีผลงานทางวิชาการ ผลงานทางการวิจัย และมีตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 
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  ๓.๑.๖ ผู้เข้ารับการศึกษา ดําเนินการประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลพลเรือนอย่างต่อเน่ือง 
และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือจูงใจให้มีผู้สมัครใจ เข้ารับราชการ และ
ให้มียอดผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ. ทุกประเภทเพ่ิมขึ้น การสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนักเรียนทหารของ ทบ. ทุกประเภทต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและมีความพร้อมที่จะศึกษาตามหลักสูตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดําเนินการให้
ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา โดยอาศัย
ประโยชน์จากศูนย์การศึกษาที่ ทบ. จัดต้ังไว้ การคัดเลือกกําลังพลเข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างจริงจัง ตลอดจนต้องสอดคล้องกับความต้องการ
ของ ทบ. และมีความเป็นธรรม ทั้งน้ีภายหลัง สําเร็จการศึกษา ให้พิจารณา ถึงการนําความรู้จาก
การศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ ทบ. โดยให้สอดคล้องกับตําแหน่งหน้าที่หรือความรับผิดชอบของ
ผู้สําเร็จการศึกษานั้น ให้นําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ทุกระดับช้ันยศ มาเป็นส่วนประกอบ
การพิจารณาให้ความดีความชอบและความก้าวหน้า ในการรับราชการ กําลังพลซึ่งจบการศึกษา 
จากต่างประเทศมาแล้ว ต้องนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น สร้างแรงจูงใจให้อยู่หน่วยการศึกษา 
หรือหน่วยที่ต้องใช้วิชาความรู้ที่เรียนมา ในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น รวมทั้งให้พิจารณาหมุนเวียน
กําลังพลดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยอ่ืน ๆ ตามแนวทางรับราชการท่ีเหมาะสมของแต่ละบุคคล 
  ๓.๑.๗ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งเอกสาร ตํารา แนวสอน โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ
ทดลอง การศึกษาทางไกลและห้องปฏิบัติการทางภาษา ให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย สามารถสื่อ
ความหมายและสื่อการสอนได้ดี ตลอดจนให้พิจารณานําอุปกณ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็นผลมาจาก
การวิจัย พัฒนา และประดิษฐ์ขึ้นของหน่วยต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนให้กว้างขวางย่ิงขึ้น ทั้งน้ี 
เพ่ืออํานวยความสะดวก สร้างบรรยากาศ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ให้สูงขึ้น พัฒนา
บุคลากรเพ่ือให้สามารถใช้งาน ดูแลรักษา และปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ประกอบ การเรียนการสอนได้
อย่างคุ้มค่าและคงทน รวมทั้งจัดให้มีระบบการดูแลรักษาและปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดส่งกําลังพล เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุม และสัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ สนับสนุนการใช้สิ่ง
อุปกรณ์ที่เป็นผลจากวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ทั้งด้านวิชาการ
และคณาจารย์กับสถาบันอ่ืน ๆ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และภาษาที่สอง 
สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย พัฒนาหลักสูตร ตํารา หลักนิยม และวิธีการสอน ให้มีความทันสมัย ส่งเสริม
ให้มีการถกแถลงในชั้นเรียน เน้นให้ผู้สําเร็จการศึกษานําความรู้ความสามารถไปปฏิบัติงานได้จริง 
ปรับลด รายวิชาที่หมดความจําเป็น ให้ความสําคัญกับศีลธรรม คุณธรรม ธรรมาภิบาลในวิชาชีพ 
ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ให้มากย่ิงขึ้น การจัดการเรียนการสอนให้ถือว่า 
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ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นสําคัญ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการและทักษะการปฏิบัติงาน 
สร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าบรรจุในตําแหน่งครู อาจารย์ ให้มี การหมุนเวียน 
นําบุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถเข้าเป็นครู อาจารย์ ดําเนินการประชาสัมพันธ์ต่อ
บุคคลพลเรือนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือจูงใจให้มีผู้สมัครเข้ารับราชการ และมียอดผู้สมัครสอบคัดเลือกทุก
ประเภทเพ่ิมขึ้น เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน เอกสารตํารา แนวสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทดลอง ห้องปฏิบัติการทางภาษาให้สมบูรณ์ ทันสมัย  
 ๓.๒ นโยบายเฉพาะ กําหนดให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
  ๓.๒.๑ ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อย เพ่ือสําเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ของกองทัพบก ซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบท่ีชาญฉลาด” ดังน้ี 
   ๓.๒.๑.๑ เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นําดี มีวินัย 
มีความกล้าหาญ เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพ่ือชาติและ
ประชาชน 
   ๓.๒.๑.๒ มีความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในวิชาเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิค 
และทางยุทธวิธี สามารถเป็นผู้นําการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกําลังรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ๓.๒.๑.๓ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนา
กองทัพ ตลอดจนการอุทิศตนเพ่ือความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 
   ๓.๒.๑.๔ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม 
สามารถพัฒนาและดํารงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้าง
ให้แก่กําลังพลในหน่วยงานของตน รวมทั้งมีจิตสํานึก/สัญชาตญาณในการรบ 
   ๓.๒.๑.๕ มีพ้ืนฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหาร
สัญญาบัตรหลักของกองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
   ๓.๒.๑.๖ มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ๓.๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับนักเรียนนายร้อย ให้มี 
ความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก ตามสถานการณ์ และเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงไป  
โดยให้มีผลการพัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนายร้อย ให้สามารถ
นํามาใช้งานได้อย่างแท้จริง 
  ๓.๒.๓ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
หรือเครือข่ายทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาความเป็นไปได้ และ
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แนวทางในการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยที่ไม่ต้องบรรจุ
เข้ารับราชการทหารเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทํางานร่วมกับภาคเอกชนในอนาคต 
 
๔. หน้าที่และการจัดองค์กรของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 ๔.๑ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพบก 
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๙ และอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข 
๔๔๐๐ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กําหนดให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่
ให้การศึกษาอบรมและดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย มีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  
 ๔.๒ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก มีหน้าที่ ที่สําคัญ 
ในการปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย ดําเนินการฝึกอบรมและปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยา
และการนําทหาร พลศึกษา วิชาทหารเบ้ืองต้นแก่นักเรียนนายร้อย เพ่ือให้มีลักษณะเป็นนายทหารท่ีดี 
ของกองทัพ นอกจากนี้ยังอํานวยการประสานงานกับเหล่าต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ดําเนินการฝึกสอนวิชาทหารขั้นพื้นฐานทางยุทธวิธีและเทคนิคของเหล่าต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ นายทหารสัญญาบัตรในเหล่านั้นๆ ได้ รวมทั้งให้การศึกษาภาควิชาการ ขั้นอุดมศึกษาแก่
นักเรียนนายร้อยตามหลักสูตร โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๖ หน่วยงาน ดังน้ี 
  ๔.๒.๑ กองบัญชาการ มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน อํานวยการ และบริหารงาน
ให้เป็นไปตามภารกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย  
  ๔.๒.๒ ส่วนการศึกษา มีหน้าที่วางแผน อํานวยการ กํากับดูแล ให้การศึกษา 
ขั้นวิทยาการอุดมศึกษาตามหลักสูตรแก่นักเรียนนายร้อย 
  ๔.๒.๓ ส่วนวิชาทหาร มีหน้าที่วางแผน ดําเนินการ กํากับดูแลการฝึก และการศึกษา 
วิชาทหารของนักเรียนนายร้อยให้เป็นไปตามหลักสูตร  
  ๔.๒.๔ กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา นักเรียน
นายร้อย ฝึกอบรมนิสัย วินัย จิตวิทยาและการนําทหาร พลศึกษา และวิชาทหารเบ้ืองต้น  
  ๔.๒.๕ ส่วนบริการ มีหน้าที่ดําเนินการสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของโรงเรียนนายร้อย-
พระจุลจอมเกล้า ในเรื่องที่เก่ียวกับการพลาธิการ การยุทธโยธา การสรรพาวุธ การขนส่ง การสวัสดิการ 
การติดต่อสื่อสาร การผลิตและการซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ประจําหน่วย ตลอดจนบริการแรงงานและ
บริการอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบ 
  ๔.๒.๖ โรงพยาบาล มีหน้าทีดํ่าเนินการเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล แก่ นักเรียน -
นายร้อย ข้าราชการ ลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัว และบุคคลพลเรือนทั่วไป  
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๕. วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพบก  
ที่ให้การศึกษาและมุ่งสร้างนักเรียนนายร้อยให้มีความจงรักภักดีต่อชาติและราชบัลลังก์ มีเกียรติ  
มีวินัย มีความกล้าหาญ มีอุดมการณ์ และความเสียสละ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีจิตใจใฝ่รู้ ทันโลก  
ทันเหตุการณ์ ได้ดุลยภาพระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะศาสตร์ คุณธรรมและจริยธรรม  

มีความสามารถในการเป็นผู้นําทหารระดับหมวด มีพ้ืนฐานการศึกษาในระดับปริญญาตรี พร้อมที่จะ
พัฒนาตามสถานการณ์ของโลกและสภาพแวดล้อม รู้จักหน้าที่ และรักเกียรติยศในศักด์ิศรีของตน 
นอกจากน้ีสถาบันยังส่งเสริมให้การศึกษาแก่บุคคลอ่ืนเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้แก่สังคม และ
ประเทศชาติตามท่ีทางราชการต้องการ  
 

๖. การพัฒนาในห้วงที่ผ่านมา 
 กําหนดเป้าหมายการพัฒนาอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ มี ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ผู้เข้ารับการศึกษา กําลังพล การส่งกําลังบํารุง 
กิจการพลเรือน เทคโนโลยีสารสนเทศ การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการ ซึ่งทั้ง  
๘ ด้าน มีแผนงานและโครงการรองรับ มีการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินการตามแผนงานและ
โครงการท่ีกําหนดไว้ สําหรับผลที่ได้รับทําให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาเป็นไป
ตามความต้องการของหน่วย เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการผลิตผู้นํา
ทางทหาร เป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ของกองทัพบก มีความพร้อมในการ
ดําเนินการด้านการวิจัย และทําให้กําลังพลและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้สภาพเศรษฐกิจ
และสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

........................................................ 
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ส่วนที ่๒ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง 
 

๑. สถานการณ์โลกโดยทั่วไป 
 จากสถานการณ์โลกในปี ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ซึ่งน่าจะ
เข้าสู่จุดวิกฤติ ในปีน้ีหลายเรื่องต้ังแต่เรื่องถอนตัวออกจากจีน การขายอาวุธให้กับไต้หวัน การที่ โอบามา  
พบกับ ดาไล ลามะ ที่ทําเนียบขาวความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เสื่อมโทรมลง กลายเป็นสงคราม
การค้าและสงครามค่าเงิน นอกจากน้ีสหรัฐฯ ยังมองว่าจีนไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ 
ควํ่าบาตรอิหร่าน พม่า เกาหลีเหนือ เรื่องรางวัลโนเบล สันติภาพ และความขัดแย้ง ในทะเลจีนใต้ 
และในทะเลเหลือง และความขัดแย้งน่าจะยังคงยืดเย้ือบานปลายต่อไป โดยอาจขยายตัวขัดแย้งกัน
รุนแรงมากข้ึน ปัจจัยสําคัญที่ทําให้จีนกับสหรัฐฯ ขัดแย้งกัน คือ การผงาดขึ้นมาของจีน ในอนาคตจีน
จะเป็นประเทศท่ีมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ในขณะที่จีนผงาดขึ้นมา อํานาจของสหรัฐฯ  
ก็ตกตํ่าลงเรื่อย ๆ สหรัฐฯ กําลังกลัวว่าจีน จะมาแย่งตําแหน่งอันดับหน่ึงของโลกจากตนไป ในขณะที่
จีนก็มีความเช่ือมั่นมากขึ้นเร่ือย ๆ ว่าจีนจะผงาดข้ึนมาเป็นอันดับหน่ึงของโลกในอนาคต ทําให้จีน 
มีท่าทีแข็งกร้าวต่อสหรัฐฯ มากขึ้น ปัจจัยเหล่าน้ีจะทําให้จีนกับสหรัฐฯ จะยังคงขัดแย้งกันไปอีกนาน 
และรุนแรงมากขึ้นตามลําดับ  
 ในปี ๒๕๕๕ ความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นอาจจะทรุดหนักลงเช่นเดียวกัน เมื่อช่วงเดือน
มีนาคม ๒๕๕๔ ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่น โดยประเด็นความขัดแย้งเป็นการอ้างสิทธ์ิ
เหนือเกาะในทะเลจีนตะวันออก ที่ญี่ปุ่นเรียกว่า Sensaku ส่วนจีนเรียกว่า Diaoyu โดยสาเหตุสําคัญ 
ของความขัดแย้งคือ การแข่งขันกันเป็นมหาอํานาจในภูมิภาค ยุทธศาสตร์ของญี่ปุ่นคือ การสกัดก้ัน
การขยายอิทธิพลของจีน โดยร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการปิดล้อมจีน และมีแนวโน้มว่าจีนกับอินเดีย 
ก็จะมีความขัดแย้งกันมากย่ิงขึ้น โดยจีนและอินเดียเป็นประเทศ ที่กําลังผงาดขึ้นมาแรงที่สุดสองประเทศ
มีลักษณะเป็นคู่แข่งกันและกําลังจะขัดแย้งกันมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยความขัดแย้งจะลามไป ในหลายมิติ 
ทั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ความขัดแย้งทางพรมแดน ความขัดแย้งในมหาสมุทรอินเดีย และความขัดแย้ง
ทางเศรษฐกิจ จุดอันตรายอีกจุดหน่ึงคือ ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ หรือหมู่เกาะสแปรตลี่ย์ ซึ่งอาจ
ลุกลามใหญ่โต กลายเป็นสงครามในอนาคตได้ 
 สําหรับอีกเร่ืองที่ต้องจับตามองคือ การละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีน ในปี ๒๕๕๔ ถูกจุดชนวน
ด้วยการให้รางวัลโนเบลสันติภาพแก่ Liu Xiaobo นักต่อสู้เพ่ือประชาธิปไตยในจีน ซึ่งทําให้รัฐบาลจีน 
ไม่พอใจเป็นอย่างมาก การให้รางวัลโนเบลคร้ังน้ี ทําให้จีนตกเป็นเป้าในแง่ลบ ในสายตาประชาคมโลก 
ทําให้ประชาคมโลกหันมามองเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีน ซึ่งกลายเป็นจุดอ่อนที่สุดของจีน 
และกลายเป็นภาพลบที่สุดของจีน ในปี ๒๕๕๕ มีแนวโน้มว่าตะวันตก คงจะใช้เรื่องสิทธิมนุษยชน โจมตี
จีนอย่างต่อเน่ือง และเราคงต้องจับตามองกันต่อว่าในปี ๒๕๕๕ พัฒนาทางการเมืองของจีน โดยเฉพาะ
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เรื่องประชาธิปไตยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ในอนาคตการทูตจีนทั้งในระดับทวิภาคื และพหุภาคี  
คงต้องเผชิญกับการหยิบยกปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนขึ ้นมาหารือ รัฐบาลประชาธิปไตย 
ในประเทศต่างๆ คงจะถูกกดดันจากกลุ่มสิทธิมนุษยชน เพ่ือเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว Liu Xiaobo 
ซึ่งอาจจะเป็นประเด็นขัดแย้งหนักในปี ๒๕๕๕ ก็ได้ในช่วงที่ผ่านมา จีนได้พยายามอย่างยิ่งที่จะ 
ขายไอเดีย เรื่องการผงาดขึ้นมาอย่างสันติ หรือ peaceful rise แต่จากท่าทีที่แข็งกร้าวของจีนใน
หลายๆ เรื ่อง ได้ทําลายภาพลักษณ์ของจีน โดยเฉพาะสโลแกนเรื ่องการผงาดขึ้นมาอย่างสันติ  
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก พฤติกรรมของจีนได้ทําให้ประเทศเพื่อนบ้านของจีน เริ่มหวั่นวิตก 
ถึงพฤติกรรมที ่แข็งกร้าวและก้าวร้าวมากขึ้นของจีน ซึ ่งจะนําไปสู ่การปรับนโยบายใหม่ต่อจีน  
ซึ่งเราน่าจะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นในปีหน้านี้ โดยญี่ปุ่นได้ประกาศว่าจีนจะเป็นภัยคุกคามที่สําคัญและ
ญี ่ปุ ่น กําลังจะปรับนโยบายการป้องกันประเทศใหม่ ส่วนสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะเพิ ่มบทบาท  
ทางทหารในภูมิภาคมากขึ้น เพื่อปิดล้อมจีน ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคก็มีแนวโน้มจะไปใกล้ชิด 
กับสหรัฐฯมากขึ้น เพื่อที่จะให้สหรัฐฯ มาถ่วงดุลทางทหารกับจีน และเพื่อเป็นหลักประกันความ
มั่นคงต่อภัยคุกคามจากจีนในอนาคตข้างหน้า 
 สงครามค่าเงิน : สําหรับแนวโน้มสถานการณ์โลก เรื่องที่น่าจะมีความสําคัญเป็นอันดับสอง
ในปีน้ี คือ สงครามค่าเงิน ซึ่งพัวพันกับวิกฤติการเงินโลก เรื่องหลักคือ ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ 
กับจีน ในเร่ืองค่าเงินหยวน ในปีน้ีสหรัฐฯ ได้กดดันจีนอย่างหนักโดยขู่ว่าจะประกาศให้จีนเป็น 
currency manipulator สภาคองเกรสผ่านร่างกฎหมายขึ้นภาษีนําเข้าเพ่ือตอบโต้จีน สหรัฐฯ พยายาม
หาแนวร่วมกับประเทศต่าง ๆ ในการกดดันจีน ทั้งใน IMF และ G20 แต่ก็ไม่สําเร็จ ในปีหน้า สหรัฐฯ 
น่าจะยังคงเดินหน้ากดดันจีนต่อไป และอาจจะมีความขัดแย้งรุนแรงมากข้ึน สงครามค่าเงินได้ส่งผล
กระทบต่อระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินโลก ซึ่งจะทอดยาวขยายตัวยืดเย้ือมาจนถึงปัจจุบัน  
เราอาจจะเห็นประเทศต่าง ๆ เพ่ิมมาตรการปกป้องทางการค้ามากขึ้น และมีมาตรการแทรกแซง
ค่าเงินของตนเลียนแบบจีนมากขึ้น ระบบการเงินโลกยังน่าจะอยู่ในสภาวะป่ันป่วน โดยเฉพาะวิกฤติ
การเงินในยุโรป และปัญหาการไหลทะลักของเงินทุนเข้าสู่เศรษฐกิจเกิดใหม่ อาจทําให้เกิดภาวะ
เศรษฐกิจฟองสบู่ขึ้นได้  
 ภาวะโลกร้อน : เรื่องที่สามคือ ปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งจะยังคงเป็นปัญหาสําคัญของโลก
ต่อไปอีกนาน แต่ในช่วงปีที่แล้วและปีน้ี การประชุมเพ่ือแก้ปัญหาโลกร้อนของ UN ก็ประสบความ
ล้มเหลวทั้ง ๒ ครั้ง คือ ทั้งที่โคเปนเฮเกน และที่แคนคูน ปีหน้าจะมีการประชุมใหญ่ ที่แอฟริกาใต้ 
ในช่วงปลายปี แต่ความหวังที่การประชุม จะประสบความสําเร็จก็น้อยเต็มที ทั้งน้ี เพราะมี ๔ เรื่องใหญ่  
ก็น่าจะยังตกลงกันไม่ได้ เรื่องแรกคือ รูปแบบของข้อตกลงประเทศยากจนต้องการต่ออายุพิธีสาร 
เกียวโต แต่ประเทศร่ํารวยต้องการสนธิสัญญาฉบับใหม่ เรื่องที่สอง ประเทศยากจนต้องการ
กําหนดการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่เกิน ๑ องศา แต่ประเทศร่ํารวยต้ังเป้าไว้ที่ ๒ องศา 
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เรื่องที่สาม ประเทศยากจนต้องการกําหนดการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่เกิน ๑ องศา และต้องการ
ให้ประเทศร่ํารวยปรับลดก๊าซเรือนกระจกลง ๔๐% ภายในปี ๒๐๒๐ แต่ประเทศร่ํารวยต้ังเป้าไว้ที่ ๒ 
องศา และไม่ต้องการให้มีกําหนดปริมาณการปรับลดก๊าซโดยเฉพาะสหรัฐ เรื่องที่สี่ ประเทศยากจน 
เรียกร้องให้ประเทศร่ํารวยจ่ายเงินให้กับประเทศยากจน ๑ % ของ GDP แต่ประเทศร่ํารวยไม่ยอมรับ
เป้าหมายดังกล่าว มีการคาดการณ์ว่าการประชุมที่แอฟริกาใต้ ปลายปีหน้าก็คงจะล้มเหลวอีก สาเหตุ
หลักมาจากแต่ละประเทศ มองในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติจุดยืนของทุกประเทศก็เหมือนกันหมด 
คือ พยายามให้ประเทศตนรับผิดชอบน้อยที่สุด และปัดความรับผิดชอบไปให้ประเทศอ่ืนมากที่สุด 
 เกาหลีเหนือ : สําหรับแนวโน้มสถานการณ์โลกปัจจุบัน ที่ต้องจับตามอง คือ สถานการณ์  
ในคาบสมุทรเกาหลี โดยเฉพาะพฤติกรรมของเกาหลีเหนือ เมื่อเดือนพฤศจิกายน เกาหลีเหนือ 
ได้ยิงปืนใหญ่ถล่มฐานทัพทางทหารของเกาหลีใต้ รวมทั้งบ้านเรือนของประชาชนที่เกาะ Yeonpyeong  
ซึ่งนับเป็นครั้งแรกต้ังแต่สงครามเกาหลีสิ้นสุดลงต้ังแต่ปี ๑๙๕๓ ที่เกาหลีเหนือ ยิงปืนใหญ่สู่เป้าหมาย 
ที่เป็นพลเรือน  ดังน้ัน คําถามสําคัญในปีหน้าคือ  ความขัดแย้งในคาบสมุทรเกาหลีจะลุกลามใหญ่โต 
เป็นสงครามเกาหลีครั้งใหม่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ทั้งน้ี เพราะทั้ง ๒ เกาหลี รู้ดีว่าหากเกิดสงครามทั้ง ๒ 
ประเทศจะประสบกับหายนะ และแหลกลาญกันไปทั้ง ๒ ประเทศ อย่างไรก็ตาม ปี ๒๕๕๕ ความขัดแย้ง
ในคาบสมุทรเกาหลี น่าจะยังคงยืดเย้ือต่อไป ทั้งน้ีเพราะการเจรจาไม่สามารถหาสูตรที่ลงตัวได้  
คือ เกาหลีเหนือต้องการเจรจากับสหรัฐฯ โดยต้องการสนธิสัญญาสันติภาพ และหลักประกันความ
มั่นคงว่าจะไม่โจมตีหรือโค่นรัฐบาลเกาหลีเหนือ แต่สหรัฐฯ ต้ังเง่ือนไขว่าจะเจรจาก็ต่อเมื่อเกาหลี
เหนือต้องปลดอาวุธนิวเคลียร์ก่อน ซึ่งเกาหลีเหนือ ก็ไม่มีทางยอม ดังน้ันวิกฤติในคาบสมุทรเกาหลีคง
จะมีต่อไป โดยเป็นไปได้ว่าขั้นต่อไป ของเกาหลีเหนือเพ่ือกดดันและเรียกร้องความสนใจจากสหรัฐฯ  
คือ การทดลองอาวุธนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๓ การทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกล หรืออาจมีโจมตีเกาหลีใต้ 
ครั้งใหม่ก็เป็นไปได้ 
 พม่า : เรื่องสําคัญอีกเรื่องที่จะต้องจับตามองในปีหน้า คือสถานการณ์ในพม่า มีอยู่หลายเรื่อง
เช่น การเมืองภายหลังการเลือกต้ัง บทบาทของ อองซาน ซูจี และข้อกล่าวหาเร่ืองการพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร์ หลังจากถูกกดดันจากนานาชาติมานาน  รัฐบาลเผด็จการทหารพม่า ได้จัดให้มีการเลือกต้ังขึ้น
ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยพรรคที่ชนะการเลือกต้ังได้คะแนนเสียง ๘๐ % คือ พรรค Union 
Solidarity and Development Party (USDP)  ซึ่งเป็นพรรคที่รัฐบาลทหารต้ังขึ้น ผู้นําทหารหลาย
คนลาออก ไปสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกของพรรค เพราะฉะน้ันรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกในครั้งน้ี
ก็คงจะเป็นรัฐบาลทหารเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนเคร่ืองแบบจากชุดทหารมาเป็นชุดพลเรือนเท่าน้ัน 
และในขณะที่ทั่วโลกกําลังวิพากษ์วิจารณ์การเลือกต้ังในพม่า รัฐบาลทหารก็ใช้ยุทธศาสตร์ที่แยบยล
เบ่ียงเบนความสนใจ ด้วยการปล่อยตัว อองซาน ซูจี ภายหลังการเลือกต้ังเพียงไม่ก่ีวันแนวโน้มอนาคต
การเมืองพม่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร รัฐบาลใหม่ของพม่าที่มาจากการเลือกตั้งถึงแม้จะไม่โปร่งใส 
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แต่ก็มีความชอบธรรมมากขึ้น ดังนั้น กระแสต่อต้าน การกดดัน และมาตรการควํ่าบาตรน่าจะลดลง 
อีกประเด็นคือ บทบาทของ อองซาน ซูจี ในอนาคตยังมีความไม่แน่นอนว่านางจะมีบทบาทต่อไป
อย่างไร แต่การที่รัฐบาลทหารพม่ายอมปล่อยตัวนางออกมาเพราะรัฐบาลมองว่านางจะไม่เป็นพิษ
เป็นภัยอีกต่อไป ถึงแม้ อองซาน ซูจี จะตอกยํ้าว่าจะเดินหน้าปฏิรูปประเทศต่อไป แต่มีคําถามหลาย
คําถามว่านางจะทําได้หรือไม่ แผนที่จะหารือกับพรรคการเมืองต่างๆ กว่า ๓๐ พรรค อาจไม่สําเร็จ 
รัฐบาลทหารพม่า คงจะจับตามองความเคลื ่อนไหวของ อองซาน ซูจี อย่างใกล้ชิด และคงจะ 
ไม่ปล่อยให้นางมีอิสรเสรีภาพ ให้นางทําอะไรได้อย่างเต็มที ่ ดังนั้น การปล่อยตัว อองซาน ซูจี  
ในครั้งนี้ ไม่น่าจะมีผลกระทบมากนักต่อการเมืองพม่าอีกเรื ่องหนึ่งที ่ต้องจับตามองในปีหน้าคือ  
ข้อสงสัยว่าพม่ากําลังแอบพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ และการที่เกาหลีเหนือได้แอบช่วยพม่าในการพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์ โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากหลายแหล่งข่าว แต่โดยสรุปแล้วยังไม่มีหลักฐานเพียง
พอที่จะยืนยันได้ว่าพม่าแอบพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์จริง และเกาหลีเหนือแอบช่วยพม่าพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร์จริง ดังน้ันประเด็น สําคัญที่อาจจะเกิดขึ้นในปีหน้าน้ีคือ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ในเรื่องน้ี โดยจะต้องมีกลไกในการเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งอาจจะเป็น IAEA เพราะหากพม่าแอบพัฒนา
อาวุธนิวเคลียร์จริง จะส่งผล กระทบอย่างมากต่อความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
ต่อไปซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านติดกับพม่า ซึ่งล่าสุดได้มีข่าวว่าทาง IAEA ได้มีหนังสือถึงรัฐบาลพม่า 
เพ่ือขอเข้าไปตรวจสอบในเรื่องโรงงานนิวเคลียร์แล้ว แต่ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลพม่าจะยอมให้ IAEA เข้าไป
ตรวจสอบหรือไม่ เราคงจะต้องจับตาติดตามสถานการณ์ในเรื่องน้ีอย่างใกล้ชิดต่อไป 
 
๒. สถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้ 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Association of South East Asian Nations ) หรืออาเซียน เป็นองค์กร
ทางภูมิรัฐศาสตร์ และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียออกเฉียงใต้ มีประเทศ
สมาชิกทั้งหมด ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และพม่า อาเซียนมีพ้ืนที่ราว ๔,๔๓๕,๕๗๐ ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว ๕๙๐ ล้านคน 
ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว ๑.๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็น
ลําดับที่ ๙ ของโลกเรียงตามจีดีพี มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา 
ซึ่งก่อต้ังขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๔ โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ได้ถูกยกเลิกไป 
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๐ ได้มีการลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพ” อาเซียนได้ถือกําเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิก
เริ่มต้น ๕ ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโต ทางเศรษฐกิจ  
การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคง 
ในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ หลังจาก พ.ศ.๒๕๒๗ 
เป็นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพ่ิมขึ้นจนมี ๑๐ ประเทศในปัจจุบัน กฎบัตรอาเซียนได้มีการลงนาม
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เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งทําให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากย่ิงขึ้น เขตการค้า
เสรีอาเซียนได้เริ่มประกาศใช้ต้ังแต่ต้นปี พ.ศ.๒๕๕๓ และกําลังก้าวสู่ ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘  
 ปฏิญญาเซบู ว่าด้วยความมั่นคงทางพลังงานเอเชียตะวันออก ซึ่งลงนามในกลุ่มอาเซียน
ร่วมกับจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทาง 
พลังงานด้วยการหาพลังงานทางเลือก เพ่ือใช้ทดแทนเช้ือเพลิงซากดึกดําบรรพ์ เขตการค้าเสรีจีน-
อาเซียน มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ นับเป็นเขตการค้าเสรีที่มีประชากรมากที่สุด
ในโลก และมีมูลค่าจีดีพีคิดเป็นอันดับที่ ๓ ของโลก ปัจจุบันรัฐมนตรีต่างประเทศจากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้จัดการประชุมเพ่ือนําแผนปฏิบัติงาน ๕ ปีมาใช้เพ่ือให้สนธิสัญญา ห้ามการสะสม
อาวุธนิวเคลียร์ในภูมิภาคได้รับการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง โดยสนธิสัญญาดังกล่าว ซึ่งเป็นการจัดต้ัง
เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผลบังคับใช้มาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  
นักการทูตฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประธานอาเซียนปัจจุบันกล่าวว่า คณะกรรมาธิการเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะทบทวนความร่วมมือ เพ่ือให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเขตปลอด
อาวุธนิวเคลียร์อย่างแท้จริงและจะวางแผนกําหนดทิศทางสําหรับ ๑๐ ปีข้างหน้า 
 
๓. สถานการณ์ภายในประเทศ 
 สถานการณ์ภายในประเทศเร่ิมต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา มีสถานการณ์เก่ียวกับความไม่สงบ 
ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบด้วย จว.ยะลา, จว.นราธิวาส และ จว.ปัตตานี ทําให้สูญเสีย 
ทรัพย์สินและชีวิตของผู้บริสุทธ์ิ ครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ เกิดความเสียหายกับเศรษฐกิจ  
ในภาพรวมของประเทศ กล่าวคือ ภาพการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่มีแหล่งทํามาหากินในพ้ืนที่ 
ไม่สามารถ จะประกอบอาชีพในพ้ืนที่ของตนได้ โดยเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ดําเนินมาโดยต่อเน่ือง 
และยังไม่มีแนวโน้มว่าเหตุการณ์ในพ้ืนที่ดังกล่าวจะลดลงสู่ภาวะปกติ ทั้งที่สถานการณ์ด้านการเมือง
ได้เปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนขั้วการเมือง(รัฐบาล) มาบริหารประเทศแล้วก็ตาม นอกจากน้ีในห้วงปลายปี 
๒๕๔๙ ได้เกิดเหตุการณ์ยึดอํานาจโดยกองทัพ และมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในการบริหารประเทศ 
ทําให้มีการชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง โดยกลุ่มต่างๆ เรื่อยมา ทั้งกลุ่ม พธม. และ นปช. ล่าสุดได้เกิด
การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง โดยกลุ่มแนวร่วม นปช. ในห้วงปลายปี ๒๕๕๓ ถึงกลางปี ๒๕๕๔  
ทําให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและมีประชาชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่เสียชีวิตจํานวนหน่ึง 
แต่การเมืองไทยก็ยังมีการเคล่ือนไหว เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาโดยตลอด นอกจากน้ี
สถานการณ์ ตามแนวชายแดนท้ังด้านตะวันตก ก็ยังมีปัญหาจากผู้หนีภัยจากการสู้รบตามแนวชายแดน 
ตลอดจนปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงาน เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งรอการแก้ปัญหา รวมทั้งปัญหา
ด้านเขาพระวิหารที่มีกรณีพิพาท เรื่องความชัดเจนของเส้นเขตแดนการขึ้นมรดกโลกของเขาพระวิหาร 
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ทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ด้าน ทภ.๑ และ ทภ.๒ 
ยังคงไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ และล่าสุดได้มีการจับกุม ๗ คนไทยที่เดินทางไปบริเวณแนวชายแดนไทย-
กัมพูชา ซึ่งเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้มีกลุ่มทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในการแก้ปัญหาช่วยคนไทย 
จึงทําให้ปัญหาหรือสถานการณ์ภายในประเทศยังต้องรอการแก้ไขต่อไป 
 จากการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา พรรคเพ่ือไทย
ได้รับคะแนนเสียงจากการเลือกต้ังมากที่สุด ซึ่งนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เคยเสนอไว้ ได้ให้
ความสําคัญต่อการกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนในประเทศน้ัน เห็นว่าตลาดทุนจะมีบทบาทสําคัญ
อย่างย่ิง โดยพรรคเพ่ือไทยได้แสดงนโยบายเห็นด้วยกับนโยบายพัฒนาตลาดทุนไทย ภาคเอกชน 
ยังมองว่าสิ่งที่รัฐบาลใหม่ต้องแก้ไขปัญหาคือ ปัญหาปากท้องของประชาชน ปัญหาค่าครองชีพเงินเฟ้อ 
ประกอบกับการสร้างความย่ังยืนที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะต้องวางรากฐาน
ให้มีความมั่นคง เพราะหลังจากนี้การแข่งขันทางการค้าจะมีความรุนแรงขึ้น ทําให้รัฐบาลจะต้อง 
วางกรอบนโยบายในการบริหารประเทศ เพ่ือสร้างรากฐานให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในการเพ่ิม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต 
 
๔. สถานการณ์อ่ืน ๆ 
 ประเทศไทยยังมีปัญหาสถานการณ์ด้านอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นปัญหาภัยคุกคามในระดับชาติ ที่มี
ความสําคัญ ต้องรีบดําเนินการแก้ไขเร่งด่วนอีกหลายประการ เช่น ปัญหาระบาดของยาเสพติด ผู้หลบหนี
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ผู้หนีภัยจากการสู้รบ อาชญากรรมตามแนวชายแดน เส้นเขตแดน และ 
การรุกล้ําอธิปไตยของชาติ 
 
๕. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของประเทศ 
 ๕.๑ สถานการณ์ความม่ันคงของโลก 
  ๕.๑.๑ ความอ่อนแอด้านเศรษฐกิจของประเทศมหาอํานาจ เช่น สหรัฐ ญี่ปุ่น และจีน 
ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม รวมทั้งไทย 
  ๕.๑.๒ แม้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนในช่วยที่ผ่านมา มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ลึก
ลงไปทั้งสองยังมีความหวาดระแวงต่อกันซ่อนอยู่ ซึ่งหากความหวาดระแวงดังกล่าว ยังไม่หมดสิ้นลง 
ความเสี่ยงของการเผชิญหน้า ยังคงมีอยู่โดยเฉพาะการเพ่ิมงบประมาณป้องกันประเทศที่มีมากขึ้น 
  ๕.๑.๓ การสะสมและการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ อิหร่าน ปากีสถาน 
และอินเดีย ยังถือเป็นภัยคุกคามที่สําคัญต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
  ๕.๑.๔ ยุทธวิธีในการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายต่อประเทศต่าง ๆ มีแนวโน้มจะใช้
ความรุนแรงจากอาวุธที่มีอานุภาพการทําลายล้างสูงมากขึ้น 
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 ๕.๒ สถานการณ์ความม่ันคงของภูมิภาค 
  ๕.๒.๑ แม้ภัยคุกคามจากสงครามและการใช้กําลังได้ลดลงไป แต่อาเซียนกําลังประสบ
ภัยคุกคามในรูปการก่อการร้ายตลอดจนปัญหาอ่ืน ๆ ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลลัพธ์จากโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็น
ความท้าทายของการส่งเสริมความมั่นคงร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ปัญหาผู้หลบหนี
เข้าเมือง ปัญหายาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน ปัญหาโจรสลัด 
  ๕.๒.๒ อาเซียนยังประสบกับปัญหาด้านความมั่นคงแบบด้ังเดิมหลายประการ  
เช่น ปัญหา เกาหลีเหนือ ไต้หวัน การจ้างกรรมสิทธ์ิเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ 
  ๕.๒.๓ อาเซียนประสบปัญหาการขาดความเป็นผู้นําในการรับมือกับวิกฤต เศรษฐกิจ 
ระลอกใหม่ข้อเสนอการจัดต้ัง Asia Pacific Community (APC) ของออสเตรเลีย ซึ่งอาจลดบทบาท
ของอาเซียนการประชุมอาเซียนบวกสาม หรือนโยบายสหรัฐต่ออาเซียนของรัฐบาล โอบามา ที่ยัง 
ไม่ชัดเจน 
  ๕.๒.๔ อินเดีย แสวงประโยชน์จากแหล่งพลังงานในพม่าและเวียดนาม มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย และประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง อาจให้กานสนับสนุนกลุ่มก่อความไม่สงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๕.๒.๕ เวียดนามเสริมสร้างขีดความสามารถทางกองทัพ และให้ความช่วยเหลือทาง
การทหารแก่กัมพูชาและลาวอย่างต่อเน่ือง 
  ๕.๒.๖ จีนให้การสนับสนุนงบประมาณทางการทหารแก่พม่า เพ่ือสร้างและเพ่ิมพูน
อิทธิพลของตนในภูมิภาคน้ีให้มากขึ้น 
  ๕.๒.๗ สหประชาชาติเข้าแทรกแซงกระบวนการ ส่งม้งลาวกลับประเทศ ก่อให้เกิด
ความหวาดระแวงระหว่างไทยกับลาว ในปัญหาเก่ียวกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาวท่ีไทยถูกมองว่า 
ให้การสนับสนุน 
  ๕.๒.๘ อาเซียนขาดประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาระหว่างสมาชิกเน่ืองจากยังคง
ยึดหลักไม่แทรกแซงกิจการภายใน แม้มีกฎบัตรอาเซียนแล้วก็ตาม 
  ๕.๒.๙ ความขัดแย้งกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอาเซียน เกิดจากปัญหา ความไม่
ชัดเจนของเส้นเขตแดนท้ังทางบกและพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล อาจทําให้เป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือ
และเกิดความหวาดระแวงต่อกัน อันนําไปสู่การใช้กําลังทางทหารเพ่ือแก้ไขปัญหา 
  ๕.๒.๑๐ ที่ต้ังฐานปฏิบัติการของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลพม่าอยู่ใกล้พ้ืนที่ชายแดนของไทย 
  ๕.๒.๑๑ หน่วยงานด้านการข่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  ๕.๒.๑๒ ขาดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่าง
ประเทศในกลุ่มอาเซียนทําให้ต้องพ่ึงพาประเทศภายนอก 
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  ๕.๒.๑๓ ศักยภาพทางการทหารในประเทศสมาชิกมีความแตกต่างกัน ทําให้ยาก 
ในการประสานการปฏิบัติการภายในกลุ่มอาเซียน 
  ๕.๒.๑๔ ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการ 
ทางทหารท่ีไม่ใช่ส่งครามซึ่งจําเป็นต้องขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือทางเทคนิคและวิชาการ 
จากประเทศภายนอก 
  ๕.๒.๑๕ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ไม่ใช่รัฐกับกลุ่มอาเซียนอยู่ในระดับตํ่า รวมทั้ง
การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของอาเซียน เน่ืองจากผู้นําแต่ละประเทศสมาชิก
ยังให้ความสําคัญกับผลประโยชน์แห่งชาติของตน 
  ๕.๒.๑๖ องค์กรที่มิใช้รัฐมีเครือข่ายการดําเนินงานในหลายประเทศ ทําให้มีอิทธิพลใน
การขับเคลื่อน ทั้งภาคประชาชน เอกชน และการดําเนินนโยบายของรัฐบาล 
  ๕.๒.๑๗ ปัญหาทางการเมืองและสังคมในพม่าทําให้ประชาชนพม่าพยายามหลบหนี
เข้าไทย 
  ๕.๒.๑๘ ขาดความร่วมมือในการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม อันเน่ืองจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ 
  ๕.๒.๑๙ การนําผลการประชุมของอาเซียนระดับต่าง ๆ ไปปฏิบัติยังมีน้อย ทําให้การ
ดําเนินการยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร 
  ๕.๒.๒๐ ปัจจุบันสถานการณ์กลุ่มผู้ก่อการร้ายในไทยมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับ 
การก่อการร้าย 
  ๕.๒.๒๑ จีนมีแรงงานราคาถูก ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในไทย 
  ๕.๒.๒๒ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะโลกร้อน
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ทําให้ต้องเผชิญกับปัญหาความม่ันคงด้านอาหาร และ
พลังงาน 

......................................................................... 
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ส่วนที ่๓ แนวความคดิการพฒันาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

๑. นโยบาย 
 ๑.๑ ด้านการศึกษา  
  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิชาการของนักเรียนนายร้อย
และหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับพลเรือนอย่างต่อเน่ือง ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
ตามข้อกําหนดของสภาการศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) และสภาวิศวกร จนสามารถเปิดการศึกษาได้ถึงระดับปริญญาโท 
โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิให้ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. มีความสามรถในการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
วิชาการกับการทํางานราชการ และสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๒ ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
  การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ และยุติธรรม 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมที่จะศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา
ของ รร.จปร. ได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้
อัตราส่วนระหว่างผู้สมัครกับผู้ที่เข้ารับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕๐ : ๑ และเพ่ิมสัดส่วนของผู้ที่มีผล
การศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป) จากผู้สมัครทั้งหมด ให้สูงขึ้นด้วย สําหรับการรักษาคุณภาพ
ทางด้านการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาใน รร.จปร. น้ัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การวัดผลของ
สถาบันระดับอุดมศึกษาท่ัวไป โดยเป็นที่ยอมรับของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  
และสภาวิศวกร ทั้งน้ีให้รักษามาตรฐานผู้เข้ารับการศึกษา ทางด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ และสภาวะ
การเป็นผู้นํา 
 ๑.๓ ด้านกําลังพล 
  การบรรจุกําลังพลเข้ารับราชการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนด 
เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีเหมาะสมกับงานที่ต้องปฏิบัติในทุกระดับช้ัน โดยเฉพาะอาจารย์/นายทหารปกครอง 
ส่งเสริมให้กําลังพล ทุกคนมีความก้าวหน้า มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ไม่ด้อยกว่า
ข้าราชการอ่ืนและเอกชนส่งเสริมการเรียนรู้ให้กําลังพล ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ
และเทคโนโลยีด้านการทหารและด้านอ่ืนๆ รวมทั้งนําระบบประเมินค่ากําลังพล มาใช้ประโยชน์ 
เพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล นอกจากน้ันยังต้องควบคุมกวดขันวินัย สร้างจิตสํานึกตลอดจน
ยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีของกําลังพล 
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 ๑.๔. ด้านการส่งกําลังบํารุง 
  พัฒนาระบบการส่งกําลังบํารุงที่ทันสมัย (e-Logistics) มาใช้ในการจัดทําฐานข้อมูล
ด้านการส่งกําลังบํารุง เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการใช้งานและสามารถ
สนับสนุนการฝึกศึกษาของ นนร. ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ์ของกําลังพล โดย (e-Inventory) การดูแลรักษาบํารุง
ให้สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการควบคุม การรายงาน และระบบการ
บันทึกสิ่งอุปกรณ์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.๕. ด้านกิจการพลเรือน 
  สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งส่งเสริมอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ 
กําลังพลของ รร.จปร. ยึดมั่นและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน วางแผนการปฏิบัติงาน 
ร่วมระหว่าง รร.จปร. กับหน่วยงานภายนอกงานด้านการช่วยเหลือประชาชน พัฒนาความสัมพันธ์ 
และสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ด้านกิจการพลเรือนเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
 ๑.๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สนับสนุนการใช้สิ่งอุปกรณ์ที่ เป็นผลมาจากวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่  
นํามาประกอบการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กําลังพลทุกระดับ ให้สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริง 
 ๑.๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ส่งเสริมให้มีความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ให้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดให้มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างต่อเน่ือง พัฒนามาตรฐานและตัวบ่งช้ีของ รร.จปร. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และเอกลักษณ์เฉพาะทางภายใต้ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุ- 
ประสงค์ของ รร.จปร. ครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อการประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน จัดให้มี 
การประชาสัมพันธ์ จัดทําระบบฐานข้อมูล และพัฒนากลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี และนําผลที่ได้มาใช้ 
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
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 ๑.๘. ด้านการบริหารจัดการ  
  พัฒนาการจัดโครงสร้างของหน่วยให้สามารถรองรับกับปริมาณงานที่มีอยู่ และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว  
โดยการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขคู่มือ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
 
๒. เป้าหมายการพัฒนา  
 ๒.๑ ด้านการศึกษา 
  ๒.๑.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านวิชาการของนักเรียนนาย
ร้อย ให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) และสภาวิศวกร 
  ๒ .๑ .๒ พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับพลเรือนที่ เหมาะสม ได้มาตรฐาน 
ตามข้อกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร 
  ๒.๑.๓ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านการทหาร ได้แก่ การศึกษาวิชาทหาร 
จิตวิทยาและการนําทหาร ให้สอดคล้องตามความต้องการของ ทบ. สถานการณ์ และเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ๒.๑.๔ พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ ให้
ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาฯ และสภาวิศวกร 
  ๒.๑.๕ พัฒนาและดําเนินการจัดหาเคร่ืองช่วยฝึก และอาวุธยุทโธกรณ์ เพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนวิชาทหารให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของทางทหาร 
  ๒.๑.๖ ดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ก้าวหน้า จนสามารถ 
เปิดการศึกษาในระดับปริญญาโทให้กับข้าราชการ และบุคคลพลเรือนทั่วไปได้ 
  ๒.๑.๗ พัฒนาสํานักงานวิจัยส่วนการศึกษา ให้เป็นศูนย์การวิจัย เพ่ือสนองตอบต่อการ
ดําเนินงานด้านการวิจัยของ นักเรียนนายร้อย อาจารย์ ข้าราชการใน รร.จปร. และกองทัพบก 
  ๒.๑.๘ ส่งเสริมดําเนินงานด้านการวิจัยของ ครู อาจารย์ และนักเรียนนายร้อย เพ่ือให้
เกิดประโยชน์แก่ รร.จปร. และ ทบ. ได้แก่ การจัดงานแสดงผลงงานทางวิชาการประจําปี 
  ๒.๑.๙ พัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สถาบันภายนอก ชุมชนใกล้เคียงสถาบัน 
และกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิผล ทันต่อสภาวการณ์อย่างต่อเน่ือง 
  ๒.๑.๑๐ พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอกที่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลง 
(MOU) ไว้แล้วให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด รวมถึงการขยายเครือข่ายออกไปตามความ
เหมาะสม 
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  ๒.๑.๑๑ ปรับปรุงอัตราเฉพาะกิจ ๔๔๐๐ ของ รร.จปร. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยการขอแก้ไขโครงสร้างและอัตราการจัดที ่ล้าสมัย ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบ และ
ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น 
 ๒.๒ ด้านผู้เข้ารับการศึกษา  
  ๒.๒.๑ รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.)  
ให้มีความโปร่งใส บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะชน 
  ๒.๒.๒ รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้า
เป็น นตท.(ทบ.) ให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งในด้านการศึกษา (ผลการศึกษาดี คะแนนเฉล่ีย ๓.๕ 
ขึ้นไป) ด้านสุขภาพอนามัย (ผ่านการทดสอบและตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กําหนด) และด้านจิตใจ 
(ภาวะทางจิตใจและความเป็นผู้นํา) 
  ๒.๒.๓ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ นนร. และ รร.จปร. ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรงเรียนระดับมัธยมทั่งประเทศเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบคัดเลือกเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) เพ่ิมขึ้นทุกปี 
  ๒.๒.๔ รักษาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาใน รร.จปร. ให้เป็น 
ไปตามมาตรฐานเกณฑ์การวัดผลของสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไป โดยเป็นที่ยอมรับของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร 
  ๒.๒.๕ รักษามาตรฐานทางด้านสุขภาพ บุคลิกภาพ และสภาวะการเป็นผู้นําของ นนร. 
ในระหว่างเวลาศึกษาอยู่ใน รร.จปร. ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสําหรับการรับราชการเป็นนายทหารช้ัน
สัญญาบัตรเมื่อจบการศึกษา 
 ๒.๓ ด้านกําลังพล 
  ๒.๓.๑ มุ่งพัฒนาสถานภาพครู อาจารย์ นายทหารปกครอง และบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ทั้งด้านสถานภาพส่วนตัว สถานภาพทางวิชาชีพ และสถานภาพ
ทางสังคม 
  ๒.๓.๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลช้ันตํ่ากว่าสัญญาบัตร ลูกจ้าง ตลอดจน
ครอบครัวให้ดํารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 
 ๒.๔ ด้านการส่งกําลังบํารุง 
  ๒.๔.๑ ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารที่พัก นนร. และบ้านพัก ของ
ทางราชการ ที่อยู่ในสภาพชํารุด ให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม 
  ๒.๔.๒ จัดหาสิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือให้ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานความ
เป็นอยู่และการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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  ๒.๔.๓ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของ รร.จปร. ที่ชํารุดไปตามสภาพการใช้งาน ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
  ๒.๔.๔ โอนทรัพย์สินระบบสาธารณูปโภคของ รร.จปร. ให้กับรัฐวิสาหกิจ เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา และค่าซ่อมแซม โดยรัฐวิสาหกิจเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและซ่อมบํารุง 
 ๒.๕ ด้านกิจการพลเรือน 
  ๒.๕.๑ การสร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อประชาชน เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี 
ต่อ รร.จปร. และ ทบ.  
  ๒.๕.๒ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบค่าย ใช้หลักนิยมกิจการพลเรือน 
ได้แก่ ปกร. ปจว. ปชส. และการปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมือง 
  ๒.๕.๓ การช่วยเหลือประชาชน เป็นการร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่าง 
ฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือน ในลักษณะการบูรณาการในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งการช่วยเหลือออกเป็น ๒ รูปแบบ 
  ๒.๕.๓.๑ การช่วยเหลือประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  ๒.๕.๓.๒ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ 
 ๒.๖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๖.๑ พัฒนาระบบ จัดหาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน รวมทั้งขยายเครือข่ายให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่
ภายใน รร.จปร. เพ่ือให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ รร.จปร. เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการศึกษา 
การวิจัย การบริหารงานของ นนร. และการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายใน รร.จปร. 
  ๒.๖.๒ จัดหาสิ่งอุปกรณ์ระบบสารสนเทศของ รร.จปร. เพ่ือทดแทนอุปกรณ์ที่ชํารุด 
ไปตามสภาพการใช้งาน เพ่ือดํารงสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง มีเสถียรภาพ 
มีความปลอดภัยและเช่ือถือได้ 
  ๒.๖.๓ พัฒนาบุคลากร ให้ให้มีความรู้ความสามารถให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้ 
อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป  
 ๒.๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๗.๑ จัดทําระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. ภายใต้ปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ รร.จปร. 
  ๒.๗.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้เข้าสู่ระบบการทํางาน 
ในสายงานปกติ และเป็นกลไกสําคัญในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานการประกัน-
คุณภาพ เพ่ือให้เป็นเคร่ืองมือสําคัญ 



 หน้าที่ ๒๑ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

  ๒.๗.๓ พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ของ 
รร.จปร. ให้เหมาะสมกับองค์กรอย่างแท้จริง 
  ๒.๗.๔ ให้มีการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
  ๒.๗.๕ ให้หน่วยงานขึ้นตรงต้ังแต่ระดับกองวิชาขึ้นไปหรือเทียบเท่า ร่วมกันจัดทํา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ รร.จปร. 
  ๒ .๗ .๖ ให้ทุกหน่วยงานได้ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
อย่างต่อเน่ือง มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกปี เพ่ือรองรับ 
การประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก 
  ๒.๗.๗ ให้ทุกหน่วยงานมีการนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมาใช้ 
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๗.๘ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ 
  ๒.๗.๙ จัดทําระบบฐานข้อมูล เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้เป็นระบบ ถูกต้อง และทันสมัย เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก 
  ๒.๗.๑๐ จัดต้ังหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับรองรับงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๒.๗.๑๑ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีความร่วมมือในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๗.๑๒ ให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๒.๘ ด้านการบริหารจัดการ  
  ๒.๘.๑ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงสร้างของหน่วยให้รองรับกับปริมาณงานที่มีอยู่ 
  ๒.๘.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว  
โดยการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคู่มือ กฎ ระเบียบ คําสั่ง ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๘.๓ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีความถูกต้อง สะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 



 หน้าที่ ๒๒ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

๓. ความต่อเนื่องในเชิงนโยบายจากการพัฒนาในห้วงที่ผ่านมา 
 แผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา มีแผนงาน/โครงการ  
ที่เป็นประโยชน์ และเป็นงานที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนบางสิ่งบางอย่างมีความทันสมัย 
สอดคล้องกับการพัฒนาในห้วงปัจจุบัน รร.จปร. จึงได้นํานโยบายการพัฒนาดังกล่าวดําเนินการ
ต่อเน่ืองในแผนแม่บทฉบับน้ี อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการ ของ ทบ. 
และเป็นที่ยอมรับจากภายนอก การพัฒนาอาจารย์/นายทหารปกครอง โดยส่งเสริมให้มีคุณวุฒิ
การศึกษาที่สูงขึ้น การนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้การจัดการศึกษา เป็นต้น 
 
๔. แนวทางการปฏิบัติและบทสรุป 
 ๔.๑ แนวทางการปฏิบัติ 
  ๔.๑.๑ การปฏิบัติตามโครงการต่างๆ ให้หน่วยเจ้าของโครงการ เสนอโครงการ 
เพ่ือปฏิบัติตามห้วงระยะเวลาที่กําหนดไว้และต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลของแต่ละโครงการ 
เพ่ือเป็นเคร่ืองช้ีวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานในแต่ละโครงการ และเป็นการนําข้อมูลไปพัฒนา
โครงการอย่างต่อเน่ือง 
  ๔.๑.๒ หน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สามารถที่จะเสนอโครงการต่างๆ เพ่ิมเติมขึ้นมาได้ ทั้งน้ีต้อง 
ให้สอดคล้องกับแผนงานที่ได้กําหนดไว้ในแผนแม่บท 
 ๔.๒ บทสรุป 
  ๔.๒.๑ แผนแม่บทน้ี ได้กําหนดภาพรวมเป็นยุทธศาสตร์ไว้ ๓ ประการ มี ๑๕ กลยุทธ์ ๓๒ 
แผนงาน และ ๖๘ โครงการ เป็นการดําเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาและนโยบายการศึกษาของ
กองทัพบก ที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการกําหนดแผนงานต่างๆ และยังเป็นการควบคุม และ
ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการท่ี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากําหนดไว้ 
ทั้งน้ีจะประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้น้ัน จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 
ของ รร.จปร. ที่เก่ียวข้อง โดยขอให้ตระหนักและให้ความสําคัญในการมุ่งสู่ภารกิจหลัก คือการผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกเป็นประการสําคัญ 
  ๔.๒.๒ การที่จะให้แผนงานและโครงการต่างๆในแผนแม่บทน้ี ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ ต้องการและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป จะต้องมีการทบทวน  
และปรับปรุงพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอและต่อเน่ือง 
  ๔.๒.๓ ผลที่จะได้รับเมื่อโครงการตามแผนแม่บทน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
   ๔.๒.๓.๑ รร.จปร. จะมีการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของหน่วย  
และสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยเหนือ 
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   ๔.๒.๓.๒ กําลังพลของ รร.จปร. และครอบครัว จะเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความรัก
ความสามัคคีของคนในชาติ มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะไม่ยอมให้ใคร
ละเมิดเป็นอันขาด 
   ๔.๒.๓.๓ รร.จปร.จะเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความพร้อมใน
การผลิตผู้นําทางทหาร การผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเป็น
สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพพร้อม ที่จะให้บริการทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   ๔ .๒ .๓ .๔ รร.จปร.จะเป็นศูนย์กลางระบบข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ  
ของ ทบ. และมีความพร้อมในการดําเนินการด้านการวิจัยให้กับ ทบ. 
   ๔.๒.๓.๕ กําลังพลและครอบครัวของ รร.จปร. จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้
สภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
 

.............................................................. 
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ส่วนที ่๔ ความต้องการในการพฒันา 
 

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถานบันการศึกษาของกองทัพบก ที่มีบทบาทสําคัญ
ย่ิงในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก ให้เป็นผู้นําหน่วยทหารที่เพียบพร้อมไปด้วย
คุณลักษณะผู้นําที่พึงประสงค์ ๑๔ ประการ ดังนั้น โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงมีความ
จําเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงและบํารุงรักษาสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน  
ความเป็นอยู่ของกําลังพล และ นักเรียนนายร้อย รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะทําให้ 
การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความ
ต้องการของหน่วยและของกองทัพบก 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปัจจุบันได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙ นับถึงวันน้ี
รวมเวลาได้ประมาณ ๒๕ ปี ดังนั้นสิ ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียน สํานักงาน อาคารที่พัก  
สิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ย่อมมีการชํารุดทรุดโทรมไปตามสภาพการใช้งานและกาลเวลาท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ัง 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายร้อย  
ให้ทันสมัยอยู่เสมอและให้ทันเทียมกับโรงเรียนนายร้อยต่างประเทศ ซึ่งสามารถสรุปความต้องการเป็น
ภาพรวม (โดยประมาณ) ดังน้ี 
  ก. เงินในงบประมาณในแต่ละปี 
   ๑. งบประมาณด้านการฝึกศึกษาตามหลักสูตร จํานวน ๙๘  ล้านบาท 
   ๒. งบประมาณด้านกําลังพล จํานวน ๖๐๐  ล้านบาท 
   ๓. งบประมาณเพ่ิมเติมด้านการส่งกําลังบํารุง จํานวน ๕๐-๑๐๐ ล้านบาท 
   ๔. งบประมาณด้านกิจการพลเรือน จํานวน ๑.๕  ล้านบาท 
   ๕. งบบริหารงานบริหารหน่วย จํานวน ๑.๕  ล้านบาท 
  ข. เงินนอกงบประมาณในแต่ละปี 
   ๑. กทพ.รร.จปร. จํานวน ๕ – ๑๐  ล้านบาท 
   ๒. มูลนิธิ รร.จปร. จํานวน  ๒  ล้านบาท 
   ๓. สกทช. ร่วมกับ รร.จปร. จํานวน  ๓  ล้านบาท 
   ๔. สวทช. ร่วมกับ รร.จปร. จํานวน  ๑  ล้านบาท 
   ๕. สวพ.ทบ. จํานวน  ๓  แสนบาท 
   ๖. สกว. (โครงการระยะยาว ๕ ปี) จํานวน ๑๐   ล้านบาท 
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  ค. งบประมาณเพิ่มเติมในช่วง ๕ ปี  
   ๑. งบประมาณซ่อมเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศในอาคารสํานักงาน, ห้องเรียน 
และห้องปฏิบัติการต่างๆท่ีใช้งานมานานมาก  จํานวน   ๓๐ ล้านบาท 
   ๒. งบประมาณในการบํารุงรักษาห้องปฏิบัติการ   จํานวน ๑๐ ล้านบาท 
   ๓. งบประมาณปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  ๑๐ ล้านบาท 
   ๔. งบประมาณปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอนให้ทันสมัยตามเทคโนโลย่ีที่เปลี่ยนไป จํานวน  ๑๐ ล้านบาท 

.............................................. 



หน้าที่   26   ของ  ๑๗๖  หน้าแผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

 
 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙                                                                                                                  หน้าที่   ๒๖   ของ ๑๗๖ หน้า 

ผนวก ก แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
วิสัยทัศน์ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษาทางทหารที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักชั้นนําในระดับหมวด เป็นท่ียอมรับของนานาชาต ิ
  พันธกิจ : ผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักตรงตามคุณลักษณะที่กองทัพบกต้องการ เทิดทูนและดํารงไว้ สถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร    
              สร้างองค์กรความรู้ทางวิชาการ วิชาทหาร การวิจัย และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา  ให้บริการทางวิชาการและวิชาชพีแก่สังคม และบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็น  
ยุทธศาสตร ์

ประสิทธผิล 
ตามพันธกิจ 

คุณภาพการ
ให้บริการ 

ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน 

การพัฒนา
องค์กร 

การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก 

สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอก
เพ่ือให้ รร.จปร. เป็นท่ียอมรับในเชิงวิชาการ 

๑. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและ
ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ 

๑๓. กองทัพบก หน่วย/เหล่า มีความพึงพอใจต่อ
นายทหารสัญญาบัตรหลักที่สําเร็จการศึกษา 

๒. การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์
ความรักชาติ 

๘. พัฒนาขีดความ 
สามารถด้านกิจการพลเรือน 

๖. พัฒนาขีดความ 
สามารถด้านส่งกําลังบํารุง 

๗.พัฒนาขีดความ 
สามารถด้านกําลังพล

๓. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้
เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน

๔. พัฒนาขีดความสามารถ         
ด้านการบริหารการศึกษา

๑๐. การพัฒนาเพื่อความ     
   ทันสมัย

๙. การสร้างค่านยิมและ  
     ทัศนคติท่ีดีขององค์กร

๑๑. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

๕. พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน

๑๒. นักเรียนนายร้อยท่ีสําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๑๔. ส่งเสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วม
ประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายนอก 

๑๕. หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน เชื่อม่ันและให้การยอมรับในเชิงวิชาการ 



หน้าที่   27   ของ  ๑๗๖  หน้าแผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙

๑ แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ( ๔ โครงการ (๑-๔) )
๒ แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหมินพระบรมเดชานุภาพ และมาตรการกดดันทางสังคม ( ๑ โครงการ (๕) )

๒. การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ๓ แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ( ๓ โครงการ (๖-๘) )
๔ แผนงานการพัฒนาหลักสูตร ( ๒ โครงการ (๙ -๑๐) )
๕ แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ( ๒ โครงการ (๑๑-๑๒) )
๖ แผนงานการเปิดหลักสูตรการศึกษา ( ๑ โครงการ (๑๓) )
๗ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ( ๔ โครงการ (๑๔ - ๑๗) )
๘ แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ( ๕ โครงการ (๒๐ - ๒๒) )
๙ แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ ( ๑ โครงการ ( ๒๓ ) )

๖. พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบํารุง ๑๐ แผนงานการปรับปรุงอาคารสิงปลูกสร้าง สิงอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ( ๓ โครงการ (๒๔-๒๖) )
๑๑ แผนงานการนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการมาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ความดี ความชอบ และ

ความก้าวหน้าในการรับราชการ ( ๑ โครงการ (๒๗) )
๑๒ แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลังพล ( ๔ โครงการ ( ๒๘ - ๓๑) )

๘. พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการพลเรือน ๑๓ แผนงานกิจการพลเรือน ( ๒ โครงการ (๓๒ - ๓๓) )
๙. การสร้างค่านิยมและทัศนคติทีดีขององค์กร ๑๔ แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ( ๒ โครงการ (๓๔ - ๓๕) )

๑๕ แผนงานการพัฒนาสือการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( ๒ โครงการ (๓๖ - ๓๗) )
๑๖ แผนงานการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E – Learning ) ( ๑ โครงการ (๓๘) )
๑๗ แผนงานพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ( ๑ โครงการ (๓๙) )
๑๘ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ๑ โครงการ (๔๐) )
๑๙ แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล ( ๒ โครงการ (๔๑ - ๔๒) )

๑๑. การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายให้เอือต่อการปฏิบัติงาน ๒๐ แผนงานการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วย  ( ๒ โครงการ (๔๓ - ๔๔) )
๒๑ แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ.  ( ๑ โครงการ (๔๕) )
๒๒ แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา  ( ๔ โครงการ (๔๖ - ๔๙) )
๒๓ แผนงานการพัฒนาผู้เรียน  ( ๘ โครงการ (๕๐ - ๕๗) )

๑๓. กองทัพบก หน่วย/เหล่า มีความพึงพอใจต่อนายทหารสัญญาบัตรหลักทีสําเร็จการศึกษา ๒๔ แผนงานพัฒนาคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา  ( ๒ โครงการ (๕๘ - ๕๙) )
๒๕ แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ.ภายใน กห.และแผนการใช้ประโยชน์  ( ๑ โครงการ (๖๐) )
๒๖ แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงข้ึนของหลักสูตรภายในประเทศ นอก กห.และแผนการใช้ประโยชน์       

 ( ๑ โครงการ (๖๑) )
๒๗ แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาของหลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน์  ( ๒ โครงการ (๖๒ - ๖๓) )
๒๘ แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ    

 ( ๒ โครงการ (๖๔ - ๖๕) )
๒๙ แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูทหารชั้นสูง  ( ๑ โครงการ (๖๖) )
๓๐ แผนงานการจัดการความรู้  ( ๑ โครงการ (๖๗) )
๓๑ แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์  ( ๒ โครงการ (๖๘ - ๖๙) )
๓๒ แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  ( ๑ โครงการ (๗๐) )

๑๒. นักเรียนนายร้อยที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

๑๔. ส่งเสริมการศึกษาของกําลังพลและส่งกําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงาน        
  ภายนอก

๑๕. หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อม่ัน      
  และให้การยอมรับในเชิงวิชาการ

๑. การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็ม
ขีดความสามารถ

๓. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน

๔. พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา

๕. พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียน

๗.พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล

๑๐. การพัฒนาเพื่อความทันสมัย

การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้
เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์

ของกองทัพบก

สร้างความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็น

ที่ยอมรับในเชิงวิชาการ

 ๓ ยุทธศาสตร์ ๑๕ กลยุทธ์  ๓๒ แผนงาน ๗๐ โครงการ



ผนวก ข เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ และหน่วยรับผิดชอบ หน้าที่   28   ของ  ๑๗๖  หน้า
             

ผนวก ข เป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ ์และหน่วยรับผิดชอบ             หน้าที ่ ๒๗  ของ   ๑๗๖  หน้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพิทักษ ์รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เป้าหมาย
(Targets) กลยุทธ์ 

(Strategies) 
หน่วยรับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ หลัก รอง 
๑. สถาบันพระมหากษัตริย์
มีความปลอดภัยสูงสุดและ
ได้รับการเทดิทูนอย่างสม
พระเกียรติ 

๑.๑ ร้อยละของความสําเร็จ
ในการถวายความปลอดภัย
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. พิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,  
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑.๒ ร้อยละของการป้องกัน
มิให้ล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒. ใช้มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 
และมาตรการกดดันทาง
สังคม 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,  
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๒. การปลูกฝังและ
เสริมสร้างอดุมการณ์ความ
รักชาต ิ

๒.๑ ร้อยละของความสําเร็จ
ในการปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาติ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๓. ปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาต ิ

กกพ.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,  
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 



ผนวก ข เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ และหน่วยรับผิดชอบ หน้าที่   29   ของ  ๑๗๖  หน้า

             
ผนวก ข เป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ ์และหน่วยรับผิดชอบ             หน้าที ่ ๒๘  ของ   ๑๗๖  หน้า 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเ้ป็นผูน้ําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เป้าหมาย
(Targets) กลยุทธ์ 

(Strategies) 
หน่วยรับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ หลัก รอง 
๓. ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาให้
เหมาะสม ทันสมยั และได้
มาตรฐาน 

๓.๑ ร้อยละของความสําเร็จ 

ในการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษา 

๙๕ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๔.  ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษา 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๓.๒ ร้อยละของความสําเร็จ 

ในการพัฒนาตาํราเรียน 
๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕. พัฒนาตําราและเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน 
กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๔. พัฒนาขีดความสามารถ   
ด้านการบรหิารการศึกษา 

๔.๑ ร้อยละของความสําเร็จ
ในการเปิดหลักสูตรการศึกษา 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๖. เปิดหลักสูตรการศึกษา กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๔.๒ ร้อยละของความสําเร็จ
ในการพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๙๐ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๗. พัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สปค.รร.จปร. นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๕. พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านอุปกรณ์ประกอบการ
เรียน 

๕.๑ ร้อยละของอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนที่
ได้รับการปรับปรงุพัฒนา 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๘. ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๕.๒ ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙. พัฒนาบุคลากรสําหรับ
ปรนนิบัติบํารงุอุปกรณ์ 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 



ผนวก ข เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ และหน่วยรับผิดชอบ หน้าที่   30   ของ  ๑๗๖  หน้า
             

ผนวก ข เป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ ์และหน่วยรับผิดชอบ             หน้าที ่ ๒๙  ของ   ๑๗๖  หน้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเ้ป็นผูน้ําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เป้าหมาย
(Targets) กลยุทธ์ 

(Strategies) 
หน่วยรับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๕ ๕๖ หลัก รอง 
๖. พัฒนาขีดความ 

สามารถด้านส่งกําลังบํารุง 

๖.๑ ร้อยละของอาคารสิ่ง
ปลูกสร้าง ส่ิงอํานวยความ
สะดวก และระบบ
สาธารณูปโภค ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๐.ปรับปรุงอาคารส่ิงปลูก
สร้าง ส่ิงอํานวยความสะดวก 
และระบบสาธารณูปโภค 

กกบ.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๗.พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านกําลังพล 
 
 
 

๗.๑ ร้อยละของกําลังพลที่
เรียนดีและได้รับการพิจารณา
ความดีความชอบ 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๑.นําผลการศึกษาตาม
แนวทางรับราชการทุก
ระดับช้ันยศมาเป็น
ส่วนประกอบการพิจารณาให้
ความดี ความชอบ และ
ความก้าวหน้าในการรับ
ราชการ 

กกพ.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๗.๒ ร้อยละความสําเร็จใน
การพิจารณาคุณภาพชีวิต
กําลังพล 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๒. พัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตกําลังพล 

กกพ.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๘. พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านกิจการพลเรือน 

๘.๑ ร้อยละความสําเร็จใน
การทํางานดา้นกิจการพล
เรือน 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๓. พัฒนางานด้านกิจการพล
เรือน 

กกร.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

   



ผนวก ข เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ และหน่วยรับผิดชอบ หน้าที่   31   ของ  ๑๗๖  หน้า
             

ผนวก ข เป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ ์และหน่วยรับผิดชอบ             หน้าที ่ ๓๐  ของ   ๑๗๖  หน้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเ้ป็นผูน้ําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เป้าหมาย
(Targets) 

กลยุทธ์
(Strategies) 

หน่วยรับผิดชอบ

๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ หลัก รอง 

๙. การสร้างค่านิยมและ
ทัศนคตทิีด่ีขององค์กร 

๙.๑ ร้อยละความสําเร็จใน
การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๔.ทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กกพ.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑๐. การพัฒนาเพ่ือความ
ทันสมัย 

 

 

 

 

๑๐.๑ ร้อยละความสําเร็จใน
การพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอน 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๕. พัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑๐.๒ ร้อยละความสําเร็จใน
การจัดการเรียนการสอนผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๖. จัดการเรียนการสอนผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( E – 
Learning ) 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑๐.๓ ร้อยละความสําเร็จใน
การพัฒนาความรู้ด้าน
วิทยาการคอมพวิเตอร์ 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๗. พัฒนาความรู้ดา้น
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑๐.๔ ร้อยละความสําเร็จใน
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๘. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑๐.๕ ร้อยละของกําลังพลที่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได ้

๗๐ ๗๓ ๗๕ ๗๘ ๘๐ ๑๙. พัฒนาภาษาอังกฤษให้กับ
กําลังพล 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 



ผนวก ข เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ และหน่วยรับผิดชอบ หน้าที่   32   ของ  ๑๗๖  หน้า
             

ผนวก ข เป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ ์และหน่วยรับผิดชอบ             หน้าที ่ ๓๑  ของ   ๑๗๖  หน้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเ้ป็นผูน้ําทางทหารที่พึงประสงคข์องกองทัพบก 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เป้าหมาย
(Targets) 

กลยุทธ์
(Strategies) 

หน่วยรับผิดชอบ 

๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ หลัก รอง 

๑๑. การพัฒนาสภาพ 

แวดล้อมภายในหน่วยให้
เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

๑๑.๑ ร้อยละความสําเร็จใน
การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วย 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๒๐. พัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วย 

กกพ.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑๒. นักเรียนนายร้อยที่
สําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๑๒.๑ ร้อยละความสําเร็จใน
การสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนทหารของ ทบ. 

๙๐ ๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๒๑. สอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนทหารของ ทบ. 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑๒.๒ ร้อยละความสําเร็จใน
เสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา 

๙๐ ๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๒๒. เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นํา 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑๒.๓ ร้อยละความสําเร็จใน
การพัฒนาผู้เรียน 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๒๓. พัฒนาผู้เรียน กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑๓. กองทัพบก หน่วย/
เหล่า มีความพึงพอใจต่อ
นายทหารสัญญาบัตรหลัก
ที่สําเร็จการศึกษา 

๑๓.๑ ร้อยละความสําเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๒๔. พัฒนาคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

    

    



ผนวก ข เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ และหน่วยรับผิดชอบ หน้าที่   33   ของ  ๑๗๖  หน้า
             

ผนวก ข เป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ์ และหน่วยรับผิดชอบ             หน้าที ่ ๓๒  ของ   ๑๗๖  หน้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความรว่มมือกับสถาบันการศกึษาอื่นๆ และหนว่ยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เป้าหมาย
(Targets) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

หน่วยรับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ หลัก รอง 
๑๔. ส่งเสริมการศึกษาของ
กําลังพลและส่งกําลังพล
เข้าร่วมประชุมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอก 

๑๔.๑ ร้อยละของกําลังพลที่
มีคุณสมบัติ ได้เขา้รับ
การศึกษา 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๒๕. ส่งกําลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนอก ทบ.
ภายใน กห. 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,  
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑๔.๒ ร้อยละของกําลังพลที่
มีคุณสมบัติ ได้เขา้รับ
การศึกษา 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๒๖. ส่งกําลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดบัสูงขึ้นของ
หลักสูตรภายในประเทศ 
 นอก กห. 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,  
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑๔.๓ ร้อยละของกําลังพลที่
มีคุณสมบัติ ได้เขา้รับ
การศึกษา 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๒๗. ส่งกําลังพลเข้ารับ
การศึกษาของหลักสูตร
ต่างประเทศ 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,  
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑๔.๔ ร้อยละความสําเร็จใน
การส่งกําลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนา 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๒๘. ส่งกําลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงาน
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งภายในและต่างประเทศ 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,  
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

  

 



ผนวก ข เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลยุทธ์ และหน่วยรับผิดชอบ หน้าที่   34   ของ  ๑๗๖  หน้า

             
ผนวก ข เป้าประสงค ์ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลยุทธ ์และหน่วยรับผิดชอบ             หน้าที ่ ๓๓  ของ   ๑๗๖  หน้า 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศกึษาอื่นๆ และหนว่ยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชงิวิชาการ 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เป้าหมาย
(Targets) 

กลยุทธ์ 
(Strategies) 

หน่วยรับผิดชอบ 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ หลัก รอง 
 ๑๕.๓ ร้อยละความสําเร็จใน

การส่งเสริมการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๓๑.ส่งเสริมการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,  
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑๕.๔ ร้อยละความสําเร็จใน
การให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๓๒.ให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

กยข.รร.จปร. 

 
นขต.รร.จปร.,  
นขต.บก.รร.จปร. 
และฝ่ายกิจการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่   35   ของ  ๑๗๖  หน้าผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
๑. การถวายความปลอดภัย
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริยใ์นทุกโอกาส
อันควรอย่างเต็มขีด
ความสามารถ 

๑) แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

(๑) โครงการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย  สกศ.รร.จปร. 

(๒) โครงการทศันศึกษา “โครงการส่วนพระองค์ และพระบรมมหาราชวัง” สกศ.รร.จปร. 

(๓) โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ กกร.รร.จปร. 

(๔) โครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ กกร.รร.จปร. 

๒) แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และมาตรการ
กดดันทางสังคม 

โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ รายการ 
จัดตั้งเครือข่ายผู้นําชุมชนเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันฯ ในโครงการรณรงค์
เสริมสร้างความรกัชาติ 

กกร.รร.จปร. 

๒. การปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาต ิ

๓) แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้าง
อุดมการณ์ความรักชาต ิ

(๖) โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติสําหรับกําลังพล รร.จปร. กกพ.รร.จปร. 

(๗) โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักชาติ กกร.รร.จปร. 

(๘) โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน กรม นนร.รอ. 

๓. ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาให้
เหมาะสม ทันสมยั และได้
มาตรฐาน 

๔) แผนงานการพัฒนาหลักสูตร (๙) โครงการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร กยข.รร.จปร. 

(๑๐) โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท สกศ.รร.จปร. 

๕) แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

(๑๑) โครงการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน กยข.รร.จปร. 

(๑๒) โครงการพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ รร.จปร. ผหพ.รร.จปร. 

๔. พัฒนาขีดความสามารถ       ๖) แผนงานการเปิดหลักสูตรการศึกษา (๑๓) โครงการเปิดหลักสูตร รร.จปร. (พลเรือน) กยข.รร.จปร., 
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
ด้านการบรหิารการศึกษา ๗) แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา (๑๔) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สปค.รร.จปร. 

(๑๕) โครงการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สปค.รร.จปร. 

(๑๖) โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน ตัวบง่ช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา สปค.รร.จปร. 

(๑๗) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สปค.รร.จปร. 

๕. พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียน 

๘) แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

(๑๘) โครงการพัฒนาห้องปฏิบตักิารและโสตทัศนูปกรณ์ กยข.รร.จปร. 

(๑๙) โครงการบริหารจัดการและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน กยข.รร.จปร. 

(๒๐) โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน สกศ.รร.จปร. 

(๒๑) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกทางทหาร สวท.รร.จปร. 

(๒๒) โครงการปรับปรุงและพัฒนาสนามฝึกทางทหาร สวท.รร.จปร. 

๙) แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
ปรนนิบัติบํารงุอุปกรณ์ 

(๒๓) โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบาํรุงอุปกรณ์ รร.จปร. กยข.รร.จปร. 

๖. พัฒนาขีดความ 

สามารถด้านส่งกําลังบํารุง 

๑๐) แผนงานการปรับปรุงอาคารส่ิงปลูก
สร้าง ส่ิงอํานวยความสะดวก และระบบ
สาธารณูปโภค 

(๒๔) โครงการปรับปรุงอาคารส่ิงปลูกสร้างส่ิงอํานวยความสะดวก กกบ.รร.จปร. 

(๒๕) โครงการปรับปรุงบ้านพักนายทหาร รร.จปร. กกบ..รร.จปร. 

(๒๖) โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค รร.จปร. กกบ.รร.จปร. 
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
๗.พัฒนาขีดความสามารถดา้น
กําลังพล 
 
 
 

๑๑) แผนงานการนําผลการศึกษาตาม
แนวทางรับราชการทุกระดับช้ันยศมาเป็น
ส่วนประกอบการพิจารณาให้ความดี 
ความชอบ  และความก้าวหน้าในการ
รับราชการ 

(๒๗) โครงการส่งเสริมให้กําลังพลมีความตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ กกพ.รร.จปร. 

๑๒) แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตกําลังพล 

(๒๘) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต นนร.  กรม นนร.รอ. 

(๒๙) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว กกพ.รร.จปร. 

(๓๐) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พลทหารกองประจําการ 
พัน.ร.รร.จปร.และ 

รพ.รร.จปร. 

(๓๑) โครงการปรับปรุง รพ. ให้มศีักยภาพสูงขึ้นเหมาะสมกับภารกิจตามเกณฑ์คณุภาพ สรพ. รพ.รร.จปร. 

๘. พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านกิจการพลเรือน 

๑๓) แผนงานกิจการพลเรือน (๓๒) โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่วในเขตทหาร กกร.รร.จปร. 

(๓๓) โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ภัยแล้ง และอุทกภัย กกร.รร.จปร. 

๙. การสร้างค่านิยมและ
ทัศนคตทิีด่ีขององค์กร 

๑๔) แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (๓๔) โครงการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กกพ.รร.จปร. 

(๓๕) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับกําลังพล รร.จปร. กกพ.รร.จปร. 

๑๐. การพัฒนาเพ่ือความ
ทันสมัย 

๑๕) แผนงานการพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓๖) โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กทท.รร.จปร. 

(๓๗) โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย กทท.รร.จปร. 

๑๖) แผนงานการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ( E – Learning ) 
 

(๓๘) โครงการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E – Learning ) สกศ.รร.จปร. 
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
๑๗) แผนงานพัฒนาความรูด้้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

(๓๙) โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับครู/อาจารย์ บุคลากร
ทางการศึกษา และ นนร. 

สกศ.รร.จปร. 

๑๘) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (๔๐) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  กทท.รร.จปร. 

๑๙) แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับ
กําลังพล 

(๔๑) โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล สกศ.รร.จปร. 

(๔๒) โครงการจัดทาํคู่มือศัพทท์างทหารสําหรับ นนร. สวท.รร.จปร. 

๑๑. การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยให้เอ้ือต่อการ
ปฏิบัติงาน 

๒๐) แผนงานการพัฒนาสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วย 

(๔๓) โครงการพัฒนาสํานักงานดว้ยกิจกรรม ๕ ส. กกพ.รร.จปร. 

(๔๔) โครงการเพ่ิมศักยภาพของระบบรักษาความปลอดภัย รร.จปร. กยข.รร.จปร. 

๑๒. นักเรียนนายร้อยที่สําเร็จ
การศึกษามีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์

๒๑) แผนงานการสอบคัดเลือกเข้าเป็น
นักเรียนทหารของ ทบ. 

(๔๕) โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) กยข.รร.จปร. 

๒๒) แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นํา 
 
 
 
 
 

(๔๖) โครงการฝึกวิชาทหารเบ้ืองต้น  กรม นนร.รอ. 

(๔๗) โครงการฝึกปกครองบังคับบัญชา นนร.  กรม นนร.รอ. 

(๔๘) โครงการอบรม นนร. กรม นนร.รอ. 

(๔๙) โครงการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย นนร.  กรม นนร.รอ. 

๒๓) แผนงานการพัฒนาผู้เรียน
 

(๕๐) โครงการชมรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ นนร.   กรม นนร.รอ. 

(๕๑) โครงการชมรมต่อสู้ป้องกันตัว นนร.   กรม นนร.รอ. 

(๕๒) โครงการชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม นนร.   กรม นนร.รอ. 
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ หน่วยรับผิดชอบ 

(๕๓) โครงการชมรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม นนร.   กรม นนร.รอ. 

(๕๔) โครงการชมรมวิชาการ นนร.   กรม นนร.รอ. 

(๕๕) โครงการชมรมนันทนาการ นนร.   กรม นนร.รอ. 

(๕๖) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและประเมินค่าความเหมาะสม นนร. กรม นนร.รอ. 

(๕๗) โครงการเสริมหลักสูตร นนร. สวท.รร.จปร. 

๑๓. กองทัพบก หน่วย/เหล่า 
มีความพึงพอใจต่อนายทหาร
สัญญาบัตรหลักที่สําเร็จ
การศึกษา 

๒๔) แผนงานพัฒนาคุณภาพของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

(๕๘) โครงการตดิตามและประเมินผลนักเรียนนายร้อยที่สําเร็จการศึกษา กสป.รร.จปร. 

(๕๙) โครงการฝึกปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกทหารใหม่ให้กบั นนร. ช้ันปีที่ ๔ กรม นนร.รอ. 

๑๔. ส่งเสริมการศึกษาของ
กําลังพลและส่งกําลังพลเข้า
ร่วมประชุมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอก 

                                    

 

 

๒๕) แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนอก ทบ.ภายใน กห.
และแผนการใช้ประโยชน์ 

(๖๐) โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. กกพ.รร.จปร. 

๒๖) แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดบัสูงข้ึนของหลักสูตร
ภายในประเทศ นอก กห.และแผนการใช้
ประโยชน์ 

(๖๑) โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ 

สกศ.รร.จปร. 

๒๗ )  แผนงานการ ส่งกํ า ลังพลเข้ ารับ
การศึกษาของหลักสูตรต่างประเทศและ
แผนการใช้ประโยชน์ 

(๖๒) โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 

สกศ.รร.จปร. 

(๖๓) โครงการส่ง นนร.เข้ารับการศึกษาใน รร.นายร้อย ต่างประเทศ กยข.รร.จปร., 
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กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ หน่วยรับผิดชอบ 
๒๘ )  แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วม
การประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้ ง
ของภาครัฐและภาคเอกชนทั้ งภายใน
และต่างประเทศ 

โครงการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทัง้ของภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งภายในและต่างประเทศ 

สกศ.รร.จปร. 

(๖๕) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับ สถาบันอุดมศึกษา ภายในและ
ต่างประเทศ 

สกศ.รร.จปร. 

๑๕. หน่วยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน เช่ือมั่น
และให้การยอมรับในเชิง
วิชาการ 

 

 

๒๙) แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรครูทหารชั้นสูง 

(๖๖) โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูทหารชั้นสูง สวท.รร.จปร. 

๓๐) แผนงานการจัดการความรู้ 
( Knowledge Management ) 

(๖๗) โครงการจัดการความรู ้ สกศ.รร.จปร. 

๓๑) แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

(๖๘) โครงการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา รร.จปร. สกศ.รร.จปร. 

(๖๙) โครงการเพ่ือการวิจัยของอาจารย์และ นนร. สกศ.รร.จปร. 

๓๒) แผนงานการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ (๗๐) โครงการบริการทางวิชาการ สกศ.รร.จปร. 

 



 หน้าที่ ๔๑ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙    

 

กลยุทธ์ที่ ๑  การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควรอย่างเต็ม
ขีดความสามารถ  
(๑) โครงการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย ประกอบ แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา  รร.จปร.  
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 นาฏศิลป์และดนตรีไทยเป็นการแสดงที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยในอดีตซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ไว้ให้ สมควรที่เยาวชนรุ่นหลังควรเรียนรู้ ทําความเข้าใจ และช่วยกัน
อนุรักษ์  กปศ.ฯ จึงได้บรรจุหัวข้อนาฏศิลป์และดนตรีไทยเป็นหัวข้อหน่ึงในวิชาไทยศึกษา และเพ่ือให้ นนร. 
รวมทั้งเยาวชนใกล้เคียง รร.จปร. ได้มีโอกาสสัมผัสและเข้าถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงน้ี องค์ ผอ.กปศ.
สกศ.รร.จปร. จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เชิญ อาจารย์เสรี  หวังในธรรม และคณะนาฏศิลป์ จาก
สํานักการสังคีต กรมศิลปากร มาบรรยายประกอบการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทยเป็นประจําทุกปี ต้ังแต่ 
พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นต้นมา 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รู้จักดนตรีไทยหลักๆ และเคร่ืองดนตรีไทยชนิดต่างๆ  
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รูจ้ักนาฏศลิป์ไทย สามารถแยกแยะประเภทระหว่างระบํา รํา เต้น  
 ๓.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความบันเทิงพร้อมกับความภูมิใจในภูมิปัญญา ของ 
บรรพบุรุษในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
๔. เป้าหมาย 
 จัดบรรยายประกอบการสาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทยให้กับ นนร. ช้ันปีที่ ๒ ที่ศึกษาวิชา 
ไทยศึกษา (HI 2001) จํานวน ๑๙๗ นาย และนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียน 
ในจังหวัดนครนายก รวม ๒,๐๐๐ คน เพ่ือให้ นนร. รวมทั้งเยาวชนใกล้เคียง รร.จปร. ได้มีโอกาสรับชม 
และเข้าถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงนี้ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ระหว่าง กันยายน – พฤศจิกายน  ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ( ปีละ ๑ ครั้ง ) 
๖. วิธีการดําเนินการ  จัดสาธิต ณ หอประชุม รร.จปร. ในเวลาตามตารางสอนของวิชาไทยศึกษา ภาคการศึกษาที่  ๒  
เป็นเวลา ๒ ช่ัวโมง   
 ๖.๑ จัดทําแผนและขออนุมัติหลักการ 
 ๖.๒ ประสานวิทยากรและผู้เก่ียวข้อง 

 ๖.๓ เตรียมความพร้อมการสาธิต 
 ๖.๔ สาธิตนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
 ๖.๕ ประเมินผลการสาธิต  



 หน้าที่ ๔๒ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙    

 

๗. งบประมาณ :  ขอรับสนับสนุนจาก กทพ.รร.จปร. 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๘.๒ ประเมินความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของผู้ร่วมกิจกรรมในระหว่างการสาธิต 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นนร. ได้รบัความรู้ตามวัตถุประสงค์ 
 ๙.๒ นนร. เกิดความรัก ความภูมิใจ ต้องการที่จะช่วยกันทํานุบํารุงมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้าที่ ๔๓ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙    

 

(๒) โครงการทัศนศึกษา “โครงการส่วนพระองค์ และพระบรมมหาราชวัง” ประกอบ แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผน
แม่บทการพัฒนา  รร.จปร.  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : สกศ.รร.จปร.  
๒. หลักการและเหตุผล 
      เมื่อ นนร. จบการศึกษาไปรับราชการทหาร นอกจากบทบาทในการป้องกันประเทศ รักษา
อธิปไตยของชาติแล้ว ยังมีบทบาทในการพัฒนาประเทศด้วย โดยต้องปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับโครงการใน
พระราชดําริต่างๆ ในพ้ืนที่ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม กปศ.ฯ เห็นว่าการจัดให้ นนร. และอาจารย์ไปทัศนศึกษา
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง จะมีส่วนช่วยปลูกจิตสํานึกความภูมิใจในชาติ 
ความรักและความศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ที่
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะ “ทหาร” ได้เป็นอย่างดี 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ นนร. ช้ันปีที่ ๒ และข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจงาน ของโครงการ 
ส่วนพระองค์ 
 ๓.๒ นนร. และข้าราชการท่ีเขา้ร่วมโครงการรู้จักและสามารถใช้โครงการส่วนพระองค ์เป็นแหล่ง 
ข้อมูลสําหรับการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดําริ 
 ๓.๓ นนร. และข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่าน
กิจกรรมในโครงการส่วนพระองค์ ตลอดจนสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมไทย ในพระบรมมหาราชวัง เพ่ือความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ นนร. ช้ันปีที่ ๒ และข้าราชการ ที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสําคัญ ของโครงการ
พระราชดําริเพ่ิมขึ้น 
 ๔.๒  นนร. ช้ันปีที่ ๒ และข้าราชการ ที่เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสําคัญ ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์เพ่ิมขึ้น  
๕. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ระหว่าง กันยายน – พฤศจิกายน  ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  ( ปีละ ๑ ครั้ง ) 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําแผนและขออนุมัติหลักการ 
 ๖.๒ ตรวจพ้ืนที่ ประสานหน่วยงานและวิทยากร 
 ๖.๓ จัดทํากําหนดการทัศนศึกษา 
 ๖.๔ ขออนุมัตินํา นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมโครงการเดินทางไปทัศนศึกษา 

 ๖.๕ เตรียมความพร้อม นนร. 
 ๖.๖ นํา นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมโครงการเดินทางไปทัศนศึกษา 



 หน้าที่ ๔๔ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙    

 

 ๖.๗ ประเมินผลการทัศนศึกษา 
๗. งบประมาณ : ขอสนบัสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การประเมินผล 
 ๘.๑ สัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม นนร. และข้าราชการที่เข้าร่วมโครงการในระหว่างการ 
ทัศนศึกษา 
 ๘.๒ นนร. ทํารายงานการทัศนศึกษา 
 ๘.๓ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมโครงการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์กว้างขวางขึ้น 
 ๙.๒ นนร. และข้าราชการท่ีเข้าร่วมโครงการมีความจงรักภักดีต่อชาติ 
 

................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 หน้าที่ ๔๕ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙    

 

(๓) โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ ประกอบ แผนงานการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บท การพัฒนา รร.จปร.  
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : กกร.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
     เน่ืองจากโลหิตเป็นสิ่งสําคัญในการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ให้อยู่รอด โดยในปัจจุบัน ยังไม่มี
สารประกอบอ่ืนใดที่จะมาทดแทนโลหิตได้ ฉะน้ันจึงต้องให้โลหิตจากบุคคลหน่ึงไปยังบุคคลหน่ึง ด้วยการ
บริจาคเท่าน้ัน ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายไม่จําเป็น ต้องใช้ เพ่ือให้กับผู้ป่วยหรือ
ผู้ที่มีความต้องการเพ่ือการอยู่รอดของชีวิต  โดยการบริจาคโลหิตน้ันขึ้นอยู่กับความต้ังใจของผู้บริจาค 
ที่ต้องการสละโลหิต เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นกุศล อันประเสริฐ และเน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
จึงนับเป็นโอกาสที่ดีย่ิงของข้าราชการ ครอบครัว นนร. และประชาชนในพ้ืนที่รอบ รร.จปร.ที่จะได้ร่วม
กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ 
๓. วัตถุประสงค ์
      ๓.๑ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ด้วยการบริจาคโลหิต เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
      ๓.๒ เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้กําลังพล ครอบครัว นนร. และประชาชน มีความเมตตา รวมถึงมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและเพ่ือนมนุษย์ 
      ๓.๓ เพ่ือบรรเทาภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตสําหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิต 
๔. เปา้หมาย 
      ได้รับการบริจาคโลหิตจากข้าราชการ, ครอบครัว, นนร., พลทหาร และประชาชนทั่วไป ต้ังแต่  
๖ มี.ค.๕๕ - ๓๑ ธ.ค.๕๙ โดยกําหนดเป้าหมายการรับบริจาคโลหิตปีละ ๑๒ ครั้ง รวม ๔ ปี จํานวน ๔๘ ครั้ง 
ปริมาณโลหิตปีละ ๑ .๒๐๐ ยูนิต คิดเป็น ๔๘๐ ,๐๐๐ ซีซี รวม ๔ ปี จํานวน ๔ ,๘๐๐ ยูนิต คิดเป็น 
๑,๙๒๐,๐๐๐ ซีซี (๑ ยูนิต เท่ากับ ๔๐๐ ซีซี) 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ/วิธีการ 
      ๖.๑ เสนอโครงการ 
      ๖.๒ ขออนุมัติโครงการ 
      ๖.๓ เริ่มดําเนินโครงการฯ ๖ มี.ค.๕๕, สิ้นสุดโครงการฯ ๓๑ ธ.ค.๕๙  
      ๖.๔ การรับบริจาคโลหิตดําเนินการโดย รพ.รร.จปร. ร่วมกับ สภากาชาด จว.น.ย. ซึ่งจะวางแผน 
และประสานงานเพ่ือขอรับบริจาคจากข้าราชการ ครอบครัว นนร. และประชาชนในพ้ืนที่รอบ รร.จปร.  
      ๖.๕ รายงานผลการดําเนินโครงการฯ ให้ ทบ. ทราบ 
๗. งบประมาณ  :  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
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๘. การติดตามประเมินผล 
               รพ.รร.จปร. ร่วมกับ สภากาชาด จว.น.ย. รวบรวมผลการดําเนินการให้ รร.จปร. รายงาน 
ผลการดําเนินโครงการฯ ให้ ทบ. ทราบ ทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๙.๑ ได้รับบริจาคโลหิตในโครงการสามารถสนับสนุนสภากาชาด จว.น.ย. และช่วยเหลือผู้ป่วยที่
มีความต้องการโลหิตอย่างเพียงพอ 
      ๙.๒ ข้าราชการ ครอบครัว นนร. และประชาชนในพ้ืนที่รอบ รร.จปร. มีความภาคภูมิใจ 
ในการทํากิจกรรมมหากุศล เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ร่วมกัน 
      ๙.๓ ข้าราชการ ครอบครัว นนร. และประชาชนในพื้นที่รอบ รร.จปร. มีจิตสํานึกในการมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือเพ่ือมนุษย์มากขึ้น 
                ๙.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการ ครอบครัว นนร. กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนในพ้ืนที่รอบ รร.จปร. ในการทํากิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลร่วมกันให้มากขึ้น 
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(๔) โครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ ประกอบ แผนงานการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผน
แม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑.  หน่วยเจ้าของโครงการ  : กกร.รร.จปร. 
๒.  หลักการและเหตุผล 
 ผบ.ทบ. อนุมัติให้ดําเนินการจัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพ่ือน้อมเกล้า- 
น้อมกระหม่อมถวายเป็นราชสักการะ และเป็นการเจริญรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาท   ในการพัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เยาวชน  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ขึ้นทดแทนของเดิมที่ถูกทําลาย
ไป การสร้างฝายชะลอน้ํา และการขุดลอกแหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยเร่ิมจากภายในหน่วยทหารก่อน แล้วจึง
ขยายออกสู่พ้ืนที่ป่าต่อไป การดําเนินโครงการดังกล่าว จะใช้การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรนํ้า กรมชลประทาน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและสัมฤทธ์ิผลสูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
 รร.จปร. ในฐานะหน่วยขึ้นตรงของ ทบ. ได้ปฏิบัติตามนโยบาย ในการจัดกิจกรรมเพ่ือเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้จัด (๔) โครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ 
เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถข้ึน ซึ่งได้พิจารณาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมท้ังภายในและภายนอก รร.จปร. เพ่ือถวาย 
เป็นราชสักการะต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเทิดพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า- 
อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 ๓.๒ เพ่ือประสานความร่วมมือ กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ในการเข้ามา มีส่วนร่วม 
ดําเนินโครงการฯ ด้านกําลังคน เครื่องมือและเครื่องจักร 
 ๓ .๓ เพ่ือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ ดี เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะด้วยการ 
ทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งกอให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยและประชาชนโดยรอบ รร.จปร. 
๔. เป้าหมาย 
 พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ป่าต้นนํ้า แหล่งกักเก็บนํ้า คูคลองในพ้ืนที่ รร.จปร. และพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้รับ
การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือถวายเป็นราชสักการะฯ  
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
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๖. การดําเนินการ/วิธีการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการฯ  
 ๖.๒ ขออนุมัติโครงการฯ 
 ๖.๔ สรุปผลการดําเนินโครงการฯ เพ่ือนําไปสู่การดําเนินการในปีต่อไป 
 ๖.๕ รายงานผลการดําเนินโครงการฯ ให้ ทบ. ทราบ 
๗. งบประมาณ  :  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 รายงานผลการปฏิบัติและปัญหาขัดข้องทุกวงรอบ ๓ เดือน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
จนเสร็จสิ้นระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติและขยายผลการปฏิบัติในอนาคตต่อไป 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการลดลงของปริมาณพ้ืนที่ป่าไม้ในพ้ืนที่ รร.จปร. และพ้ืนที่
ใกล้เคียงได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๙.๒ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าในการทําการเกษตร ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา
การระบายนํ้าเพ่ือป้องกันการเกิดอุทกภัย 
 ๙.๓ สามารถรณรงค์สร้างกระแสและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม จน
ทุกฝ่ายมีความตระหนักร่วมกันว่า “เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
ซึ่งเปรียบเสมือนลมหายใจในการดํารงอยู่ของส่ิงมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกให้ย่ังยืน : คิดสร้าง คิดรักษา คิดใช้
ประโยชน์ให้ถูกต้อง” 
 ๙.๔ ประชาชนมีความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการนํ้าอย่างย่ังยืน และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพ
ป่าให้อุดมสมบูรณ์เพ่ิมมากย่ิงขึ้น 
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(๕) โครงการสร้างเครือขา่ยเฝา้ระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์  รายการจัดต้ัง
เครือข่ายผู้นาํชุมชนเฝา้ระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันฯ ในโครงการรณรงคเ์สริมสรา้งความรัก
ชาติ ประกอบ แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพ และมาตรการกดดันทางสังคม 
ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : กกร.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการแย่งชิงอํานาจทางการเมือง และการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ของชาติ 
ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และสร้างความแตกแยกทางความคิด แบ่งฝักแบ่งฝ่าย เกิดความเกลียดชัง และใช้
ความรุนแรงต่อกัน นอกจากน้ันยังได้มีบุคคลและกลุ่มบุคคลบางกลุ่มมีพฤติกรรมในการจาบจ้วง ล่วงละเมิด
สถาบันฯ ด้วยการจัดกิจกรรม และขยายผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง นับว่าเป็นภัยคุกคาม
ทางด้านทัศนคติและความรู้สึกนึกคิดของคนในชาติที่มีความแตกแยกและใช้ความรุนแรงต่อกัน ดังน้ัน เพ่ือมิ
ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมากระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงได้จัดต้ังเครือข่ายผู้นําชุมชน
เฝ้าระวังและแจ้งเตือนผลกระทบต่อความม่ันคง ฯ ของหน่วยขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติและประสาน
กับทุกภาคส่วนในชุมชนรอบพ้ืนที่ รร.จปร. เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยคุกคามมิให้เกิดขึ้น โดยมีกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างเครือข่ายและขยายมวลชน ของ รร.จปร. ให้มีความเข้มแข็ง ครอบคลุมพ้ืนที่โดย 
รอบหน่วย 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพลังประชาชนให้มีความเข้มแข็งในการเป็นเครือข่าย “ปกป้องสถาบันและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคงของชาติ 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามัคคี และให้คนไทยมีความเช่ือมั่นศรัทธาในการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ โดยไม่ใช้
ความรุนแรง 
 ๓.๔ เพ่ือให้ผู้นําชุมชนและประชานชน เด็ก เยาวชน บริเวณรอบที่ต้ังหน่วย มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย และเป็นพลังอันย่ิงใหญ่ของชาติ ในอันที่จะรวมกันฝ่าฟันวิกฤตต่าง ๆ ของสังคมได้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ ผู้นําชุมชนตลอดจนประชาชนมีจิตสํานึกในความรักชาติ และความเป็นคนไทย 
 ๔.๒ สร้างกระแสความรักชาติให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกภาคส่วน 
 ๔.๓ กําลังพลและครอบครัวของหน่วยสามารถปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ ดีในเรื่องความ 
มีอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนปกป้องสถาบัน 
 ๔.๔ ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์สร้างเครือข่ายในการปกป้องสถาบัน 
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๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ/วิธีการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการ 
 ๖.๒ ขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓ ดําเนินการเปิดอบรมกลุ่มผู้นําชุมชน เฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันฯ 
 ๖.๔ หน่วยรับผิดดําเนินการ  พัน.ร.รร.จปร. 
 ๖.๕ ระยะเวลาในการดําเนินการ จํานวน ๕ ครั้งๆ ละ ๑ วัน/ปี รวม ๔ ปี จํานวน ๒๐ ครั้ง 
 ๖.๖ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นําชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง จํานวน ๑๐๐ คน/ครั้ง รวม ๒๐ ครั้ง 
จํานวน ๒,๐๐๐ คน 
 ๖.๗ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
 ๖.๘ รายงานผลการดําเนินโครงการฯ ให้ ทบ. ทราบ 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 จัดทําแบบสอบถามต่อกลุ่มเป้าหมาย ทั้งก่อนและหลังจัดกิจกรรมเพ่ือประเมินผลในเรื่องความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมของหน่วย และทัศนคติในเรื่องความรักชาติ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้นําชุมชนรอบที่ต้ังหน่วยเกิดความรัก ความสามัคคี ร่วมมือกันเฝ้าระวัง แจ้งเตือนการ 
ล่วงละเมิดสถาบัน 
 ๙.๒ ผู้นําชุมชนและประชาชนท่ัวไปท่ีอยู่รอบท่ีต้ังหน่วย มีความซื่อสัตย์ สุจริต เคารพสิทธิผู้อ่ืน 
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมได้ 
 ๙.๓  ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไปที่อยู่รอบที่ต้ังหน่วย เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 ๙.๔ ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไปที่อยู่รอบที่ต้ังหน่วย กล้าแสดงออก และร่วมกิจกรรมทาง
ทหารได้มากขึ้น 
 ๙.๕ ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไปท่ีอยู่รอบที่ต้ังหน่วย เกิดทัศนะคติที่ดีและร่วมกิจกรรม  
กับ ทบ. มากขึ้น 
 

................................................................ 
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กลยุทธ์ที่ ๒  การปลูกฝังและเสริมสรา้งอุดมการณ์ความรักชาติ 
(๖) โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติสําหรับกําลังพล รร.จปร. ประกอบ 
แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ 
ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา  รร.จปร.  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : กกพ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
      ปัจจุบันสภาพทางสังคม ได้เกิดความแตกแยกทางความคิด และความขัดแย้ง ทางการเมือง 
ได้นํามาซึ่งปัญหาการแบ่งฝ่าย เกิดการเผชิญหน้า นับวันจะแผ่ขยายหยั่งรากลึก เข้าสู่สังคมระดับฐานราก 
หรือแม้แต่ระดับครอบครัว นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง บ่ันทอน ต่อความสงบเรียบร้อย ของบ้านเมือง และ
ส่งผลกระทบกับความม่ันคงของชาติ   
                จากมูลเหตุเบ้ืองต้น รร.จปร. จึงมีแนวความคิดที่จะสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ ในทุก
ระดับ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เข้าทํากิจกรรมในหน่วยและการกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ หรือท้องถิ่น
ภายนอก  เพ่ือเสริมสร้าง ความรัก ความสามัคคีเข้าใจในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และลดการเผชิญหน้า สร้างจิตสํานึกร่วมกัน
โดยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ  พร้อมกับสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความ
เข้มแข็ง   และสามารถร่วมสนับสนุนแก้ปัญหา ภัยคุกคามในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. วัตถุประสงค์ 
             ๓.๑ เพ่ือให้กําลังพล และประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ ปรองดอง  
สมานฉันท์  
             ๓.๒ เพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์สร้างจิตสํานึกให้แก่กําลังพลของหน่วยและประชาชนทั่วไป  ที่ให้
ความสําคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
๔. เป้าหมาย :  
                ๔.๑ กําลังพล และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้  ความเข้าใจ การปกครอง ตามระบอบ
ประชาธิปไตย ให้ความสําคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๘๐  
             ๔.๒ กําลังพลของหน่วยและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ ๘๐   
๕. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม :  ต้ังแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ  
            ๖.๑ เตรียมการประสานงานส่วนที่เก่ียวข้องและขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 
     ๖.๒ ทํากิจกรรมตามห้วงเวลาที่กําหนด 
          ๖.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ 
          ๖.๔ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
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๗. งบประมาณในการดําเนินโครงการ : งบประมาณจาก ทบ. และแหล่งอ่ืน ๆ  
๘. การติดตามประเมินผล ดังนี้ 
            ๘.๑ การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
            ๘.๒ การประเมินผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ กําลังพล และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้  ความเข้าใจ ในการปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตยและให้ความสําคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย์  
  ๙ .๒ กําลังพลของหน่วยในการเป็นแบบอย่างที่ ดีแก่ประชาชนทั่วไป  ที่ให้ความสําคัญ 
ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 

................................................................ 
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(๗) โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักชาติ ประกอบ แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กกร.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากปัจจุบันเยาวชนไทยต้องเติบโตท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยปัญหา ความขัดแย้ง
มากมายไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มที่มีความเห็นแตกต่างแนวความคิดทางด้านการเมือง
ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย สลับซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
ซึ่งเต็มไปด้วยการช่วงชิงและการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ ที่นับวันจะทวีความรุนแรง หรือการนิยมการแก้ไขด้วย
การทําร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ หรือถึงขั้นเสียชีวิต นอกจากน้ียังรวมถึงการดูถูก เหยียดหยามคนที่นับถือต่าง
ศาสนา หรือแม้แต่ความขัดแย้งระหว่างคนต่างกลุ่มต่างพ้ืนที่ ซึ่งล้วนแต่ เป็นมูลเหตุเบ้ืองต้น ดังน้ัน รร.จปร. 
จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมเยาวชน เพ่ือที่จะช่วยให้เยาวชนติดอาวุธทางความคิดซึ่งเป็นส่วนสําคัญย่ิงใน
การพัฒนาตนเองของเยาวชนและประเทศชาติต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือเป็นการพัฒนาสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะด้วยการทํากิจกรรมร่วมกัน 
ซึ่งก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และเยาวชน 
 ๓.๒  เพ่ือใช้กิจกรรมเป็นส่อในการสร้างความรัก ความศรัทธาในชาติต่อ ทบ. 
 ๓.๓  เพ่ือเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมให้เกิดความรักและร่วมมือกันในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๓.๔ เพ่ือเป็นการสนองพระราชดําริในเรื่อยุทธศาสตร์พัฒนา ให้ประชาชนและเยาวชน ได้มี
โอกาสเรียนรู้เทคโนโลยี รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่าง รร.จปร. และประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
๔. เปา้หมาย 
 ๔.๑ ดําเนินการโครงการช่ือว่า "(๗) โครงการฝึกอบรมเยาวชนรักชาติ" 
 ๔.๒ ระยะเวลาในการดําเนินการ ในห้วงปิดภาคฤดูร้อน จํานวน ๓ ค่ายๆ ละ ๕ วัน 
 ๔.๓ กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนระดับอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษา ในพ้ืนที่ใกล้เคียง อายุ
ระหว่าง ๑๘ - ๒๐ ปี จํานวน ๓๐๐ คน/ปี 
 ๔.๔ ประเภทวิชาของการอบรม ได้แก่ วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย, วิชาเศรษฐกิจเบ้ืองต้น, วิชา
สิ่งแวดล้อม, วิชาเอกลักษณ์ไทย และกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ/วิธีการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการ 
 ๖.๒ ขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓ จัดกิจกรรมรักการออกกําลังกาย รักดนตรี รักสิ่งแวดลอ้ม และค่ายกีฬา รร.จปร. 
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  ๖.๔ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน โดยรอบพ้ืนที่ รร.จปร. ร่วมกิจกรรมให้มากท่ีสุด 
 ๖.๕ รายงานผลการดําเนินโครงการฯ ให้ ทบ. ทราบ 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 จัดทําแบบสอบถามต่อกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือประเมินผลในเรื่องความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
ของหน่วย และทัศนคติในเรื่องความรักชาติทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  สามารถอบรมเยาวชนให้เกิดความรู้สึกสํานึกในความเป็นไทยเกิดความรัก ความสามัคคี
และหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 ๙.๒ สามารถปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๘ - ๒๐ ปี มีกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่
คณะ โดยเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๙.๓  สามารถทําให้เยาวชนกล้าแสดงออกและร่วมกิจกรรมทางทหารเพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับ ทบ. 
 ๙.๔ สามารถทําให้เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมค่ายเยาวชนรักชาติมาทํากิจกรรมร่วมกันในวัน
สําคัญต่างๆ ของชาติร่วมกับ ทบ. ได้มากขึ้น 
 ๙.๕ เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 ๙.๖ เยาวชนเกิดความรัก และหวงแหน ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 ๙.๗ เยาวชนได้เรียนรู้การเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
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(๘) โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ประกอบ แผนงานการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ 
ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  กรม นนร.รอ. 
๒. หลักการและเหตุผล    
  กรม นนร.รอ. ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายทหารและฝ่ายพล
เรือน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีในการทํางานร่วมกันอันเป็นแนวทางไปสู่ ความร่วมมอืร่วมใจในการพัฒนา
สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต จึงได้ริเริ่มจัดทําโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน เพ่ือเป็นโครงการที่
จะเสริมสร้างสมัพันธภาพตลอดจนอุดมการณ์ร่วมกันของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการในการทํา
ประโยชน์แก่ส่วนรวม จากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวยังผลใหผู้้เข้าร่วมโครงการได้กลับมาร่วมมือกันจัด
กิจกรรมโครงการเยาวชนระหว่างปี และพัฒนาเป็นโครงการค่ายรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมสีมาชิกจากสถาบัน 
การศึกษาดังกล่าว และเชิญสถาบันอ่ืนๆ เข้าร่วมโครงการเพ่ิมมากขึ้นดังเช่นปัจจุบัน 
๓. วัตถุประสงค์  
  การดําเนินกิจกรรมคือเพ่ือสนองพระบรมราโชวาท เรื่องรู้รักสามัคคี และเพ่ือส่งเสริมอุดมการณ์ 
เรื่องเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน แนวความคิดในการจัดกิจกรรมที่จะสนองวัตถุประสงค์คือการที่จะ
สร้างให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสทํากิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมดังกล่าวไม่ควรเป็นกิจกรรม
ประเภทแย่งชิงแบบ ZERO SUM แต่ควรเป็นกิจกรรมประเภท WIN-WIN คือกิจกรรมทุกฝ่ายที่ร่วมกิจกรรม
เป็นผู้ได้รับผลดี ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างความสามัคคีได้ดีกว่าและเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าง
ทหารกับประชาชน 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน 
 ๔.๒ สร้างความเข้าใจอันดีในการทํางานร่วมกันอันเป็นแนวทางไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจ 
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 ๔.๓ เสริมสร้างสัมพันธภาพตลอดจนอุดมการณ์ร่วมกันของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วม
โครงการในการทําประโยชน์แก่ส่วนรวม   
 ๔.๔ เพ่ือสนองพระบรมราโชวาท เรื่องรู้รักสามัคคี และเพ่ือส่งเสริมอุดมการณ์ เรื่องเกิดมาต้อง
ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  
๕. ระยะเวลาในการดําเนนิงาน  :  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ 
 ๖.๑ ขั้นการเตรียมการ 
      ๖.๑.๑ ขออนุมัติทํากิจกรรมจากทาง กรม นนร.รอ. 
      ๖.๑.๒ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
      ๖.๑.๓ กําหนดสถานที่ในการทํากิจกรรม 
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๖.๒ ขั้นการปฏิบัติ 
      ๖.๒.๑ การเตรียมพ้ืนที่ต่อกลุ่มเป้าหมาย 
      ๖.๒.๒ ประสานกับเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่น้ัน ได้แก่ ทหาร และตํารวจ เพ่ือช่วยอํานวยความ
สะดวกในการทํากิจกรรม 
๗. งบประมาณ  :  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ ประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติ 
 ๘.๒ ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็น การใช้งบประมาณ ภาพถ่าย ปัญหาข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะ  
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นนร. สามารถปฏิบัติงานกับบุคคลพลเรือนได้ดี 
 ๙.๒ นนร. มีทักษะเพ่ิมมากขึ้น 
 ๙.๓ นนร. สามารถเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมต่างๆ 
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กลยุทธ์ที่ ๓  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสม ทันสมัย และได้มาตรฐาน       
(๙) โครงการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร ประกอบ แผนงานการพัฒนาหลักสูตร ประกอบ ผนวก ค  
กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  กยข.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากความก้าวหน้าและความทันสมัยด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาของ รร.จปร. อย่างต่อเน่ืองจึงมีความสําคัญอย่างย่ิงเพ่ือให้ได้หลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. ที่มี
ความเหมาะสม  ก้าวหน้าและทันสมัยตามเทคโนโลยีและเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ 
ทบ. อย่างแท้จริง  รวมไปถึงสามารถตอบสนองความต้องการของกองทัพทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ 
โดยศึกษาจากนโยบายการศึกษาและความต้องการของ ทบ. กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา รวมไปถึงแนวคิดทฤษฎี เอกสารรายงาน และผลการวิจัยหลักสูตรการศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศ อันเก่ียวข้องกับการผลิต นนร.  
๓.  วัตถุประสงค์   
       ๓.๑   เพ่ือศึกษานโยบายการศึกษาและความต้องการของ ทบ. กฎระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา รวมไปถึงแนวคิดทฤษฎี  เอกสารรายงาน และผลการวิจัยหลักสูตร
การศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อันเก่ียวข้องกับการผลิต นนร. 
       ๓.๒.  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และเป็นไปตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
       ๓.๓   เพ่ือให้ได้หลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร.ที่มีความเหมาะสม  ก้าวหน้าและทันสมัยตาม
เทคโนโลยีและเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ ทบ. อย่างแท้จริง รวมไปถึงสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกองทัพทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ 
       ๓.๔   เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาของ รร.จปร. ให้เป็นสากลตามมาตรฐาน
การศึกษา  และสอดคล้องกับขั้นตอนหรือกรรมวิธีในการผลิตนักเรียนทหาร 
๔. เป้าหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. มีความเหมาะสม  ก้าวหน้าและทันสมัยตามเทคโนโลยีและเป็น
หลักสูตรที่มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้แก่ ทบ. อย่างแท้จริง  รวมไปถึงสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกองทัพทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ 
๕. ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖.  การดําเนินการ    
       ๖.๑  แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
นโยบายและระเบียบปฏิบัติของกองทัพ  ตลอดถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ  รวมไปถึง
เอกสาร  รายงานและผลงานวิจัยที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ 
       ๖.๒  สํารวจข้อมูลความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของ รร.จปร. 



 หน้าที่ ๕๘ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙    

 

       ๖.๓  จัดการประชุมสัมมนา ระดมความคิดจากทุกภาคส่วน เก่ียวกับการจัดการศึกษาของ 
รร.จปร. ถึงหลักสูตรที่สามารถผลิต นนร. ที่ ทบ. ต้องการ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
       ๖.๔  แต่งต้ังคณะกรรมการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษา  
ให้สอดคล้องกับกรรมวิธีการผลิต และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๗.  งบประมาณ  : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล  
 มีการออกแบบสอบถามไปยังหน่วยงานของ ทบ. ที ่นนร. ได้บรรจุรับราชการภายหลังจบ
การศึกษาจาก รร.จปร. 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ. ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง เพ่ือสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกองทัพทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ 
 

................................................................ 
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(๑๐) โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบ แผนงาน
การพัฒนาหลักสูตร ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา 
รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการที่ ทบ. มีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกําลังพล เพ่ือให้มีความรู้เพ่ิมมากขึ้น ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เทคโนโลยีการทหารและด้านอ่ืน ๆ น้ัน สกศ.รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยที่มี
บุคลากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนการสอน สามารถที่จะตอบสนองนโยบายของ ทบ. โดยการ
เปิดการเรียนการสอนระดับสูงกว่าปริญญาตรี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กําลังพล รวมท้ังเป็นการเพ่ิมการทําวิจัย
และการค้นคว้าในสาขาที่ทําการเปิดการเรียนการสอน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ สกศ.รร.จปร. ในการเรียนการสอนในระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
 ๓.๒ เพ่ือให้ สกศ.รร.จปร. มีความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาโท 
๔. เป้าหมาย 
 สกศ .รร .จปร . จะต้องจัดทําระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท  
เสร็จสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
๖. การดําเนินการ/วิธีการ 
 ๖.๑ กองวิชาใน สกศ.รร.จปร. ที่มีความพร้อมในการเปิดหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาโท 
ส่งแผนการเปิดหลักสูตรฯ ให้ สกศ.รร.จปร. ภายใน ก.ค. ๕๕  
 ๖.๒ สกศ.รร.จปร. รวบรวมแผนและจัดการประชุมร่วมกันทุกกองวิชา เพ่ือพิจารณาความพร้อม
และความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรฯ จนได้ข้อสรุปการเปิดหลักสูตรฯ เสร็จสิ้นภายใน ก.ย. ๕๕ 
 ๖ .๓ สกศ .รร .จปร .  สํารวจความต้องการศึกษาระดับปริญญาโทของกําลังพลใน ทบ .  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาเปิดหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาโท เสร็จสิ้นภายใน ต.ค. ๕๕ 
 ๖.๔ สกศ.รร.จปร. ประชุมร่วมกับทุกกองวิชา เพ่ือพิจารณาและระบุสาขาวิชาเพ่ือเปิด  การสอน 
รวมทั้งจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือจัดทําระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา เสร็จสิ้น ก.ค. ๕๖ 
 ๖.๕ สกศ.รร.จปร. ส่งระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท ให้ รร.จปร. 
พิจารณาภายใน ก.ย. ๕๖ 
๗. งบประมาณ 
 ตามท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามและประเมินผล 
 ประเมินผลจากการพิจารณาของ รร.จปร. สภากลาโหม และ สกอ. 



 หน้าที่ ๖๐ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙    

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 รร.จปร. มีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 
ในสาขาวิชาที่กําหนด 

................................................................ 
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(๑๑) โครงการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน  ประกอบ แผนงานการพัฒนาตํารา 
และ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผน
แม่บทการพัฒนา  รร.จปร.  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  กยข.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

 ตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอนเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการเรียนการสอน  เป็นแหล่งความรู้สําหรับบุคลทั่วไป เป็นเอกสารอ้างอิงในการทําวิจัย และใช้เป็น
แนวทางในการขอผลงานทางวิชาการได้ ในปัจจุบันเน้ือหาและข้อมูลต่าง ๆ ได้มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนา
จากเดิมเป็นอย่างมาก การพัฒนาตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอจึงเป็นเรื่อง
สําคัญ นอกจากน้ี การเขียนตําราและเอกสารประกอบการสอนยังช่วยพัฒนาตัวบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องที่
จะทําการสอนอย่างลึกซึ้ง สามารถให้ความรู้ที่ถูกต้องร่วมสมัยแก่ผู้เรียนและสามารถนําไปใช้ได้จริง  
๓. วัตถุประสงค ์
            ๓.๑  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
            ๓.๒  เพ่ือรวบรวมและจัดหาหนังสือวิชาการ ตําราเรียน ให้สอดคล้องครอบคลุมและเพียงพอ 
ตามหลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. 
            ๓.๓  เพ่ือให้อาจารย์และ นนร. มีแหล่งความรู้ที่ทันสมัยและหลากหลาย 
            ๓.๔  เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอนและสามารถใช้เป็น
แนวทางในการขอตําแหน่งทางวิชาการได้ 
 ๓.๕  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพแหล่งความรู้ของ รร.จปร. ให้มีความสมบูรณ์ เพียงพอและทันสมัย
อยู่เสมอ  
๔. เป้าหมาย 
           อาจารย์และ นนร. จะมีแหล่งความรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัยเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง    
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ/วิธีการ 

   ๖.๑ นขต.รร.จปร. เสนอความต้องการตําราเรียน สป.ที่ใช้ในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน 
       ๖.๒ กยข.รร.จปร. รวบรวมความต้องการฯ 
       ๖.๓ ดําเนินการจัดหา 

๗. งบประมาณ    
      ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามและประเมินผล 
           มีการติดตามประเมินผลโครงการฯ ในทุกปีการศึกษา 
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๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๙.๑ อาจารย์ นนร. และบุคลากรทางการศึกษา สามารถค้นคว้าหาความรู้ที่ต้องการได้อย่างเต็มที่ 
 ๙.๒ อาจารย์สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้เพ่ิมเติมและทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๙.๓ รร.จปร. มีแหล่งความรู้ที่กว้างขวางและหลากหลาย 

 
................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หน้าที่ ๖๓ ของ ๑๗๖ หน้า 
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(๑๒) โครงการพัฒนาห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ รร.จปร. ประกอบ แผนงานการพัฒนาตํารา และเอกสาร
ประกอบ การเรียนการสอน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา 
รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  ผหพ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุ บัน  มีผลทําให้แนวทางการพัฒนา  
เพ่ิมประสิทธิภาพได้มากข้ึนรวมทั้งเอ้ืออํานวยประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน โดยเฉพาะ 
ทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ทั้งแก่ผู้สอน 
และนักเรียนนายร้อยได้อย่างสูงสุด และเทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนในทุกระดับ 
รวมถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทําให้การเรียนรู้มีความ
สะดวก ง่าย และรวดเร็วเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนให้ดีย่ิงขึ้น รวมถึงเพ่ิมคุณภาพ 
ของนักเรียนนายร้อยในอนาคต 
 หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (E-book) ที่ได้ถูกพัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง จากยุคหนังสือ 
ที่พิมพ์ด้วยกระดาษสู่ยุคหนังสืออิเล็คทรอนิคส์ (E-book) แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อย- 
พระจุลจอมเกล้า ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมให้นําสื่อสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนา
การศึกษาให้มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ การจัดเก็บเอกสาร การจัดทําฐานข้อมูล 
และการพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพมากย่ิงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ หรือหนังสือในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลให้กับอาจารย์ นักเรียน บุคลากร ทั้งภายในและภายนอก 
 ๓.๓ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน 
 ๓.๔ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านทางอินเตอร์เน็ทที่เปิดสอนของสถาบัน 
 ๓.๕ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศให้เหมาะสมกับเทคโนโลยี 
 ๓.๖ เพ่ือสงวนและรักษาทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันให้มีคุณภาพใช้งานที่ยาวนาน 
 ๓.๗ เพ่ือให้เกิดการเขียนและจัดทําตําราได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องมีปัญหาในเร่ืองสํานักพิมพ์ และ
ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์ 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ พัฒนาส่วนหน่ึงของห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล 
 ๔.๒ คัดเลือก จัดหา หนังสือที่มีคุณค่าทางการศึกษาและควรเก็บรักษา เพ่ือการให้บริการ
เผยแพร่สื่อในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) 
 ๔.๓ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศ ที่จะใช้เสริมสร้างในการเรียนการสอนให้ตรง
ตามความต้องการของสถาบันและผู้ใช้บริการ 
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 ๔.๔ จัดทําฐานข้อมูลเพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้ใช้เป็นหลัก 
 ๔.๕ สร้างแหล่งองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นภายในสถาบันและมุ่งนําสู่บุคคลภายนอก 
 ๔.๖ ส่งเสริมให้มีการเขียนตําราใหม่ๆ ให้มากขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ให้แก่ 
อาจารย์ นักเรียน และบุคลากร เพราะไม่ต้องกังวลในเรื่องของทุนทรัพย์ สถานที่จัดพิมพ์หรือจัดจําหน่าย 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ระยะเวลาในการดําเนินงาน ๑ ปี 
๖. การดําเนินการ/วิธีการ 
            โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีขั้นตอนการดําเนินโครงการ ดังน้ี 

 ๖.๑ ประชุมเพ่ืออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ สํารวจข้อมูลหนังสือที่จะจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
 ๖.๓ วางแผนการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
 ๖.๔ ติดต้ังระบบการใช้งาน 
 ๖.๕ อบรมการใช้งาน 
 ๖.๖ บํารุงรักษา 

๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑  จํานวนผู้เข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) จาก website ห้องสมุด 
 ๘.๒  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
 ๘.๓  ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนนายร้อยที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
(E-book) เพ่ิมขึ้น 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้รับการพัฒนาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติและมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และยกระดับการศึกษา 
ให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 
 ๙.๒ นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดอัตโนมัติ  
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ๙.๓  อาจารย์มีสื่อการสอนที่ทันสมัย และมีแหล่งค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเพ่ือใช้เป็นข้อมูล สําหรับ 
การสอน 
 

................................................................ 
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กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา 

(๑๓) โครงการเปิดหลักสูตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(พลเรือน)  ประกอบ แผนงานการเปิด
หลักสูตรการศึกษา ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแม่บทการพัฒนา  ร.จปร. 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  กยข.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล   
 รร.จปร. เป็นสถาบันการศึกษาทางทหารที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับ ทบ. ที่มีความรู้, 
ความสามารถ, มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม ในแต่ละปีจะมีนายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จ
การศึกษาและออกไปรับราชการ  ปีละประมาณ ๒๐๐ นาย ซึ่งนายทหารเหล่าน้ีมีส่วนสําคัญในการเป็น 
ผู้บังคับต้ังแต่ระดับ ผบ.มว.ขึ้นไปที่จะนํากําลังพลออกปฏิบัติภารกิจ ป้องกันประเทศ และการรักษาความสงบ 
ความมั่นคงภายใน ตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติต่อไป หาก รร.จปร. เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปได้
เข้ารับการศึกษาแล้วจะทําให้ บัณฑิต ที่ผลิตออกไปนอกจากจะมีความรู้แล้วยัง มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  
ซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาของประเทศชาติ หรือสังคมไทยซึ่งยังขาดแคลนในปัจจุบัน 
๓. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรพลเรือน ออกไปรับราชการ หรือปฏิบัติงานตามหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานเอกชนต่างๆ  โดยเป็นผู้ที่มีความรู้  มีวินัย  มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือช่วยเหลือในการพัฒนา
ประเทศชาติต่อไป 
๔. เป้าหมาย 

        การผลิตบัณฑิต ปีละประมาณ ๒๐๐ คน  หรือตามนโยบาย ทบ.  กําหนด 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
             ระหว่าง  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ/วิธีการ 
        โดยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับการศึกษาในกองวิชา ต่างๆท้ังทางวิศวกรรมหรือ
สังคมศาสตร์โดย รร.จปร. จะเป็นผู้คัดเลือก หรือร่วมกับกระทรวงศึกษาเป็นผู้คัดเลือกมีเช่นเดียวกับการรับ 
นศ.ภาคปกติ ที่สถาบันการศึกษาของรัฐกําหนดในแต่ละปี    
๗. งบประมาณ 
  ได้รับการสนับสนุนจาก ทบ. และ การเก็บค่าบํารุงการศึกษา  ค่าหน่วยกิต จาก นักศึกษา 
หลักสูตรพลเรือน 
๘. การติดตามประเมินผล 
        มีการประเมินผลการศึกษาตลอด ๔ ปีที่เข้ารับการศึกษา ณ รร.จปร. และประเมินผลหลังจาก 
ที่สําเร็จการศึกษาและออกปฏิบัติงานตามหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนต่างๆ 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
               ๙.๑ ทบ. (รร.จปร.) ได้รับความเช่ือถือและได้รับความไว้วางใจ ในการผลิตบุคลากรออกไปรับใช้
ชาติต่อไป 
        ๙.๒ บัณฑิตที่ผลิตออกไปจะมีความรัก และเทิดทูนสถาบัน รร.จปร. และคอยประสานงาน  
กับทหารในการพัฒนาประเทศต่อไป 
 

................................................................ 
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(๑๔) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแม่บทการพัฒนา  รร.จปร.  
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  สปค.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล   
 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๕ กําหนดไว้ในหมวด ๖ 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ในมาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และภายนอก ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กําหนด ในกฎกระทรวง 
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการบริหารการศึกษา 
ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สู่ระบบการ
ทํางานในสายงานปกติและเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
 ๓.๒ เพ่ือใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเคร่ืองมือสําคัญ ในการบริหาร
จัดการด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 ๓.๓ เพ่ือให้มีการประเมินความพึงพอใจของระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
รร.จปร. และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารจัดการและการดําเนินงาน 
 ๓.๔ เพ่ือการรับรองคุณภาพการศึกษาและ/หรือรับรองมาตรฐานการศึกษา เป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานภายนอกและสาธารณชน 
๔. เป้าหมาย 
 รร.จปร. เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาและ/หรือรับรองมาตรฐานการศึกษา
จากหน่วยงานภายในกองทัพและหน่วยงานภายนอก ตามระยะเวลาที่มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกของหน่วย 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ 
 ๖.๑ นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ ๑ และ ๒ จาก สมศ. และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองทัพบก มาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานด้านต่าง ๆ 
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 ๖.๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบภายในและภายนอก 
ให้เป็นระบบเดียวกัน 
 ๖.๓ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล ติดตามข้อมูล จัดเก็บข้อมูลและจัดทําฐานข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๖.๔ พัฒนาปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระเบียบการปฏิบัติงาน 
 ๖.๕ พัฒนาปรับปรุงรูปแบบรายงานการประเมินตนเอง SAR 
 ๖.๖ จัดต้ังสํานักงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. โดยการปรับแก้อัตราการจัด
เฉพาะกิจของหน่วย เพ่ือให้รับผิดชอบในการอํานวยการประสานงาน กํากับดูแลและประเมินผล 
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย 
๗. งบประมาณ  
 จากทบ. (งบงานศึกษาตามหลักสูตร งานการประกันคุณภาพการศึกษา) 
๘. การติดตามประเมินผล  
 กระทําทุกปี หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละปีการศึกษา 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 รร.จปร. เป็นสถาบันที่ได้รับรองมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานภายในกองทัพ และสาธารณชน 

 
................................................................ 

   
 
 
 
 
 
 

 



 หน้าที่ ๖๙ ของ ๑๗๖ หน้า 
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(๑๕) โครงการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแม่บทการพัฒนา  รร.จปร.  
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  สปค.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล   
 รร.จปร. ได้เล็งเห็นความสําคัญของงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เปรียบเสมือนเป็น
เครื่องเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารการจัดการศึกษาของสถาบันให้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เป็นมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายใน ภายนอกและสาธารณชน การดําเนินการดังกล่าว 
จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรภายในสถาบัน ให้มีความรู้
ความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ให้เป็น 
ระบบเดียวกัน และเป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรสนับสนุนและ นนร. ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมือนสายงานปกติ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรสนับสนุนและ นนร. ทราบถึง พ.ร.บ. ตัวบทกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 
 ๓.๓ เพ่ือให้มีการบันทึกผลการปฏิบัติสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ และนําผลมา
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
๔. เป้าหมาย 
 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและ นนร.  
ที่ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ให้สําเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ดําเนินการทุกปีการศึกษา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ 
 รร.จปร. จัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากร สายสนับสนุน และ 
นนร. ให้มีความรู้ความสามารถในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. งบประมาณ 
 ขอรับการสนัสนุนจาก ทบ. 
๘. การติดตามประเมินผล 
 โครงการ/กิจกรรม กระทําทุกปีหลังเสร็จสิ้นแต่ละปีการศึกษา 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรและ นนร. ทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งภายใน
และภายนอกสถาบันสามารถนํามาปฏิบัติงานเหมือนปฏิบัติงานตามสายงานปกติ 

................................................................



 หน้าที่ ๗๐ ของ ๑๗๖ หน้า 
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(๑๖) โครงการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบ 
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแม่บท
การพัฒนา  รร.จปร.  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  สปค.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล   
 รร.จปร. เป็นหน่วยจัดการศึกษาเฉพาะทางในระดับอุดมศึกษา โดยมีเอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์
ของสถาบันที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ มีปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ เพ่ือผลิต นนร.  
ให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารหลัก เป็นที่ยอมรับและเช่ือถือ
ของสังคมและประเทศชาติ จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ รร.จปร. 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ รร.จปร. ให้ดีย่ิงขึ้น 
 ๓.๒ เพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ของกองทัพและ สมศ. ในปัจจุบัน 
 ๓.๓ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเอกสารอ้างอิงในการดําเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา และ
เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
๔. เป้าหมาย 
 กําลังพลและ นนร. มีความเข้าใจใช้มาตรฐานตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน ของ รร.จปร. 
ประมาณร้อยละ ๘๐ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 กระทําทุกปีหลังเสร็จสิ้นปีการศึกษาและผ่านการประเมินประจําปีการศึกษาแล้ว 
๖. การดําเนินการ 
 ๖ .๑ จัดทําคณะทํางานเพ่ือศึกษาพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานตัวบ่งช้ีเกณฑ์การประเมิน 
ที่เป็นกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖.๒ จัดทําและพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินงาน 
 ๖.๓ จัดอบรมเพ่ือให้กําลังพลและ นนร. มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. 
 ๖.๔ เน้นหรือเร่งเร้าให้กําลังพลและ นนร. เห็นความสําคัญในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. งบประมาณ 
 ขอรับการสนัสนุนจาก ทบ. 
๘. การติดตามประเมินผล 
  ผลการประเมินตนเองของ รร.จปร. และหน่วยงานภายนอก 
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๙. ผลที่คาดว่าได้รับ 
  มาตรฐานการศึกษาของ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานภายในกองทัพ และหน่วยงาน
ภายนอก 

................................................................ 
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 (๑๗) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   
ประกอบ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบ 
แผนแม่บทการพัฒนา  รร.จปร.  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  สปค.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล   
 รร.จปร. มุ่งสร้างนายทหารสัญญาบัตรให้มีคุณลักษณะและขีดความสามารถได้มาตรฐาน 
ทางทหารที่กองทัพต้องการ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคม รร.จปร. 
ตระหนักถึงบทบาทของ รร.จปร. ที่จะจัดการศึกษาได้มาตรฐานเป็นที่รับรองของหน่วยงานภายใน 
และภายนอก โดยเฉพาะการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นเคร่ืองมือสําคัญ ในการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน จะต้องมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย และการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มีความเหมาะสมทันสมัยตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.๓ เพ่ือให้ รร.จปร. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ
สนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. เป้าหมาย 
 รร.จปร. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถ ใช้ประโยชน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา ๕ ปี 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดต้ังคณะทํางาน เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เก่ียวข้องงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖.๒ จัดการอบรมเพ่ือให้ความรู้ แก่บุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สามารถใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๓ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. ให้ข้าราชการ
และสาธารณชนทราบ 
 ๖.๔ ประเมินผลความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและนําผลมาใช้ในในการพัฒนาปรับปรุงระบบให้ดีย่ิงขึ้น 
๗. งบประมาณ  
 ได้รับการสนับสนุนจาก ทบ.  



 หน้าที่ ๗๓ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙    

 

๘. การติดตามประเมินผล 
 จัดให้มีการประเมินผลโครงการ สรุปผลการดําเนินงานทุกๆ โครงการ/กิจกรรม ที่เก่ียวข้อง 
และนําผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กระทําทุกปี
หลังเสร็จสิ้นปีการศึกษา 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บุคลากรของ รร.จปร. และสาธารณชนสามารถใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาใช้กับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาขีดความสามารถด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียน 

 (๑๘) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบ แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา 
รร.จปร.  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : สกศ.รร.จปร. และ กยข.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ทดลองและโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการศึกษา  
จัดการเรียนการสอนให้กับ นนร. เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. พ.ศ.๒๕๔๔ ฉบับปรับปรุง  
มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัยอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือการสนับสนุนการวิจัยของ นนร. และ ครู อาจารย์ 
๓. วัตถุประสงค์  

  เพ่ือให้ได้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ทดลอง และโสตทัศนูปกรณ์สนับสนุนการศึกษา  
จัดการเรียนการสอนให้กับ นนร. ตามหลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. พ.ศ.๒๕๔๔  ฉบับปรับปรุง ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพอีกทั้งสามารถให้การสนับสนุนการวิจัยของ นนร. และ ครู อาจารย์ได้ 
๔. เป้าหมาย 

 ห้องปฏิบัติการ เคร่ืองมืออุปกรณ์ทดลองและโสตทัศนูปกรณ์ มีประสิทธิภาพและทันสมัย
สามารถสนับสนุนการวิจัยของ ครู อาจารย์ และ นนร. ได้ 
๕.  ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖.  การดําเนินการ 
       ๖.๑ ให้ทุกกองวิชาที่รับผิดชอบสาขาต่าง ๆ สํารวจและเสนอความต้องการอุปกรณ์ทดลอง 
และห้องปฏิบัติการให้มีครบตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตร โดยพิจารณาใช้อาคาร สถานที่ที่มีอยู่ 
       ๖.๒ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ให้เสนอความต้องการในลักษณะการให้การสนับสนุนแบบรวมการ 
       ๖.๓ จัดทําโครงการหรือปรับปรุงโครงการที่เคยมีอยู่เดิม เสนอประมาณการ  งบประมาณ และ
ขอรับการสนับสนุนจาก ทบ. 
๗.  งบประมาณ : จากกองทุนพัฒนา รร.จปร.  
๘. การติดตามประเมินผล  
 ให้ส่วนการศึกษา รร.จปร. รับผิดชอบกํากับดูแลและติดตามโครงการ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ครู อาจารย์ และ นนร. สามารถทํางานวิจัยตามความสนใจและความเชี่ยวชาญ จากห้อง 
ปฏิบัติการ เครื่องมืออุปกรณ์ทดลองและโสตทัศนูปกรณ์ ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยที่สามารถรองรับ
งานวิจัยในปัจจุบัน 

................................................................ 
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(๑๙) โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ประกอบ แผนงานปรับปรุงและพัฒนา
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บท
การพัฒนา รร.จปร.  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : กยข.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

 ระบบสื่อการเรียนการสอนเป็นสื่อที่มีความสําคัญในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ นนร. ในสาขา 
วิชาต่าง ๆ รวมทั้งวิชาการทหาร  และวิชาการเสริมสร้างลักษณะผู้นํา เพ่ือทําให้ นนร. เข้าใจในบทเรียนอย่าง
ถ่องแท้และรวดเร็ว และ นนร. สามารถนํารูปแบบสื่อการสอนไปประยุกต์ ใช้งานเมื่อจบออกไปรับราชการ   
ดังน้ันการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอด 
จึงมีความจําเป็น 
๓. วัตถุประสงค์  
       ๓.๑ เพ่ือให้ ครู อาจารย์ได้ใช้ระบบสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการ
ถ่ายทอดความรู้ 
       ๓.๒ เพ่ือให้ นนร. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนและสามารถนํารูปแบบสื่อการสอนไป
ประยุกต์ใช้งานเมื่อจบออกไปรับราชการ  
       ๓.๓ เพ่ือให้สาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งวิชาการทหาร และวิชาการเสริมสร้างลักษณะผู้นํา มีสื่อการ
สอนใช้ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือทําให้ นนร. เข้าใจในบทเรียนอย่างถ่องแท้และรวดเร็ว 
๔. เป้าหมาย 

 ครู อาจารย์ได้ใช้ระบบสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ 
และ นนร. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในบทเรียนอย่างถ่องแท้และรวดเร็ว และ นนร. สามารถนํารูปแบบสื่อ
การสอนไปประยุกต์ใช้งานเมื่อจบออกไปรับราชการ 
๕.  ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖.  การดําเนินการ 
       ๖.๑ จัดต้ังคณะกรรมการ วิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน เพ่ือจัดทําโครงการ
พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน 
       ๖.๒ พัฒนาบุคลากร  โดยการจัดการฝึกอบรม เพ่ือให้สามารถใช้งาน ดูแลรักษา และปรนนิบัติ
บํารุง อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
       ๖.๓ จัดให้มีการสัมมนาโดยให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับระบบการใช้สื่อการสอน วิเคราะห์การใช้ระบบสื่อ
การสอน ประเมินผลการใช้ที่ผ่านมา เพ่ือหาข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในการใช้ระบบสื่อการสอน 
       ๖.๔ จัดทําโครงการจัดหาส่ือการสอน โดยการศึกษาดูงานจากสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้สื่อการสอนชนิดต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับแต่ละสาขาวิชา 
๗.  งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
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๘. การติดตามประเมินผล  
 ให้สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. รับผิดชอบกํากับดูแลและติดตาม(๑๙) โครงการ
บริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นนร. มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้และรวดเร็ว จากระบบสื่อการเรียนการสอน
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

................................................................ 
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(๒๐) โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน ประกอบ แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการ
เรียนการสอน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร.  
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

 ๒.๑  ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 
      การเรียนการสอนในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากเดิมเป็นอย่างมาก 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ถือว่าเป็นความพยายามท่ีจะทําการปฏิรูปการศึกษาที่สําคญั การเรียนการสอนโดยใช้การสื่อสารแบบสองทาง
เป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการปฏิรูปการศึกษา เน่ืองจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ได้มีการนําเทคโนโลยี
ต่าง ๆ เข้ามาประกอบการเรียนการสอนมากขึ้น การพัฒนาโดยนํา Interactive Projector มาใช้ในการเรียน
การสอน เป็นการเรียนรู้ที่มกีารโต้ตอบกัน (interactive) ที่มีชีวิตชีวา สามารถช่วยเหลือผู้สอนในด้านการ
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งวิชาการต่างๆ เพ่ือนําไปประยุกต์สอน นนร. ได้อย่างรวดเร็ว ได้ประสิทธิผลและช่วยให้ 
นนร. เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น 

 ๒.๒  ความจําเป็น/ความต้องการในการพัฒนา 
   สื่อการสอนแบบมีการโต้ตอบกัน (interactive) นับว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเรียน 

การสอนในปัจจุบัน Interactive Projector และ Virtual Interactive Board จะทําหน้าที่เป็นสื่อการสอน 
ให้ผู้สอนสามารถสอนผ่านบอร์ดน้ี โดยสามารถนํา ภาพ เสียง วีดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหว มาประยุกต์ใช้ 
ในการสอนได้ ที่กระดานข้างหน้า เน่ืองจาก Virtual Interactive Board สามารถควบคุมการทํางาน 
ของคอมพิวเตอร์ได้ทุกอย่างจากกระดาน ทําให้ผูส้อนสามารถนําคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เนทมาใช้สอนได้ 
อย่างเต็มรูปแบบ โดยผูส้อน และ นนร. สามารถขีดเขียนข้อความ ไฮไลท์หรือแมก้ระทั่งขยายภาพได้นอกจากน้ัน 
ยังสามารถเอาภาพเคลื่อนไหวหรือวีดีโอแสดงให้เห็นการทํางาน และเปิดเวบไซท์ ให้ นนร.เห็นได้ ในขณะน้ัน 
จะเห็นได้ว่าจากวิชาน่าเบ่ือและเข้าใจได้ยาก ผู้สอนสามารถทําให้เป็นวิชาที่สนุก รวมทั้งทําให้ นนร. เห็นภาพ
และเข้าใจถึงเน้ือหาอย่างแท้จริง 
๓. วัตถุประสงค ์
            ๓.๑ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
            ๓.๒ เพ่ือให้ นนร. มี Interactive Projector และ Virtual Interactive Board ใช้เรียน  
ได้อย่างต่อเน่ือง 
            ๓.๓ เพ่ือให้ นนร. มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใช้เรียนและค้นคว้าหาความรู้ 
            ๓.๔ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของห้องเรียน สกศ.รร.จปร. โดยเฉพาะห้องปฏิบัติการ 
ทางภาษาให้มีความสมบูรณ์ มีอุปกรณ์ครบครัน และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา  
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๔. เปา้หมาย 
 ๔.๑ สกศ.รร.จปร. มีห้องเรียนและสื่อการสอนที่สมบูรณแ์ละทันสมัยเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน 
อย่างต่อเน่ือง    
 ๔.๒ นนร. มีประสิทธิผลในการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  
๖. การดําเนนิการ/วิธีการ 

  ๖.๑ จัดซื้อ Interactive Projector และ Virtual Interactive Board ๑๓ ชุด ๆ ซึ่งแต่ละชุด
ประกอบด้วย 

               ๖.๑.๑ Interactive Projector model U-Vision ซึ่งประกอบด้วย Interactive 
Projector, ปากกา Electronic, Software, สาย VGA, สาย USB, Remote และกระเป๋าใส่เครื่อง 

               ๖.๑.๒ Virtual Interactive Board model U-Pointer ประกอบด้วย ปากกา 
Electronic, Software, สาย USB, และกลอ่งใส่ 

 ๖.๒ ติดต้ังและทดสอบ Interactive Projector และ Virtual Interactive Board 
 ๖.๓ ฝึกอบรมการใช้ Interactive Projector และ Virtual Interactive Board โดยบริษัทฯ  

ที่ได้รับการคัดเลือก และมีระยะเวลาในการรับประกัน ๑ ปี 
๗. งบประมาณ    
      Interactive Projector และ Virtual Interactive Board ๑๓ ชุด ๆ ละ ๑๒๕,๐๐๐ บาท  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๓๘,๗๕๐ บาท (หน่ึงล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้า
สิบบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว)  
๘. การติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ ประเมินผลจากความพึงพอใจของ นนร. และอาจารย์ผู้สอน ทีม่ีต่อสื่อการสอนแบบใหม ่
 ๘.๒ ประเมินผลจากผลการเรยีนของ นนร.  
๙. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
         ๙.๑ นนร. จะมีความกระตือรือร้นในการเรยีนมากขึ้น 
 ๙.๒ อาจารย์และ นนร. จะได้ใช้สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน ที่มีความพร้อม  
มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย 
 ๙.๓ นนร. สามารถใช้ประโยชน์จาก Interactive Projector และ Virtual Interactive Board 
ในการค้นคว้าวิชาการร่วมกับอาจารย์ผู้สอนได้อย่างรวดเร็ว 
 ๙.๔ อาจารย์ผูส้อนจะมีอุปกรณ์สําหรับช่วยเหลือในการผลติสื่อการสอน ได้อย่างกว้างขวาง 

 ๙.๕ สื่อการสอนแบบสองทางจะช่วยให้ นนร. มีความสนใจและต้ังใจเรียนโดยเฉพาะในวิชา
ภาษาอังกฤษมากข้ึน เน่ืองจากเป็นการสื่อสารแบบสองทางที่มีการโต้ตอบกันได้ (interactive)  

 
................................................................ 
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(๒๑) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองช่วยฝึกทางทหาร  ประกอบ แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา 
รร.จปร.  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : สวท.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (สวท.รร.จปร.) เป็นหน่วยหลัก ที่ให้ความรู้
วิชาทหาร  ทักษะวิชาทหาร  และประสบการณ์ด้านการทหารให้แก่นักเรียนนายร้อย (นนร.) ทั้ง ๔ ช้ันปี
เพ่ือให้ นนร. ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งระดับผู้บังคับหมวด ของหน่วย 
หรือเหล่าต่าง ๆ ได้สามารถเป็นผู้นําหน่วยทหารขนาดเล็กได้ การที่ นนร.จะมีความรู้ ความสามารถได้น้ัน  
จะต้องได้รับการฝึกศึกษาวิชาทหาร ทั้งด้านทฤษฎี และด้านปฏิบัติ การปฏิบัติทางทหารจะต้องมีเคร่ืองช่วย
ฝึกประกอบการเรียนการสอน ปัจจุบันเคร่ืองช่วยฝึกทางทหารของส่วนวิชาทหารที่มีอยู่ บางอย่างมีสภาพ
ชํารุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน บางอย่างต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะกับสภาพการใช้งานใน
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ในปัจจุบัน เช่น เครื่องช่วยฝึกยิงปืน, สนามฝึกยิงปืน, เป้ายิงปืน ฯลฯ  ซึ่งส่วนวิชา
ทหาร ได้เล็งเห็นความสําคัญ ในเรื่องน้ี  จึงคิดที่จะพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองช่วยฝึกทางทหารดังกล่าว   
ให้มีความสมบูรณ์  ทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองช่วยฝึกทางทหาร เช่น เครื่องช่วยฝึกยิงปืน (เป้ายิงปืนล้มลุก, 
เป้ายิงปืนฉับพลัน), เครื่องช่วยฝึกยิงปืนเพ่ือการต่อสู้เชิงระบบ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ครู – อาจารย์ และ นนร. ได้มีเครื่องช่วยฝึกทางทหารที่มีความสมบูรณ์  ทันสมัย  
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับ นนร. สามารถใช้อาวุธตอบสนองเง่ือนไข การยิงต่อสู้ 
ทุกรูปแบบและทุกสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว  แม่นยํา 
 ๓.๔ เพ่ือให้ นนร. ได้มีเครื่องช่วยฝึก เพ่ือฝึกฝนและฝึกทกัษะความชํานาญ เตรียมความพร้อมที่
จะเข้ารับการทดสอบเพ่ือเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม และหน่วยทหารขนาดเล็ก 
๔. เปา้หมาย 
 ๔.๑ นนร. มีความพร้อมทางด้านทักษะ  ความชํานาญด้านการใช้อาวุธ  การยิงปืน  ก่อนที่จะ
เข้ารับการทดสอบเพ่ือเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม  และหน่วยทหารขนาดเล็ก 
 ๔.๒ นนร. ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์   
มีทักษะในการใช้อาวุธได้อย่างแม่นยํา ปลอดภัย และมีความคล่องตัว สามารถทําการฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีได้
หลากหลายรูปแบบ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
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๖. การดําเนนิการ/วิธีการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการ 
 ๖.๒ ขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓ เตรียมวัสดุอุปกรณ์และพ้ืนที่  ดําเนินการปรับปรุงเคร่ืองช่วยฝึกยิงปืน (เป้ายิงปืนล้มลุก, 
เป้ายิงปืนฉับพลัน), สร้างสนามฝึกและติดต้ังเคร่ืองช่วยฝึกยิงปืนเพ่ือการต่อสู้เชิงระบบ 
๗. งบประมาณ :  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามและประเมินผล 
 ติดตามและประเมินผลการฝกึของ นนร. ทกุคร้ังที่มีการฝกึศึกษา โดยใช้เครื่องช่วยฝึกดังกล่าว 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ สวท.รร.จปร. มีเครื่องช่วยฝึกยิงปืนเพ่ือการต่อสู้เชิงระบบ ที่เอ้ือประโยชน์ ต่อการ
เตรยีมการเรียนการสอนของ นนร. ได้เป็นอย่างดี 
 ๙.๒ พัฒนารูปแบบการฝึกของ นนร. ให้มีทักษะในการใช้อาวุธได้อย่างแม่นยํา ปลอดภัย และ 
มีความคล่องตัว สามารถทําการฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีได้หลายรูปแบบ 
 ๙.๓ นนร. มีสนามฝึกทดสอบการยิงปืนฉับพลัน เพ่ือเตรียมความพร้อมในเรื่องการใช้อาวุธ 
ก่อนที่จะเข้ารับการทดสอบและประเมินผล ในการศึกษาการรบแบบจู่โจม และหน่วยทหารขนาดเล็ก 
 

................................................................ 
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(๒๒) โครงการปรับปรุงและพัฒนาสนามฝึกทางทหาร  ประกอบ แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบ การเรียนการสอน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา 
รร.จปร.  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : สวท.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
   ตามปรัชญาและปณิธานของ สวท.รร.จปร.  ซึ่งมีความมุ่งหวังให้ นนร. เป็นผู้มีความรู้ทางด้าน
การทหาร เป็นผู้ นําหน่วยที่มีสติปัญญา และสามารถนําหน่วยระดับหมวด ปฏิบัติการรบ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ  ในการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารสําหรับ นนร. ที่จะให้บรรลุตามปรัชญาและปณิธานดังกล่าว 
จําเป็นอย่างย่ิง ที่ต้องจัดให้มีสนามฝึกทางทหารประกอบการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตร  และสําหรับการ
ฝึกเสริม แต่เน่ืองจากพ้ืนที่ภายใน รร.จปร. ได้มีการจัดสร้างสนามฝึกวิชาทหารมาโดยต่อเน่ือง โดยสนามฝึก
เหล่าน้ียังคงสามารถใช้ประโยชน์สําหรับการฝึกศึกษาวิชาทหารได้เป็นอย่างดี  หากได้มีการบูรณะซ่อมแซม 
ในส่วนที่มีการชํารุดทรุดโซมตามกาลเวลา  และปรับปรุงพัฒนาเพ่ิม  เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามแผนการฝึก
ศึกษาวิชาทหารที่ได้มีการพัฒนามาโดยต่อเน่ือง 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ฝึก และสนามฝึกที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการฝึกได้ต่อไป
อย่างคุ้มค่า 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างสนามฝึกรองรบัการฝึกทักษะทางทหารที่เก่ียวข้องกับการใช้อาวุธในทางยุทธวิธี
ให้กับ นนร. การฝึกเพ่ือสร้างความกล้าหาญความรุกรบให้กับ นนร. การฝึกเสริมทักษะในการใช้แผนที่เข็มทิศ  
และการจําลองให้ นนร. เห็นสภาพของที่มั่นรบ ภายหลังจากที่ นนร. ได้ศึกษาภาคทฤษฎีจากห้องเรียนมาแล้ว 
๔. เปา้หมาย   
 เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว  สวท.รร.จปร. จะต้องมีสนามฝึกการใช้อาวุธในทางยุทธวิธี
ให้กับ นนร. สนามฝึกเพ่ือสร้างความกล้าหาญความรุกรบให้กับ นนร. สนามฝึกฝึกเสริมทักษะในการใช้แผนที่
เข็มทิศ  ได้อย่างสมบูรณ์ 
๕. การดําเนนิการ/วิธีการ 
 ๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงสนามฝึกการเดินทางโดยใช้แผนที่และเข็มทิศ 
 ๕.๒ การพัฒนาและปรับปรุงสนามฝึกการเข้าตี  ต้ังรับ  และฝึกลอดใต้กระสุนวิถี 
๖. งบประมาณ  :  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๗. การติดตามและประเมินผล   โดนทําการประเมินจากความสําเร็จในการปรับปรุงพัฒนาสนามฝึก  และ
ผลลัพธ์จากการใช้ประโยชน์สนามฝึกสําหรับฝึก นนร.  
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘ .๑ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการศึกษาและฝึกวิชาทหารของ นนร . โดยจะได้รับ
ประสบการณ์ที่จะเป็นพ้ืนฐานอย่างเพียงพอสําหรับการฝึกภาคสนามในสมัยการฝึก 
 ๘.๒  นนร. เกิดความม่ันใจ และเกิดทักษะในการยิงปืนทางยุทธวิธีโดยใช้กระสุนจริง  และทักษะ
ในการใช้แผนที่และเข็มทิศ 
 

................................................................ 
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(๒๓) โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ รร.จปร. ประกอบ แผนงานการพัฒนา
บุคลากร สําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผน
แม่บทการพัฒนา รร.จปร.  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : กยข.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
  รร.จปร. เป็นสถาบันการศึกษาทางทหารของ ทบ. ที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักออกไป 
รับราชการ รร.จปร. เป็นส่วนราชการที่มีรูปแบบการจัดหน่วยแบบ อฉก.๔๔๐๐ รร.จปร. ฉะน้ัน สป. ๑ – ๕  
ที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ ประจําปี มีทั้ง สป.ถาวรและไม่ถาวร ตลอดจนมี สป. ที่สนับสนุนการเรียน
การสอนประจํากองวิชาต่างๆ ทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ การปรนนิบัติบํารุง 
สป. ที่ได้รับดังกล่าว ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณประจําปีต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์

     ๓.๑ เพ่ือปลูกฝัง, อบรมบุคลากรในหน่วยให้มีความรู้ในการปรนนิบัติบํารุง สป.ต่าง ๆ 
 ๓.๒ เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อมาทดแทนประจําปี 

 ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วย มีจิตสํานึกในการรักษา การปรนนิบัติบํารุง สป. และมีความมั่นใจ
ใน สป. ประจําตัวต่าง ๆ   
๔. เปา้หมาย 
 เพ่ือเป็นการอบรมให้บุคลากรใน รร.จปร. รู้จักการปรนนิบัติบํารุง สป. ตามสายงานรับผิดชอบ
ของกอง ฝสช.รร.จปร. ต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง    
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

   ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ/วิธีการ 
  ส่งบุคลากรไปอบรม ตามหน่วยต่างๆท่ีมีความรู้ และชํานาญในการปรนนิบัติบํารุง สป. โดยขอ
อนุมัติจาก ทบ.  
๗. งบประมาณ 

  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
    การติดตามผลจากการที่ส่งบุคลากรไปอบรม ตามหน่วยต่างๆท่ีมีความรู้ และชํานาญ  
ในการปรนนิบัติบํารุง สป.   
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ทําให้บุคลากรภายใน รร.จปร. รู้จักวิธีการปรนนิบัติบํารุง สป. ตามสายงานรับผิดชอบของ 
กอง ฝสธ.รร.จปร. ต่างๆ อีกทั้งสามารถนําไปสอน หรือแนะนําให้กับคนอ่ืนๆได้เพ่ือปลูกฝัง, อบรมบุคลากร 
ในหน่วยให้มีความรู้ในการปรนนิบัติบํารุง สป. ต่างๆ เพ่ือประหยัดงบประมาณ ในการจัดซื้อมาทดแทน
ประจําปี เพ่ือให้บุคลากรในหน่วย มีจิตสํานึกในการรักษา การปรนนิบัติบํารุง สป. และมีความมั่นใจใน สป. 

................................................................
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กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาขีดความสามารถด้านส่งกําลังบาํรุง    

(๒๔) โครงการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบ แผนงานการปรับปรุงอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และ
โครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : กกบ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีอาคารเรียน อาคารสํานักงาน  อาคารท่ีพัก นนร. โรงเลี้ยง 
นนร. และบ้านพักข้าราชการช้ันประทวน ตลอดจนสิ่งอุปกรณ์  สิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร ซึ่งล้วน
ก่อสร้างและใช้งานมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๙ ถึงปัจจุบัน มีอายุการใช้งาน ๒๕ ปี ทําให้มีความชํารุด ทรุดโทรม 
เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานมานาน ต้องใช้งบประมาณในการดูแล ซ่อมแซม แต่ละปีเป็นจํานวนมาก  
จึงควรได้รับการซ่อมปรับปรุงให้กับสู่สภาพเดิม     
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้สถานที่ราชการ ที่ประกอบด้วย อาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารที่พัก นนร. 
โรงเลี้ยง นนร. รวมทั้งอาคารที่พักข้าราชการ รร.จปร. ที่อยู่ในสภาพชํารุด เน่ืองจากใช้ราชการมาเป็น
เวลานาน ได้รับการซ่อมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่มีความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ได้ 
 ๓.๒ เพ่ือให้อาคารเรียน, อาคารที่พัก นนร. และโรงเลี้ยง นนร. มีสิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอย่างเพียงพอตามความจําเป็น โดยสามารกถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการท่ีจะพัฒนา 
ขีดความสามารถในการฝึกศึกษา ให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น  

 ๓.๓  เพ่ือให้ ข้าราชการและครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันจะทําให้เกิดขวัญและกําลังใจ 
ในการปฏิบัติราชการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
๔. เปา้หมาย   
 อาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารท่ีพักนักเรียนนายร้อย โรงเลี้ยง นนร. รวมทั้ง สิ่งอุปกรณ์, 
สิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร และอาคารที่พักข้าราชการช้ันประทวน   
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ   : พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ/วิธีการ 
 ๖.๑ สํารวจและจัดทําประมาณการความต้องการงบประมาณซ่อมปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
ทางราชการตามเป้าหมาย 
 ๖.๒ จัดทํารายละเอียดประกอบการเสนอโครงการตามแผนงาน โครงการวงรอบปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

 ๖.๓ เสนอโครงการให้ ทบ. – กห. พิจารณาอนุมัติโครงการ สนับสนุนงบประมาณ 
 ๖.๔ หน่วยดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบและคําสั่งที่เก่ียวข้อง 
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๗. งบประมาณ    
 ๗.๑ แผนงานซ่อมแซมปรับปรุงห้องนํ้า–ห้องส้วม ประจําอาคารกองวิชา สกศ. รร.จปร. วงเงิน 

๖๓,๗๔๒,๐๐๐.- บาท 
 ๗.๒ แผนงานซ่อมแซมปรับปรุง ห้องนํ้า–ห้องส้วม ประจําอาคารสํานักงาน รร.จปร. และ ซ่อมแซม 

ปรับปรุงแฟลต น.ประทวน วงเงิน ๗๒,๕๕๒,๔๐๐.- บาท 
 ๗.๓ แผนงานซ่อมแซมปรับปรุงห้องนํ้า-ห้องส้วม ประจําอาคาร รร.จปร. และ ซ่อมแซมปรับปรุง

แฟลต รร.จปร.  วงเงิน ๕๖,๖๗๘,๐๐๐.- บาท 
 ๗.๔ แผนงานจัดหาเก้าอ้ีบุนวมแดง  จํานวน ๒,๐๐๐ ตัว  วงเงิน ๑,๘๑๙,๐๐๐.- บาท 
 ๗.๕ แผนงานจัดหาชุดภาชนะเลี้ยงดู นนร. จํานวน ๑๘ รายการ วงเงิน ๑,๖๗๙,๐๗๕.- บาท 
 ๗.๖ แผนงานจัดหา สป.ประจําห้องพัก นนร. (ตู้ เตียง โต๊ะฝึกฝน) วงเงิน ๒๒,๓๕๖,๖๐๐.- บาท  

๘. การติดตามประเมินผล  
 ดําเนินการโดย กกบ.รร.จปร. ตามห้วงเวลาที่กําหนด 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนนายร้อย, กําลังพลช้ันผู้น้อย, นายทหารสัญญาบัตรของ รร.จปร.  
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และกองทัพบกประหยัดงบประมาณการซ่อมแซมอาคาร สถานที่  
 

................................................................ 
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(๒๕) โครงการปรับปรุงบ้านพักนายทหาร รร.จปร. ประกอบ แผนงานการปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบ
แผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : กกบ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีอาคารท่ีพักนายทหารสัญญาบัตร  ตลอดจนสิ่งอุปกรณ์  
สิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร ซึ่งล้วนก่อสร้างและใช้งานมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๙ ถึงปัจจุบัน มีอายุ 
การใช้งาน ๒๕ ปี ทําให้มีความชํารุด ทรุดโทรม เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานมานาน ต้องใช้งบประมาณ 
ในการดูแล ซ่อมแซมในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก จึงควรได้รับการซ่อมปรับปรุงให้กับสู่สภาพเดิม     
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้อาคารบ้านพักนายทหารสัญญาบัตร รร.จปร. ได้แก่ บ้าน เอ, บ้าน บี, บ้าน ซี, 
แฟลต อี และเรือนแถวนายทหาร พัน.ร.รร.จปร. ที่อยู่ในสภาพชํารุด เน่ืองจากใช้มาเป็นเวลานาน ได้รับการ
ซ่อมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความเหมาะสม และใช้ประโยชน์ได้ 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาและสร้างขวัญและกําลังใจแก่ นายทหารสัญญาบัตร  รร.จปร. ให้มีคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
๔. เปา้หมาย  
 บ้านพักนายทหารสัญญาบัตร รร.จปร. ได้แก่ บ้าน เอ, บ้าน บี, บ้าน ซี, แฟลต อี และเรือนแถว
นายทหาร พัน.ร.รร.จปร. 
๕. ระยะเวลาดําเนนิการ   : พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ/วิธีการ 
 ๖.๑ สํารวจและจัดทําประมาณการความต้องการงบประมาณซ่อมปรับปรุงอาคารบ้านพัก 
นายทหารของ รร.จปร. ที่ชํารุด ไปยัง ยย.ทบ. เพ่ือให้ความเห็นชอบ  
        ๖.๒ ขออนุมัติแผนจัดหา ไปยัง ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) และ สปช.ทบ. พิจารณาสั่งจ่ายงบประมาณ 
        ๖ .๓ หน่วยดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบและคําสั่งที่ เ ก่ียวข้อง  
เมื่อ ทบ.อนุมัติ 
๗. งบประมาณ :  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล  
 ดําเนินการโดย กกบ.รร.จปร. ตามห้วงเวลาที่กําหนด 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
 นายทหารสัญญาบัตรของ รร.จปร. มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และกองทัพบก ประหยัด
งบประมาณการซ่อมแซมอาคาร สถานที่  
 

................................................................ 
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(๒๖) โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค รร.จปร. ประกอบ แผนงานการปรับปรุงอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบ
แผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : กกบ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีระบบเมนไฟฟ้าและท่อเมนนํ้าประปา ซึ่งล้วนก่อสร้าง 
และใช้งานมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๙ ถึงปัจจุบัน มีอายุการใช้งาน ๒๕ ปี ทําให้มีความชํารุด ทรุดโทรม 
เสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานมานาน ต้องใช้งบประมาณในการดูแล ซ่อมแซมในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก  
จึงควรได้รับการซ่อมปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน โดย ทบ. มีแผนจะโอนระบบสาธารณูปโภค ให้กับ กฟภ.  
และ กปภ. รับผิดชอบดําเนินการ ต่อไป  
๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้ระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง  ภายในพื้นที่ รร.จปร. ที่ชํารุดเสื่อมสภาพ 
เน่ืองจากใช้งานมาเป็นเวลานาน ได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ปกติและเป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ. 
  ๓.๒ เพ่ือให้ระบบประปา รร.จปร. ซึ่งประกอบด้วย ระบบผลิต และระบบจ่ายนํ้าประปา ที่ชํารุด 
ผุกร่อนไปตามสภาพการใช้งาน สามารถใช้งานได้ตามปกติ และเป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.   
  ๓.๓ เพ่ือลดภาระหนี้ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและค่าซ่อมแซมหม้อแปลง
ไฟฟ้าแรงสูง เพ่ือนําเงินงบประมาณไปใช้ในรายการอ่ืนที่มีความจําเป็น 
  ๓ .๔ เ พ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราช ทบ .  ในการซ่อมปรับปรุงระบบ  
และลดค่าใช้จ่ายการผลิตนํ้าประปาที่รั่วไหลไปจากระบบ 
๔. เปา้หมาย  
  ๔.๑ ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าประกอบด้วย  หม้อแปลงไฟฟ้า เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ 
ในระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ภายใน รร.จปร. 
  ๔.๒ ระบบประปา รร.จปร. ประกอบด้วยระบบผลตินํ้าประปา และระบบส่งจ่ายนํ้าประปา  
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ   : พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ/วิธีการ 
  ๖.๑ สํารวจและจัดทําประมาณการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และประปา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค 
  ๖.๒ เสนอความต้องการงบประมาณปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ ยย.ทบ. ตรวจสอบและให้
ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
  ๖.๓ ขออนุมัติความต้องการและแผนจัดหางานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ของ รร.จปร.  
ไปยัง ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) 
  ๖ .๔ หน่วยดําเนินกรรมวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามระเบียบและคําสั่งที่ เ ก่ียวข้อง  
เมื่อ ทบ.อนุมัติ 
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๗. งบประมาณ จากการประมาณการของ กฟภ. และ กปภ. 
๘. การติดตามประเมินผล ดําเนินการโดย กกบ.รร.จปร. ตามห้วงเวลาที่กําหนด 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักเรียนนายร้อย, กําลังพลช้ันผู้น้อย, นายทหารสัญญาบัตรของ รร.จปร.  
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และกองทัพบกประหยัดงบประมาณการซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค  
 

................................................................ 
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กลยุทธ์ที่ ๗  พัฒนาขีดความสามารถด้านกําลังพล    
(๒๗) โครงการส่งเสริมให้กําลังพลมีความต้ังใจในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ประกอบ 
แผนงานการนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับช้ันยศมาเป็นส่วนประกอบ การพิจารณา 
ให้ความดี ความชอบ และความก้าวหน้าในการรับราชการ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ 
ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : กกพ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
       การส่งเสริมให้กําลังพลของหน่วย  เข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรตามแนวทางรับราชการเป็น
นโยบายของ ทบ. กําหนดคุณสมบัติตามตําแหน่ง และ การเลื่อนช้ันยศหน่วยจะต้องวางแผนให้ครอบคลุม
และเหมาะสม โดยจะต้องไม่มีผู้ใดเสียสิทธิ เน่ืองจากไม่สามารถเข้ารับการศึกษาได้ รวมทั้ง จะต้องมีการ
วางแผนอย่างเหมาะสม ไม่ให้กําลังพลต้องเสียเงินส่วนตัว เพ่ือเข้ารับการศึกษา  
  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้กําหนดให้หน่วยงานที่กํากับดูแลหลักสูตรการศึกษา ให้สามารถ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วย   รวมทั้งให้สํารวจความต้องการของ
ผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตร จัดทําสถิติ ประมาณการจํานวนผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตร และ
ประมาณการว่าในแต่ละปี สามารถเปิดหลักสูตรการศึกษาตํ่าสุดเป็นจํานวนก่ีหลักสูตร จึงจะบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีกําหนด สําหรับ รร.จปร. จะได้นําผลจากการเข้ารับการศึกษาของกําลังพล มาวางแผนส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการรับราชการต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้หน่วยนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับช้ันยศ  มาเป็นส่วนประกอบ   
การพิจารณาให้ความดี ความชอบ และ ความก้าวหน้าในการรับราชการ 
๔. เป้าหมาย   
 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สามารถนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ทุกระดับช้ันยศ 
มาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ความดี ความชอบ และ ความก้าวหน้าในการ รับราชการได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ :  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ   
      ๖.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ : ให้มีการจัดทําฐานข้อมูลบันทึกผลการศึกษา และ นําผล
การศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับช้ันยศ  มาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ความดี ความชอบ 
และ ความก้าวหน้าในการรับราชการ 
  ๖.๒ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป หน่วยจะต้องทําฐานข้อมูลบันทึกผลการศึกษา 
ในระบบสารสนเทศ ปีละอย่างน้อย ๑ หลักสูตร โดยให้ลําดับความเร่งด่วนกับหลักสูตรตามแนวทาง 
การรับราชการก่อน และนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับช้ันยศ มาเป็นส่วนประกอบ 
การพิจารณาให้ความดี ความชอบ และความก้าวหน้าในการรับราชการตามความเหมาะสม  
๗. งบประมาณ :  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
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๘. การติดตามประเมินผล    
  การนําผลข้อมูลการบันทึกมาใช้ประโยชน์ประกอบการพิจารณาให้ความดี ความชอบ และ 
ความก้าวหน้าในการรับราชการ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :  กําลังพลมีความต้ังใจในการเข้ารับการศึกษามากขึ้น และจะเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานต่อไป ร่วมทั้งเป็นขวัญกําลังใจให้กําลังพลท่ีต้ังใจศึกษาเล่าเรียน 
 

.......................................................... 
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(๒๘) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต นนร. ประกอบ แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลังพล 
ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : กรม.นนร.รอ. 
๒. หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาคุณภาพชีวิต นนร. ย่อมส่งผลให ้นนร. มีพ้ืนฐานความเป็นอยู่ สวัสดิการ และคณุภาพ 
ชีวิตที่ดี ซึ่งเก้ือกูลต่อการฝึกศกึษาให้มีประสทิธิภาพ  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ ภูมิทัศน์ และอาคารที่พักของ นนร. ให้ดีย่ิงขึ้น 
 ๓.๒ ให ้นนร. ได้มีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 
 ๓.๓ เพ่ือให้ นนร. ได้มีแนวความคิด การวางแผนในการพัฒนา จัดระเบียบที่พักให้สมบูรณ์  
และดูสะอาดเรียบร้อย 
 ๓.๔ เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะการเป็นนักพัฒนาให้กับ นนร. นําไปใช้ในอนาคต 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ หน่วยมีผลการประเมินตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลอยู่ที่ระดับไม่ตํ่ากว่า 
ร้อยละ ๘๕ 
 ๔.๒ นนร. มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ  :  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ   
 ๖.๑ ด้านที่พักอาศัย 
 ๖.๑.๑ จัดสภาพแวดล้อมโดยรวมของหน่วยให้เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น 
 ๖.๑.๒ จัดให้บริเวณอาคารโรงนอนเป็นระเบียบ สะอาด 
 ๖.๑.๓ จัดให้มีห้องพักผ่อนและสิ่งอํานวยความสะอาด 
 ๖.๑.๔ สภาพห้องนํ้า ห้องส้วม สะอาดปราศจากกลิ่นเหม็น 
 ๖.๒ ด้านอาหารและโภชนาการ ดําเนินการให้อาหารมีคุณค่า มีคุณภาพเพียงพอ สะอาด รสชาติดี 
สถานที่สะอาด เป็นระเบียบ บรรยากาศดี และให้ภาชนะสะอาดจํานวนเพียงพอ 
 ๖.๓ ด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน ของใช้ประจําตัว ดําเนินการจัดหามีความครบถ้วน เพียงพอ 
มีคุณภาพ 
 ๖.๔ ด้านสุขภาพร่างกาย 
 ๖.๔.๑ จัดให้มีตู้ยาและเคร่ืองปฐมพยาบาลกองร้อยละ ๑ ตู้ 
     ๖.๔.๒ จัดให้มีสนามฟุตบอล และสนามตระกร้อ ของกองพันอย่างละ ๑ สนาม 
     ๖.๔.๓ จัดระบบ และกําหนด รปจ. ในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล นนร. 
     ๖.๔.๔ ให้มีการออกกําลังกายประจําวันอย่างสมํ่าเสมอ 
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๖.๕ ด้านสวัสดิการอ่ืนๆ 
     ๖.๕.๑ จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการจําหน่ายสินค้าที่จําเป็นราคาถูกประจํากองร้อย 
        ๖.๕.๒  จัดใหม้ีการบริการไปรษณีย์และโทรศัพท์ทางไกล 
๗. งบประมาณ  :  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามและประเมินผล 
  ๘.๑ แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบกฯ 
 ๘.๒ แบบประเมินความพึงพอใจในการดําเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ สภาพความเป็นอยู่ และที่พักของ นนร. ได้รับการพัฒนา 
 ๙.๒ นนร. ได้เห็นแบบอย่างในการพัฒนา และส่งเสริมความเป็นนักพัฒนาในอนาคต 
 

................................................................ 
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(๒๙) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว  ประกอบ แผนงานการพัฒนา และเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตกําลังพล ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : กกพ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
  สถานการณ์ปัญหาสุราในประเทศไทย คนไทยด่ืมจัดเป็นอันดับ ๕ ของโลก เฉลี่ยคิดเป็น
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ๑๓.๕๙ ลิตรต่อคนต่อปี  อัตราตายต่อปีจากอุบัติเหตุจราจร ของไทยน้ันสูงกว่าประเทศ
เพ่ือนบ้าน โดยไทยตายเฉล่ียปีละประมาณ ๒๐ ต่อแสน ขณะที่อินโดนีเซียประมาณ ๑๕ ต่อแสน ศรีลังกาและ
อินเดียประมาณ ๑๐ ต่อแสน ในช่วงเวลาเดียวกัน (๒๕๓๙–๒๕๔๔) ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า ๒.๒๓ % 
ของ GNP ประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้าน ในปี ๒๕๓๖ จากอุบัติเหตุจราจรอย่างเดียว หากนับความสูญเสียอ่ืนๆ 
อันเป็นผลจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น โรคตับ กระเพาะและการบาดเจ็บจาก ความรุนแรงที่แอลกอฮอล์มี
ส่วนเก่ียวข้อง ตัวเลขดังกล่าวจะสูงกว่าแสนล้านต่อปี อย่างไรก็ตามช่วงเทศกาลเข้าพรรษานับเป็นช่วงเทศกาล
ที่ชาวพุทธจํานวนมากถือเป็นช่วงเวลาสําคัญในการปฏิบัติธรรม และจากการดําเนินโครงการ พบว่าในช่วง
เทศกาล เข้าพรรษาปี ๒๕๔๔ มีผู้ด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ ๑๑.๘ ตอบว่า ต้ังใจงดด่ืมสุรา ในช่วง
เข้าพรรษา (ประมาณจํานวนผู้งดด่ืม ๑.๘ ล้านคน มูลค่าการบริโภคลดลง ๓,๖๐๐ ล้านบาท) ( ข้อมูลสํานัก 
งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ) 
               รร.จปร.ด้วยตระหนักในผลกระทบจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล
และสังคมของกําลังพลและครอบครัวในหน่วย และตระหนัก ในความสําคญัของเทศกาลเข้าพรรษา  จึงกําหนด 
ให้มีโครงการรณรงค์ "งดเหลา้ เข้าพรรษา" ขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลและครอบครัวของหน่วย
ให้มีคุณภาพทีดี่ต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือให้กําลังพลและครอบครัวตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสังคมจากการด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  
  ๓.๒ เพ่ือเชิญชวนให้กําลังพลและครอบครัวงดการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษา  
๔. เป้าหมาย  
     ๔.๑ กําลังพลและครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้  ความเข้าใจในตระหนักถึงผลกระทบ 
ต่อคุณภาพชีวิต และสังคมจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ ได้ร้อยละ ๘๐  
  ๔.๒ กําลังพลของหน่วยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐   
๕. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม :  พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ  
   ๖.๑ เตรียมการประสานงานส่วนที่เก่ียวข้องและขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 
  ๖.๒ ทํากิจกรรมตามห้วงเวลาที่กําหนด 
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  ๖.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ 
  ๖.๔ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
๗. งบประมาณในการดําเนินโครงการ :  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล  
  ๘.๑ การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๘.๒ การประเมินผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ กําลังพลและครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก ถึงผลกระทบ 
ต่อคุณภาพชีวิต และสังคมจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ร้อยละ ๘๐ 
  ๙.๒ กําลังพลของหน่วยเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ประชาชนทั่วไป  มีคุณภาพชีวิต และสังคมที่ดี  
จากการงดด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  
 

................................................................ 
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(๓๐) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พลทหารกองประจําการ ประกอบ แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตกําลังพล ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา 
รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : พัน.ร.รร.จปร. และ รพ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
 กองทัพบก มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ  เพ่ือให้ทหารกองประจําการ
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นระหว่างอยู่ในกองประจําการ และมีความรู้ในสายวิชาชีพเพียงพอท่ีจะนําไปประกอบ 
อาชีพภายหลังปลดจากกองประจําการ โดยได้รับการบริการ สวัสดิการ ที่จําเป็นอย่างเหมาะสม และเพียงพอ 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างเสริมขวัญและกําลังใจ ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ เพ่ือรักษา 
เอกราชอธิปไตยของชาติอย่างเต็มความสามารถแล้วยังเป็นการเสริมสร้างภาพพจน์ของ ทบ. อีกด้วย 
๓. วัตถุประสงค์ 
     ๓.๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ทบ.ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
     ๓.๒ เพ่ือให้พลทหารกองประจําการมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
     ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับทหารกองประจําการ 
๔. เป้าหมาย 
     พลทหารกองประจําการ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ  :  พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
๖. วิธีดําเนินการ 
    การพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจําการ ดําเนินการใน ๖ ด้าน เพ่ือมุ่งพัฒนาในด้านปัจจัยสี่ 
ซึ่งเป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ ดังน้ี. 
 ๖.๑ ด้านอาหารและโภชนาการ 
                    ๖.๑.๑ จัดให้มีการประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจําการ โดยคํานึงถึงคุณค่าทาง
โภชนาการ และความเพียงพอด้านปริมาณเป็นเบ้ืองต้น มีความน่ารับประทานในเรื่องรสชาติ ความสะอาด 
และการจัดแต่ง รวมทั้งมีการควบคุมตรวจสอบการใช้ค่าประกอบเลี้ยงให้เหมาะสมสัมพันธ์กับคุณภาพ 
และปริมาณอาหารอย่างสมํ่าเสมอ 
 ๖.๑.๒ อาหารม้ือกลางวัน และมื้อเย็น ให้มีกับข้าว ๒ อย่าง และใน ๑ สัปดาห์ ให้จัดมี
อาหารท้องถิ่น หรืออาหารพิเศษ อย่างน้อย ๑ มื้อ 
 ๖.๑.๓ ผู้ปรุงอาหารต้องแต่งกายสะอาดและไม่เป็นโรคติดต่อ, โรงครัว, ที่รับประทาน
อาหาร ภาชนะที่ใช้ประกอบใส่และตักอาหารต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปราศจากแมลงหรือสัตว์ที่จะเป็น
พาหนะนําเช้ือโรค 
                      ๖.๑.๔ ภาชนะที่ใช้ใส่ตักอาหารรับประทาน ต้องล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้งทุกคร้ังหลังจากใช้
งาน เพ่ือนําไปใช้ในมื้อต่อไป 
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๖.๒ ด้านเครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และขอใช้ประจําตัว 
                        ๖.๒.๑ เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และของใช้ที่ทหารกองประจําการได้รับแจกจ่าย  
ต้องมีความเหมาะสม ทั้งรายการและจํานวนที่ได้รับ รวมท้ังคุณภาพดีพอที่จะใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน 
                        ๖.๒.๒ จัดให้มีอุปกรณ์และสถานที่สําหรับการซักรีดเสื้อผ้าแก่ทหารกองประจําการ 
                        ๖.๒.๓ จัดให้มีร้านจําหน่ายเคร่ืองหมายและเคร่ืองแบบทหารในราคาที่ประหยัด  
และเป็นธรรม 
          ๖.๓ ด้านที่พักอาศัย 
                   ๖.๓.๑ ปรับปรุงแบบอาคารที่เก่ียวข้องกับทหารกองประจําการ ได้แก่ โรงทหาร,ห้องนํ้า, 
ห้องส้วม,โรงเลี้ยง และโรงครัว ให้สะดวกสบายและถูกสุขลักษณะ 
                   ๖.๓.๒ จัดสภาพแวดล้อมโดยรวมภายในหน่วยให้เป็นระเบียบ สะอาด ร่มรื่น สร้าง
บรรยากาศที่ดี ในการปฏิบัติงานและการพักอาศัย เฉพาะอย่างย่ิงบริเวณอาคารโรงทหาร นอกจากจะต้อง
สะอาดถูกสุขลักษณะแล้ว ยังมีการปรับปรุงให้สะดวกสบายข้ึน มีการติดมุ้งลวดและติดพัดลมเพดาน บริเวณ
โรงนอนทหาร 
 ๖.๓.๓ อาคาร ห้องนํ้า – ส้วม สะอาด มีการระบายนํ้าที่ดีปราศจากกลิ่นเหม็น 
                   ๖.๓.๔ จัดให้มีห้องพักผ่อนและสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโรงนอนทหาร เช่น โทรทัศน์ 
วิดีโอ สเตริโอ คาราโอเกะ หนังสือพิมพ์ และหนังสืออ่ืนๆ เพ่ือความรู้และความบันเทิง 
                ๖.๔ ด้านสุขภาพร่างกาย  
                     ๖.๔.๑ จัดให้มีตู้ยาและเคร่ืองปฐมพยาบาล  
 ๖.๔.๒ ส่งเสริมให้ให้ทหารกองประจําการออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ  
                ๖.๔.๓ มีสนามฟุตบอล,สนามตะกร้อ,สนามเปตองและอุปกรณ์  
                        ๖.๔.๔ จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในหน่วย  
             ๖.๕ ด้านสวัสดิการอ่ืนๆ 
                      ๖.๕.๑ จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจําการ เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบอาชีพหลังจากปลดปลดประจําการได้จริง 
                      ๖.๕.๒ จัดให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้ทหารกองประจําการได้
ศึกษาต่อนอกระบบโรงเรียน (กศน.)  เพ่ือปฏิบัติตามนโยบายของ ทบ.ที่ต้องการให้กําลังพลมีความรู้สูงขึ้น
หน่ึงระดับ 
                      ๖.๕.๓ มีร้านสวัสดิการ จําหน่ายสินค้าราคาถูก 
                      ๖.๕.๔ มีร้านตัดผม,ชมรมตัดเย็บเสื้อผ้า,นํ้าด่ืม,ผลิตน้ําแข็ง,โทรศัพท์ 
              ๖.๖ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
                        ๖.๖.๑ มีการรวมพลในวันจันทร์,พุธ และศุกร์  เพ่ืออบรมช้ีแจงการปฏิบัติให้กําลังพล
ทราบและนําไปปฏิบัติ 
                        ๖.๖.๒ มีการอบรมศีลธรรมเป็นประจําทุกเดือน     
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                        ๖.๖.๓ นําพลทหารไปกระทําพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ณ ศาสนสถาน รร.จปร. 
๗. งบประมาณ  :   ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ      
๘. การติดตามและประเมินผล 
      ผู้บังคับกองพันทําการตรวจและออกคําสั่งแต่งต้ัง ผบ.ร้อย.,ฝ่ายอํานวยการและเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบ,ปรับปรุง,แก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบของ ทบ.อย่างสมํ่าเสมอ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทหารกองประจําการ ที่เข้ามารับราชการจะต้องมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในระหว่าง 
รับราชการ, มีความรู้ความสามารถและความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพส่วนตัว ตลอดจนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ แก่ประเทศชาติต่อไป 

 
................................................................ 
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(๓๑) โครงการปรับปรุง รพ. ให้มีศักยภาพสูงขึ้นเหมาะสมกับภารกิจตามเกณฑ์คุณภาพ สรพ. ประกอบ 
แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลังพล ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ 
ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  : รพ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
 การได้รับบริการทางการแพทย์ที่เหมาะสม ทันเวลาได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นกันเองอย่าง
ครอบคลุมทั้งด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟ้ืนฟู เป็นสิ่งที่ผู้ป่วย /กําลังพล-ครอบครัว ทุกท่าน 
ปรารถนา โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกทุกแห่ง โดยเฉพาะหน่วยสายวิทยาการ อย่างกรมแพทย์ทหารบก 
ตระหนักในเร่ืองดังกล่าวมาเป็นเวลานานแล้วมีนโยบายชัดเจนที่จะให้โรงพยาบาลในสังกัดดําเนิน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ ให้ได้ตามมาตรฐาน และผ่านกระบวนการรับรองคุณภาพ  
                โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพ โดยกระบวนการ
ตามมาตรฐาน สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มาต้ังแต่ปี ๔๘ และมีความก้าวหน้าในการ
พัฒนาโดยสามารถผ่านกระบวนการรับรองในแต่ละขั้นตอนมาเป็นลําดับ และคาดว่าจะสามารถผ่าน
กระบวนการรับรองได้ในปี ๕๕  การดําเนินการในกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้โรงพยาบาลโรงเรียนนาย
ร้อย-พระจุลจอมเกล้า มีการพัฒนาในทุกๆด้าน ทําให้คุณภาพชีวิตของ นนร. ข้าราชการ ฯ และประชากร
กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลําดับ  การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ศักยภาพ
ทางการแพทย์และบริการสูงขึ้น จะสามารถให้บริการกําลังพล และครอบครัวตลอดจนประชาชนทั่วไป 
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย 
๓. วัตถุประสงค ์ 
   ๒.๑ ให้สามารถสนับสนุนและบริการทางการแพทย์ ในทุกภารกิจของ รร.จปร. และทบ. ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
                ๒.๒ ให้เป็นโรงพยาบาลที่ ใช้ทรัพยากรบุคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการบริการ การบริหาร
จัดการที่ดีได้เกณฑ์มาตรฐาน 
๔. เปา้หมาย  
  ๔.๑  ผู้ป่วยปลอดภัย ได้รับการรักษาตามมาตรฐาน   
                ๔.๒ ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพ ตามบริบท และสามารถจัดการตนเองและ
ชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพได้  
                ๔.๓ ความเสี่ยงสุขภาพเก่ียวกับโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ และโรคทางเมตาบอลิกลดลง 
                ๔.๔ ผู้รับบริการพึงพอใจ 
๕. ระยะเวลาดําเนนิการ :   พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
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๖. การดําเนนิการ  
 ๖.๑ พัฒนาคุณภาพตามโรงพยาบาลโดยใช้มาตรฐาน และแนวทาง สถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล  และพัฒนาให้มีมาตรฐานสูงขึ้นต่อไปในระบบ HA Plus  และPMQA 
               ๖.๒ พัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ในประเด็นปัญหาสุขภาพ
สําคัญ ( องค์ผู้บัญชาการพิเศษและข้าราชบริพาร  นักเรียนนายร้อย ข้าราชการ กําลังพล ทหารกอง
ประจําการ ครอบครัวผู้พักอาศัย ผู้เข้ามาทํากิจกรรม และนักท่องเที่ยว ) 
               ๖.๓  พัฒนาศักยภาพการแพทย์ฉุกเฉิน และส่งต่อ  
               ๖.๔ ขยายการให้บริการผู้ป่วยกลุ่มอ่ืนๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่นกําลังพลและครอบครัว 
ในพ้ืนที่ จ.สระบุรี  
   ๖.๕  พัฒนา ระบบบริการให้เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์สําหรับกําลังพล ทหาร และ
ครอบครัวในพ้ืนที่ สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว โดยความร่วมมือกับ รพ.รร.๖  รพ.ทบ. สธ. 
และศธ. ในพ้ืนที่ 
     ๖.๖  จัดทําฐานข้อมูลสุขภาพ และบริการเย่ียมบ้านกลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ือรัง ที่มีภาวะแทรกซ้อน 
คนชราและผู้พิการ 
๗. งบประมาณ : ใช้งบประมาณรายรับสถานพยาบาลในการดําเนินการตามแผนงบประมาณ 
                ๗.๑  พัฒนาบุคลากร /ฝึกอบรม 
                   ๗.๑.๒  งบปรับปรุงอาคาร/สถานที่ และสาธารณูปโภค 
              ๗.๑.๓  งบจัดซื้อเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ตามแผนฯ 
                ๗.๒. ใช้งบดําเนินการ 
                          ๗.๒.๑ เงินเดือน และค่าตอบแทน 
                          ๗.๒.๒ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง/ค่าใช้สอย 
                          ๗.๒.๓ ค่าซ่อมบํารุง ฯ                   
๘. การติดตามประเมินผล  
                ๘.๑ การผ่านการประเมินตามลําดับขั้น (ปี ๕๕ ประเมินขั้นที่ ๓ (Accredit) ,ปี ๕๗  
และ ๕๙ ตรวจประเมินซ้ํา (Reaccredit)) 
                ๘.๒ ผลการตรวจ สตน. / สตง. 
                ๘.๓ ตัวช้ีวัด สําคัญในด้านการนําองค์กร การเงิน การบริการทางการแพทย์ และการสนับสนุน  
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                ๙.๑ โรงพยาบาลได้รับความเช่ือถือไว้วางใจ/พึงพอใจจากกําลังพล และประชาชนในพ้ืนที่  
                ๙.๒ ผูใ้ห้บริการพึงพอใจ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน 
                ๙.๓ โรงพยาบาลผ่านการประเมิน รับรองคุณภาพ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
 

................................................................



 หน้าที่ ๑๐๐ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙    

 

กลยุทธ์ที่ ๘  พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการพลเรือน 
(๓๒) โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตทหาร ประกอบ แผนงานกิจการพลเรือน ประกอบ ผนวก ค  
กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  กกร.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากห้วงเวลาในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมา ทบ. ได้ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวในเขตทหาร ทบ.  
และกําหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตทหาร โดยออกระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการท่องเที่ยวในเขตทหาร 
ทบ. ปี ๒๕๕๓ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันของ ทบ. สร้างความเข้าใจกับกําลังพล ในเรื่องของการท่องเที่ยว
ในเขตทหาร ของ ทบ. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนกับทหาร 
เสริมสร้างความรักความศรัทธา และความเช่ือมั่นต่อหน่วยทหาร ด้วยการนําทรัพยากรท่ีหน่วยทหารมีอยู่  
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ สิ่งอุปกรณ์ ให้ประชาชนได้เป็นผู้ร่วมใช้ประโยชน์ มาจัดเป็นกิจกรรมและแหลง่ท่องเทีย่ว ใน
เขตทหาร ให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว อันจะนําไปสู่การปลูกฝังจิตสํานึกและอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ซึ่ง ทบ. ได้แบ่งการท่องเที่ยวในเขตทหารไว้ ๔ ประเภท คือ การท่องเท่ียว ในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ, การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการ
เรียนรู้ในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และการเรียนรู้เชิงนิเวศน์, การท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ เพ่ือการศึกษาหาความรู้ ทางด้านประวัติศาสตร์ของความเป็นชาติไทย และการท่องเท่ียว 
ในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้จัดสร้างขึ้น เพ่ือการนันทนาการและผจญภัย รร.จปร. ได้กําหนดแนวทาง การดําเนินการ
แหล่งท่องเที่ยว ในหน่วยทหาร ทบ.อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมุ่งไปสู่ เป้าประสงค์ (Out 
Comes) ของงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตทหาร ทบ. คือ การทําให้ประชาชนมีความรัก ความศรัทธา 
และความเช่ือมั่นต่อ ทบ. อย่างเป็นรูปธรรม 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  ส่งเสริมและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับทหาร ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
งานด้านกิจการพลเรือน 
 ๓.๒ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เกียรติประวัติของ รร.จปร. รวมทั้งผลงานศิษย์เก่า และการฝึก
สาธิต ทําให้ประชาชนท่ัวไปได้รับทราบภารกิจและหน้าที่เฉพาะอย่างยิ่ง นนร. ที่สําเร็จ เป็นนายทหารหลัก
ของ ทบ. รวมท้ังการสร้างความมั่นใจในสมรรถภาพของหน่วยต่อผู้ที่เข้ามาเย่ียมชม เป็นการเสริมสร้าง 
ความภาคภูมิใจในอาชีพทหารของข้าราชการ และ นนร. 
 ๓.๓  สร้างรายได้ให้กับกําลังพลภายใน รร.จปร. จากงานบริการต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามา
เย่ียมชมและร่วมกิจกรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของกําลังพลและครอบครัว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติ
หน้าที่  
 ๓.๔ กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม
โดยท่ัวไป รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ ความผูกพันแก่นักท่องเท่ียวหรือผู้ที่เข้ามาร่วม
กิจกรรมกับข้าราชการ และ นนร. 
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๔. เปา้หมาย 
 เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา พนักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  
เข้ามาทํา กิจกรรมท่องเที่ยวในหน่วยทหาร รร.จปร. ปีละไม่ตํ่ากว่า ๑ แสนคน 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ/วิธีการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการ 
 ๖.๒ ขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓ กิจกรรมสนับสนุนให้แก่บุคคล หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยแบ่งเป็นประเภทหรือ
กลุ่มเพ่ือให้สอดคล้องกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ ดังน้ี 
  ๖.๓.๑ ด้านประวัติศาสตร์ 
  ๖.๓.๒ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๓.๓ ด้านกิจกรรมทหาร 
  ๖.๓.๔ ด้านการกีฬา 
  ๖.๓.๕ ด้านการนันทนาการอ่ืนๆ 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ จัดทําแบบสอบถามสําหรับนักท่องเที่ยวเพ่ือประเมินผลในเรื่องความพึงพอใจต่อการ
ท่องเท่ียวในหน่วยทหารและทัศนคติในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนกับทหาร 
เสริมสร้างความรักความศรัทธา และความเช่ือมั่นต่อหน่วยทหาร  
 ๘.๒ รายงานผลการดําเนินโครงการฯ ให้ ทบ. ทราบ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นักท่องเทีย่วเข้ามาท่องเท่ียวและทํากิจกรรมในหน่วยทหาร เพ่ิมมากขึ้น 
 ๙.๒ สร้างความเช่ือมั่น ความศรัทธาให้กับประชาชนต่อหน่วยทหาร 
 ๙.๓  หน่วยทหารมีการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สง่างาม เพ่ือส่งเสริม
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในหน่วยทหารเพ่ิมมากขึ้น 
 

................................................................ 
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(๓๓) โครงการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ ภัยแล้ง และอุทกภัย ประกอบ แผนงานกิจการ 
พลเรือน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  กกร.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบาย ทบ. ให้หน่วยทหารสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชน ในการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยพัฒนาศักยภาพทั้งด้านกําลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วย  ให้มี
ความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ต้ังแต่ในยามปกติ
และสามารถที่จะปฏิบัติในทันที่ที่เกิดภัยพิบัติ อย่างเต็มขีดความสามารถ รวมทั้งบูรณาการการวางแผน 
และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์และประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง จึงจัดทําโครงการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ภัยแล้งและอุทกภัยขึ้น เพ่ือสร้างความเช่ือ ความศรัทธาให้กับ
ประชาชนที่มีต่อหน่วยทหารในการดําเนินโครงการดังกล่าว 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 ๓.๒ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติโดยเร่งด่วน 
 ๓.๓ เพ่ือฟ้ืนฟูบริเวณพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ ก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติการจิตวิทยา และ
ประชาสัมพันธ์ 
๔. เปา้หมาย :  ประชาชนในพ้ืนที่ จว.น.ย. และ จว.ใกล้เคยีง 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ/วิธีการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการ 
 ๖.๒ ขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓ จัดต้ังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รร.จปร. (ศบภ.รร.จปร.) 
 ๖.๔ จัดทําแผนเผชิญเหตุ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 ๖.๕ ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ร่วมกับ ปภ.จว.น.ย. และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๖ .๖ ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติด้วย 
ความรวดเร็ว 
 ๖.๗ จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชน รร.จปร. ตามพระราชดําริให้กับประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ
ได้พักอาศัยเป็นการเร่งด่วน 
 ๖.๖ รายงานผลการดําเนินโครงการฯ ให้ ทบ. ทราบ  
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
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๘. การติดตามประเมินผล 
 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ หน่วยมีความพร้อมทั้งด้านกําลังพล ยุทโธปกรณ์ และสถานที่ในการช่วยเหลือประชาชน 
ที่ประสบภัยพิบัติ 
 ๙.๒ ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือโดยรวดเร็วและทันเวลา 
                ๙.๓ เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยและได้รับความเช่ือมั่น ความศรัทธาจากประชาชน 
เพ่ิมมากขึ้น 

 
................................................................ 
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กลยุทธ์ที่ ๙  การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีขององค์กร 
(๓๔) โครงการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม ประกอบ แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบ ผนวก ค 
กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา  รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  กกพ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
     การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นภารกิจหลักที่สําคัญประการหน่ึงของ รร.จปร.ในการสร้าง
ค่านิยมและทัศนคติที่ดีให้กับกําลังพลของหน่วย  ให้เข้าถึงคุณค่าของศาสนา ที่ผ่านมาหน่วยได้ดําเนินงาน 
ที่เก่ียวข้องได้แก่  การจัดทอดกฐินประจําปี การทอดผ้าป่าสามัคคี การจัดกิจกรรมการเวียนเทียนในวันสําคัญ
ของพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว เป็นการปลูกฝัง 
และสร้างเสริมให้กําลังพล มีความรู้ ให้ความสําคัญ วันสําคัญทางพุทธศาสนา  เพ่ือรักษาสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรมของไทย ให้มีความย่ังยืนคงอยู่กับประเทศชาติต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้กําลังพลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้  ความเข้าใจในวันสําคัญของพุทธศาสนา  
  ๓.๒ เพ่ือปลูกฝังและสร้างจติสํานึกให้แก่กําลังพลของหน่วย มีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ตามแนวทางของศาสนาพุทธ  
๔. เป้าหมาย :  
     ๔.๑ กําลังพลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนา ร้อยละ ๘๐  
  ๔.๒ กําลังพลของหน่วยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐   
๕. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
     ๕.๑ การจัดทอดกฐินประจําปี   
  ๕.๒ การจัดกิจกรรมการเวียนเทียนในวันมาฆบูชา  
      ๕.๓ การจัดกิจกรรมการเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา  
  ๕.๔ การจัดกิจกรรมการเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 
๖. การดําเนินการ  
  ๖.๑ เตรียมการประสานงานส่วนที่เก่ียวข้องและขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 
   ๖.๒ ทํากิจกรรมตามห้วงเวลาที่กําหนด 
  ๖.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ 
  ๖.๔ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
๗. งบประมาณในการดําเนินโครงการ :  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล ดังนี้ 
  ๘.๑ การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๘.๒ การประเมินผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ กําลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาและสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
  ๙.๒ กําลังพลของหน่วยในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป  ที่ให้ความสําคัญในการ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 
................................................................ 
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(๓๕) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับกําลังพล รร.จปร. ประกอบ แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ  :  กกพ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
              ตามท่ี ทบ. ได้กําหนดให้ดําเนิน โครงการสง่เสริมคุณธรรมจริยธรรม สําหรับข้าราชการ กองทัพบก 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ 
รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  ตามมติเห็นชอบของ ครม. เมื่อ ๘ มี.ค.๕๔ โดยแนวทางที่กําหนดให้ หน่วยขึ้นตรง
ของกองทัพบก น้ัน 
 รร.จปร.มีความตระหนักในการดําเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการ 
ของหน่วย  ที่ผ่านมาหน่วยได้ดําเนินการตามนโยบายการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารกองทัพบก  
ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  กิจกรรมท่ีหน่วยดําเนินการ อาทิเช่น การไหว้พระสวดมนต์
ประจําวันหรือตามห้วงเวลาที่เหมาะสมตามที่ การอบรมศีลธรรมประจําเดือน การส่งเสริมให้กําลังพล ลด ละ
เลิกอบายมุข  การส่งเสริมให้กําลังพลได้ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวปฏิญาณตนตาม
โครงการหน่วยทหารสีขาว เป็นต้น หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีได้กล่าวมาในข้างต้น  ดังน้ัน เพ่ือจัดทําโครงการตามนโยบาย
ของกองทัพบกเป็นรูปธรรม  จึงได้เสนอให้มี(๓๕) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับกําลังพล 
รร.จปร. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลให้มีคุณภาพต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้กําลังพลที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาและ
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
  ๓.๒ เพ่ือปลูกฝังอุดมการณ์ทหารสร้างจิตสํานึกให้แก่กําลังพลของหน่วยในการเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ประชาชนทั่วไป  ที่ให้ความสําคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
๔. เป้าหมาย :  
     ๔.๑ กําลังพลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนา และสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ร้อยละ ๘๐  
  ๔.๒ กําลังพลมอุีดมการณ์ทหารมีจิตสํานึก ในการเทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ร้อยละ ๘๐ 
  ๔.๓ กําลังพลของหน่วยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐   
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ :  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ  
   ๖.๑ เตรียมการประสานงานส่วนที่เก่ียวข้องและขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 
   ๖.๒ ทํากิจกรรมตามห้วงเวลาที่กําหนด 
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  ๖.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ 
  ๖.๔ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
๗. งบประมาณในการดําเนินโครงการ :  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล  
  ๘.๑ การสังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๘.๒ การประเมินผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ กําลังพลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้  ความเข้าใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนา และสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
  ๙.๒ กําลังพลของหน่วยในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป ที่ให้ความสําคัญ ในการ
เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
 

................................................................ 
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กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
(๓๖) โครงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบ แผนงานการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบ
แผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กทท.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ๒.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 

 ปัจจุบันการเจริญเติบโตของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างต่อเน่ือง สืบเน่ืองจาก
ปริมาณผู้ใช้ที่เพ่ิมมากขึ้น การส่งผ่านข้อมูลต่างๆผ่านระบบมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของ รร.จปร. ที่ใช้เพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอน นนร. อีกทั้งการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย  
ของ นนร. ในปัจจุบันเป็นระบบที่ได้รับการจัดวางไว้ต้ังแต่ปี ๒๕๔๕ ซึ่งมีความล้าสมัย และชํารุด ทรุดโทรมลง
ตามกาลเวลา อุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆหมดระยะเวลารับประกัน เริ่มมีการเสียและเสื่อมสภาพ 
ของอุปกรณ์ภายในถึงแม้ว่าจะนําอุปกรณ์สํารองมาใช้ทดแทนแล้วก็ตาม หากไม่ทําการแก้ไขซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงจะมีผลทําให้ระบบไม่สามารถใช้การได้ในบางหน่วยงาน ทําให้ต้องสิ้นเปลืองค่าบํารุงรักษาระบบ 
ในแต่ละปีเป็นงบประมาณที่สูงไม่คุ้มค่า  

  ๒.๒ ความจําเป็น/ความต้องการ 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน รวมถึงการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเป็นการ

ขยายโอกาสของ นนร. ในการฝึกฝนตนเองนอกเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
และคุ้มค่ากับงบประมาณของกองทัพบกในการที่จะผลิตนายทหารหลักของกองทัพ ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย 
เพ่ือลดภาระงานของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต และเพ่ือให้การบริหารจัดการด้าน การเรียน
การสอน การควบคุมบังคับบัญชา และระบบการบริการแก่ นนร. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและเป็นการพัฒนา รร.จปร. ให้สมกับเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา 
ของกองทัพบกที่มีศักยภาพสูงสุดในการผลิตนายทหารหลักของกองทัพเพ่ือรับใช้ประเทศชาติ 
๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓ .๑ เ พ่ือให้ รร .จปร .เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอุปกรณ์ 
ที่ทันสมัยสามารถสนับสนุนความต้องการในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 ๓.๒ เพ่ือใช้ศักยภาพของระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รร.จปร.ให้เต็มความสามารถ
และขยายโอกาสเข้าถึงระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตไปยังผู้ใช้งานทุกพ้ืนที่ใน รร.จปร. 

๓.๓ เพ่ือพัฒนาระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทําให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ รร.จปร. มีความทันสมัย 
ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทําให้ระบบมีความเสถียร เช่ือถือได้ สามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ือง 
และสอดคล้องกับแผนงานและแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ. 
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๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ เพ่ือให้ รร.จปร. มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถ

สนับสนุนความต้องการในการใช้งานของ นนร.และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 ๔.๒ เพ่ือใช้ศักยภาพของระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้เต็มความสามารถและขยายโอกาส

เข้าถึงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังผู้ใช้งานให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่ใน รร.จปร. 
 ๔.๓ เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ รร.จปร.ให้มี 

ความทันสมัยตามเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับแผนแม่บทและแนวทางการพัฒนา  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ. 
๕.ระยะเวลาในการดําเนินการ: พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖.การดําเนินการ 

 ๖.๑ วางแผน ดําเนินการ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ที่จําเป็น รวมทั้งสํารวจพื้นที่  
ที่ต้องการ ขยายเครือข่าย กําหนดจุดติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์ วางระบบเครือข่ายของ รร.จปร. 
ให้เหมาะสม ทันสมัย และเพียงพอต่อการใช้งาน 

 ๖.๒ วางแผนการจัดหาและการใช้งบประมาณสําหรับการพัฒนา การปรนนิบัติบํารุงและการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รร.จปร. รวมถึงการดําเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ๖.๓ ปรับปรุงระบบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Uninet 
 ๖.๔ เพ่ิมการเช่ือมต่อจาก Internet Gateway (กคศ.) ด้วยสายใยแก้วนําแสงพร้อมทั้งย้ายเคร่ืองแม่ข่าย 

ที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดมาไว้ที่ห้องเครื่องแม่ข่ายของ กทท.รร.จปร. 
 ๖.๕ ปรับปรุงระบบสํารองข้อมูล ติดต้ัง Off-Site Backup Server 
 ๖.๖ ปรับปรุงระบบสํารองไฟฟ้า สําหรับห้องเครื่องแม่ข่ายที่ กทท.รร.จปร. 
 ๖.๗ เปลี่ยน Core Switches ของระบบอินทราเน็ต รวมถึงการเดินสาย Backbone ใหม่ 
 ๖ .๘ ติดต้ังระบบ WiFi บ้านพักเพ่ิมเติม ให้ครอบคลุม บ้านพักนายทหารสัญญาบัตรทั้งหมด  

และบ้านพักนายทหารช้ันประทวน 
 ๖.๙ ติดต้ังระบบเฝ้าตรวจระบบเครือข่าย รร.จปร. 
 ๖.๑๐ ติดต้ังระบบ log server 
 ๖.๑๑ ติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สายกลุ่มอาคารเรียน ก. และ ข. 
 ๖.๑๒ ปรับปรุงระบบ ระบบเครือข่ายไร้สาย กองพัน นนร. ทั้ง ๔ กองพัน 
 ๖.๑๓ ติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สายกลุ่มอาคาร สบร.รร.จปร. และ พัน.ร.รร.จปร. 
 ๖.๑๔ ติดต้ังระบบเครือข่ายไร้สายกลุ่มอาคารสนามกอล์ฟ และเรือนรับรอง สโมสรนายทหาร 
 ๖.๑๕ จัดทําโครงการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการทดแทนของ รร.จปร. 

๗. งบประมาณ: ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผลดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ กทท.รร.จปร. 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ รร.จปร.เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถ

สนับสนุนความต้องการในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 ๙ .๒ สามารถใช้ศักยภาพของระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รร .จปร .ให้เต็ม

ความสามารถและขยายโอกาสเข้าถึงระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตไปยังผู้ใช้งานทุกพ้ืนที่ใน รร.จปร. 
 ๙.๓ ฮาร์ดแวร์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ รร.จปร.ได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัย

ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะทําให้ระบบมีความเสถียร เช่ือถือได้ สามารถทํางานได้อย่างต่อเน่ือง 
และสอดคล้องกับแผนงานและแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ. 
 

................................................................ 
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(๓๗) โครงการพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย ประกอบ 
แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ 
ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กทท.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ๒.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 

 ปัจจุบันมีแนวคิดนําซอฟแวร์มาใช้ประโยชน์ในสนับสนุนงานด้านการฝึกศึกษา เพ่ืออํานวย
ความสะดวก รวดเร็ว ในการทํางาน ทั้งยังช่วยประหยัดเวลา และช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สําคัญ
ได้ แต่การใช้ซอฟแวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้น ถูกนําไปใช้ในงานที่มีความหลากหลาย ทําให้ไม่สามารถกําหนด
มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ในหลายสายงานยังไม่มีการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการ
ใช้งานเฉพาะด้าน โดยเฉพาะโปรแกรมด้านการบริหารการศึกษา และการจัดการกําลังพล 
 ๒.๒ ความจําเป็น/ความต้องการ 

เพ่ือให้การพัฒนาซอฟแวร์ที่สนับสนุนงานด้านการฝึกศึกษา การบริหารจัดการ และควบคุม
ระบบที่เก่ียวกับงานประจําของหน่วย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รร.จปร. มีความจําเป็นต้องมี
การพัฒนาซอฟแวร์ ด้านการติดตามเอกสารโครงการ การกระจายข้อมูลและข่าวสารเพ่ือสนองความต้องการ
ระบบบริหารงานทั่วไป และการจัดการพร้อมกับพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมเพ่ือบริหารการจัดการเพ่ือสนอง 
ความต้องการระบบงานสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือนําระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในงานด้านต่าง ๆ ของ รร.จปร. 

 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาซอฟท์แวร์สนับสนุนงานด้านการฝึกศึกษา การบริหารจัดการ และควบคุมระบบ 
ให้สามารถดํารงสภาพในการใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 
๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑ รร.จปร.ได้ใช้ประโยชน์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการ  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงานด้านต่าง ๆ ของ รร.จปร. ด้วยซอฟแวร์ที่ได้รับการพัฒนาหรือจัดหาให้ตรง 
ตามความต้องการของหน่วยใช้อย่างแท้จริง 

 ๔.๒ เพ่ือให้ซอฟท์แวร์สนับสนุนงานด้านการฝึกศึกษา การบริหารจัดการ และควบคุมระบบได้  
รับการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองและทันสมัยอยู่เสมอ 
๕.ระยะเวลาในการดําเนินการ: พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ 

 ๖.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาและจัดหาซอฟท์แวร ์
 ๖.๒ จัดทําแผนระบบกู้ข้อมูลเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ (DRP : Diaster Recovery Plan) 
 ๖.๓ จัดหาและติดต้ังซอฟท์แวร์เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา 
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 ๖.๔ จัดหาและติดต้ังซอฟท์แวร์หรืออุปกรณ์สนับสนุนการจัดทํา e-Learning 
 ๖.๕ จัดหาและติดต้ังระบบควบคุมผู้ใช้งานเครือข่าย รร.จปร. 
 ๖.๖ จัดหาและติดต้ังระบบป้องกันมัลแวร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รร.จปร. 

๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล : ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ กทท.รร.จปร. 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 ๙.๑ รร.จปร.สามารถใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์ที่ได้รับการพัฒนาหรือจัดหามาบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงานด้านต่าง ๆ ของ รร.จปร.ได้ตรงตามความต้องการ
ของหน่วยใช้อย่างแท้จริง 

 ๙.๒ มีการพัฒนาและจัดหาซอฟท์แวร์สนับสนุนงานด้านการฝึกศึกษา การบริหารจัดการ  
และควบคุมระบบสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเน่ืองและทันสมัยอยู่เสมอ 
 

................................................................ 
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(๓๘) โครงการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Learning) ประกอบ แผนงานการจัด 
การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผน
แม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

 ๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 
  เน่ืองด้วยระบบการเรียนการศึกษาและการฝึกของ นนร. ทําให้ นนร. มีเวลาว่างที่จํากัด  

ในการฝึกฝนตนเอง และ นนร. มีกิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมหลายกิจกรรมตลอดปีการศึกษา ซึ่งในบางคร้ังส่งผล
ให้ นนร. บางกลุ่ม ไม่ได้เข้าเรียนตามปกติในช่วงกิจกรรมน้ันๆ เช่น การแข่งกีฬาระหว่าง รร.เหล่าทัพ 
กิจกรรมของชมรมดนตรีไทย การซ้อมสวนสนาม เป็นต้น ทั้งน้ี รวมถึงการป่วยและสาเหตุอ่ืนๆ ที่ทําให้ นนร.  
ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ ปัจจัยเหล่าน้ีต่างส่งผลกระทบต่อการเรียนการศึกษาของ นนร. ในด้านลบ 

  การมีเวลาว่างที่จํากัด ยังส่งผลกระทบต่อ นนร. ที่มีผลการเรียนอ่อน ซึ่งจะไม่มีเวลาไป
ค้นคว้าและศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตัวเอง เพ่ือช่วยพัฒนาการศึกษาของตนให้ดีขึ้น  

  นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการได้แสดงเจตนารมณ์ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ให้มีการปฏิรูป 
การเรียนการสอน ส่งเสริมให้ทั้งระบบการศึกษาเข้าใจถึงศักยภาพ ความเป็นไปได้ ประโยชน์ และวิธีการที่
เป็นรูปธรรมของการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ในเรื่องระบบสื่อการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
ซึ่งเป็นการเรียนการสอนท่ีใช้การนําเสนอเน้ือหาสาระผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ทําให้นักเรียนมีความสนใจ สนุกสนาน ไม่เบ่ือในการที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเอง และ สามารถเรียนได้
ทุกเวลา ทุกสาถานที่ ที่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ 

 ๒.๒ ความจําเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
 เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว และ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในด้านการเรียนและการศึกษาของ นนร.  

เห็นควรให้จัดทําระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) รวมถึงการอบรมอบรมบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้การใช้งานระบบให้ประสิทธิภาพสูงสุด  
๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือให้ นนร. ได้ศึกษาและค้นคว้า จากสื่อที่หลากหลายผ่านสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์  
 ๓.๒ เพ่ือให้ บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. สามารถใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยในการ

พัฒนาการเรียนการศึกษาของ นนร.  
 ๓.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ในการเรียนการศึกษาของ รร.จปร.  

๔. เป้าหมาย 
  ๔.๑ มีระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ใช้พัฒนาการเรียนการสอนของ สกศ.รร.จปร. 
   ๔.๒ นนร. มีประสิทธิผลในการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
  ๔.๓ นนร. ที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติ และ นนร.ที่มีผลการเรียนอ่อน สามารถใช้สื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส์ ในการทบทวนบทเรียน และศึกษาเพ่ิมเติมให้ทัน นนร. คนอ่ืนๆ  
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๕. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 มีการดําเนินโครงการ ๕ ปี โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพ 
 

ห้วงเวลา 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ปี ๕๕     
 ๑. ติดต้ังและทดสอบระบบ     
 ๒. ทดลองใช้จริง ๑ รายวิชา ของ กคศ.ฯ     
     
ปี ๕๖     
 ๑. อบรมบุคลากร ใน กคศ.ฯ     
 ๒. จัดทํา e-Learning ทุกรายวิชาที่เปิด      
 สอนของ กคศ.ฯ      
ปี ๕๗     
 ๑. ประเมินผลการใช้ระบบ e-Learning     
 ๒. ปรับปรุง และ แก้ไขข้อบกพร่อง     
      
ปี ๕๘     
 ๑. เปิดอบรม ๒ ครั้ง ให้ทุกกองวิชาฯ     
      
ปี ๕๙     
 ๑. ประเมินผลในภาพรวมท้ังหมด     
     

 
๖. การดําเนนิการ/วิธีการ  
 ๖.๑ ติดต้ังระบบและทดสอบระบบให้ใช้การได้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ ที่มี
อยู่ใน กคศ.ฯ โดยมี ร.อ.ตุลวัตร ชุณหวิจิตรา เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบ 
 ๖.๒ จัดทํา e-Learning ใน รายวิชา CS1201 เพ่ือทดลองใช้ โดยมี หน.วิชา เป็นผู้รับผิดชอบ 
 ๖.๓ อบรมบุคลากรใน กคศ.ฯ ทั้ง อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ธุรการ เพ่ือให้สามารถใช้ ระบบสื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีกําหนดการตามตาราง 
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วันที่ เวลา หัวข้อ 

กําหนดล่วงหน้า 
ตามความเหมาสม 

๐๘๓๐ - ๑๐๐๐ แนะนําระบบและการใช้งาน 
๑๐๐๐ - ๑๐๓๐ พัก 

๑๐๓๐ - ๑๒๐๐ ทดลองการทํา e-Learning ขึ้นบนระบบ 
๑๒๐๐ - ๑๓๓๐ พักเที่ยง 
๑๓๓๐ - ๑๕๐๐ Work Shop 

 
 ๖.๔ จัดทํา e-Learning ในทุกรายวิชาที่เปิดสอนของ กคศ.ฯ โดยมี หน.วิชาเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ๖.๕ ทําแบบประเมิน และทําการประเมินหลังจากการใช้ระบบ ภายใน กคศ.ฯ เพ่ือนําผลการ

ประเมินมาใช้ ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของระบบ 
 ๖.๖ ทําการอบรมให้กับบุคลากรใน สกศ.ฯ จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๒๕ นาย โดยมีกําหนดการ 

ตามตาราง ในข้อ ๖.๓ 
 ๖.๗ ทําการประเมินผลในภาพรวมท้ังหมดภายใน สกศ.ฯ 

๗. งบประมาณ  
 ๗.๑ งบประมาณ  
   ๗.๑.๑ ค่าติดต้ังและทดสอบระบบ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
  ๗.๑.๒ ค่าดูแลและบํารุงรักษาระบบ ๕,๐๐๐ บาทต่อปี เป็นเวลา ๕ ปี รวมเป็นเงิน 

๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
  ๗.๑.๓ ค่าจัดอบรม ๒,๒๕๐ บาทต่อคร้ัง ทั้งหมด ๓ ครั้ง รวมเป็นเงิน ๖,๗๕๐ บาท  

(หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
  ๗.๑.๔ ค่าจัดทําเอกสารการประเมิน ๒ ครั้ง ๕ บาทต่อชุด ทั้งหมด ๒๐๐ ชุด รวมเป็นเงิน 

๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน)  
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 ๗.๒ รายละเอียด   
ลําดับ รายการ นับ จํานวน หน่วย จํานวนเงิน 

    ละ บาท สต.
๑. ค่าติดต้ังและทดสอบระบบ ครั้ง ๑ ๕๐๐๐ ๕,๐๐๐ - 
๒. ค่าดูแลและบํารุงรักษาระบบ ปี ๕ ๕๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ - 
๓. ค่าจัดอบรม ๓ ครั้ง      
 - เอกสาร (๒๕ ชุด/ครั้ง x ๓ ครั้ง) ชุด ๗๕ ๑๐ ๗๕๐ - 
 - อาหารว่าง (๒๕ ชุด/พัก x ๒พัก/วัน x ๓วัน) ชุด ๑๕๐ ๒๐ ๓,๐๐๐ - 
 - อาหารกลางวัน (๒๕ ชุด/วัน x ๓ วัน) ชุด ๗๕ ๔๐ ๓,๐๐๐ - 

๔. ค่าจัดทําเอกสารการประเมิน ชุด ๒๐๐ ๕ ๑,๐๐๐ - 
รวม ๔ รายการ เป็นเงิน (สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ๓๗,๗๕๐ - 

 
๘. การประเมินผลโครงการ 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน ทําแบบฟอร์มการประเมินผู้ใช้ระบบหลังจบภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
เพ่ือประเมินผลการทํางานของระบบ เพ่ือที่จะนํามาปรับปรุงแก้ไข 
 ๘.๒ เกณฑ์การประเมิน ถ้าผลจากแบบประเมินผู้ใช้ระบบมีผู้ใช้ระบบพอใจกับระบบ ต้ังแต่ 
๗๕ % ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ การเรียนการสอนมีประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น 
 ๙.๒ นนร. มผีลการเรียนดีขึ้น โดยเฉพาะ นนร. ที่เรียนอ่อน และที่เป็นนักกีฬา เป็นต้น  

................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 หน้าที่ ๑๑๗ ของ ๑๗๖ หน้า 
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(๓๙) โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 
และ นนร. ประกอบ แผนงานการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

 ๒.๑ ความเป็นมา / ปัญหาและสาเหตุ 
 เน่ืองจากบุคลากร ของ สกศ.รร.จปร. ซึ่งทํางานด้านธุรการ เก่ียวกับเอกสาร การเก็บข้อมูล สถิติ

และงานอ่ืนๆที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจํา โดยส่วนใหญ่ของบุคลากรด้านธุรการ ไม่มีความรู้พ้ืนฐาน 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เพ่ือใช้จัดการงานเอกสารในสํานักงาน ทําให้การ
ทํางานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ไม่มีการวางแผนและการจัดการกับข้อมูลเอกสาร 
ที่เหมาะสม 

 ๒.๒ ความจําเป็น/ ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา  
 เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว และ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของบุคลากร ของ สกศ.รร.จปร. 

เห็นควรจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จําเป็นในช่วงเวลาที่เหมาะสมให้กับบุคลากรที่ใช้งาน  
๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office  
 ๓.๒ เพ่ิมศักยภาพในการทํางานด้านเอกสาร ข้อมูลเชิงสถิติ จากการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
 ๓.๓ ปรับระดับพ้ืนฐานความรู้ความสามารถของบุคลากรในการใช้งานโปรแกรม Microsoft 

Office ให้ใกล้เคียงกัน เพ่ือยกระดับงานด้านเอกสาร ข้อมูล สถิติ ในระดับหน่วยงาน องค์กรให้สูงขึ้น 
๔. เป้าหมาย 
  บุคลากร ของ สกศ.รร.จปร. ซึ่งทํางานด้านธุรการ เก่ียวกับเอกสาร การเก็บข้อมูล สถิติและงาน
อ่ืนๆที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจํา 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 ในแต่ละปี จะแบ่งการอบรมออกเป็น ๓ ครั้ง ครั้งละ ๒ วัน รวมเวลาทั้งสิ้น ๖ วัน และตาราง
การอบรม จะจัดขึ้นในห้วงระหว่าง เดือน เม.ย. – ก.ย. โดยมีรายละเอียดตามแผนภาพ 

ห้วงเวลา เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ครั้งที่ ๑ (Word)  
สรุปและประเมินผลคร้ังที ่๑  
ครั้งที่ ๒ (Excel)  
สรุปและประเมินผลคร้ังที ่๒  
ครั้งที่ ๓ (Power Point)  
สรุปและประเมินผลคร้ังที ่๓  

 



 หน้าที่ ๑๑๘ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙    

 

๖. การดําเนนิการ/วิธีการ  
 ๖.๑ จัดทําหลกัสูตรคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
 ๖.๒ ขอสนับสนุนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ กคศ.สกส.รร.จปร. จาํนวน ๑ ห้อง  
 ๖.๓ จัดทําแผนการสอน และบุคลากรให้การอบรม  
 ๖.๔ ช่ัวโมงในการอบรม ๓๓ ช่ัวโมง 
 ๖.๕ จัดลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน ๒๕ นาย ต่อหลักสูตร 
๗. งบประมาณ  

 ๗.๑ งบประมาณ :  
  ๗.๑.๑ เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการอบรม ครั้งละ ๒๕ ชุด ชุดละ ๑๐ บาทอบรม  

๓ ครั้ง เป็นเงิน ๗๕๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
 ๗.๑.๒ อาหารว่างสําหรับผู้เข้าอบรม ช่วงพัก ๒๐ บาทต่อคน ๒ ช่วงต่อวัน รวมเป็นเงิน 

๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 
  ๗.๑.๓ อาหารกลางวันสําหรับผู้เข้าอบรมในแต่ละวัน ๑ มื้อ ราคา ๔๐ บาทต่อคน 
รวมเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) 
 ๗.๒ รายละเอียด    

ลําดับ รายการ นับ จํานวน หน่วย จํานวนเงิน 
    ละ บาท สต.

๑. เอกสาร (๒๕ ชุด/คร้ัง x ๓ คร้ัง) ชุด ๗๕ ๑๐ ๗๕๐ - 
๒. อาหารว่าง (๒๕ ชุด/พัก x ๒ พัก/วัน x ๖ วัน) ชุด ๓๐๐ ๒๐ ๖,๐๐๐ - 
๓. อาหารกลางวัน (๒๕ ชุด/วัน x ๖ วัน) ชุด ๑๕๐ ๔๐ ๖,๐๐๐ - 

รวม ๓ รายการ เป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ๑๒,๗๕๐ - 
 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕ ปี เป็นเงิน ๖๓,๗๕๐ บาท (หกหม่ืนสามพันเจด็ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
๘. การประเมินผลโครงการ 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน จากการทดสอบก่อนและหลังการอบรมในแต่ละเนื้อหาการอบรม 
 ๘.๒ เกณฑ์การประเมิน ถ้าผลจากแบบทดสอบผู้อบรมทาํคะแนนได้ต้ังแต่ ๕๐% ขึ้นไป ถือว่าผ่าน 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ บุคลากร สกศ.ฯ มีทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Word  Excel  
และ Power Point เพ่ิมมากขึ้น 

 ๙.๒ บุคลากร สกศ.ฯ สามารถปฏิบัติงานด้านเอกสาร ข้อมูลเชิงสถิติได้อย่างถูกต้อง 
และมีประสิทธิภาพ  

 ๙.๓ บุคลากร สกศ.ฯ สามารถวางแผนการจัดทําเอกสารที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย  
 ๙.๔ บุคลากร สกศ.ฯ มีขีดความสามารถในการรองรับงาน ด้านเอกสาร ข้อมูลเชิงสถิติ  

ในขอบเขตงานที่สูงขึ้น 
................................................................
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(๔๐) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กทท.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ๒.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 

 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเจริญเติบโตและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมีการ
ใช้ประโยชน์ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีราคาสูงและซอฟแวร์ที่มีวิธีการใช้สลับซับซ้อน ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศของ รร.จปร. ที่ใช้เพ่ือพัฒนาด้านการเรียนการสอน นนร. อีกทั้งการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยของ 
นนร. ได้ถูกใช้งานจากบุคลากรของรร.จปร.อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบ 
และดูแลปรนบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์ที่และซอฟแวร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รร.จปร. 
ยังขาดความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงานกับสิ่งอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ใหม่และทันสมัย 

 ๒.๒ ความจําเป็น/ความต้องการ 
และสัมมนาเก่ียวกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพบุคลากร 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของ รร.จปร. ให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความ
ทันสมัยเพ่ือลดภาระงานของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต และเพ่ือให้การบริหารจัดการด้าน 
การเรียนการสอน การควบคุมบังคับบัญชา และระบบการบริการแก่ นนร. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ทันต่อ การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและเป็นการพัฒนา รร.จปร. ให้สมกับเป็นสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาของกองทัพบกท่ีมีศักยภาพสูงสุดในการผลิตนายทหารหลักของกองทัพเพ่ือรับใช้ประเทศชาติ 
จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และจัดส่งเจ้าหน้าที่เขา้รับการอบรม 
๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ รร.จปร.ให้มีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพท้ังในส่วนเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป 

 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาความสามารถและเพิ่มพูนความรู้ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบให้สามารถดํารงรักษา 
การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

 ๓.๓ เพ่ือให้บริการและเผยแพร่ความรู้การใช้งานระบบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑ บุคลากรของ รร.จปร. มีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพท้ังในส่วนเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และผู้ใช้งานทั่วไป 

 ๔.๒ เกิดการพัฒนาความสามารถและเพ่ิมพูนความรู้ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบให้สามารถ 
ดํารงสภาพการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

 ๔.๓ บริการและเผยแพร่ความรู้การใช้งานระบบอย่างถูกต้องและมีประสทิธิภาพ 
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๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ: พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ 

 ๖.๑ วางแผนดําเนินงาน และจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการการ
ฝึกอบรมบุคลากรของ รร.จปร. 

 ๖.๒ ส่งบุคลากร ของ กทท.รร.จปร. เข้าร่วมอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการกับ Uninet ในงาน
ประชุม WUNCA ซึ่งจัดขึ้นปีละ ๒ ครั้งเวียนกันไปตามสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในเครอืข่าย 

 ๖.๓ จัดอบรมการใช้งานระบบอีเมลให้แก่ขา้ราชการ และ นนร. ประจําปี 
 ๖.๔ จัดอบรมเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
 ๖.๕ ส่งบุคลากรของ กกท.รร.จปร. เข้าอบรมในด้านการบริหารและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ใน

ด้านต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก 
 ๖.๖ จัดทําคู่มอืปฐมนิเทศ นนร. สําหรับแนะนําระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของ รร.จปร. 
๗. งบประมาณ: ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผลดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ กทท.รร.จปร. 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 ๙.๑ บุคลากรของ รร.จปร. มีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผู้ใช้งานทั่วไป 

 ๙.๒ มีการพัฒนาความสามารถและเพ่ิมพูนความรู้ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบให้สามารถดํารง
รักษาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

 ๙.๓ การให้บริการและเผยแพร่ความรู้การใช้งานระบบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพทําให้ 
การ บริหารจัดการ การฝึก ศึกษา แก่ นนร. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๙.๔ นนร. และบุคลากรของ รร.จปร. สามารถใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีผู้ดูแลระบบที่มีคุณภาพได้อย่างปลอดภัย 
 

................................................................ 
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(๔๑) โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล ประกอบ แผนงานการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล 
ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทั้งในระดับบุคคล 
ระดับองค์กรและ ระดับประเทศ ในเร่ืองของการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น ทําให้ภาษา 
อังกฤษย่ิงทวีความสําคัญจนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติ กอศ.สกศ.รร.จปร. จึงจัดทําโครงการอบรม
ภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการ รร.จปร.ที่สนใจจะพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในเร่ืองของการพูด 
การอ่าน การฟัง และการเขียน โดยเรียนกับอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของภาษาซึ่งจะทําให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 การท่ีข้าราชการมีทักษะและความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษถือว่าเป็นสิ่งสําคัญ เพราะการ
ทํางานในปัจจุบันต้องอาศัยพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษเข้ามาเก่ียวข้อง การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ืองจึงนําไปสู่การพัฒนาหน่วยงานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ข้าราชการท่ีได้รับการอบรมได้รับความรู้ทางภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่างชาติ 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น 
 ๓.๓ เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
 ๓.๔ เพ่ือเข้าใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและความรู้ทั่วๆไปที่เก่ียวข้องกับเจ้าของภาษา 
๔. เป้าหมาย 
 ๔.๑ ข้าราชการท่ีได้รับการอบรมได้รับความรู้ทางภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่างชาติ 
 ๔.๒ เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆหลังจากการอบรม 
 ๔.๓ นําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือนําไปประยุกต์ในการทํางานได้ 

๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ( ห้วงเดือน ธ.ค. – ก.พ. ) 
๖. การดําเนนิการ 
 ๖.๑ ขั้นเตรียมการ ต้ังแต่ได้รับอนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ประสานกับส่วนการศึกษาเพ่ือขอรับการสนับสนุนตามความเก่ียวข้องกับภารกิจ 
 ๖.๓ รายงาน สกศ.รร.จปร. เพ่ือขออนุมัติดําเนินโครงการและดําเนินการตามแผนที่กําหนด 
๗. งบประมาณ: ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล : ตอบแบบสอบถาม 
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๙.๑ ได้รับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ 
 ๙.๒ ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ 
 ๙.๓ สามารถนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือนําไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงานด้านอ่ืนๆได้ 

 ๙.๔ เข้าใจวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมในด้านต่างๆจากเจ้าของภาษา 
 

................................................................ 
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(๔๒) โครงการจัดทําคู่มือศัพท์ทางทหารสําหรับ นนร. ประกอบ แผนงานการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับ
กําลังพล ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร.  
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : สวท.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ สวท.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การฝึก - ศึกษา แก่ นนร. ให้มีความรู้วิชาทหารขั้นพ้ืนฐาน 
ในหลักการทั่วไปของทุกเหล่า ทั้งในทางเทคนิคและทางยุทธวิธี ให้มีความรู้ พอที่จะปฏิบัติหน้าที่ ในตําแหน่ง
ต่าง ๆ ของเหล่าได้ ก่อนที่ นนร. จะสําเร็จการศึกษา  
 ๒.๒ สวท.รร.จปร. เล็งเห็นความสําคัญของการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน ในการที่จะนําไป 
ทําการฝึกร่วมกับเหล่าทัพและหน่วยต่าง ๆ ของประเทศเพ่ือนบ้าน โดยจะให้ นนร. ศึกษาคําศัพท์ทางทหาร
เบ้ืองต้น และการสนทนาในชีวิตประจําวัน จึงได้จัดทําคู่มือศัพท์ทางทหารและการบรรยายสรุปทางทหาร 
เป็นภาษาอังกฤษ ให้กับ นนร. ก่อนจบการศึกษาที่จะไปรับราชการตามหน่วยต่าง ๆ ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ นนร. มีความรู้ความสามารถ ในเรื่องศัพท์ภาษาอังกฤษทางทหาร และสามารถ
บรรยายสรุป เป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับหน่ึง 
 ๓.๒ เพ่ือให้ นนร. นําความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา และการปฏิบัติ จากคู่มือ คําศัพท์ทางทหาร  
Eng – Th และ Th – Eng ไปถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา และการฝึกร่วมทางทหารกับมิตรประเทศ  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เปา้หมาย 
 ๔.๑ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นนร. ทุกช้ันปี สามารถอ่าน พูด เขียน ฟัง และบรรยายสรุป  
ทางทหารเป็นภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี 
 ๔.๒ กําลังพลของ สวท.รร.จปร. ทุกระดับ ให้ได้รับความรู้ เก่ียวกับคําศัพท์ทางทหาร สามารถ
สนทนา และบรรยายสรุป ในการฝึกร่วมกับมิตรประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 เริ่มดําเนินการต้ังแต่ ม.ค.๕๕ – ธ.ค.๕๙ 
๖. การดําเนนิการ/วิธีการ  
 ๖.๑ แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําคู่มือคําศัพท์ทางทหาร (ภาษาอังกฤษ) สาํหรับ นนร. (ม.ค.๕๕) 
 ๖.๒ ประชุม เตรียมการ กําหนดรูปแบบ ศกึษาข้อมูล (ม.ค.- ก.พ.๕๕) 
 ๖.๓ เสนอขออนุมัติโครงร่าง/ขอบเขตของข้อมูล/แผนการดําเนินงาน (ก.พ.๕๕) 
 ๖.๔ เก็บรวบรวมข้อมูลคําศัพท์/คัดกรอง (ม.ีค.๕๕) 
 ๖.๕ ประชุม ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงาน (มี.ค.- เม.ย.๕๕) 
 ๖.๖ เก็บรวบรวมข้อมูลคําศัพท์/คัดกรอง (เม.ย.- พ.ค.๕๕) 
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 ๖.๗ ประชุม สรุปการเก็บรวบรวมข้อมูลคําศัพท์/คัดกรอง (พ.ค.๕๕)  
 ๖.๘ พิมพ์ข้อมลู จัดทําคู่มือคาํศัพท์ (พ.ค.๕๕) 
 ๖.๙ ส่งต้นฉบับ/เสนอขออนุมัติคู่มือคําศัพท์ (มิ.ย.๕๕)  
 ๖.๑๐ ประชาสัมพันธ์ นําคู่มอืคําศัพท์ เผยแพร่ทางระบบ Intranet (มิ.ย.- ต.ค.๕๕) 
 ๖.๑๑ ดําเนินการสอนและบรรยายสรุปทางทหารเป็นภาษาอังกฤษ ในวิชาฝ่ายอํานวยการทหาร 
(ก.ย.๕๕ เป็นต้นไป) 
 ๖.๑๒ ประเมนิผลการดําเนินงาน (สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ เป็นต้นไป) 
๗. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ ให ้นนร. มีการบรรยายสรุปทางทหารเป็นภาษาอังกฤษ ในวิชาฝ่ายอํานวยการ 
 ๘.๒ จัดทําแบบสอบถามไปยัง ผบ.หน่วยต่าง ๆ ที่ นนร. บรรจุเข้ารับราชการ ในการฝึกร่วม 
ทางทหารกับมิตรประเทศ ว่าสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ให้กับหน่วยและกองทัพบกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นนร. ทีจ่บการศึกษา สามารถนําความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ประโยชน์ในการรับราชการทหาร 
 ๙.๒ สามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในการฝึกร่วมทางทหารกับมิตร
ประเทศ ได้ทุกสถานการณ์ 
 ๙.๓ สามารถเป็นผู้แทน ผบ.หน่วย ในการประชุม หรือการฝึกร่วมทางทหารกับมิตรประเทศ  
ที่จําเป็นต้องใช้คําศัพท์ทางทหารเป็นภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในหน่วยใหเ้อ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

 (๔๓) โครงการพัฒนาสํานักงานด้วยกิจกรรม ๕ ส. ประกอบ แผนงานการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ภายในหน่วย ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร.  
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กกพ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรม ๕ ส.เป็นขบวนการหรือเคร่ืองมือที่จะช่วยดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของสํานักงาน เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคคล ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความตระหนักในความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน การดําเนิน
กิจกรรม ๕ ส.น้ัน ถือเป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในระบบบริหารคุณภาพทุกประเภท ที่ผ่านมาจะเห็นว่า
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดับสูง ส่วนใหญ่จะผ่านกระบวนการพัฒนาคุณภาพด้วย
การทํากิจกรรม ๕ ส.ด้วยกันทั้งสิ้น 
  จากการสํารวจสภาพทั่วไปในสํานักงานของ รร.จปร. พบว่า การจัดวางสิ่งของและการใช้พ้ืนที่ 
และสิ่งอุปกรณ์ ตลอดจนระบบการจัดเก็บเอกสาร การดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนที่สํานักงาน ยังขาด 
การจัดการที่เป็นระบบ จากเหตุผลดังกล่าว จึงทําให้ เห็นว่าการพัฒนาสํานักงานด้วยกิจกรรม ๕ ส.จะเป็น
หนทางหน่ึงในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสํานักงานในหน่วย ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย น่าอยู่น่าอาศัยเหมาะแก่การปฏิบัติงาน 
๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรของหน่วยส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน สํานักงานให้มี 
ความสะดวก สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยย่ิงขึ้น 
๔. เป้าหมาย :  
   ๔..๑ บุคลากรของหน่วยสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๘๐  
  ๔.๒ สํานักงานให้มีความสะดวก สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยย่ิงขึ้น ร้อยละ ๘๐ 
   ๔.๓ บุคลากรของหน่วยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๘๐  
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ  
 ๖.๑ เตรียมการประสานงานส่วนที่เก่ียวข้องและขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กําหนด 
   ๖.๒ ทํากิจกรรมตามห้วงเวลาที่กําหนด 
  ๖.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ 
  ๖.๔ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
๗. งบประมาณในการดําเนินโครงการ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
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๘. วิธีการประเมินผล : ตรวจสอบประเมินผล โดยผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะกรรมการของหน่วย  
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
๙. ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ บุคลากรของหน่วยสามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  ๙.๒ บุคลากรของกองกําลังพล ฯ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสํานักงาน 
ให้มีความสะดวก สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อยย่ิงขึ้น 
 

................................................................ 
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(๔๔) โครงการเพิ่มศักยภาพของระบบรักษาความปลอดภัย รร.จปร. ประกอบ แผนงานการพัฒนาสภาพ- 
แวดล้อม ภายในหน่วย ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา 
รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กยข.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
  กยข.รร.จปร. เป็นหน่วยที่มีภารกิจในการวางแผน อํานวยการประสานงาน กํากับดูแลงานด้าน
การยุทธการ การฝึกศึกษา ของ รร.จปร. ทั้งน้ี หน่วยยังมีภารกิจที่สําคัญอีกประการหน่ึง ที่จะต้องควบคู่กันไป
กับภารกิจข้างต้น คือ การรักษาความปลอดภัยและการจราจร ของ รร.จปร. จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ 
กยข.รร.จปร. จะต้องดําเนินการในด้าน การรักษาความปลอดภัยการจราจรให้เรียบร้อย และมีความปลอดภัย 
โดยจะต้องไม่กระทบกระเทือนกับภารกิจหลักของ รร.จปร. 
๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือให้การเสด็จฯ ทรงสอน นนร. และการปฏิบัติพระราชกิจอ่ืน ๆ ใน รร.จปร. ของ  
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๓.๒ เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัย และการจราจรของ รร.จปร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔. เป้าหมาย 
  ๔.๑ การรักษาความปลอดภัย พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ทรงสอน นนร. และการปฏิบัติพระราชกิจอ่ืน ๆ ใน รร.จปร. 
  ๔.๒ การรักษาความปลอดภัยภายใน รร.จปร. (บุคคล, เอกสาร, สถานที่) 
  ๔.๓ การจราจร (ควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะ, การรักษาวินัยจารจร) 
๕. ระยะเวลาดําเนินการ : พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ/วิธีการ 
  ๖.๑ การรักษาความปลอดภัย พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ทรงสอน นนร. และการปฏิบัติพระราชกิจอ่ืน ๆ ใน รร.จปร.  
    ๖.๑.๑ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย สําหรับองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ 
และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.๒๕๔๙ 
    ๖.๑.๒ ดําเนินการตามระเบียบ กองทัพบก ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
ของประเทศ พ.ศ.๒๕๕๐ 
  ๖.๒ การรักษาความปลอดภัย ภายใน รร.จปร.  
    ๖.๒.๑ บุคคล 
     ๖.๒.๑.๑ กําลังพลและครอบครัวภายใน รร.จปร. 
       - การจัดทําบัตรผ่านเข้า – ออก รร.จปร. 
       - การจัดทําประวัติบุคคลที่กระทําความผิด/ที่ต้องสงสัย 
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       - การจัดทําสถติิ/วิเคราะห์ เหตุการณ์กระทําผิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใน รร.จปร. 
      ๖.๒.๑.๒ ผู้บังคับบัญชาช้ันสูงและบุคคลสําคัญที่เข้ามาในพ้ืนที่ รร.จปร. 
      ๖.๒.๑.๓ บุคคลอ่ืนที่เข้ามาในพ้ืนที่ รร.จปร. 
      - การจัดทําบัตรผ่านเข้า – ออก ของผู้ที่มาติดต่อราชการ และเข้ามาก่อสร้าง 
      - การจัดทําประวัติ/ตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาในพ้ืนที่ รร.จปร. 
 ๖.๒.๒ เอกสาร 
     ๖.๒.๒.๑ การลงทะเบียนเอกสารที่มีช้ันความลับ 
     ๖.๒.๒.๒ การตรวจสอบเอกสาร บทความ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งปวง 
 ๖.๒.๓ สถานที่ 
     ๖.๒.๓.๑ สํานักงาน ภายใน รร.จปร. 
     ๖.๒.๓.๒ บ้านพักข้าราชการในพ้ืนที่ รร.จปร. 
     ๖.๒.๓.๓ สถานที่สําคัญ, สนามกีฬา, สถานที่พักผ่อน และอ่ืน ๆ  
 ๖.๓ การจราจร ภายใน รร.จปร. 
  ๖.๓.๑ การควบคุมการเข้า – ออก ของยานพาหนะ 
     ๖.๓.๑.๑ การจัดทําทะเบียนควบคุมยานพาหนะ (รถยนต์) 
     ๖.๓.๑.๒ การจัดทําบัตรผ่านเข้า – ออก ยานพาหนะ (รถยนต์) 
  ๖.๓.๒ การรักษาวินัยการจราจร 
     ๖.๓.๒.๑ การควบคุมความเร็วของการขับขี่ยานพาหนะ 
     ๖.๓.๒.๒ การติดต้ังป้ายจราจร 
     ๖.๓.๒.๓ การควบคุมกํากับดูแลการขับขี่ยานพาหนะ 
        - การควบคุมการสวมหมวกกันน็อก 
        - การควบคุมการดัดแปลงยานพาหนะ 
๗. งบประมาณ 
  ๗.๑ การถวายความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ใช้งบประมาณจาก 
ทบ. และ รร.จปร. 
  ๗.๒ การรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร ใช้งบประมาณ ของ รร.จปร. 
๘. การติดตามและประเมินผล  
  จากการกํากับดูแลทางฝ่ายอํานวยการ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  การรักษาความปลอดภัยและการจราจรของ รร.จปร. มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเอง ข้อมูล 
ของเอกสารหรือตัวบุคคล ในส่วนของการ รปภ. สามารถนําไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

................................................................ 
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กลยุทธ์ที่ ๑๒ นักเรียนนายรอ้ยที่สําเร็จการศึกษามีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์  

(๔๕) โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท. (ทบ.) ประกอบ แผนงานการสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของ ทบ. ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผน
แม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กยข.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) เป็นขบวนการคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่ดี
และมีคุณภาพเข้าเป็น นตท.(ทบ) เพ่ือการผลิตทรัพยากรบุคคลด้านการทหาร ซึ่งมีความสําคัญและความ
จําเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนา ทบ. ต่อไป การปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นตท.(ทบ.) ทั้งภาควิชาการ การสอบสัมภาษณ์ การสอบพลศึกษา และการตรวจโรค ให้มีประสิทธิภาพและ
ทันสมัยอยู่อย่างต่อเน่ืองน้ันจึงมีความสําคัญย่ิงต่อ ทบ. 
๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.๑ เพ่ือให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้เล็งเห็นความสําคัญ ความจําเป็น ที่
จะต้องให้มีการผลิตทรัพยากรบุคคลด้านการทหาร และได้รับทราบถึงภาระหน้าที่ของ รร.จปร. 
  ๓.๒ เพ่ือให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีผลการศึกษาดี (เฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป)  
มาสมัครเข้าสอบคัดเลือกเป็น นตท.(ทบ.)  
  ๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ทั้งภาควิชาการ  
การสอบสัมภาษณ์ การสอบพลศึกษา และการตรวจโรค ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 
๔. เป้าหมาย 
 การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
๕. ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ  
  ๖.๑ ใช้เครื่องมือของกองทัพ ซึ่งได้แก่ หน่วยทหาร สถานีโทรทัศน์ของ ทบ. สถานีวิทยุของ ทบ. 
และสื่อต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ ของ รร.จปร. และ นนร. 
  ๖.๒ ให้ข้าราชการ อาจารย์ และ นนร. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน 
  ๖.๓ อบรมบุคลากรของ รร.จปร. เพ่ือให้เป็นสื่อระหว่างบุคคลต่อบุคคล 
  ๖.๔ กําหนดแนวทางให้หน่วยทหารของ ทบ. ได้มีส่วนร่วมในการสรรหาบุคคลที่มีผลการศึกษาดี 
(เฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป) 
  ๖.๕ จัดชุดแนะแนวทางการศึกษาจาก รร.จปร. ไปยังพ้ืนที่ต่างๆท่ัวประเทศ 
  ๖.๖ ประเมินระบบการสอบคัดเลือก 
  ๖.๗ ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนมากที่สุด 
  ๖.๘ พัฒนาและจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ  
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๗. งบประมาณ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ในแต่ละปี  
๘. การติดตามประเมินผล กองสถิติและประเมินผล รร.จปร. รับผิดชอบและสรุปผลในแต่ละปี  
เพ่ือการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทบ. ได้บุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ที่ดีและมีคุณภาพ 

................................................................ 
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(๔๖) โครงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น ประกอบ แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา ประกอบ ผนวก ค 
กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กรม นนร.รอ. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจาก รร.จปร. เป็นสถาบันหลักในการผลิตนายทหารหลักของกองทัพบก ดังน้ัน การปลูกฝัง
ให้นนร. มีคุณลักษณะทางทหารที่ดี และ มีความรู้ในวิชาการทหารเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง  
กรม นนร.รอ. ในฐานะหน่วยรับผิดชอบบังคับบัญชา จึงได้จัดทํา(๔๖) โครงการฝึกวิชาทหารเบ้ืองต้น  
แก่ นนร. ตามหลักสูตรเสริมสร้างคณุลักษณะผู้นํา กรม นนร.รอ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๔๕ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ นนร. มีความรู้วิชาทหารเบ้ืองต้นในเรื่อง การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า บุคคลท่าอาวุธ,  
การฝึกแถวชิด และการฝึกสวนสนาม มีความรู้เรื่องการใช้อาวุธประจํากาย และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง  
ตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นําของ กรม นนร.รอ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๔๕ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ นนร. มีคุณลักษณะทหารที่ดี 
๔. เป้าหมาย : นนร. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาทหารเบ้ืองต้น และมีลักษณะทหารที่ดี โดยผลการประเมิน
ต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ : ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา ๑๕๓๐-๑๗๓๐ 
 ๖.๑ การฝึกเบ้ืองต้นประกอบไปด้วย การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การฝึกบุคคลท่าอาวุธ การฝึก
แถวชิด และการฝึกสวนสนาม 
 ๖.๒ การฝึกใช้อาวุธ ประกอบด้วย การฝึกการใช้ ปลย.เอ็ม ๑๖, ปลย.๑๑, ปพ.๘๖ และ การใช้ 
ลูกระเบิดขว้าง 
 ๖.๓ การฝึกทางยุทธวิธี ประกอบด้วย การเดินทางไกลและพักแรม โดยสอดแทรกในเร่ืองการ
อ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศในการนําทาง การฝึกหมู่ทางยุทธวิธี การลาดตระเวน และการตรวจสภาพ 
ความพร้อมรบ 
 ๖.๔ การตรวจสอบ 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ สถานีการฝึกบุคคลเบ้ืองต้น และแถวชิด ใช้แบบประเมินผลการฝึกของหน่วย โดยประเมิน
จากการฝึกบุคคล และส่วนรวม ต้องมีผลการตรวจสอบไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
 ๘.๒ สถานีการฝึกการใช้อาวุธประจํากาย ใช้แบบประเมินผลการฝึกของหน่วย โดยประเมินผล
จากการฝึกเป็นบุคคล และส่วนรวม ต้องมีผลการตรวจสอบไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
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 ๘.๓ สถานีการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ใช้เกณฑ์การประเมินของ ทบ. โดยทุกคนต้องมีผลการ 
ยิงปืน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
 ๘.๔ สถานีวิชาทหารทั่วไปและการฝึกทางยุทธวิธี ใช้แบบประเมินผลการฝึกของหน่วย  
โดยประเมินผลจากการฝึกเป็นบุคคล และส่วนรวม ต้องมีผลการตรวจสอบไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : นนร. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาทหารเบ้ืองต้นตามรายวิชาที่กําหนด  
และมีคุณลักษณะทางทหารที่ดี 

 
................................................................ 
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(๔๖) โครงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น ประกอบ แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผูนํ้า ประกอบ ผนวก ค 
กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กรม นนร.รอ. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ กรม นนร.รอ. จะจัดแบ่งกําลัง นนร. ให้สังกัดตามกองพัน นนร. โดยจัดแบ่ง นนร.ช้ันปีที่ ๔  
ที่ทําหน้าที่เป็นนักเรียนผู้บังคับบัญชาแยกสังกัดแต่ละกองพันในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 
 ๒.๒ การปกครองบังคับบัญชา นนร. จะยึดถือตามคู่มือ นนร. ซึ่งประกอบด้วย ระเบียบ คําสั่ง 
ข้อบังคับ ข้อกําหนดต่างๆ โดย กรม นนร.รอ. ได้แจกจ่ายคู่มือ นนร. ให้แก่ นนร.ทุกนาย  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือปกครองบังคับบัญชา นนร.ให้อยู่ใน ระบบ ระเบียบ ตามท่ีกําหนด  
 ๓.๒ เพ่ือจัดสายการบังคับบัญชาให้ นนร. สามารถปรึกษาหารือปัญหา และฝึกปฏิบัติงาน 
ตามสายการบังคับบัญชา 
๔. เป้าหมาย  
 ๔.๑ สถิติการกระทําผิดวินัยของ นนร. มีอัตราลดลง 
 ๔.๒ นนร. มผีลการประเมินเรื่องความเข้าใจระบบการปกครองบังคับบัญชาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๔.๓ นนร. มคีวามพึงพอใจในระบบการปกครองไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนนิการ : พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ 
 ๖.๑ การสร้างความเข้าใจ โดยการอบรมช้ีแจงให้ นนร. ทราบในรายละเอียดของระเบียบ  
ความมุ่งหมายของระบบการปกครองบังคับบัญชา และนโยบายการปกครองบังคับบัญชา 
 ๖.๒ การดําเนินการปกครองบังคับบัญชา โดยการกํากับดูแลให้ นนร. ยึดถือปฏิบัติตาม  
คู่มือ นนร.และนโยบายการปกครองบังคับบัญชาต่าง ๆ  
 ๖.๓ การประเมินผลการปฏิบัติ 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ  
๘. การติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ ประเมินจากสถิติการกระทําความผิดวินัยของ นนร. ลดลง 
 ๘.๒ แบบประเมินผลเรื่องการปกครองบังคับบัญชา 
 ๘.๓ แบบประเมินความพึงพอใจในการปกครองบังคับบัญชา 
๙. ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
 ๙.๑ นนร. มีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบของ รร.จปร.และระเบียบของ กรม นนร.รอ.  
โดยเคร่งครัด ไม่มีปัญหาในด้านการปกครองบังคับบัญชา 
 ๙.๒ นนร. มีความเข้าใจและปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชาได้ถูกต้อง 
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(๔๘) โครงการอบรม นนร. ประกอบ แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กรม นนร.รอ. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 นนร. นอกจากจะมีความรู้ทางวิชาการแล้ว แบบธรรมเนียมทหารก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ทุกคนต้อง
ยึดถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน ดังน้ันเพ่ือให้ นนร. ได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง และสอดคล้องกับแผนการอบรมตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นําของ กรม นนร.รอ. รร.จปร. 
พ.ศ.๒๕๔๕ จึงได้ทําโครงการอบรมแบบธรรมเนียมขึ้น 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือปลูกฝัง นนร. ให้มีลักษณะผู้นําและเข้าใจเรื่องแบบธรรมเนียม  
 ๓.๒ เพ่ือให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๓.๓ เพ่ือให้มีความจงรักภักดี และรู้หลักการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา 
 ๓.๔ เพ่ือให้รู้ลักษณะนิสัยของคนไทย มารยาททั่วไปในสังคม 
๔. เป้าหมาย  
  นนร. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแบบธรรมเนียมทหาร โดยผลการประเมินต้องไม่ตํ่ากว่า  
ร้อยละ ๗๕ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ : ทุกวันพุธ เวลา ๑๙๓๐-๒๑๓๐  
 ๖.๑ กําหนดตารางการอบรม 
 ๖.๒ ดําเนินการทําแผนบทเรียนในเรื่องที่จะทําการอบรม 
 ๖.๓ อบรมตามตาราง 
 ๖.๔ ประเมินผลการอบรม 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามและประเมินผล  
 ใช้การสอบในช่ัวโมงอบรมและทําแบบสอบถาม 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นนร. เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในแบบธรรมเนียมของทหาร 
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(๔๙) โครงการเสริมสรา้งสมรรถภาพร่างกาย นนร. ประกอบ แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะผูนํ้า 
ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กรม นนร.รอ. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 นนร. น้ันนอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านวิชาการ วิชาการทหาร และเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรมแล้ว สภาพร่างกายที่แข็งแรง เป็นปัจจัยที่สําคัญอีกประการหน่ึง สําหรับการเป็นผู้บังคับหน่วย  
ต้องสามารถนําหน่วยในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุภารกิจ ถึงแม้จะจํากัดด้วยสภาพภูมิประเทศ 
ที่เป็นอุปสรรค และปัจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งน้ีการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายแก่ นนร. น้ัน กพศ.กรม นนร.รอ. 
จะเป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิชาการและการกีฬาต่างๆ ส่วนกองพัน นนร.ฯ  
จะมีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย นนร. ให้มีสภาพร่างกายแข็งแรง อดทน มีความ
พร้อมสําหรับการฝึก และการปฏิบัติทางทหาร 
๓. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ นนร. มีสภาพร่างกายที่แข็งแรง อดทนต่อการฝึกและการปฏิบัติทางทหาร 
๔. เป้าหมาย  
  ๔.๑ นนร.ช้ันปีที่ ๑ มีผลการทดสอบร่างกายไม่ตํ่ากว่า ๖๕ 
 ๔.๒ นนร.ช้ันปีที่ ๒ มีผลการทดสอบร่างกายไม่ตํ่ากว่า ๗๐ 
 ๔.๓ นนร.ช้ันปีที่ ๓ มีผลการทดสอบร่างกายไม่ตํ่ากว่า ๗๕ 
 ๔.๔ นนร.ช้ันปีที่ ๔ มีผลการทดสอบร่างกายไม่ตํ่ากว่า ๘๐ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ 
 ๖.๑ การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย ประกอบด้วย การฝึกด้วยนํ้าหนัก, การว่ิงระยะกลาง, 
การว่ิงระยะสั้น, ยิมนาสติก, การฝึกด้วยนํ้าหนักตัว, ว่ายนํ้า, และการฝึกแอโรบิค 
 ๖.๒ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ใน ๕ ท่ามาตรฐานตามระเบียบ ทบ. ประกอบด้วย  
ท่าดันพ้ืน, ท่าดึงข้อ, ท่าลุกน่ัง, ว่ิงระยะทาง ๒ ไมล์ และว่ายนํ้า ระยะ ๑๐๐ เมตร 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามและประเมินผล  
 ตามเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กรม นนร.รอ. 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นนร. มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และอดทน สามารถทดสอบผ่านเกณฑ์ ที่กําหนดได้  
 

................................................................ 
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(๕๐) โครงการชมรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ นนร. ประกอบ แผนงานการพัฒนาผู้เรียน ประกอบ ผนวก ค 
กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กรม นนร.รอ. 
๒. หลักการและเหตุผล 
  การออกกําลังกายและการเล่นกีฬา เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ นนร. มีส่วน ในการพัฒนาสมรรถภาพ
ร่างกาย ท่าทาง บุคลิกภาพ ปลูกฝังให้เกิดนิสัย อีกทั้งยังช่วยในการเข้าสังคม 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือปลูกให้ นนร. มีความรู้เก่ียวกับกฎ กติกา มารยาท และอุปกรณ์ประเภทต่างๆ  
ที่เก่ียวกับการแข่งขัน  
 ๓.๒ เพ่ือให้ นนร. มีบุคลิกภาพ ลักษณะทางทหารที่ดี เหมาะที่จะเป็นผู้นําหน่วยในอนาคต 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย นนร. รวมทั้งฝึกจิตใจให้มั่นใจ กล้าคิด 
กล้าทํา กล้านํา และกล้าตัดสินใจ 
 ๓.๔ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะและขีดความสามารถทางการกีฬา ให้มีทักษะ เทคนิค 
และความรู้เพ่ิมขึ้น รวมท้ังสามารถจัดการแข่งขัน และเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันได้ 
 ๓.๕ เพ่ือให้สามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกําลังพลภายในหน่วย เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถ 
และประสิทธิภาพให้กับ ทบ. เมื่อจบออกไปรับราชการ 
๔. เป้าหมาย  
  ๔.๑ นนร. มีความรู้ ความสามารถในกีฬาที่เป็นสมาชิกชม ถึงขั้นจัดการแข่งขันและเป็นกรรมการ 
ตัดสินได้ 
 ๔.๒ นนร. มีความสามารถในการเล่นกีฬา มีผลการประเมินมากกว่า ๗๐% 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ  
 ๖.๑ จัดทําแผนงานและตารางการปฏิบัติแต่ละชมรม ประกอบด้วย ชมรมกีฬาฟุตบอล, ชมรม
กีฬาโปโลนํ้า, ชมรมกีฬากอล์ฟ, ชมรมกีฬาแบดมินตัน, ชมรมกีฬาตะกร้อ, ชมรมกีฬา กรีฑา/ไตรกีฬา, ชมรม
กีฬาดาบสากล, ชมรมรักบ้ีฟุตบอล, ชมรมบาสเกตบอล 
 ๖.๒ จัดหาผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถมาทําการสอน 
 ๖.๓ ดําเนินการฝึกศึกษาตามแผนงาน 
 ๖.๔ เข้าร่วมการแข่งขันกับสถาบันอ่ืนๆ 
 ๖.๕ ประเมินผลและรายงานผลโครงการ 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
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๘. การติดตามและประเมินผล  
  ๘.๑ นนร. เข้าร่วมการฝึกซ้อมอย่างสมํ่าเสมอ 
  ๘.๒ ทดสอบความสามารถในการเล่นเป็นรายบุคคลและเป็นทีม 
 ๘.๓ ผลการเขา้ร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ นนร.รู้จักกฎ กติกา มารยาท ในการเลน่กีฬาเป็นอย่างดี 
  ๙.๒ นนร. สามารถนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืน ไๆด้ รวมถึงการจัดการแข่งขันเป็นกรรมการตัดสิน 
  ๙.๓ นนร. มีบุคลิกภาพลักษณะทางทหารที่ดี 

................................................................ 
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(๕๑) โครงการชมรมต่อสู้ป้องกันตัว นนร. ประกอบ แผนงานการพัฒนาผู้เรียน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กรม นนร.รอ. 
๒. หลักการและเหตุผล 

เป็นโครงการที่ฝึกสอนศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเป็นวิชาพ้ืนฐานของการเป็นทหารทั้งในด้านมือเปล่า 
อาวุธโบราณ การต่อสู้แบบไทย มวยไทย มวยสากล การล็อคผู้ต่อสู้ การปลดล็อคผู้ต่อสู้ สร้างความชํานาญ
การใช้อาวุธประจํากาย จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ นนร.ทุกนายควรได้รับการฝึกศึกษาในศิลปะการต่อสู้
แขนงน้ีให้มีความรู้ความชํานาญในลักษณะของการเรียนรู้เพ่ือตัวเองและเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถนํามา
ขยายผลให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและกําลังพล ในหน่วยได้ โดยแบ่งออกเป็น ๕ ชมรม ได้แก่ ชมรมมวยไทยเลิศฤทธ์ิ, 
ชมรมอาวุธโบราณ, ชมรมมวยไทย/มวยสากล, ชมรมตรีเพชร และชมรมดํานํ้าทางยุทธวิธี 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ นนร.มีความสามารถในการใช้ศิลปะป้องกันตัว 
 ๓.๒ เพ่ือสืบทอดและอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวของไทย 
 ๓.๓ เพ่ือนําไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจหรือนําไปฝึกให้กับพลทหารเมื่อจบไปรับราชการ 
 ๓.๔ เพ่ือให้ นนร.สร้างความชํานาญในการใช้อาวุธประจํากาย 
 ๓.๕ เสรมิสร้างลักษณะผู้นํา และความรู้ทางทหาร 
๔. เปา้หมาย  
 ๔.๑ เพ่ือพัฒนาทักษะการต่อสู้พ้ืนฐานให้กับ นนร. 
 ๔.๒ ฝึกทักษะการต่อสู้แบบผสมผสานโดยจําลองสถานการณ์ต่างๆ 
 ๔.๓ ให ้นนร.ช้ันปี ๑-๔ ที่สนใจในโครงการน้ีสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินงาน : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ 
 ๖.๑ รับสมัคร นนร.ช้ัน ๑-๓ เป็นสมาชิกชมรมท้ัง ๕ ชมรม  
 ๖.๒ ทําการฝึกในห้วงวันจันทร์เวลา ๑๕๓๐-๑๗๓๐  
 ๖.๓ จัดหาการฝึกพิเศษ หรือผู้ให้ความรู้จากผู้มีความชํานาญจากภายนอก 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ  
๘. การติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ ประเมินจากรายงานสรุปการฝึก 
 ๘.๒ ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็น การใช้งบประมาณ การจัดซือ้อุปกรณ์ ภาพถ่าย ปัญหา
ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ  
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๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นนร. มีความรู้ในการต่อสู้ป้องกันตัวและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน และขยายผลต่อได้ 
 ๙.๒ นนร. มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองให้รอดพ้นจากสถานการฉุกเฉิน และ
สามารถช่วยเหลือผู้อ่ืนได้  
 ๙.๓ นนร. สร้างความชํานาญในการใช้อาวุธประจํากาย 
 ๙.๔ เสริมสร้างลักษณะผู้นํา 
 ๙.๕ เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่ง 

................................................................ 
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(๕๒) โครงการชมรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม นนร. ประกอบ แผนงานการพัฒนาผู้เรียน ประกอบ 
ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กรม นนร.รอ. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเจริญ ความดีงามท่ีบรรพบุรุษสืบทอดกันมา  
ซึ่งสมควรอย่างย่ิงที่ นนร.จะได้ศึกษา เรียนรู้ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย โดยแบ่งออกเป็น ๔ ชมรม ได้แก่ ชมรมดนตรีไทย และชมรมพุทธศาสน์  
๓. วัตถุประสงค์  
  ๓.๑ เพ่ือให้ นนร. ได้ตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 ๓.๒ เพ่ือเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๓.๓ เพ่ือปลูกฝังให้ นนร. ยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม 
๔. เป้าหมาย  
  ๔.๑ นนร. มคีวามรู้ ความสามารถในการแสดงดนตรีไทย 
 ๔.๒ นนร. มคีวามเข้าใจในหลักธรรม และน้อมนํามาปฏิบัติ อีกทั้งสามารถสอนอบรมผู้อ่ืนได้ 
 ๔.๓ ร่วมทํากิจกรรมกับต่างสถาบัน อันส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามคัคี 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําแผนและตารางการปฏิบัติของแต่ละชมรม  
 ๖.๒ ดําเนินการฝึกศึกษาตามแผนงาน 
 ๖.๓ ประเมินผลและรายงานโครงการ 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามและประเมินผล  
  ๘.๑ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของ นนร. 
  ๘.๒ ประเมินความรู้ ความสามารถเป็นรายบุคคล 
  ๘.๓ ประเมินโครงการโดย นนร. และนายทหารควบคุม 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๙.๑ นนร. มีความตระหนักถึงความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
  ๙.๒ ศิลปะและวัฒนธรรมไทยได้รับการอนุรักษ์ และได้รับความนิยมในหมู่ นนร. 
  ๙.๓ นนร. มีความยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
 

................................................................ 
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(๕๓) โครงการชมรมบําเพ็ญประโยชน์และรักษาส่ิงแวดล้อม นนร. ประกอบ แผนงานการพัฒนาผู้เรียน 
ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กรม นนร.รอ. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ การบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่ นนร . ทุกนายต้องตระหนัก 
และให้ความสําคัญ และจําเป็นต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้น 
  ๒.๒ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน โดยสร้างความเข้าใจอันดีในการ
ทํางานร่วมกัน อันเป็นแนวทางไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ นนร. ได้น้อมนําแนวพระราชดําริมาทดลองปฏิบัติ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ นนร. มีความสํานึกในการบําเพ็ญประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๓.๓ เพ่ือให้ นนร. ได้ฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ทั้งจากฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือน 
๔. เปา้หมาย  
 ๔.๑ นนร. มีอุดมการณ์ในเรือ่งความเสียสละ และทําเพ่ือส่วนรวม 
 ๔.๒ เกิดความรัก ความสามคัคีระหว่างสถาบันที่ร่วมกิจกรรม  
๕. ระยะเวลาในการดําเนินงาน : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ 
 ๖.๑ จัดทําแผนและตารางการปฏิบัติของแต่ละชมรม ประกอบด้วย ชมรมค่ายอาสามูลนิธิ
รัฐบุรุษ, ชมรมตามแนวอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
 ๖.๒ ดําเนินการฝึกศึกษาตามแผนงาน  
 ๖.๓ ประเมินผลและรายงานผลโครงการ 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ  
๘. การติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของ นนร. 
  ๘.๒ ประเมินความรู้ ความสามารถเป็นรายบุคคล 
  ๘.๓ ประเมินโครงการโดย นนร. และนายทหารควบคุม 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นนร. ได้น้อมนําแนวทางตามพระราชดําริมาทดลองปฏิบัติ 
 ๙.๒ นนร. มคีวามสํานึกในการบําเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ๙.๓ นนร. ได้ฝกึปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 

................................................................ 
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(๕๔) โครงการชมรมวิชาการ นนร. ประกอบ แผนงานการพัฒนาผู้เรียน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กรม นนร.รอ. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กีฬา ทั้งภายใน ประเทศ 
และสังคมโลก เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจต่าง ๆ และสอน นนร.ให้มีความรู้เก่ียวกับประวัติ และสถานท่ี
ต่าง ๆ ภายใน รร.จปร. เน่ืองจากปัจจุบัน รร.จปร.ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว แก่บุคคลภายนอก อีกทั้งยังมี
การสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะในด้าน การฟัง การอ่าน การพูด เพ่ือเสริมสร้างพ้ืนฐาน
ภาษาอังกฤษทางทหารให้กับ นนร. ได้ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ชมรม ได้แก่ ชมรมสโมสร, ชมรมภาษาต่างประเทศ, 
ชมรมบอร์ดข่าว และชมรมมัคคุเทศก์ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ข้อมูล ข่าวสาร อุดมการณ์ และความบันเทิงแก่ นนร. 
 ๓.๒ เพ่ือให้ นนร.แสดงความคิดเห็น เป็นที่พบปะทางความคิดในรูปแบบตัวหนังสือสื่อเข้าหากัน 
 ๓.๓ ส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ ของชมรม นนร. 
 ๓.๔ เพ่ือให้ นนร.สามารถประชาสัมพันธ์ รร.จปร.ได้ในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นผลดีต่อ
ภาพลักษณ์ของ นนร. และ รร.จปร. 
 ๓.๕ เพ่ือให้ นนร.พัฒนาทักษะการฟัง การอ่าน การพูด จนสามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
อย่างคล่องแคล่ว และเสริมทักษะพ้ืนฐานภาษาอังกฤษทางทหารให้กับ นนร. 
๔. เป้าหมาย  
 ๔.๑ นนร.ทุกคนจะได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทําให้รู้ทันสถานการณ์ รับการปลูกฝัง
อุดมการณ์โดยอาศัยจุลสารศาลาวงกลมเป็นสื่อกลาง 
 ๔.๒ นนร. ใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ต่อ
การไปศึกษาดูยัง ณ ต่างประเทศ  
 ๔.๓ พัฒนาความรู้ของ นนร.ให้สามารถปฏิบัติงานเป็นมัคคุเทศก์ แนะนําประชาสัมพันธ์ 
รร.จปร.ได้ 
 ๔.๔ เป็นสื่อกลางสําหรับ นนร.ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความรู้ในเรื่องต่างๆ  
๕. ระยะเวลาในการดําเนินงาน : พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ 
 ๖.๑ รับสมัคร นนร.ช้ัน ๑-๓ เป็นสมาชิกชมรมท้ัง ๔ ชมรม  
 ๖.๒ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจําวัน และหนังสือที่ให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจ  
 ๖.๓ กิจกรรมบอร์ดข่าวเขียนบอร์ดข่าวในช่วงเช้าก่อนการรับประทานอาหาร รวมถึงเรื่อง
ประชาสัมพันธ์ในการทํากิจกรรมของชมรมอ่ืน ๆ และอ่านข่าวสําคัญประจําวันสรุปให้ นนร.ทราบ ในห้วง
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงเลี้ยง นนร. 
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 ๖.๔ จัดรายการดีเจน้อย เพ่ือเป็นสื่อกลางสําหรับ นนร. ณ สโมสร นนร. เวลา ๑๗๐๐ - ๑๗๓๐ 
 ๖.๕ จัดการเรียนทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ กรม นนร.รอ. ทดสอบความรู้ก่อน
เข้าเรียน และหลังเรียนเพ่ือประเมินผู้เข้าเรียน ในห้วงวันจันทร์ เวลา ๑๕๓๐-๑๗๓๐  
 ๖.๔ จัดการสอนจากอาจารย์ภายนอกซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการฟังของ นนร. 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ  
๘. การติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ ประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติประจําสัปดาห์ 
 ๘.๒ ประเมินจากแบบสํารวจความคิดเห็น การใช้งบประมาณ ภาพถ่าย ปัญหาข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะ  
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ นนร. ได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และเป็นผู้รักการค้นคว้าเข้าหาข้อมูล
ข่าวสาร เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ของตนเองเสมอ 
 ๙.๒ จุลสารศาลาวงกลมเป็นสื่อกลางของ นนร.ทุกนาย ในการเผยแพร่กิจกรรมที่ นนร.ได้ปฏิบัติ 
และสร้างช่ือเสียงให้กับ รร.จปร. และยังได้รับการปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหารไปในตัวด้วย  
 ๙.๓ นนร.สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ในการท่องเท่ียว แนะนําประวัติ และสถานที่ 
ที่สําคัญภายใน รร.จปร. ได้  
 ๙.๔ นนร. สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และพ้ืนฐานภาษาอังกฤษทางทหารได้เป็นอย่างดี 
 ๙.๕ เป็นการเสริมสร้างลักษณะผู้นํา 
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(๕๕) โครงการชมรมนนัทนาการ นนร. ประกอบ แผนงานการพัฒนาผู้เรียน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กรม นนร.รอ. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ทักษะ การพัฒนา นนร. ด้านการดนตรี ดุริยางค์ศิลป์ และการใช้กระบ่ี 
ในโอกาสต่างๆ 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้ นนร. ได้เรียนรู้เก่ียวชนิด วิธีใช้ การบํารุงรักษา และวิธีการเล่นเคร่ืองดนตรี  
 ๓.๒ เพ่ือฝึกให้ นนร. สามารถใช้ท่ากระบ่ีได้ถูกต้อง 
 ๓.๓ เพ่ือให้ นนร. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๔. เปา้หมาย  
 สามารถนําความรู้จากกการเล่นเคร่ืองดนตรี การใช้กระบ่ีที่ถูกต้อง ถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนที่สนใจได้ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนนิการ : พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ  
 ๖.๑ จัดทําแผนและตารางการปฏิบัติ ประกอบด้วย ชมรมซอร์ดดริว, ชมรมโยธวาธิต และชมรม 
หัสดนตรี 
 ๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติ 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามและประเมินผล : ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามเป็นจํานวนร้อยละ หรือค่าเฉล่ีย 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ นนร. สามารถนําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ มาใช้ประโยชน์ 
ในชีวิตประจําวัน 
  ๙.๒ นนร. สามารถใช้กระบ่ีในโอกาสต่างๆ ได้ถูกต้อง 
 ๙.๓ นนร. รู้จกัใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
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(๕๖) โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและประเมินค่าความเหมาะสม นนร. ประกอบ แผนงานการพัฒนาผู้เรียน 
ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กรม นนร.รอ. 
๒. หลักการและเหตุผล :  
 ระเบียบ ทบ. ว่าด้วย รร.จปร. พ.ศ.๒๕๔๕ “ข้อ ๑๘ เพ่ือสร้างให้นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะ
ผู้นําอันพึงประสงค์ ทั้งทางกาย ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ ทางนิสัย และทางสังคม อันเป็นพ้ืนฐานในการ
เป็นผู้นําทหาร และเพ่ีอให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถนําทหารในระดับ ที่กองทัพบกต้องการ หากปรากฏว่า
นักเรียนนายร้อยผู้ใดไม่ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นถึงมาตรฐานที่ต้องการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอาจจะ
พิจารณาถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนนายร้อย ทั้งน้ีให้เป็นไปตามที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
กําหนด” 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ จัดลําดับความเหมาะสมของ นนร. โดยคิดจากผลคะแนนความเหมาะสมในการเป็นผู้นําทหาร 
ของ นนร. แต่ละคน เพ่ือจัดลําดับที่ในแต่ละช้ันปี  
 ๓.๒ ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยและพิจารณาการหย่อนความเหมาะสมในการเป็นผู้นําทหาร ของ นนร. 
  ๓.๓ นําผลคะแนนไปปรับปรุง นนร. ที่หย่อนความเหมาะสมให้ดีขึ้น 
  ๓.๔ รายงาน รร.จปร. เพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป เมื่อ นนร. หย่อนความเหมาะสม  
ไม่สามารถปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นได้ตามมาตรฐานที่กําหนด 
๔. เป้าหมาย  
  ๔.๑ เป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ 
 ๔.๒ ตัวช้ีวัด ความพึงพอใจของผู้บริหาร/ปฏิบัติ เฉลี่ยร้อยละ ๘๕ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ  
 ๖.๑ กระทําปีละ ๑ ครั้ง 
 ๖.๒ ฝกพ.กรม นนร.รอ. รวบรวมข้อมูลของ นนร. เก่ียวกับศาลเกียรติศักด์ิ การตัดคะแนน 
ความประพฤติและการลงทัณฑ์ โดยมีนํ้าหนักคะแนนอย่างละ ๑๐๐ คะแนน 
 ๖.๓ ฝยข.กรม นนร.รอ. รวบรวมข้อมูลของ นนร. เก่ียวกับสมรรถภาพร่างกายของ นนร.  
ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ โดยมีนํ้าหนักคะแนนอย่างละ ๑๐๐ คะแนน 
 ๖.๓ แผนกประเมินค่า กจตน.กรม นนร.รอ.  
  ๖.๓.๑ รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการประเมินค่าคุณลักษณะผู้นําของ นนร. ภาคการศึกษา 
ที่ ๑ และ ๒ โดยมีนํ้าหนักคะแนนอย่างละ ๑๐๐ คะแนน 
   ๖.๓.๒ นําผลลัพธ์ในข้อ ๖.๑, ๖.๒ และ ๖.๓.๑ มาทําการประมวลผลเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
   ๖.๒.๔ นําผลลัพธ์ในข้อ ๖.๓.๒ มาประมวลผลสัมฤทธ์ิของโครงการระบบความเหมาะสม 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
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๘. การติดตามและประเมินผล 
  ๘.๑ การตัดคะแนนความประพฤติ 
  ๘.๒ ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
  ๘.๓ การประเมินค่าคุณลักษณะผู้นํา 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  ๙.๑ สามารถทราบข้อมูลความเหมาะสมในการเป็นผู้นําทหารของ นนร. เป็นรายบุคคล 
  ๙.๒ นนร. ทีห่ย่อนความเหมาะสม สามารถปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น 
  ๙.๓ นําข้อบกพร่อง และปัญหาต่างๆ ในการดําเนินการไปพัฒนาระบบให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป 
 

.............................................. 
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(๕๗) โครงการเสริมหลักสูตร นนร.ประกอบ แผนงานการพัฒนาผู้เรียน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน 
และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : สวท.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สวท.รร.จปร. เป็นหน่วยที่มีภารกิจรับผิดชอบ การฝึก ศึกษา วิชาทหาร ให้กับ นนร. จึงต้องมี
การพัฒนา นนร. ให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการทหารและให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งอนาคต 
รร.จปร. มีแนวโน้มที่จะพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร นนร. ให้เป็น “นักรบที่ชาญฉลาด” จึงมีความจําเป็น
อย่างย่ิง ที่ สวท.รร.จปร. จะต้องจัดหลักสูตรเสริมให้ นนร. ทําการฝึกเพ่ิมเติมตลอดหลักสูตร ก่อนที่ นนร.  
จะจบการศึกษา ออกไปรับราชการ จะต้องมีความรอบรู้ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านงานปกติและงานในสนาม  
ให้มีความชํานาญ สามารถปฏิบัติ และนําไปถ่ายทอดให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในการรับราชการได้เป็นอย่างดี  
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมพูนความสามารถพิเศษ ความรอบรู้ และประสบการณ์ ที่จะเสริมสร้างความพร้อม 
สําหรับการเป็นนายทหารหลักของกองทัพบก บนพ้ืนฐานการสร้างจิตสํานึกความรับผิดชอบในตนเองให้มี
ความทันสมัยอยู่เสมอ ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และเป็นการสร้างเสริมให้ นนร. 
ได้มีทักษะของวิชาทหาร และความเป็นผู้นําหน่วยทหาร สามารถตอบสนองแนวทางการใช้กําลังของ
กองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ นนร.ได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการศึกษาในภาคปกติและการฝึกภาคสนาม โดยนําไป 
ประยุกต์ใช้ในการรับราชการต่อไป 
๔. เปา้หมาย 
 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สวท.รร.จปร. จะต้องจัดทํา(๕๗) โครงการเสริมหลักสูตร นนร.  
ให้ครอบคลุม ทุกช้ันปี และมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง ให้มีประสิทธิภาพ ตามท่ี ทบ. ต้องการ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ( พ.ค.- ธ.ค. ) 
๖. การดําเนนิการ/วิธีการ 
 นขต.สวท.รร.จปร. จัดครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความรู้ในแต่ละหลักสูตร 
ดําเนินการฝึกสอน นนร. ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ โดยเร่ิมต้ังแต่ พ.ค.๕๕ เป็นต้นไป 
ประกอบด้วย โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ นนร. ที่เข้าเวรเตรียมพร้อม 
 ๖.๑ โครงการฝึกยิงปืนในป่า 
 ๖.๒ การฝึกรบปะทะโดยใช้ปืนเพ้นท์บอล 
 ๖.๓ การฝึกยิงปืนด้วยแสงเลเซอร ์
 ๖.๔ การฝึกกระโดดหอสูง ๓๔ ฟุต 
 ๖.๕ การฝึกไต่หน้าผาจริง/จําลอง 
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 ๖.๖ การฝึกผูนํ้าหน่วย  
 ๖.๗ การฝึกความเป็นเลิศในการยิงปืนให้แก่ นนร. 
๗. งบประมาณ 
  ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ จัดต้ังคณะกรรมการประเมินผลของ นนร. แต่ละสถานี 
 ๘.๒ ให ้นนร. แต่ละช้ันปี เข้ารับการทดสอบ ตามสถานีทีไ่ด้ทําการฝึกเพ่ิมเติม ผ่าน ไมผ่่าน 
ตามกิจเฉพาะ เง่ือนไข และมาตรฐานที่ต้องการ 
 ๘.๓ ในกรณีที่ นนร. ไม่ผ่านการประเมิน จะต้องมีการปฏิบัติซ้ํา 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ เมื่อ นนร. สําเร็จการศึกษาออกไปรับราชการแล้ว สามารถนําความรู้ที่ได้รับ ในภาคปกติ 
ภาคสนาม และความรู้เพ่ิมเติม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และถ่ายทอดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจ  
และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบจนสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 ๙.๒ สามารถนําโครงการเสริมหลักสูตร ไปดําเนินการประยุกต์ใช้กับหน่วย ให้เกิดประโยชน์ 
กับหน่วย และกําลังพลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
 

................................................................ 
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กลยุทธ์ที่ ๑๓ กองทัพบก/เหล่ามีความพึงพอใจต่อนายทหารสัญญาบัตรหลักทีส่ําเร็จการศึกษา 

 (๕๘) โครงการติดตามและประเมินผลนักเรียนนายร้อยที่สําเร็จการศึกษา ประกอบ แผนงานพัฒนา
คุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการ
พัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กสป.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 นโยบายการศึกษาของ ทบ.พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ ตามแนวทางนโยบายการพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของ กห. ได้กําหนดมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน 
การศึกษาของกองทัพ ให้มีมาตรฐานเป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมรองรับการ
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. และรับการ
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
( สมศ. ) ซึ่ง รร.จปร. มีหน้าที่ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบก ให้มีคุณลักษณะตามท่ี
กองทัพต้องการ โดยผู้ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ที่จะ
ปฏิบัติงาน ในหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยที่ดัชนีช้ีวัดคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาส่วนหน่ึงสามารถวัดผลได้ 
จากระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่ผู้สําเร็จการศึกษาปฏิบัติงานอยู่  
 รร.จปร. ได้มอบหมายให้กองสถิติและทะเบียนประวัติ รับผิดชอบดําเนินการติดตาม ประเมินผล 
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. เพ่ือต้องการทราบระดับความพึงพอใจของหน่วยงาน ในคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษา รวมทั้งข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากหน่วยงานเพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนา 
ระบบการจัดการศึกษาของ รร.จปร. ตลอดจนสามารถผลิตนายทหารสัญญาบัตร ที่มีคุณลักษณะและมีความรู้ 
ความสามารถตรงตามที่หน่วยต้องการ 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานจากความคิดเห็นและความพึงพอใจของหน่วยงาน 
 ๓.๒ เพ่ือทราบระดับความรู้สึกในวิชาชีพจากความคิดเห็นของผู้สําเร็จการศึกษา 
 ๓.๒ เพ่ือนําเสนอเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นให้กับผู้บริหารของ รร.จปร. 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ สําหรับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๔. เปา้หมาย 
 นายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและ จิตใจ มี
ความพร้อมทั้งความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถนําความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน และ
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๕. ระยะเวลาดําเนนิการ : พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
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๖. การดําเนนิการ / วิธีการ 
 ๖.๑ จัดทําแบบสอบถามสํารวจความคิดเห็น ๒ เรื่อง เก่ียวกับ 

   -ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผูส้าํเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์สถาบัน 
   -ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผูส้าํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยประสานกับ สกศ.ฯ , สวท.ฯ และ กรม นนร. รอ. ในเรื่องข้อมูล
คําถาม 

 ๖.๒ ขออนุมัติใช้แบบสอบถาม 
 ๖.๓ จัดส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยต่างๆในทบ. โดยทางไปรษณีย์ 
 ๖.๔ รวบรวมขอ้มูลและประมวลผล 
 ๖.๕ วิเคราะห์และสรุปผลการสํารวจความคิดเห็นฯ 
 ๖.๖ รายงานผู้บังคับบัญชา 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ  
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ จากแบบสอบถาม 
  - การจัดส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยต่างๆต้องได้รับตอบกลับคืนไม่น้อยกว่า ๖๐ % 
 ๘.๒ จากผังควบคุมกํากับงาน 
  - สามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติได้ครบทุกขั้นตอนตามห้วงเวลาที่กําหนด 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณ์สถาบันมี
ค่าเฉล่ียมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๕๑ 
 ๙.๒ ระดับคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีค่าเฉล่ียมากกว่าหรือเท่ากับ ๔.๕๑ 
 ๙.๓ ได้รับข้อมูลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆใน ทบ. เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาของ รร.จปร. ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 

................................................................ 
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 (๕๙) โครงการฝึกปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกทหารใหม่ให้กับ นนร. ชั้นปีที่ ๔ ประกอบ แผนงานพัฒนาคุณภาพ 
ของผู้สําเร็จการศึกษา ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา 
รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กสป.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ การศึกษาของ นนร. ในหลักสูตร ๔ ปี ปัจจุบันไม่สามารถจัดการศึกษาให้ นนร.ได้มีโอกาส
ได้ฝึกปฏิบัติหน้าที่ ในหน่วยตามกองทัพภาคต่างๆ เช่นเดียวกับหลักสูตร ๕ ปี ที่ผ่านมาเน่ืองจาก 
มีห้วงระยะเวลาการศึกษาค่อนข้างจํากัด จึงทําให้ นนร. ขาดความรู้และประสบการณ์ก่อนที่จะจบไปรับ
ราชการต่อไป 
 ๒.๒ การจัดการศึกษาโดยให้ นนร.ได้มีการฝึกปฏิบัติหน้าที่ผู้ฝึกทหารใหม่ หรือผู้ช่วยผู้ฝึกทหาร
ใหม่ได้ เมื่อจบออกไปรับราชการตามหน่วยต่างๆ ของ ทบ. โดยใช้ห้วงระยะเวลาที่ นนร. อยู่ในโรงเรียน 
 ๒.๓ การฝึกให้ นนร. ได้มีความพร้อมในการฝึกเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ช่วย หรือผู้ฝึกทหาร
ใหม่น้ัน นับว่ามีความจําเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจาก นนร. จะได้รับรู้และประสบการณ์จากการที่ได้ดูจากหน่วย
ทหารจริง และจะได้นําประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เมื่อจบออกไปรับราชการ 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือทบทวน เสริมสร้าง และฟ้ืนฟูความรู้ที่จําเป็นสําหรับ นนร.ช้ันปีที่ ๔ 
 ๓.๒ เพ่ือสร้างความมั่นใจใหกั้บ นนร.ช้ันปีที่ ๔ ในการพูดหน้าแถว และการใช้คําบอกคําสั่งต่างๆ 
 ๓.๓ เพ่ือปลูกฝังให้เป็นบุคคลที่เคร่งครัดในระเบียบวินัยทหาร และมีความประพฤติเรียบร้อย 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ นนร.ช้ันตํ่ากว่า และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นายทหารประทวนและพลทหาร เมื่อจบ
การศึกษาออกไปรับราชการตามหน่วยต่างๆ ของ ทบ. 
 ๓.๔ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ มีบุคลกิลักษณะทางทหารที่ดี 
 ๓ .๕  เ พ่ือใ ห้สามารถปฏิ บั ติหน้าที่ เ ป็นผู้ ช่ วยผู้ ฝึกทหารใหม่  หรือผู้ ฝึกทหารใหม่ไ ด้  
เมื่อจบการศึกษาออกไปรับราชการตามหน่วยต่างๆ ของ ทบ. รวมทั้งสามารถดํารงตนให้อยู่ในสังคมทหารได้
อย่างสมเกียรติของนายทหารที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. 
๔. เปา้หมาย : นนร.ช้ันปีที่ ๔ มีความสามารถในการเป็นผู้ช่วยหรือผู้ฝึกทหารใหม ่ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๙๐ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ 
 ๖.๑ การฝึกเตรียมความพร้อมโดยให้ นนร. แบ่งเป็นชุดย่อยๆ แยกไปทําหน้าที่เป็นครูทหารใหม่ 
สอนและฝึกในวิชาต่างๆ เช่น บุคคลท่ามือเปล่า บุคคลท่าอาวุธ แถวชิด สวนสนาม ฯลฯ 
 ๖.๒ ให ้นนร.ออกมาพูดและสอนหน้าแถวทหาร โดยมีผูช่้วยครูทหารใหม่มาเป็นผู้สาธิตและ
อธิบายประกอบคําสอนโดยละเอียดในเรื่องน้ันๆ 
 ๖.๓ ทําการประเมินการฝึก โดยดูจากท่าทาง ลักษณะ บุคลิก และการพูดของ นนร.แต่ละคน 
รวมถึงฝึกให้ นนร.ทุกนาย จัดทําแผนบทเรียนที่จะนํามาสอนแก่ทหารใหม่ในแต่ละวิชาได้ 



 หน้าที่ ๑๕๒ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙    

 

  ๖.๔ ให้ นนร.จัดทํารายงานการปฏิบัติตลอดห้วงการฝึก  
๗. งบประมาณ : งบประมาณค่าเบ้ียเลี้ยง นนร. 
๘. การติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ แบบฟอรม์การประเมินผลการฝึกเป็นรายบุคคล 
 ๘.๒ แบบฟอรม์การประเมินผลการทดสอบ และรายงานการปฏิบัติของ นนร. 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ทําให้ นนร.มีความรู้ในการเตรียมการเป็นผู้ฝึกทหารใหม่ เพ่ือที่จะใช้ในชีวิตรับราชการได้ 
 ๙.๒ ทําให้ นนร. มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นําให้แก่ นนร. ก่อนที่จะจบไปรับราชการต่อไป 
 ๙.๓ ทําให้ นนร. มีทักษะและประสบการณ์ในการปกครองบังคับบัญชา ตลอดจนรับทราบ
ปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ ๑๔ ส่งเสริมการศกึษาของกําลงัพลและสง่กําลังพลเข้าร่วมประชุมสัมมนากับหน่วยงาน
ภายนอก 
(๖๐) โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. ประกอบ 
แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ.ภายใน กห.และแผนการใช้ประโยชน์ประกอบ 
ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กกพ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
  ตามนโยบายของ ทบ.ต้องการส่งเสริมให้กําลังพลของ ทบ.ได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร 
นอก ทบ. ภายใน กห. และสามารถนํากําลังพลท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด อีกทั้งให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. 
ภายใน กห. โดยเมื่อสิ้นปี ๒๕๕๙ ทบ.จะต้องมีกําลังพล ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. 
ปฏิบัติงานที่หน่วย อย่างน้อย ๑ นาย  
 รร.จปร.เห็นความสําคัญในการส่งเสริมทางด้านการศึกษาตามนโยบายของ ทบ. จึงวางแผน 
เพ่ือส่งเสริมให้กําลังพลของหน่วย ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. โดยต้ังแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ เป็นต้นไป  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้กําลังพลของ รร.จปร. ได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. 
และสามารถนํากําลังพลที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. รวมทั้งจะเป็นการพัฒนา 
การยุทธร่วมระหว่างเหล่าทัพให้ดีย่ิงขึ้น 
๔. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
  ๔.๑ รร.จปร.จะต้องมีกําลังพล ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. ปฏิบัติงานที่หน่วย 
อย่างน้อย ๑ นาย/ปี 
  ๔.๒ กําลังพลของ รร.จปร.มีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. รวมทั้งสามารถ
พัฒนาการยุทธร่วมระหว่างเหล่าทัพได้ดีย่ิงขึ้น 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม : ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ 
 ๖.๑ รร.จปร.. สํารวจและวางแผนเพื่อส่งเสริมให้กําลังพลของ ทบ. ได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. 
ภายใน กห.  
  ๖.๒ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป จะต้องส่งเสริมให้กําลังพล ได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร
นอก ทบ. ภายใน กห.  
  ๖.๓ สํารวจและรวบรวมข้อมูลในห้วง ๕ ปีที่ผ่านมา และเชิญหน่วยที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ  
ถึงแนวทางในการใช้ประโยชน์ต่อกําลังพลท่ีส่งไปเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. 
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๗. งบประมาณ : งบประมาณจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล : มีจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด อย่างน้อยปีละ ๑ นาย 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ : มีกําลังพลของหน่วยสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห.เพ่ิมมากขึ้น  
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(๖๑) โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย ภายใน 
ประเทศ ประกอบ แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสูตรภายในประเทศนอก 
กห.และแผนการใช้ประโยชน์ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแม่บท 
การพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
  ด้วย สกศ.รร.จปร.เป็นหน่วยที่ให้ความรู้แก่ นนร.ในระดับอุดมศึกษา จําเป็นต้องมีบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในการให้ความรู้แก่ นนร. ดังน้ันบุคลากรทางการศึกษา 
ของ สกศ.รร.จปร. ควรได้รับความรู้เพ่ิมเติมในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่ นนร.ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 
 ๓.๒ เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
 ๓.๓ เพ่ือให้บุคลากรสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทํางานซึ่งเป็นผลดีต่อองค์กร 

๔. เปา้หมาย 
 บุคลากรทางการศึกษาได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น ปีละ ๕ นาย 
๕. ระยะเวลาดําเนนิการ 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. วิธีดําเนนิการ 

 ๖.๑ จัดประชุมส่งอาจารย์เข้ารับทุนการศึกษาของ ทบ. โดยให้ศึกษาในประเทศ 
 ๖.๒ จัดประชุมส่งอาจารย์เข้ารับการศึกษาโดยใช้ทุนส่วนตัว และใช้เวลาราชการเต็มเวลา 

 ๖.๓ อนุมัติให้บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ โดยใช้เวลานอก
ราชการและเวลาราชการบางส่วน 
๗. งบประมาณ 
  ๗.๑ งบประมาณจาก ทบ. 
 ๗.๒ ทุนการศกึษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  
๘. การติดตามประเมินผล 

 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามเป้าหมาย 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรทางการศึกษามีการศึกษาสูงขึ้น และสามารถนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน นนร. ได้เป็นอย่างดี 
 

................................................................ 
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(๖๒) โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ ประกอบ แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาของหลักสูตรต่างประเทศและแผนการ 
ใช้ประโยชน์ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. 
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาของกองทัพบกมีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม 
และดําเนินการฝึกนักเรียนนาย รับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับนักเรียนนายร้อยให้
มีความเหมาะสม ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมท้ังสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก 
สถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การเพ่ิมพูนความรู้ให้กับอาจารย์และกําลังพลนับว่ามีความสําคัญ 
เป็นอย่างย่ิง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกําลังพลเพ่ือให้มีความรู้มากขึ้นทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และเทคโนโลยี
ทางการทหารและด้านอ่ืนๆ 
๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
ความสามารถในการสอนและการวิจัย  

 ๓.๒ เพ่ือเป็นการต่อยอดความรู้ของอาจารย์ในด้านวิชาการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถของอาจารย์ในเรื่องการดําเนินงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย และการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 ๓.๓ เพ่ือให้ สกศ.รร.จปร. สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่ไปศึกษา 
๔. เปา้หมาย 

 เมื่อสิน้สุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สกศ.รร.จปร. มีอาจารย์ที่ได้รับทุนระดับปริญญาโท จาํนวน ๑๐ นาย 
และได้รับทุนระดับปริญญาเอกจํานวน ๕ นาย 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ 
 ๖.๑ สกศ.รร.จปร. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ เพ่ือขอรับ
ทุนการศึกษาในต่างประเทศ และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
 ๖.๒ สกศ.รร.จปร. โดยคณะกรรมการบริหารส่วนการศึกษา พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษา 
ให้ครบตามจํานวนทุนการศึกษาที่ได้รับทุนจาก ทบ. ในแต่ละปีงบประมาณ ภายในเดือนเมษายนของทุกปี 
 ๖.๓ สกศ.รร.จปร. รวบรวมสถิติของผู้รับทุนการศึกษาในต่างประเทศ 
๗. งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณจาก ทบ. 
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๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ ประเมินผลจากจํานวนอาจารย์ที่ได้รับทุนการศึกษา 
 ๘.๒ อาจารย์ สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้

ในการเรียนการสอน นนร. การวิจัยของ รร.จปร. การปฏิบัติงาน และในชีวิตประจําวันได้ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ อาจารย์ สกศ.รร.จปร. ได้พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อรร.จปร. และกองทัพ  

 ๙.๒ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กับอาจารย์และนักวิชาการในต่างประเทศ 
โดยสามารถนําความรู้ ข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการ มาพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอนและงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
  ๙.๓ อาจารย์ สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้แนวคิดใหม่ ๆ มาถ่ายทอดให้ นนร. ได้อย่าง
ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
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(๖๓) โครงการส่ง นนร.เข้ารับการศึกษาใน รร.นายร้อย ต่างประเทศ ประกอบ แผนงานการส่งกําลังพล 
เข้ารับการศึกษาของหลักสูตรต่างประเทศและแผนการใช้ประโยชน์ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และ
โครงการ ประกอบ แผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กยข.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
   การส่ง นนร. ที่มีผลการศึกษาดี ปีละประมาณ ๑๐ ทุน เข้ารับการศึกษา ณ ต่างประเทศเป็น
ส่วนสําคัญ และเป็นสิ่งจูงใจให้ นนร. ต้ังใจเข้ารับการศึกษา อีกทั้งเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว อาจารย์เหล่าน้ี 
จะมาใช้ทุน ณ รร.จปร. โดยการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ นนร. รุ่นน้องต่อไป 
๓. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ นนร. ต้ังใจเข้ารับการศึกษา 
 ๓.๒ เพ่ือนําความรู้ที่ได้ศึกษามาจากต่างประเทศมาถ่ายทอดให้กับ นนร. รุ่นน้องต่อไป 

   ๓.๓ สถาบันการศึกษาทางทหารภายในประเทศ (รร.จปร.) ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และเป็นที่
ยอมรับจากคนในสังคม  
๔. เปา้หมาย 
  การส่ง นนร. เข้ารับการศึกษา ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จํานวนปีละ ๑๐ ทุน เช่น อเมริกา, 
ออสเตรเลีย, เยอรมัน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส ฯลฯ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

  ระหว่าง พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ/วิธีการ 
  ๖.๑ การคัดเลือก นนร. ที่สําเร็จการศึกษาจาก รร.ตท.สปท. มาดําเนินการสอบคัดเลือก ในเทอมที่ ๑ 
หลังจาก เปิดภาคเรียนโดยคณะกรรมการของ รร.จปร. แต่งต้ังเพ่ือคัดเลือกพ้ืนฐานความรู้ ก่อนส่งไปรับทุน 
ในประเทศต่างๆ ต่อไป 
 ๖.๒ การส่งให้ไปเรียน ภาษา เพ่ิมเติม ณ ยศ.ทบ. 
 ๖.๓ การส่ง นนร. ช้ันปีที่ ๑เข้ารับทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศ  
๗. งบประมาณ 

  ขอรับการสนับสนุนจาก ทบ. 
๘. การติดตามประเมินผล 
  การติดตามประเมินผล โดยในแต่ละปี นนร. จะได้รับสิทธ์ิลาพักผ่อน และเดินทางกลับประเทศ
โดยรร.จปร. จะเชิญมาสอบถาม ความเป็นอยู่และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ รวมท้ังการ
มอบหมายให้ มีนายทหารปกครองที่ดูแล นนร. เป็นรายๆไป โดยมี กรม นนร.รอ. เป็นผู้รับผิดชอบ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ทําให้ นนร. ช้ันปีที่ ๑ ต้ังใจศึกษาและหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือที่จะได้รับทุนการศึกษา จาก รร.จปร. 
ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ทําให้มาตรฐานการศึกษาของ รร.จปร. ดีย่ิงขึ้น 

................................................................
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(๖๔) โครงการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง
ภายในและต่างประเทศ ประกอบ แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ 
ประกอบ แผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  
  ภายใต้บริบทของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมทั้ง
รัฐบาลกําหนดการปฏิรูประบบราชการและการบริหารบ้านเมืองที่ดีที่มุ่งเน้นการดําเนินการโดยมีเป้าหมาย
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ทบ. ซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมกําลังและป้องกันราชอาณาจักร จึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องกําหนดความคาดหมายหรือวิสัยทัศน์ที่เป็นเป้าหมายร่วมกันของกําลังพลในกองทัพที่ทุกคน
จะต้องร่วมมือร่วมใจปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แผนพัฒนา ทบ.ว่าด้วยการพัฒนากําลังพล มีนโยบายส่งเสริมการ
เรียนรู้ ให้กับกําลังพลให้สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เทคโนโลยีการทหารและด้านอ่ืน ๆ 
โครงการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนภายใน 
และต่างประเทศของ สกศ.รร.จปร. จึงเป็นการดําเนินการที่สามารถตอบสนองนโยบายของ ทบ. โดยเป็น 
การเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนากําลังพล ทั้งทางด้านวิชาการ วิชาทหาร วิชาชีพ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตประจําวันได้ 
๓. วัตถุประสงค์ 
    ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้กําลังพล สกศ.รร.จปร. ได้เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุม สัมมนากับหน่วยงาน 
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 

 ๓.๒ เพ่ือให้กําลังพล สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
และประกอบ 
การเรียนการสอน นนร.ได้ 
   ๓.๓ เพ่ือให้ สกศ.รร.จปร. สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานท้ังของภาครัฐ 
และเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 
๔. เป้าหมาย 
   เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สกศ.รร.จปร. จะต้องมีกําลังพลที่เข้าร่วมฝึกอบรม ประชุม  
สัมมนาทั้งในและต่างประเทศอย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. การดําเนินการ/วิธีการ 
  ๖.๑ นขต.สกศ.รร.จปร. ส่งแผนการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงาน  
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศประจําปี ให้ สกศ.รร.จปร. ห้วง ก.ค. ของทุกปี 
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  ๖.๒ สกศ.รร.จปร. รวบรวมแผนและประชุมร่วมกับ นขต.สกศ.รร.จปร. ในการจัดทําแผนการ 
ส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ 
เพ่ือขออนุมัติและเสนอของบประมาณจาก รร.จปร.ประจําปี ห้วง ส.ค.ของทุกปี 
  ๖.๓ สกศ.รร.จปร. ดําเนินการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ เมื่อได้รับการจัดสรรที่น่ังจาก ทบ. หรือหน่วยราชการอ่ืนและให้การ
สนับสนุนแก่ นขต.สกศ.รร.จปร. เมื่อได้รับการร้องขอ 
๗. งบประมาณ : 
  ตามท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
  ๘.๑ ประเมินผลจากจํานวนกําลังพลที่เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ังของภาครัฐ 
และภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ 
   ๘.๒ กําลังพล สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้ที่ได้จากการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และในชีวิต 
ประจําวันได้ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๙.๑ กําลังพล สกศ.รร.จปร. ได้มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ์กับนักวิชาการ 
นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ โดยสามารถนําความรู้ ข้อมูล 
และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา มาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัย 
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
   ๙.๒ กําลังพล สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม ประชุม/สัมมนา กับหน่วยงาน 
ของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศ มาสร้างองค์ความรู้แก่หน่วยงานได้ 

 ๙.๓ กําลังพล สกศ.รร.จปร. สามารถเพ่ิมพูนศักยภาพและประสบการณ์ของตนเอง และนําความรู้
แนวคิดใหม่ ๆ มาถ่ายทอดให้ นนร. ได้ 
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(๖๕) โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับ สถาบันอุดมศึกษา ภายในและต่างประเทศ 
ประกอบ แผนงานการส่งกําลังพลเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแม่บทการพัฒนา 
รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล  

 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย
รับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับนักเรียนนายร้อยให้มีความเหมาะสม ก้าวหน้า 
ทันสมัย และได้มาตรฐาน รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก สถานการณ์และเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบาย ในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ รร.จปร. โดยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา ที่ผ่านมาได้มีการทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน
ภายนอก เพ่ือพัฒนาทางวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรทางการศึกษาและ
นักศึกษาร่วมกัน มีการบูรณาการการเรียนการสอน อันจะนําไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ที่เข้มแข็ง พัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางการศึกษาที่เข้มแข็งต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาทางวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่แลกเปลี่ยน 
ความรู้ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งส่งเสริมการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อ รร.จปร. และ กองทัพ  

 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ในด้านวิชาการ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถของอาจารย์ในเรื่องการดําเนินงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน  
การวิจัย และการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 ๓.๓ เพ่ือให้ สกศ.รร.จปร. สามารถสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐ  
และภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 
๔. เปา้หมายของโครงการ 

 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สกศ.รร.จปร. มีกําลังพลท่ีเข้าร่วมในโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการ ได้แก่ งานบริการทางวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์กับสถาบันภายนอกท้ังในและต่างประเทศ
อย่างน้อย ๑๕ งาน 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 
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๖. การดําเนนิการ 
  ๖.๑ สกศ.รร.จปร. ดําเนินการให้บริการทางวิชาการโดยส่งกําลังพลเข้าร่วมเป็นอาจารย์พิเศษ 
บรรยายพิเศษ คณะกรรมการด้านวิชาการและวิชาชีพ และคณะทํางานวิจัยร่วมกับสถาบันภายนอกทั้งใน 
และต่างประเทศตามโครงการความร่วมมือกับสถาบันภายนอก นขต.สกศ.รร.จปร. ส่งแผนการส่งกําลังพล 
เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและต่างประเทศประจําปี  
ให้ สกศ.รร.จปร. ห้วง ก.ค.ของทุกปี 
  ๖.๒ นขต.สกศ.รร.จปร. รวบรวมสถิติในด้านการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอก 
ทั้งในและต่างประเทศ ให้ สกศ.รร.จปร. ห้วง ส.ค. ของทุกปี  
๗. งบประมาณ 
   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 

 ๘.๑ ประเมินผลจากจํานวนกําลังพลที่ให้บริการทางวิชาการกับสถาบันภายนอก ทั้งภายใน 
และต่างประเทศ 

 ๘.๒ กําลังพล สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้ที่ได้จากการบริการทางวิชาการให้กับสถาบันภายนอก 
ภายในและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน นนร. การวิจัยของ รร.จปร. การปฏิบัติงาน  
และในชีวิตประจําวันได้ 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑ กําลังพล สกศ.รร.จปร. ได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการ งานวิจัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อ รร.จปร. และกองทัพ  

 ๙.๒ ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์กับนักวิชาการ นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงาน 
โดยสามารถนําความรู้ ข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้รับจากการบริการทางวิชาการ มาพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
  ๙.๓ กําลังพล สกศ.รร.จปร. สามารถนําความรู้แนวคิดใหม่ ๆ มาถ่ายทอดให้ นนร. ได้อย่างถูกต้อง
และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
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กลยุทธ์ที่ ๑๕ หน่วยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อม่ันและให้ 
การยอมรับในเชิงวิชาการ 
(๖๖) โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูทหารชั้นสูง ประกอบ แผนงานส่งกําลังพลเข้ารับ
การอบรมหลักสูตรครูทหารช้ันสูง ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บท
การพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : สวท.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ สวท.รร.จปร. เป็นหน่วยที่มีภารกิจรับผิดชอบในการฝึกศึกษาวิชาทหาร ให้กับ นนร. ดังน้ัน  
จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการทหาร ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
อีกทั้งในอนาคต รร.จปร. มีแนวโน้มที่จะพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร นนร. ให้เป็น “นักรบที่ชาญฉลาด”  
จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องให้ครู อาจารย์ ที่จะทําการสอนวิชาทหาร และฝึก นนร. มีโอกาส เข้ารับ
การศึกษา อบรม หลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาทหาร และวิชาครูทหารของต่างเหล่าทัพ เพ่ือนํามา
ประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนและถ่ายทอดให้กับ นนร. ให้เป็นผู้นําหน่วยทหารที่ดีในอนาคตต่อไป 
 ๒.๒ เพ่ือเป็นการเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพของครู อาจารย์ เพ่ือให้ได้รับความรู้ ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย ของเหล่าสายวิทยาการ และเหล่าทัพอ่ืน ๆ นํามาถ่ายทอดให้กับ นนร. ในภาคการศึกษา 
วิชาทหาร และภาคการฝึกภาคสนาม ประจําปีการศึกษา  
 ๒.๓ ในห้วงต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ รัฐบาลมีนโยบายปรับลดกําลังพล และเปิด
โอกาสให้ข้าราชการทหารลาออก โดยมีค่าตอบแทนให้ค่อนข้างสูง ทําให้ข้าราชการลาออกจากราชการเป็น
จํานวนมาก จึงทําให้หน่วยขาดแคลนกําลังพลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านครูทหาร สวท.รร.จปร.  
มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วย ให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือมาทดแทนกําลังพลในส่วน 
ที่ลาออกจากราชการ ดังกล่าว 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาครู อาจารย์ ให้มีความรู้ความสามารถ และทําการสอน นนร. ได้ดีย่ิงขึ้น 
 ๓.๒ เพ่ือนําความรู้ของหน่วยเหล่าสายวิทยาการ และต่างเหล่าทัพ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
มาปรับปรุงเทคนิคการสอน เพ่ือถ่ายทอดความรู้วิชาต่าง ๆ ให้กับ นนร. และถ่ายทอดเทคนิคการสอน
ดังกล่าว ให้กับอาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการที่จะเป็นครูทหารของกองทัพบกต่อไป 
๔. เป้าหมาย 
 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สวท.รร.จปร. จะต้องมีครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรครูทหารช้ันสูงของ รร.เหล่า/สายวิทยาการ และต่างเหล่าทัพที่ผ่านการอบรม 
อย่างน้อย ๕ นาย  
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ต้ังแต่ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ( ก.พ.- เม.ย. ) 
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๖. การดําเนนิการ/วิธีการ 
 ๖.๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ สวท.รร.จปร. สํารวจ และวางแผนการส่งครู อาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา เข้ารับการอบรม ในหลักสูตรครูทหารช้ันสูงของ รร.เหล่า/สายวิทยาการและหลักสูตรครูทหาร
ช้ันสูงของต่างเหล่าทัพ  
 ๖.๒ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เป็นต้นไป สวท.รร.จปร. จัดส่งครู อาจารย์ และบุคลากร 
ทางการศึกษา เข้ารับการอบรม อย่างน้อยปีละ ๑ นาย 
๗. งบประมาณ 
  ๗.๑ ตามแผนการศึกษาของ รร.เหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก 
 ๗.๒ ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ ในกรณีที่ส่งครู อาจารย์ เข้ารับการอบรม ในหลักสูตร 
ครูทหารช้ันสูงของต่างเหล่าทัพ 
๘. การติดตามประเมินผล  
 ๘.๑ ติดตามผลการศึกษาของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ รร.เหล่า/สายวิทยาการ
รายงานผลการศึกษาถึง สวท.รร.จปร. 
 ๘.๒ จัดต้ังคณะกรรมการประเมินผลการสอนและการฝึกของครู อาจารย์ ที่เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรครูทหารช้ันสูงในการสอน นนร. 
 ๘.๓ จัดทําแบบฟอร์มประเมินผลการสอนของครู อาจารย์ หลังจบการศึกษาและการฝึก  
โดยให้ นนร. เป็นผู้ประเมิน 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ทําให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูทหารช้ันสูง 
ของ รร.เหล่า/สายวิทยาการ และต่างเหล่าทัพ ได้รับความรู้ และนํามาถ่ายทอดให้กับ นนร. ทุกช้ันปี  
ทั้งภาคการศึกษา และภาคการฝึก 
 ๙.๒ ทําให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของ สวท.รร.จปร. ได้รับการถ่ายทอดจาก 
ผู้ที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรครูทหารช้ันสูง ของ รร.เหล่า/สายวิทยาการ และต่างเหล่าทัพ สามารถปฏิบัติได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๙.๓ นนร. สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูทหารได้อย่างถูกต้อง และนําความรู้ไปถ่ายทอดให้กับครูฝึก  
และทหารใหม่ เมื่อจบการศึกษาออกไปรับราชการ 
 

................................................................ 
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(๖๗) โครงการจัดการความรู้ ประกอบ แผนงานการจัดการความรู้ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน 
และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : กยข.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 โลกและบ้านเมืองในยุคปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปมาก มีรายละเอียดสรรพวิชาที่เป็น
ความรู้ที่ลึกซึ้งมากมายมหาศาล ประเทศไทยคือที่หน่ึงที่เป็นศูนย์รวมของผู้มีความรู้เป็นศูนย์รวมนักวิจัย หรือ 
มีองค์ความรู้อย่างมากมายเช่นกัน ประเทศไทยมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดให้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้
ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ใน การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม ต่อ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ...”  

 ดังน้ัน รร.จปร. จึงได้มีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการบริหารจัดการความรู้ของ รร.จปร. เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว และได้แต่งต้ังคณะกรรมการ 
จัดการความรู้ รร.จปร. เพ่ือรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ น้ีได้พิจารณา
กําหนดนโยบาย ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) เป้าหมายและกระบวนการ รวมทั้งจัดทําแผน 
ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม อันจะนําไปสู่สัมฤทธิผล ในการดําเนินงาน 
ของคณะกรรมการให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแผนการดําเนินงานการจัดการความรู้ 
๓. เปา้หมาย 

ผู้สนใจทั่วไปรวมทั้งบุคลากรของ รร.จปร. โดยเฉพาะ กําลังพลผู้ปฏิบัติงาน และนนร. จะได้ใช้
ประโยชน์จากโครงการจัดการองค์ความรู้ได้อย่างเต็มที่ มีบรรยากาศวิชาการ มีการโต้ตอบ มีการสืบค้น
สอบถาม และเกิดการพัฒนาในตัวทรัพยากรบุคคลให้เป็นนายทหารที่มีความพร้อมและสมบูรณ์แบบของ
กองทัพบกสืบไป 
๔. วัตถุประสงค ์ 

 ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในหน่วยงานเพ่ือให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 ๓.๒ สนับสนุนให้มีการประมวลความรู้ในหน่วยงานในด้านต่างๆเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้น 
 ๓.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการมีส่วนร่วมผลักดันการจัดการความรู้ในหน่วยงานและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๓.๔ ใช้เทคโนโลยี เพ่ือการสร้างและเช่ือมโยงความรู้ การจัดเก็บและเช่ือมโยงฐานข้อมูลความรู้ 

เพ่ือให้สามารถมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

  พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
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๖. วิธีดําเนนิการ 
  คณะทํางาน ดําเนินการรวบรวมหัวข้อและนําเสนอองค์ความรู้จากกองวิชาฯต่างๆ ให้กับ

คณะกรรมการจัดการองค์การเรียนรู้ รร.จปร. พิจารณา จัดทําเน้ือหาขององค์ความรู้ต่างๆ ให้สมบูรณ์  
และทําการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ โดยสามารถให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาสืบค้นและโต้ตอบกับเจ้าขององค์ความรู้
เหล่าน้ันได้ จากน้ันทางคณะกรรมการฯ จะเข้าทําการตรวจสอบ โดยตามกํากับประเมินผล การนําไปใช้
ประโยชน์ และให้คําปรึกษาในการพัฒนาองค์ความรู้น้ันต่อไป 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 

 ๘.๑ คณะกรรมการโครงการจัดการองค์ความรู้ รร.จปร. จะติดตามประเมินผลการจัดการความรู้
โดยมุ่งเน้นวัดผลสําเร็จ ๓ ประเด็น คือ 

  ๘.๑.๑ ด้านระบบและกระบวนการจัดการความรู้ 
  ๘.๑.๒ ด้านผลลัพธ์ (Output) 
  ๘.๑.๓ ด้านผลกระทบที่เป็นประโยชน์ (Outcome) 
 ๘.๒ ตัวช้ีวัดที่สําคัญ 
  ๘.๒.๑ จํานวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดการความรู้ 
  ๘.๒.๒ จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
  ๘.๒.๓ จํานวนข้อมูล ความรู้ที่ได้รับการถ่ายถอดและรวบรวมขึ้น 
  ๘.๒.๔ จํานวนช่องทางในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
 ๘.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผล 
  ๘.๓.๑ การจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 
  ๘.๓.๒ แบบสํารวจ / แบบประเมินโครงการ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ได้การจัดการความรู้ใน รร.จปร. และและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในหน่วยการ 
 ๙.๒ เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้นภายใน รร.จปร.  
 ๙.๓ เกิดการจัดเก็บและเช่ือมโยงฐานข้อมูลความรู้ ทําให้สามารถมีระบบสบืค้นข้อมูล ที่มปีระสิทธิภาพ 

 
................................................................ 
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(๖๘) โครงการสนบัสนุนการจัดต้ังศนูย์วิจัยและพัฒนา รร.จปร. ประกอบ แผนงาน แผนงานการวิจัย/ผลงาน 
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บท 
การพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเป็นมา/ปญัหาและสาเหตุ 
 ๒.๑.๑ จากแผนแม่บท การพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ 
หน้า ๑๐ ได้กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาใน ข้อ ๔ ไว้ว่า “...ข้อ ๔.๑.๖ จัดต้ังศูนย์วิจัย เพ่ือ สนองตอบต่อ
การดําเนินการด้านการวิจัยของ นนร. , อาจารย์ และ ทบ. ข้อ ๔.๑.๗ ส่งเสริมการดําเนินงานด้านการวิจัย
ของครู อาจารย์และ นนร. เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ รร.จปร.และ ทบ. ...” 
 ๒.๑.๒ สถานการณ์ปัจจุบันมีความจําเป็นที่จะต้องจัดต้ังศูนย์การวิจัยขึ้น เพ่ือที่จะสร้าง
องค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผู้นําให้แก่ นนร. การสร้างองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
และการทําโพลศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเป็นต้น 
 ๒.๒ ความจําเป็น/ความต้องการในการพฒันา หรือความสําคญัของโครงการ 
  จากหลักการและความเป็นมาดังกล่าวจําเป็นต้องจัดหานักวิจัย สถานที่และเคร่ืองมือ 
ที่จําเป็นเพ่ือใช้ในกระบวนการวิจัย การกําหนดประเด็นการวิจัย เก็บรวบรวม การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า ตีความข้อมูล รวมไปถึงการเก็บความรู้และการเผยแพร่ข้อมูล และเป็นแหล่งผลิตนักวิจัยให้กับ
กองทัพจาก นนร. และกําลังพลภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือสร้างศูนย์วิจัยภาวะผู้นํา และการศึกษา รร.จปร. รวมท้ังให้บริการด้านวิทยาการทาง  
การวิจัย ที่ครอบคลุมด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและการทหาร ให้แก่ รร.จปร.กองทัพบก 
และสาธารณชนท่ัวไป โดยการรวบรวม เผยแพร่ จัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) 
 ๓ .๒  เ พ่ือเ ป็นฐานข้อมูล  (Database) ให้ กับหน่วยงานในกองทัพบก  รวมทั้ งภาครัฐ 
และเอกชนอ่ืน ๆ ที่สนใจการศึกษาโครงการวิจัยของ รร.จปร. อันเป็นการส่งเสริมและรักษามาตรฐานสากล 
ในความเป็นเลิศทางวิชาการของ รร.จปร. 
๔. เปา้หมาย 
 ๔.๑ ดําเนินการเก่ียวกับงานวิจัย มีหน้าที่ อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล การจัดหาแหล่ง
ทุนด้านการวิจัย แผนงาน และโครงการวิจัยต่างๆ ตลอดจนไปถึงการบริหารจัดการ และการประเมินผล 
เพ่ือพัฒนาด้านการวิจัย 
 ๔.๒ พัฒนาห้องปฏิบัติการและระบบโสตทัศนูปกรณ์ให้มีความทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะในสาขาที่เก่ียวข้องกับความต้องการของกองทัพ เพ่ือเกิดความพร้อมหรือแรงจูงใจในการ 
ทํางานวิจัย และเป็นห้องปฏิบัติงานที่หน่วยราชการต่าง ๆ ในกองทัพบกสามารถขอใช้ประโยชน์ได้ 
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 ๔.๓ พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีระบบฐานข้อมูลที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นระบบ
ฐานข้อมูลในการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การวิจัยพัฒนา การบริการวิชาการ และวิชาชีพอ่ืน ๆ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
๖. การดําเนินการ/วิธีการ 
 ๖.๑ รายละเอียดในการดําเนินการ 
 ๖.๒ ปรับปรุงสถานที่  
 ๖.๓ ติดต้ังอุปกรณ์ 
 ๖.๔ การฝึกผู้ช่วยนักวิจัยเพ่ิมเติม 
 ๖.๕ การดําเนินโครงการวิจัยต่าง ๆ 
๗. งบประมาณ 
 ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามและประเมินผล 
 ๘.๑ ใช้เป็นห้องสําหรับทําการสอนให้กับ นนร. ในด้านการวิจัยและการเรียนการสอน ตลอดปี
การศึกษา และใช้เป็นห้องอบรมสัมมนาต่าง ๆ ใช้สัมมนาเมื่อมีการเชิญวิทยากรพิเศษภายนอกมาบรรยาย
ให้กับ นนร. และ ข้าราชการ รร.จปร. เน่ืองจากความจุของห้องประมาณ ๘๐ ที่น่ัง 
 ๘.๒ ใช้เป็นห้องค้นคว้า ศึกษาหาข้อมูล และการเรียนรู้ด้านการวิจัยให้กับ นนร. และ ข้าราชการ 
รร.จปร. 
 ๘.๓ ใช้เป็นห้องประชุม และต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชาที่เดินทางมาตรวจเย่ียมหน่วย 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ มีสถานที่ในการทําวิจัย ในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์  
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการวิจัย และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ผลงานด้านการวิจัย  
ให้กับ รร.จปร. 
 ๙.๒ สามารถสํารวจผลผลิตของ รร.จปร. ในทุกมิติ เพ่ือเป็นหลักประกันในการผลิต นนร. 
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามความต้องการของกองทัพบก 
 ๙. ๓ เป็นสถานที่ผลิตนักวิจัยจาก นนร.และกําลังพลภายใน รร.จปร. 

................................................................ 
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(๖๙) โครงการเพื่อการวิจัยของอาจารย์และ นนร. ประกอบ แผนงาน แผนงานการวิจัย/ผลงาน 
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บท 
การพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาจะต้องได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. หน่ึงในตัวบ่งช้ีเป็นด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ซึ่งเก่ียวข้องกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ การนํางานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ และผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  

 ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถจํานวนมาก  
อีกทั้งมีนักเรียนนายร้อยซึ่งมีพ้ืนความรู้ที่ดี ดังน้ันจึงมีความสามารถทําผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือผลงาน
ทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
(๒๕๕๔-๒๕๕๘) จึงมีความจําเป็นที่จะต้องจัดทําโครงการเพ่ือการวิจัยอาจารย์ และ นนร.  
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์  
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรมของนักเรียนนายร้อย  
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน 
 ๓.๔ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําตําราหรือเอกสารทางวิชาการของอาจารย์ 
 ๓.๕ เพ่ือส่งเสริมการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัยในระดับกองทัพ 

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
๔. เปา้หมาย 

 ๔.๑ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของอาจารย์อย่างน้อย ๕๐ โครงการ 

 ๔.๒ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สกศ.รร.จปร. มีจํานวนโครงงานวิจัยหรือนวัตกรรมของ
นักเรียนนายร้อยอย่างน้อย ๑๒๐ โครงการ 

 ๔.๓ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สกศ.รร.จปร. มีนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอนอย่าง
น้อย ๑๐๐ ผลงาน 

 ๔.๔ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สกศ.รร.จปร. มีจํานวนตําราหรือเอกสารทางวิชาการ 
ที่ได้รับการรับรองคุณภาพอย่างน้อย ๔๐ ผลงาน 

 ๔.๕ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สกศ.รร.จปร. มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เอกสารทาง
วิชาการหรืองานวิจัยในระดับกองทัพ ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างน้อย ๖๐ โครงการ/ผลงาน 

 ๔.๖ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สกศ.รร.จปร. มีการนําผลงาน/โครงการด้านงานวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑๕ โครงการ/ผลงาน 
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 ๔.๗ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สกศ.รร.จปร. มีการนําผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมของ
นักเรียนนายร้อยไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑๐ ผลงาน  
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
๖. การดําเนนิการ/วิธีการ 

 ๖.๑ การดําเนินการในภาพรวม  
 จัดทําเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางในการทําให้การปฏิบัติงานของนักวิจัยและผู้เก่ียวข้องเป็นไปได้

อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น การขอใช้ผลงานวิจัย และการค้นหาโครงการวิจัย แหล่งทุน และแหล่งตีพิมพ์
ผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 ๖.๒ การดําเนินการด้านการสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์  
  ๖.๒.๑ ดําเนินการวิจัยเพ่ือให้ได้มาซึ่งหัวข้อวิจัยที่เป็นที่ต้องการของกองทัพและอยู่ภายใต้

ศักยภาพการดําเนินการของบุคลากรภายใน สกศ.รร.จปร. 
  ๖.๒.๒ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่ตอบ 

สนองความต้องการในการดําเนินภารกิจของสํานักงานวิจัย สกศ.ฯ และการเฝ้าติดตามประสิทธิภาพของการ
ดําเนินการตามตัวบ่งช้ีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ของ สกศ.รร.จปร. 

  ๖.๒.๓ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด/ดูงานด้านการวิจัย กับหน่วยงานที่มีประสบการณ์
ด้านการดําเนินการวิจัย  

 ๖.๒.๔ กําหนดระเบียบที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการ
ดําเนินการวิจัยและการเผยแพร่ เช่น ค่าพิจารณาผลงานสําหรับการเผยแพร่ ค่าลงทะเบียนในการนําผลงาน 
ไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ค่าตอบแทนนักวิจัยเมื่อผลงานได้รับการตีพิมพ์  

 ๖.๓ การดําเนินการด้านการสนับสนุนงานวิจัยของ นนร.  
 ๖.๓.๑ จัดทําระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของ นนร. ที่รวบรวมงานวิจัยที่ผ่านมาของ นนร. 

เพ่ือสนับสนุนการนําไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดต่อไป 
 ๖.๓.๒ จัดหาช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ นนร. ออกไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 

 ๖.๔ การดําเนินการด้านการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน 
 จัดทําระบบฐานข้อมูลนวัตกรรมทางด้านการเรียนการสอน ที่รวบรวมนวัตกรรมต่าง ๆ  

ของ สกศ.ฯ ที่ผ่านมาเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กร 
 ๖.๕ การดําเนินการด้านการส่งเสริมการจัดทําตํารา / เอกสารทางวิชาการ 

 ๖.๕.๑ สนับสนุนให้อาจารย์จัดทําตําราเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
 ๖.๕.๒ ส่งเสริมให้มีการจัดทําสื่อการสอนในรูปอิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ในระบบ e-Leaning 

ของ สกศ.รร.จปร. 
 ๖.๕.๓ จัดให้มีรางวัลสื่อการสอนยอดเย่ียมประจําปีของส่วนการศึกษา 



 หน้าที่ ๑๗๑ ของ ๑๗๖ หน้า 
แผนแม่บทการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙    

 

 ๖.๖ ด้านการส่งเสริมการตีพิมพ์และเผยแพร่เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยในระดับกองทัพ 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ จัดให้มีงบประมาณในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการ
ดําเนินการวิจัยและการเผยแพร่ เช่น ค่าพิจารณาผลงานสําหรับการเผยแพร่ ค่าลงทะเบียนในการนําผลงาน
ไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ ค่าตอบแทนนักวิจัยเมื่อผลงานได้รับการตีพิมพ์  
๗. งบประมาณ 

 ตามท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณจากหน่วยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 

 สกศ.รร.จปร. ดําเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลให ้รร.จปร. ทราบ ทุกสิ้นปี
การศึกษา 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๙.๑ สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัยและการพัฒนา  
 ๙.๒ มผีลการวิจัยและพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการนําไปต่อยอดและใช้งานในระดับกองทัพบก 

ระดับชาติ และนานาชาติ 
 

................................................................ 
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(๗๐) โครงการบริการทางวิชาการ ประกอบ แผนงานการการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ประกอบ  
ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ ประกอบแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร.พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  
๑. หน่วยเจ้าของโครงการ : สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พ่ึงและเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและ
วิชาชีพ เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมสอดคล้อง เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของสังคมชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพ ในการพัฒนาสังคมเรียนรู้
และสังคมความรู้ โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่ สกศ.รร.จปร. จะต้อง
มีบทบาทในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร โดยการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรของหน่วย ให้มีบทบาท
หน้าที่ในการบริการวิชาการแก่สังคมภายนอกท้ังในลักษณะที่เป็นโครงการริเริ่มจากหน่วย หรือการร้องขอ
จากหน่วยงานภายนอก  
๓. วัตถุประสงค ์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของ สกศ.รร.จปร. ได้นําความรู้และผลงานวิชาการที่มี
อยู่อย่างหลากหลายมาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมภายนอก 
 ๓.๒ เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรของ รร.จปร. ได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการอย่างเต็ม
ความสามารถ 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างสถาบัน 
 ๓.๔ เพ่ือสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ รร.จปร. 
๔. เปา้หมาย 
 อาจารย์และบุคลากรของ สกศ.รร.จปร. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาการต่อสาธารณะ ชุมชน  
หรือสังคมภายนอกไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๓๐ ของกําลังพลประเภทอาจารย์ทั้งหมด 
๔. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
๖. การดําเนนิการ 
 ๖.๑ นขต.สกศ.รร.จปร. ส่งแผนงานการบริการวิชาการให้ สกศ.รร.จปร.  
 ๖.๒ สกศ.รร.จปร. รวบรวมแผนและจัดทําแผนในภาพรวม 
 ๖.๓ สกศ.รร.จปร. ดําเนินการตามแผนและให้การสนับสนุนแก่ นขต.สกศ.รร.จปร. เมือ่ได้รับ
การประสาน 
 ๖.๔ สกศ.รร.จปร. รวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานบริการวิชาการทั้งหมด 
 ๖.๕ ประเมินผลแผนงานการดําเนินงานบริการวิชาการพร้อมทั้งสรุปผลการประเมินเพ่ือนําไป
ปรับปรุงและพัฒนา  
๗. งบประมาณ  
 ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเหนือ 
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๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ ประเมินผลจากจํานวนอาจารย์และบุคลากรของ สกศ.รร.จปร. ให้มีกิจกรรมที่ให้บริการต่อ
สาธารณะ ชุมชน หรือสังคมภายนอก 
 ๘.๒ ประเมินผลแผนงานการดําเนินงานบริการวิชาการพร้อมทั้งสรุปผลการประเมินเพ่ือนําไป
ปรับปรุงและพัฒนา  
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ อาจารย์และบุคลากร สกศ.ฯ ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และได้แลกเปลี่ยนความรู้ 
ด้านวิชาการกับสถาบันภายนอก 
 ๙.๒ อาจารย์และบุคลากร สกศ.ฯ ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการท่ีเป็นประโยชน์
แก่ ชุมชนและสังคมภายนอก 
 ๙.๓ ผู้รับบริการวิชาการ ได้รับความรู้ที่หลากหลาย อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้เกิดขึ้นแก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 ๙.๔ เสรมิสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างสถาบัน 
 ๙.๕ เป็นการสร้างช่ือเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ รร.จปร. 
 

................................................................ 
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๒. อํานาจและหน้าที ่
๒.๑ ดําเนินการจัดทําร่างแผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และสําเร็จตามวตัถุประสงค์ 
๒.๒ รายงานความก้าวหน้าและนําเสนอร่างแผนแม่บท ฯ ให้ ผบ.รร.จปร. ทราบ 

  ทั้งนี้ ตัง้แต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
   
    ส่ัง   ณ   วันที่   ๙   กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
       

(ลงช่ือ) พล.ท. ดนัย  มีชูเวท 
           ( ดนัย  มีชูเวท ) 
              ผบ.รร.จปร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- ๒ -
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รายการแจกจา่ย 
แผนแม่บทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 

 
ลําดับ บุคคล/หน่วย ชุดที่ จํานวน 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 
๒๓ 
๒๔ 
๒๕ 
๒๖ 

 ผบ.รร.จปร. 
 รอง ผบ.รร.จปร. (๑) 
 รอง ผบ.รร.จปร. (๒) 
 เสธ.รร.จปร. 
 รอง เสธ.รร.จปร. (๑) 
 รอง เสธ.รร.จปร. (๒) 
 สกศ.รร.จปร. 
 สวท.รร.จปร. 
 กรม นนร.รอ. 
 สบร.รร.จปร. 
 รพ.รร.จปร. 
 กกพ.รร.จปร. 
 กยข.รร.จปร. 
 กกบ.รร.จปร. 
 กกร.รร.จปร. 
 สปค.รร.จปร. 
 กทท.รร.จปร. 
 กสป.รร.จปร. 
 ผหพ.รร.จปร. 
 ผคง.รร.จปร. 
 ผกง.รร.จปร. 
 กพ.ทบ. 
 ยก.ทบ. 
 ยศ.ทบ. 
 สปท. 
 อะไหล ่

๑
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๖ 
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๓๐ 
๓๑ 
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๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๑ 
๙ 

  รวม ๔๐ 
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