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ส่วนท่ี 1 กล่าวท่ัวไป 
1. ขอบเขต  
 แนวทางการดําเนินการตามแผนแม่บท จะยึดถือมูลฐานจากสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าปัจจุบัน โดยพิจารณาจากภารกิจที่จะต้องปฏิบัติในทุกด้าน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาสําคัญและมุ่งไปสู่การใช้งาน และไม่ยึดติดกับหน่วยรับผิดชอบ 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1เพ่ือให้มีแผนหลักและเป็นมาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อย่างต่อเน่ือง 
 2.2 เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน หรือ เป็นกรอบการปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ ของโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาตามที่ต้องการ 
 2.3 เพ่ือใช้ในการควบคุม และตรวจสอบ การดําเนินงานตามแผนงาน งาน โครงการ ที่ได้วางไว้ ให้
ผลงานบรรลุเป้าหมายตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด 

3. นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. 2560-2564 
นโยบายทั่วไป..:..เพ่ือให้การดําเนินการศึกษาของกองทัพบกบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จึงมี
นโยบายทั่วไปให้สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ดําเนินการดังน้ี 
  3.1 นโยบายด้านการบริหารการศึกษา 
   3.1.1ระบบการศึกษาของกองทัพบก เป็นระบบท่ีมีความเช่ือมโยงกับระบบอื่น
ของกองทัพบก ดังน้ัน จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้มีความสอดคล้องกันต้ังแต่ระบบอัตรากําลัง ระบบ
การบริหารงานบุคคล และระบบงบประมาณอย่างบูรณาการ 
   3.1.2การเปิดการศึกษา จะต้องดําเนินการโดยสถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วย
และเหล่าสายวิทยาการ เมื่อได้รับอนุมัติจากกองทัพบก  
   3.1.3แผนงานการศึกษาของกองทัพบก จะจัดทําไว้เป็นรายปีตามความต้องการ
ของสถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก การขอเปิดหลักสูตรและการ
จัดส่งกําลังพลไปศึกษาในหลักสูตรใดๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน
แผนงานการศึกษาประจําปีจะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกองทัพบก  
   3.1.4ให้สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ พิจารณาเปิด
การศึกษาหลักสูตรที่จําเป็น มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก
อย่างแท้จริง ทั้งน้ี ให้พิจารณาวางแผนการจัดการศึกษาไว้ล่วงหน้า 1 ปี และจะต้องดําเนินการโดยอยู่บน
พ้ืนฐานของการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพบก ในขั้นการจัดสรร
งบประมาณประจําปีหากพบว่าหลักสูตรใดมีความซ้ําซ้อนและไม่มีความจําเป็นเร่งด่วน ให้กรมยุทธศึกษา
ทหารบกพิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก 
   3.1.5ให้โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการมุ่งเน้นไปที่การบริหารทรัพยากรที่
มีจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีหน้าที่และนําความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจากหลักสูตรที่เข้ารับการศึกษา ทั้งน้ีทุกหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการศึกษามีการเตรียมการล่วงหน้าให้
มีความพร้อมเพ่ือลดเวลาการศึกษาแบบบรรยาย และนําเวลาท่ีเพ่ิมขึ้นไปใช้ในการฝึกปฏิบัติและทดสอบ
เป็นรายบุคคล 
  3.1.6ให้สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ จัดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาในโรงเรียนหน่วยและเหล่าสาย
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วิทยาการให้สอดคล้องกับกองทัพมิตรประเทศ กับการศึกษาในสถาบันการศึกษาของกองทัพบก ให้
สอดคล้องกับการศึกษาของประเทศ และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และให้มีการจัดทํารายงานเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทั้งน้ี เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพร้อม
รับการตรวจคุณภาพการศึกษาจากหน่วยที่เก่ียวข้อง 
 3.2นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษา 
  3.2.1การจัดส่งกําลังพลไปศึกษาหรือการอนุญาตให้กําลังพลลาไปศึกษาในเวลา
ราชการ ทั้งภายในประเทศและ ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนของทางราชการหรือทุนส่วนตัว ให้ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทัพบก หรือหน่วยเหนือกําหนด ดังน้ี 
   3.2.1.1 การศึกษาในประเทศให้ความสําคัญเร่งด่วนต่อหลักสูตรที่มุ่ง
ตอบสนองต่อภารกิจที่มีความจําเป็นเร่งด่วนของกองทัพบก หลักสูตรหรือสาขาวิชาที่กองทัพบกขาดแคลน
และไม่สามารถผลิตเองได้ และหลักสูตรที่เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยตามลําดับ สําหรับการศึกษาอื่นๆ อาจเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมโดยอยู่บน
พ้ืนฐานความเป็นไปได้ทางด้านงบประมาณ 
   3.2.1.2การศึกษาต่างประเทศให้ดําเนินการให้สอดคล้องกับภาวการณ์
ทางด้านงบประมาณของกองทัพบก โดยมีการจัดลําดับความเร่งด่วนของหลักสูตรที่จะให้กําลังพลไปศึกษา 
ณ ต่างประเทศ ดังน้ี 
    3.2.1.2 (1)หลักสูตรที่ให้ประโยชน์กับกองทัพบกสูงสุด คือ 
เมื่อกําลังพลจบการศึกษาแล้วจะทําประโยชน์ให้กองทัพบกโดยรวม ได้แก่ การเป็นครู อาจารย์ในสถาบัน 
การศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการต่างๆ 
    3.2.1.2 (2) หลักสูตรที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยโดยตรง เช่น 
หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้งานและปรนนิบัติบํารุงยุทโธปกรณ์ของหน่วย หรือต้องใช้ปฏิบัติงานภายในหน่วย 
  3.2.2ส่งเสริมการจัดส่งกําลังพลไปศึกษาด้วยทุนของทางราชการณ ประเทศอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากประเทศที่กองทัพบกจัดส่งไปศึกษาเป็นการประจําอยู่แล้ว ทั้งน้ี ให้มีความหลากหลายใน
สาขาวิชาและสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประเทศน้ันๆ  
  3.2.3ส่งเสริมให้กําลังพลโดยเฉพาะนายทหารสัญญาบัตรสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทุกนาย และส่งเสริมผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับผู้บังคับ
หมวดหรือผู้บังคับกองร้อยให้สําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทั้งระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
โดยใช้เวลานอกราชการหรือในเวลาราชการบางส่วน โดยกองทัพบกจะพิจารณาให้การสนับสนุน
งบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกองทัพบกกําหนด สําหรับพลทหารกองประจําการที่มีวุฒิ
การศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือตํ่ากว่า เมื่อปลดประจําการควรได้รับวุฒิทางการศึกษาสูงขึ้นอีก
หน่ึงระดับ หรือมีความรู้ด้านวิชาชีพสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
  3.2.4ส่งเสริมให้จัดส่งกําลังพลเข้าร่วมฝึกอบรม ประชุมและสัมมนากับหน่วยงานทั้ง
ของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์สําหรับ
นํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบก 
  3.2.5กําลังพลท่ีจะส่งศึกษาหรือลาศึกษาในเวลาราชการท้ังในประเทศ และ
ต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการศึกษาในระดับดีขึ้นไป และเป็นสาขาวิชาที่ตรงตามหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน



แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. 2560-2564

3 

 

ปัจจุบัน โดยให้กรมยุทธศึกษาทหารบกรายงานความก้าวหน้าผู้ที่ทางราชการส่งศึกษา ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศในเวลาราชการถึงกองทัพบกปีละสองครั้ง 
  3.2.6กําลังพลที่ส่งศึกษาหรือลาศึกษาในเวลาราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
จะต้องกลับมารับราชการชดใช้ทุนในทุกกรณีโดยไม่มีการไปช่วยราชการนอกหน่วยทุกกรณี หากมีความ
จําเป็นที่จะต้องไปช่วยราชการนอกหน่วยหรือไปเข้ารับการศึกษาหลักสูตรอ่ืนไม่ให้นับเป็นเวลารับราชการ
ชดใช้ทุน 
 3.3นโยบายด้านการพัฒนาเพื่อความทันสมัย 
  3.3.1ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e..-..learning)..เพ่ือชดเชย
ข้อจํากัดด้านงบประมาณ และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
วิชาพ้ืนฐานหรือวิชาที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และประเมินผลอัตโนมัติแบบออนไลน์ รวมท้ังวิชา
ประกอบ ทั้งน้ีเพ่ือให้กําลังพลทุกนายมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและสนับสนุนให้มีการศึกษา
ตลอดเวลา 
  3.3.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้ ง ด้านวิชาการและด้านคณาจารย์กับ
สถาบันการศึกษาพลเรือนของรัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยการจัดทําข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านวิชาการให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกันอย่างมั่นคง เก้ือกูลและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
อย่างเสมอภาคแห่งศักด์ิและสิทธิด้วยความสมัครใจ ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดทําหลักสูตร การ
ใช้ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการศึกษาร่วมกันและการสนับสนุนทางการศึกษา 
  3.3.3ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับกําลังพลทุกระดับ โดยให้ถือเป็นเกณฑ์ขั้นตํ่าในการผ่านเข้ารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับ
ราชการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป เพ่ือให้กําลังพลมีการศึกษาอยู่ตลอดเวลาตามแหล่งความรู้ที่
สามารถหาได้ทั่วไป อันจะนํามาสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
  3.3.4สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยเพ่ือให้ได้นวัตกรรมใหม่ที่ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยน 
แปลงไป รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนําผลการวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีค้นพบมาใช้ในสถานศึกษาหรือหน่วยที่
เก่ียวข้องมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นก้าวทันต่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 3.4นโยบายด้านหลักสูตรการศึกษา : ให้สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสาย
วิทยาการพัฒนาหลักสูตร ตํารา หลักนิยม ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  และส่งเสริมให้มีการถกแถลงในการเรียนการสอนทุกระดับ เพ่ือระดมความคิดและประสบการณ์
ของผู้เข้ารับการศึกษา ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาบุคลากรของกองทัพบกให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และ
สามารถนํามาใช้ในการวางแผนและแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกต่อไป ดังน้ี   
 3.4.1พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถนําความรู้ ความสามารถที่ได้
จากการศึกษาไปปฏิบัติงานได้จริง ครอบคลุมตลอดย่านการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพบกโดย
กําหนดให้เพ่ิมเป็นวิชาหลักของหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2562 แทนการสอนแทรกในวิชา
ต่างๆ  
 3.4.2ให้สอดแทรกเน้ือหาวิชาที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพบกเข้าไว้ในหลักสูตร ได้แก่ การปลูกฝังอุดมการณ์และความรักชาติ คุณธรรม จริยธรรม หลักธรร
มาภิบาล โดยจัดสรรรายวิชาให้มีความเหมาะสม และไม่กระทบต่อหลักสูตร 
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 3.4.3พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ตํารา หลักนิยม ให้มีความสมบูรณ์และมีความทันสมัย
มากขึ้น โดยให้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี 
 3.4.4ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนโดยให้มีการเตรียมการศึกษาล่วงหน้าทุกหลักสูตร 
สําหรับการศึกษาที่โรงเรียนให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติหรือการศึกษาที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน 
ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561  
 3.4.5ให้สถาบันการศึกษา  โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ จัดการเรียนการ
สอนโดยยึดหลักผู้เข้ารับการศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยให้ดําเนินการในรูปของการศึกษาเป็น
คณะหรือการสอนเชิงอภิปราย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เข้ารับการศึกษา 
หรือระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาด้วยกัน รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยใช้ห้องสมุดที่
กองทัพบกจัดต้ังขึ้นหรือแหล่งข้อมูลอ่ืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้กรมยุทธศึกษาทหารบกกําหนดเกณฑ์
สัดส่วนครู อาจารย์ต่อจํานวนนักเรียนให้มีความชัดเจน หากไม่เพียงพอให้เสนอเร่ืองให้กองทัพบกพิจารณา
แนวทางแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรม 
 3.4.6ปรับปรุงวิธีการประเมินผล วัดผลการศึกษา โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษาทุกนาย
ต้องผ่านการปฏิบัติเป็นรายบุคคลอย่างแท้จริงให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป เพ่ือเป็น
การพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาของกองทัพบกให้สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
สอดคล้องกับการแลกเปลี่ยนผู้เข้ารับการศึกษากับกองทัพมิตรประเทศ ทั้งภายในและภายนอกอาเซียน 
สําหรับหลักสูตรที่ไม่ต้องดําเนินการตามแนวทางนี้ให้กรมยุทธศึกษาทหารบกรวบรวมรายงานให้กองทัพบก
พิจารณา 
 3.4.7การศึกษาดูงานที่กําหนดไว้ในหลักสูตร ให้พิจารณาดําเนินการเฉพาะที่จะสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความประหยัด ทั้งน้ี การศึกษาดูงานในต่างประเทศ จะ
ดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อได้รับนโยบายจากกองทัพบก และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
 3.4.8เน่ืองจากกองทัพบกมีความจําเป็นต้องปิดการศึกษาหลักสูตรเฉพาะหน้าที่และ
หลักสูตรความชํานาญการทางทหารลงเป็นส่วนใหญ่ จึงให้หน่วยต่างๆ ริเริ่มดําเนินการเปิดการเรียนการ
สอนภายในหน่วยขึ้นเอง (Unit School) เพ่ือสอนกําลังพลในหน้าที่เฉพาะและความชํานาญการทางทหาร
ต่างๆ ตามขีดความสามารถที่หน่วยพิจารณาดําเนินการได้ โดยให้บุคลากรในหน่วยที่มีความรู้ความสามารถ
และผ่านการศึกษาอบรมมาแล้ว เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับกําลังพลในหน่วย โดยให้สอดคล้องตาม
หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากกองทัพบก 
 3.5นโยบายด้านครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.5.1ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะการปฏิบัติงาน โดยจัดส่งเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา และศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา หรือองค์กรของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ ณ 
ต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะ และประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยี
ระบบสารสนเทศกับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยจากสายวิทยาการอื่น เพ่ือนํามาใช้พัฒนาปรับปรุงหน่วยงาน
และสถาบันการศึกษาของกองทัพบกให้ทันสมัย  
  3.5.2ให้มีโครงการแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ทหารกับกองทัพมิตรประเทศในอาเซียน 
(ภาษาอังกฤษ) ทั้งในรูปแบบของการสอนประจํารายวิชาหรือการกําหนดห้วงเวลาแลกเปลี่ยน โดยให้เริ่มใน
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการของเหล่า ร., ม., ป. และหลักสูตรหลักประจํา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ก่อน ตามความพร้อมของทุกฝ่าย         
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  3.5.3ให้พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่โดยแยกแนวทางพัฒนาแต่ละประเภทให้มีความชัดเจนระหว่างครู อาจารย์
ทางทหารที่มีลักษณะการหมุนเวียนจากหน่วย กับครู อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจําในสายงานความชํานาญ
เฉพาะ รวมท้ังการแยกการอบรมหลักสูตรครูทหาร สําหรับกําลังพลที่จะบรรจุลงในตําแหน่งครู อาจารย์ 
และระดับผู้บริหาร และการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาสําหรับกําลังพลท่ีปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรทางทหารและหลักสูตรพลเรือน 
  3.5.4สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าบรรจุในตําแหน่งครูและ
อาจารย์ โดยให้พิจารณาจัดต้ังคณะกรรมการระดับกองทัพบกขึ้นเพ่ือคัดเลือกบุคลากรที่มีประสบการณ์ มี
ความสามารถ มีประวัติการทํางาน การศึกษา การนําหน่วย และมีความประพฤติดีของกองทัพภาค 
ตลอดจนหน่วยต่างๆ หมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่เป็นครู อาจารย์ และผู้บังคับหน่วยในสถาบันการศึกษาทุก
ระดับของกองทัพบก รวมทั้งให้พิจารณาหมุนเวียนกําลังพลที่บรรจุในตําแหน่งครู อาจารย์ไปปฏิบัติงานใน
หน้าที่ที่ได้รับคุณสมบัติเพ่ิมเติม และมีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ที่สําคัญ เพ่ือให้มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป 
  3.5.5ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกทุกหน่วย ให้การสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่
ครู อาจารย์ในระยะสั้นตามที่สถานศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการร้องขอ ทั้งในรูปแบบของ
การบรรยาย อาจารย์ประจํากลุ่มในการฝึกภาคสนาม การฝึกปัญหาที่บังคับการ ทั้งน้ีจะต้องไม่กระทบต่อ
ภารกิจสําคัญของหน่วยตามแนวทางที่กองทัพบกกําหนด โดยให้บรรจุความต้องการงบประมาณไว้ใน
แผนการศึกษาประจําปี มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป 
  3.5.6ให้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของตําแหน่งผู้บริหารสายงานการศึกษาทุก
ตําแหน่ง โดยจะต้องผ่านการปฏิบัติงานในตําแหน่งครู อาจารย์ หรือในสายงานการศึกษามาก่อน หรือมี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ 
ตามแนวทางที่กองทัพบกกําหนด โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป 
  3.5.7ส่งเสริม ครู อาจารย์ในสายงานวิชาชีพเฉพาะ ให้มีผลงานทางวิชาการหรือ 
ผลงานทางการวิจัย เพ่ือนําความรู้มาใช้ในการพัฒนาด้านการศึกษาของกองทัพบก 
 3.6นโยบายด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
  3.6.1ดําเนินการประชาสัมพันธ์ต่อบุคคลพลเรือนอย่างต่อเน่ือง และใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือจูงใจให้มีผู้สมัครใจเข้ารับราชการในกองประจําการ และให้
มียอดผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของกองทัพบกทุกประเภทเพ่ิมขึ้น 
  3.6.2การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารของกองทัพบกทุกประเภทต้องเป็นไป
อย่างโปร่งใส ยุติธรรม เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีความพร้อมที่จะศึกษาตาม
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.6.3ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งที่
กําหนดไว้โดยชัดเจน ตําแหน่งใดที่ไม่ระบุหลักสูตรที่จะเข้ารับการศึกษาไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ให้
หน่วยและเหล่าสายวิทยาการที่รับผิดชอบเร่งรัดดําเนินการจัดทําให้แล้วเสร็จ และไม่พิจารณาให้เข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบกต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ยกเว้นหลักสูตรที่มีลักษณะ
การอบรมความรู้ทั่วไป 
  3.6.4ตําแหน่งที่ไม่สามารถกําหนดเหล่าได้ชัดเจน ถือว่าเป็นตําแหน่งอัตราข้าราชการ
พลเรือนกลาโหม จึงไม่มีความจําเป็นต้องเข้ารับการศึกษาหลักสูตรทางทหารซึ่งมีงบประมาณและทรัพยากร

ลับ
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จํากัด ในระหว่างที่รอการเปลี่ยนผ่านไปสู่ตําแหน่งพลเรือนกลาโหม ให้กรมยุทธศึกษาทหารบกจัดการศึกษา
หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ โดยให้เริ่มปฏิบัติต้ังแต่ปีงบประมาณ 2563 
  3.6.5ดําเนินการให้ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสตูรต่างๆ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
รับการศึกษาโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  3.6.6การคัดเลือกกําลังพลเข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้อย่างจริงจัง ตลอดจนต้องสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก และมีความเป็น
ธรรม ทั้งน้ี ภายหลังสําเร็จการศึกษาให้พิจารณาถึงการนําความรู้จากการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
กองทัพบกโดยให้สอดคล้องกับตําแหน่งหน้าที่หรือความรับผิดชอบของผู้สําเร็จการศึกษานั้น 
  3.6.7ให้นําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับช้ันยศมาเป็นส่วนประกอบ 
การพิจารณาความก้าวหน้าในการรับราชการให้เป็นรูปธรรม โดยให้เริ่มมผีลบังคับใช้สําหรับกําลังพลท่ีบรรจุ
ใหม่ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป 
  3.6.8กําลังพลซึ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศมาแล้ว ต้องนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น สร้างแรงจูงใจให้อยู่หน่วยการศึกษาหรือหน่วยที่ต้องใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาในการปฏิบัติงานให้
มากขึ้น รวมท้ังให้พิจารณาหมุนเวียนกําลังพลดังกล่าวไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยอ่ืนๆ ตามแนวทางรับราชการ
ที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล 
 3.7นโยบายด้านอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
  3.7.1เร่งรัดปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งเอกสาร 
ตํารา แนวสอน โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทดลอง การศึกษาทางไกล และห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย สามารถสื่อความหมายและสื่อการสอนได้ดี ตลอดจนให้พิจารณานํา
อุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยพัฒนาและประดิษฐ์ขึ้นของหน่วยต่างๆ มาใช้ในการ
เรียนการสอนให้กว้างขวางย่ิงขึ้น ทั้งน้ี เพ่ืออํานวยความสะดวก สร้างบรรยากาศ และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนให้สูงขึ้น 
  3.7.2พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถใช้งาน ดูแลรักษา และปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่าและคงทน รวมทั้งจัดให้มีระบบการดูแลรักษา และปรนนิบัติบํารุง
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
 3.8นโยบายด้านการสนับสนุนที่นั่งศึกษาแก่ส่วนราชการอ่ืนและมิตรประเทศ 
  3.8.1การจัดสรรที่น่ังศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบกให้แก่เหล่าทัพอ่ืน และ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม และส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนอกสังกัดกระทรวงกลาโหม 
รวมทั้งมิตรประเทศ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในระเบียบกองทัพบกว่าด้วยโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น หรือ
ตามแผนการศึกษาของกองทัพบกประจําปี โดยมีข้อพิจารณาในการกําหนดจํานวนดังน้ี 
   3.8.1.1มีจํานวนใกล้เคียงกับที่น่ังศึกษาที่กองทัพบกได้รับการจัดสรรจาก
เหล่าทัพหรือส่วนราชการหรือประเทศน้ัน 
   3.8.1.2เป็นผู้ที่บรรจุในตําแหน่งซึ่งจะต้องใช้ความรู้จากหลักสูตรในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยตรง  ในกรณีที่ไม่มีผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวให้ระงับที่น่ังศึกษา หรือจัดกําลังพลกองทัพบกเข้ารับ
การศึกษาทดแทน ถึงแม้ว่าจะได้จัดสรรงบประมาณไว้แล้วก็ตาม 
   3.8.1.3เหล่าทัพหรือส่วนราชการหรือประเทศนั้นควรจะมีกําลังพลที่มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักนิยมของกองทัพบกเพ่ือประโยชน์ของกองทัพบกในการประสานงานกับเหล่าทัพ ส่วน
ราชการหรือประเทศน้ันในอนาคต 
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  3 .8 .2กองทัพบกจะรับข้ าราชการจากส่วนราชการนอกกองทัพบก  และนอก
กระทรวงกลาโหม รวมทั้งจากมิตรประเทศเข้าศึกษาก็ต่อเมื่อข้าราชการผู้น้ันมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ใน
แต่ละหลักสูตรโดยอนุโลม  
  3.8.3ข้าราชการจากส่วนราชการนอกกระทรวงกลาโหม(เว้นข้าราชการตํารวจสังกัด
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน) จะเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบกได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บัญชาการทหารบก สําหรับข้าราชการจากมิตรประเทศจะเข้าศึกษาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
  3.8.4การรับข้าราชการจากส่วนราชการนอกกองทัพบกเข้ารับการศึกษาเพ่ิมเติมจากที่น่ัง
ศึกษาซึ่งได้จัดสรรประจําปี จะทําได้เฉพาะกรณีที่มีเหตุผลความจําเป็นอย่างแท้จริง โดยเป็นผู้ที่บรรจุใน
ตําแหน่งที่มีหน้าที่ซึ่งจะต้องใช้ความรู้จากหลักสูตรในการปฏิบัติงานโดยตรง หรือต้องใช้คุณวุฒิหลักสูตร
ตามแนวทางรับราชการและต้องได้รับการอนุมัติจากกองทัพบกก่อน 
 3.9โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
  3.9.1ให้การศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยเพ่ือสําเร็จเป็นนายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ความเป็นนักรบที่ชาญฉลาด” ดังน้ี 
   3.9.1.1เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตรผู้มีลักษณะผู้นําที่ดี มีวินัย มีความ
กล้าหาญ เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพมีอุดมการณ์ในการอุทิศตนเพ่ือชาติและประชาชน 
   3.9.1.2มีความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานในวิชาทหารเหล่าต่างๆ ทั้งทางเทคนิค
และทางยุทธวิธี สามารถเป็นผู้นําการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยกําลังรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3.9.1.3มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ 
ตลอดจนการอุทิศตนเพ่ือความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริง 
   3.9.1.4มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถ
พัฒนาและดํารงความเข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้างให้แก่กําลังพล
ในหน่วยงานของตน รวมท้ังมีจิตสํานึกและสัญชาตญาณในการรบ 
   3.9.1.5มี พ้ืนฐานความรู้ วิทยาการระดับอุดมศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานในฐานะนายทหารสัญญา
บัตรหลักของกองทัพบก และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ 
   3.9.1.6มีความสามารถในการฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
  3.9.2ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับนักเรียนนายร้อยให้มีความเหมาะสม 
ก้าวหน้า ทันสมัย และได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหาร รวมท้ังสอดคล้องกับ
ความต้องการของกองทัพบกตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้มีผลการพัฒนาความรู้
ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ของนักเรียนนายร้อยให้สามารถนํามาใช้งานได้อย่างแท้จริง 
  3.9.3พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือ
เครือข่ายทางวิชาการต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมท้ังให้พิจารณาเปิดการศึกษาหลักสูตรเพ่ือผลิต
บัณฑิตภาคพลเรือนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตลอดจนมีคุณธรรม และมี
คุณลักษณะผู้นํา ทั้งน้ี จะได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายทหารและพลเรือน เพ่ือจะได้เป็นทรัพยากรบุคคลที่
มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติสืบไป   

4.หน้าที่และการจัดองค์กรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
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4.1 ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกําหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพบก กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 มาตรา 29 และอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข 4400 ของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า กําหนดให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีหน้าที่ให้การศึกษา อบรม และ
ดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย มีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
4.2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบก จึงมีหน้าที่ที่สําคัญในการปกครอง
บังคับบัญชานักเรียนนายร้อย ดําเนินการฝึกอบรมและปลูกฝังนิสัย วินัย จิตวิทยาและการนําทหาร พล
ศึกษาวิชาทหารเบ้ืองต้นแก่นักเรียนนายร้อย เพ่ือให้มีลักษณะเป็นนายทหารที่ดีของกองทัพ นอกจากน้ียัง
อํานวยการประสานงานกับเหล่าต่าง ๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินการฝึกสอนวิชาทหารขั้น
พ้ืนฐานทางยุทธวิธีและเทคนิคของเหล่าต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในเหล่าน้ันๆ 
ได้ รวมท้ังให้การศึกษาภาควิชาการขั้นอุดมศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยตามหลักสูตร โดยแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น 6 หน่วยงาน ดังน้ี 
4.2.1 กองบัญชาการ มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน อํานวยการ และบริหารงานให้เป็นไปตามภารกิจของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย  
4.2.2 ส่วนการศึกษา  มีหน้าที่วางแผน อํานวยการ กํากับดูแล ให้การศึกษาขั้นวิทยาการอุดมศึกษาตาม
หลักสูตรแก่นักเรียนนายร้อย 
 4.2.3 ส่วนวิชาทหาร มีหน้าที่วางแผน ดําเนินการ กํากับดูแลการฝึกและการศึกษาวิชาทหารของ
นักเรียนนายร้อยให้เป็นไปตามหลักสูตร   
 4.2.4 กรมนักเรยีนนายร้อยรักษาพระองค์ มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายร้อย ฝึกอบรม
นิสัย วินัย จิตวิทยาและการนําทหาร พลศึกษา และวิชาทหารเบ้ืองต้น  
 4.2.5 ส่วนบริการ มีหน้าที่ดําเนินการสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ในเร่ืองที่เก่ียวกับการพลาธิการ การยุทธโยธา การสรรพาวุธ การขนส่ง การสวัสดิการ การติดต่อสื่อสาร 
การผลิตและการซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์ประจําหน่วย ตลอดจนบริการแรงงานและบริการอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบ   
4.2.6 โรงพยาบาล มีหน้าที่ดําเนินการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลแก่นักเรียนนายร้อย ข้าราชการ  ลูกจ้าง 
ตลอดจนครอบครัว และบุคคลพลเรือนทั่วไป 

 

 

 

 
5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 

วิสัยทัศน์  
“โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางทหารที่ผลิตนายทหาร 
สัญญาบัตรหลักช้ันนําในระดับหมวด เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ” 
 

ปรัชญา รร.จปร. 
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  “เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างผู้นําให้มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติ” 
 

ปณิธาน 
“มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณลักษณะ และขีดความสามารถท่ีกองทัพบกต้องการ และเป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม” 
 

เอกลักษณ์ 
“เป็นสถาบันผลิตนายทหารสญัญาบัตรหลักของกองทัพบก” 

 
อัตลักษณ์ 

“ เป็นสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา ที่มีความเป็นผู้นํา ยึดมั่นอุดมการณ์ เทิดทูน ชาติ ศาสน์กษัตริย์” 
 

พันธกิจ 
จากภารกิจของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตามที่กําหนดไว้ในอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) 
หมายเลข 4400สามารถกําหนดพันธกิจที่ต้องปฏิบัติได้ ดังน้ี 
1. ผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักตรงตามคุณลักษณะที่กองทัพบกต้องการ 
2. เทิดทูนและดํารงไว้ซึ่ง สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
4. สร้างองค์กรความรู้ทางวิชาการ วิชาทหาร การวิจัย และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นําทางทหาร 
5. ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม 
6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านยิมโรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ค่านิยม รร.จปร.  (CRMA) 
Commanders :เป็นผู้นําทหารที่คุณลักษณะผู้นํา 14 ประการได้แก่ 
- มีบุคลิก ลักษณะท่าทางที่สง่างาม(Bearing) 
-รู้จักกาละเทศะ(Tact)  
-ยึดมั่นในความยุติธรรม(Justice)  
- มีความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity) 
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-มีความกล้าหาญ (Courage) 
-มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ (Decisiveness) 
-มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ (Endurance)  
-มีความกระตือรือล้น (Enthusiasm) ในการทํางาน 
-รักการแสวงหาความรู้ (Knowledge) 
-สามารถใช้ประสบการณ์และความรู้ของตนเองในการพินิจพิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  
(Judgment) เหมาะสม  
-มีความคิดริเริ่ม (Initiative) ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  
-ได้รับความไว้วางใจ (Dependability) จากผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 
-เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน (Unselfishness)  
-มีความภักดี (Loyalty) ต่อเพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยงานของตนเอง  
ตลอดจนกองทัพและประเทศชาติ 
Responsibility :มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ พร้อมที่จะเสียสละ 
ความสุขส่วนตัวเพ่ือให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายสําเร็จ 
Modern :มีความรู้เท่าทันโลก ทันสถานการณ์ สามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือให้เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน  
Allegiance : มีความจงรักภักดีพร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคง 

ประเมินสภาพแวดล้อมด้านความม่ันคงในระยะ 5-20 ปี 

1. กล่าวนํา 
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การจัดทําข้อมูลประเมินสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงในระยะ 5-20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศรอบบ้านของไทยที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตและส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์และความม่ันคงของชาติ ทั้ง
จากภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหาร เพ่ือนํามาใช้ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา 
รร.จปร. โดยวางกรอบของการวิเคราะห์บนการสร้างภาพอนาคต (Scenario) ตามแนวโน้มของโลกและ
ภูมิภาค ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต (Global  Trends) รวมทั้ง ใช้กรอบการดําเนินงานด้านข่าวกรองของ
ประชาคมข่าวกรอง และหน่วยงานความม่ันคงที่เก่ียวข้อง ซึ่งสอดรับกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ.
2558 – 2564 ที่มีการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในระยะ 7 ปี และสภาพแวดล้อมด้านความม่ันคง
ของโลกในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ของสํานักงานเลขานุการ คณะที่ปรึกษาการข่าว สํานัก
นายกรัฐมนตรี รวมทั้ง สภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง ประกอบยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กห. (พ.ศ.
2560 – 2579) และส่วนราชการที่เก่ียวข้องในประชาคมข่าวกรอง มาเป็นแนวทางในการประเมิน
สภาพแวดล้อมฉบับน้ี 

 
2. สถานการณ์ทั่วไป 
ในอดีตที่ผ่านมาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับรัฐชาติมักเป็นความขัดแย้งที่เก่ียวข้องกับอธิปไตยที่ต้องใช้

ปฏิบัติการทางทหารเข้าแก้ไขปัญหา อีกทั้งความต้องการทรัพยากรเพ่ือนํามาตอบสนองการพัฒนาประเทศ 
อาจนํามาซึ่งการกระทบกระทั่งหรือแย่งชิงทรัพยากรระหว่างรัฐที่มีชายแดน ติดกัน แต่ด้วยความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ทําให้สามารถยุติข้อขัดแย้งระหว่างประเทศในบางพ้ืนที่ ทั้งน้ี ความซับซ้อนของภัยคุกคาม
ด้านความมั่นคงที่ทุกประเทศต้องเผชิญในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต มีการใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีการพัฒนารูปแบบและวิธีการไปค่อนข้างมาก และมีการขยายขอบเขตข้าม
แนวชายแดนเข้าสู่พ้ืนที่ช้ันในของประเทศรวมทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศ จนขยายตัวกลายเป็นความรุนแรง
มากย่ิงขึ้น ซึ่งแตกต่างจากลักษณะภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในอดีต 

ในห้วง 5-20 ปีข้างหน้า การกระทบกระทั่งกันระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือภัยคุกคามทางทหาร ยังคงเป็น
ปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญของโลกต่อไป โดยเฉพาะรัฐที่มีอาวุธที่มีอํานาจการทําลายล้างสูงในครอบครอง สําหรับ
รูปแบบของสงครามท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต จะมีลักษณะเป็นสงครามแบบผสมผสานระหว่างสงครามตาม
แบบกับสงครามนอกแบบหรือสงครามกองโจรมากขึ้น สําหรับภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหาร มีลักษณะ
แตกต่างกันในปัจจุบัน แต่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของโลก ภูมิภาค และแต่ละประเทศเหมือนกัน 
นอกจากน้ี ภัยคุกคามที่เห็นเด่นชัดในห้วงที่ผ่านมา ได้แก่ บทบาทของชาติมหาอํานาจ ที่ต้องการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติตนในภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต. ด้วยการใช้กลวิธีต่างๆ อีกทั้ง การนําเสนอข้อมูลและบท
วิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศ และการเรียกร้องขององค์การระหว่างประเทศ ต่อประเด็นสถานการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของนานาชาติจะยังคงมีอยู่ และอาจได้รับการตอบรับมากข้ึนนอกจากน้ี การรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สําคัญ ที่อาจนํามาซึ่งผลกระทบด้านลบจากภัยคุกคามข้ามชาติ
รูปแบบต่างๆ ด้วยเช่นกัน 
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3. สภาพแวดล้อมด้านความม่ันคงโลก 
    3.1 บทบาทของประเทศมหาอํานาจและองค์การระหว่างประเทศ 
 3.1.1  สหรัฐฯมุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ใหม่ด้านความมั่นคง 

(Defense Strategic Guidance) ทั้งการป้องปรามเกาหลีเหนือ และการสกัดก้ันอิทธิพลของจีนและรัสเซีย 
สร้างหลักประกันเสรีภาพการเดินเรือในภูมิภาค สหรัฐฯ ได้ดําเนินนโยบายการปรับกําลังโดยให้ความสําคัญ
กับภูมิภาค และแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคมากย่ิงขึ้น รวมทั้ง การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
กับพันธมิตรในสงครามการต่อต้านการก่อการร้าย ควบคู่กับการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยใช้
ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Trans Pacific Economic Partnership – 
TPP) มุ่งกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคในห้วง 5-20 ปีข้างหน้าจะยังแสดงบทบาทนําของโลก
ต่อไป จากการผนึกกําลังกับพันธมิตรในยุโรปและเอเชีย อย่างไรก็ตาม บทบาทดังกล่าว จะถูกท้าทายจาก
ทั้งจีน และรัสเซีย ซึ่งการแข่งขันการขยายอิทธิพลระหว่างสหรัฐฯ กับจีน จะยังคงมีความขัดแย้งที่เห็น
เด่นชัดในประเด็นทะเลจีนใต้ และทะเลจีนตะวันออก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเป็นหน่ึงเดียวกันของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน 

 3.1.2  จีน มุ่งเน้นการพัฒนาบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ 
สนับสนุนแนวคิดระบบการเมืองโลกแบบหลายข้ัวอํานาจ เพ่ือประโยชน์ในการยกสถานะเป็นประเทศ
มหาอํานาจ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ การนําเสนอยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลในศตวรรษที่ 
21 (21st Century Maritime Silk Route Economic Belt) และการก่อต้ังธนาคารเพ่ือการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank-AIIB) เป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยในห้วง 5-20 ปีข้างหน้า จีนจะยังคงเดินหน้า
ผลักดันเป้าหมาย China Dream โดยมีเป้าหมายสําคัญอยู่ที่ปี 2592 ซึ่งจะครบรอบ 100 ปี แห่งการก่อต้ัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกัน ทั้งกับสหรัฐฯ และกับประเทศคู่ขัดแย้งใน
พ้ืนที่อ้างสิทธิ ทั้งน้ี ความชัดเจนและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการปฏิรูปกองทัพ จะทําให้จีนมีศักยภาพทาง
ทหารที่เข้มแข็ง สามารถท้าทายอิทธิพลของสหรัฐฯ ได้ 

 3.1.3  รัสเซีย จากความโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีอวกาศ นิวเคลียร์ และอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนํ้ามัน ปิโตรเลียมและก๊าชธรรมชาติ ประกอบ
กับการดํารงสถานะสมาชิกถาวรคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ทําให้สามารถเพิ่ม
อํานาจต่อรองและยกระดับบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งในห้วง 5-20 ปีข้างหน้า รัสเซียจะมี
บทบาทในเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะศักยภาพด้านพลังงาน ซึ่งประเทศต่างๆ ในเอเชีย ตอ./ต. มีแนวโน้ม
ตอบรับความสัมพันธ์กับรัสเซียในทุกมิติ เพ่ือสร้างสมดุลอํานาจกับประเทศมหาอํานาจอ่ืนในภูมิภาค 
อย่างไรก็ตาม การขยายอิทธิพลของรัสเซียอาจประสบอุปสรรค หากสหรัฐฯ เห็นว่ารัสเซียคุกคาม
ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในภูมิภาค 
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 3.1.4  อินเดีย อินเดียพยายามเสริมสร้างบทบาทระหว่างประเทศ และเร่งดําเนิน
ความสัมพันธ์กับนานาชาติ โดยเน้นผลประโยชน์ด้านความมั่นคงเป็นหลัก รวมทั้ง เพ่ือสร้างการยอมรับใน
สถานะประเทศมหาอํานาจขนาดกลางซึ่งการยกระดับนโยบาย Look East เป็นนโยบาย Act East นับเป็น
การขยายบทบาทมายังเอเชีย ตอ./ต. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร 
เพ่ือดุลอิทธิพลกับประเทศมหาอํานาจอ่ืน ทั้งน้ี ในระยะเวลา 5-20 ปีข้างหน้า คาดว่า อินเดียจะมีเศรษฐกิจ
ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากจีนและสหรัฐฯ ในปี 2568 และจะมีกองทัพที่ เข้มแข็งทันสมัยมากขึ้น 
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะมีความก้าวหน้า ดํารงความสําคัญของนโยบาย Act East และกระชับความ
ร่วมมือกับอาเซียนในทุกด้าน และจะกลายเป็นตัวแสดงสําคัญในการขับเคลื่อนโลกเช่นเดียวกับจีน 

 3.1.5 ญี่ ปุ่น ญี่ ปุ่นยังคงต้องการเพ่ิมบทบาทและมีส่วนร่วมในประชาคมโลก ให้
ความสําคัญต่อการดําเนินนโยบายต่างประเทศกับสหรัฐฯ ในทุกด้าน ส่วนการประกาศใช้กฎหมายความ
มั่นคงฉบับใหม่ของ กกล.ป้องกันตนเองญี่ปุ่น จะเป็นการยกระดับปฏิบัติการทางทหาร ทั้งด้านการป้องกัน
ตนเอง และการให้ความช่วยเหลือ แก่ชาติพันธมิตรที่ใกล้ชิด และเปิดโอกาสให้ญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์
ทางทหารกับสหรัฐฯ ได้มากขึ้น นอกจากน้ียุทธศาสตร์เชิงรุกในการเสริมสร้างสันติภาพในระดับภูมิภาคและ
นานาชาติ (Proactive Pacifism) จะช่วยดํารงสถานะและบทบาทในการเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาค
เอเชีย ตอ./ต. ของญี่ปุ่น โดยในห้วง 2 ทศวรรษข้างหน้า มีแนวโน้มว่าญี่ปุ่นจะมีบทบาทด้านความมั่นคงของ
โลกเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม บทบาทดังกล่าว นอกจากอาจทําให้ญี่ปุ่นถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งโดยไม่จําเป็น ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดปัญหาภายในประเทศ จากการต่อต้านของประชาชน ยังอาจทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซีย จีน และเกาหลีใต้ ในพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อน 

 3.1.6 ออสเตรเลีย ออสเตรเลียจะยังคงมุ่งเน้นเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ 
ในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับสหรัฐฯ และดํารงยุทธศาสตร์ “ออสเตรเลียในศตวรรษ
แห่งเอเชีย” (Australia in the Asian Century) ที่ให้ความสําคัญต่อการมีปฏิสัมพันธ์ในทุกด้านกับภูมิภาค
เอเชียมากขึ้น ออสเตรเลียพยายามเสริมสร้างบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก เพ่ือสื่อถึงความเป็นมหาอํานาจ
ระดับกลาง สามารถดํารงรักษาบทบาทหลักด้านความมั่นคงในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกใต้มาโดยตลอด  
ในห้วง 5-20 ปีต่อจากน้ี ออสเตรเลียจะดํารงบทบาทของตนในภูมิภาค เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมบทบาท
ของตนในเวทีโลก พร้อมทั้งดํารงมาตรการการแก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทางทะเล และจะผนึกกําลัง
กับสหรัฐฯ ในการต่อต้านการก่อการร้าย 

3.2 ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 
            ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ครอบคลุมภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก ซึ่งเป็นพ้ืนที่ภูมิรัฐศาสตร์ที่

เช่ือมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก) เป็นภูมิภาคท่ีเป็นเวทีสําคัญในการแสดงศักยภาพ
ของประเทศมหาอํานาจ การแข่งขันและการช่วงชิงและรักษาผลประโยชน์ของชาติตน ส่ งผลใ ห้ เ กิดการ
เสริมสร้างแสนยานุภาพทางทหาร เพ่ือใช้เป็นพลังอํานาจในการรับมือกับปัญหาข้อพิพาทด้านเขตแดนทาง
ทะเล โดยความขัดแย้งที่เสี่ยงต่อการกระทบกระทั่งระหว่างรัฐ ได้แก่ ปัญหาทะเลจีนใต้ ปัญหาทะเลจีน
ตะวันออก ปัญหาช่องแคบไต้หวัน ปัญหาพิพาทในหมู่เกาะคูริล และปัญหาคาบสมุทรเกาหลี โดยในระยะ 
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5-20 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก จะขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และกลายเป็นตลาด
การค้าและสถานท่ีแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สําคัญ ขณะเดียวกัน จะมีการรวมกลุ่มในภูมิภาค (Regionalism) 
ระหว่างภูมิภาค (Internationalism) และกลุ่มพันธมิตรเฉพาะกิจ (Ad – hoc Coalition) มากขึ้น อย่างไร
ก็ตาม ความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มดังกล่าว จะนํามาซึ่งภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหารต่างๆ 

3.3 ภูมิภาค ตอ.กลาง และแอฟริกา 
 ยังคงมีความขัดแย้งระหว่างศาสนาและเช้ือชาติ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่รัฐบาลกลาง

ยังไม่สามารถสถาปนาอํานาจรัฐได้อย่างเบ็ดเสร็จ หรือเกิดภายในรัฐที่มีปัญหาการแบ่งแยกดินแดน หรือเป็น
การต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลภูมิภาค โดยในระยะเวลา 5-20 ปีน้ี จะยังเป็นภูมิภาคท่ีมี
ความรุนแรง และไร้ระเบียบ ขณะที่แนวความคิดของระบบการปกครองแบบรัฐอิสลาม จะถูกต่อต้านจาก
ชาติตะวันตก อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคแอฟริกาจะกลายเป็นภูมิภาคท่ีน่าสนใจ ทั้งด้านยุทธศาสตร์และการค้า 
โดยเป็นพ้ืนที่ที่หลายประเทศให้ความสําคัญรองจากเอเชียแต่ปัญหาความมั่นคง โดยเฉพาะการก่อการร้าย 
และความรุนแรงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทําให้แอฟริกาประสบปัญหาการพัฒนาที่ล่าช้า ยกเว้นบางประเทศ 
เช่น ไนจีเรีย แอฟริกาใต้ จะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาและเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

3.4 กลุ่ม/องค์การระหว่างประเทศที่สําคัญ 
 3.4.1 สหประชาชาติ (United Nations – UN) ยังคงเป็นองค์กรสําคัญในการแก้ไข

ปัญหาระดับพหุภาคีที่ทุกประเทศให้การยอมรับ ซึ่งการเข้าร่วมในภารกิจต่างๆ ของ UN ได้ช่วยเสริมสร้าง
บทบาทเด่นของแต่ละประเทศในการมีส่วนร่วม เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ต่างๆ และช่วยยกระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 3.4.2 สหภาพยุโรป (European Union – EU) เป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจและเป็น
ตลาดขนาดใหญ่ และเป็นภูมิภาคท่ีมีอํานาจซื้อสูงที่สุดในโลก EU จึงมีบทบาทในการกําหนดทิศทางการค้า
ระหว่างประเทศโดยเป็นผู้นําด้านกฎระเบียบและนโยบายด้านการค้าและที่มิใช่การค้าที่สําคัญของโลก 
อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร อาจทําให้ EU ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือที่จะให้สามารถดํารงสถานภาพการเป็น
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลกต่อไป 

 3.4.3 กลุ่มที่มิใช่รัฐ (Non – State Actors) นับเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสําคัญในการ
เรียกร้องให้มีการปกป้องความมั่นคงของมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ต่างๆ ที่มี
บทบาทแตกต่างกันตามความมุ่งหมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเครือข่ายในทุกประเทศ มีความเช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศ เน้นการนําเสนอข้อมูล การเรียกร้องให้เกิดกระแสกดดันในระดับชาติและระดับนานาประเทศ จน
บางครั้ง ส่งผลกระทบต่อการดําเนิน นโยบายของแต่ละประเทศ นอกจากน้ี กลุ่มที่มิใช่รัฐ ยังรวมถึงกลุ่ม 
ก่อการร้ายต่างๆ และกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่เกิดขึ้นจํานวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคงภายในประเทศน้ันๆ 

 
 4. สภาพแวดล้อมด้านความม่ันคงในภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต. 
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 4.1 ประชาคมอาเซียน 
  การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สําคัญ ที่จะทําให้
อาเซียนมีความเข้มแข็งทางการเมือง ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ และทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึง นํา
อาเซียนไปสู่ภูมิภาคท่ีมีสันติ และมีการแก้ไขข้อพิพาทร่วมกันโดยสันติวิธี แต่จากปัจจัยสภาพแวดล้อมด้าน
ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กอปรกับความต้องการทรัพยากรที่เพ่ิมมากขึ้นของแต่ละประเทศ 
รวมทั้งปัจจัยความขัดแย้งจากความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเล และการขาดความไว้
เน้ือเช่ือใจของแต่ละประเทศที่มีอยู่เดิม ส่งผลให้ภัยคุกคามที่เกิดจากการใช้กําลังทหารยังคงมีอยู่ เพ่ือ
ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ แต่จะมีแนวโน้มลดลง จากความร่วมมือระหว่างประเทศที่เพ่ิม
มากขึ้น ขณะที่ภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหารมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากและรุนแรงขึ้น 
 4.2 สถานการณความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ 
  การยึดมั่นในผลประโยชน์แห่งชาติตน และการพัฒนาส่ิงปลูกสร้างบนเกาะต่างๆ ของ
ประเทศที่อ้างสิทธิในทะเลจีนใต้ เป็นปัจจัยสําคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะการบรรลุ
ข้อตกลงในการกําหนดแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in South China Sea-CoC) ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม นอกจากน้ีการประเมินกําลังและสถานการณ์ที่ผิดพลาด อาจทําให้เกิดการปะทะกันขึ้นโดย
ไม่ได้ต้ังใจ ทั้งน้ี การดําเนินนโยบายของแต่ละประเทศที่อ้างกรรมสิทธ์ิเหนือบริเวณทะเลจีนใต้ และการเข้า
มามีส่วนร่วมของประเทศมหาอํานาจ ภายหลังจากที่ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (PCA) มีคํา
ตัดสินที่เป็นเชิงบวกต่อฟิลิปปินส์ นับเป็นปัจจัยสําคัญต่อสถานการณ์ในระยะ 5-20 ปีข้างหน้า ทั้งความตึง
เครียดที่อาจเกิดขึ้น หรือสถานการณ์ที่อาจผ่อนคลายลง นอกจากน้ี ทะเลจีนใต้จะกลายเป็นพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์ในการช่วงชิงผลประโยชน์ของประเทศท่ีอ้างสิทธิ และประเทศมหาอํานาจ 
 4.3 สถานการณ์ก่อการร้าย 
  การก่อการร้ายจะยังเป็นภัยคุกคามของโลก ที่สามารถขยายเครือข่ายที่ เข้มแข็ง 
ครอบคลุมในทุกภูมิภาคท่ัวโลก เช่นเดียวกับการเพ่ิมขึ้นของผู้ฝักใฝ่อุดมการณ์ใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะการ
ขยายอิทธิพลของกลุ่มรัฐอิสลาม (Islamic State – IS) อีกทั้งมีแนวโน้มว่า การก่อการร้ายจากบุคคลท่ี
เติบโตในประเทศ (Homegrown Terrorism) และการปฏิบัติการในลักษณะของการก่อเหตุโดยลําพัง 
(Lone Wolf) จะมีเพ่ิมขึ้น โดยการก่อการร้ายในอีก 5-20 ปีข้างหน้า จะซับซ้อนมากย่ิงขึ้น มีการ
เปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบและวิธีการ โดยแสวงประโยชน์จากโซเชียลมีเดียในการชักชวนสมาชิกใหม่ และการ
โฆษณาชวนเชื่อ โดยภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต. มีโอกาสเกิดเหตุก่อการร้ายมากขึ้นเช่นกันหลังจากที่มีการ
ประกาศให้พ้ืนที่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เป็นอีกจังหวัดหน่ึงของกลุ่ม IS สําหรับเป้าหมายการก่อการร้าย 
จะมุ่งให้ก่อความเสียหายแก่สถานที่ที่เป็นแหล่งชุมชน และผลประโยชน์ของประเทศตะวันตก เช่น สถานที่
ท่องเที่ยว สถานีขนส่ง สถานบันเทิง อย่างไรก็ตาม ประชาคมโลกจะเพ่ิมความร่วมมือมากขึ้น และเข้มข้นขึ้น 
 4.4 สถานการณ์ประเทศเพื่อนบ้าน 
  4.4.1  กัมพูชา กัมพูชามุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศพันธมิตรและ
มหาอํานาจอย่างใกล้ชิด เพ่ือประโยชน์ด้านการเมือง ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมท้ัง เร่งเสริมสร้าง
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ภาพลักษณ์ในเวทีโลก ทั้งน้ี มีความเป็นไปได้ที่กัมพูชาจะมีการวางกําลังทหารตามแนวชายแดนที่มีความ
ขัดแย้งกับประเทศเพ่ือนบ้านมาก่อนหน้าน้ีเพ่ิมมากขึ้น โดยเน้นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและพ้ืนที่
ที่ควบคุมเส้นทางเข้าสู่พ้ืนที่ด้านในของประเทศอาทิช่องสะงํา ช่องอานม้าช่องจอม ตาเหมือนตาควายช่อง
สายตะกู ช่องอรัญ – ปอยเปต ช่องทางไพลิน และช่องทางบ้านหาดเล็ก นอกจากน้ียังคงมีความเป็นไปได้ที่
จะเกิดความขัดแย้งในระดับไม่รุนแรงไปจนถึงระดับที่รุนแรง ในห้วงระยะเวลาสั้นๆ ในพ้ืนที่จํากัด จาก
ปัญหาเส้นเขตแดนทั้งทางบกและทางทะเลได้ 
  4.4.2  เมียนมา การเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นของเมียนมา
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ รัฐบาลเมียนมาพยายามเร่งแก้ไขปัญหาภายในประเทศ ทั้งความขัดแย้งใน
พ้ืนที่รัฐยะไข่ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และความขัดแย้งกับ ชกน. โดยหากยังไม่สามารถแก้ไข
สถานการณ์ได้ พ้ืนที่ชายแดนไทย – เมียนมา อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว และส่งผลต่อแผนการ
ส่งกลับ ผภร. ของไทย รวมทั้ง ปัญหาการบุกรุกทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ และการลักลอบลําเลียง
ยาเสพติดจากแหล่งผลิตในเมียนมาเข้าสู่ไทย ถึงแม้จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศของไทย 
แต่อาจทําให้การจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมา มีความร่วมมือเพ่ิมขึ้น ส่วนความขัดแย้ง
เรื่องเขตแดนจะเบาบางลง เน่ืองจากทั้งสองประเทศมุ่งเสริมสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน จากความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจตามแนวชายแดน ทั้งน้ี กองทัพเมียนมายังคงมีการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อเพ่ิมอํานาจ
กําลังรบอย่างต่อเน่ือง และการวางกําลังทางทหาร มีจุดประสงค์เพ่ือรักษาภูมิประเทศสําคัญ และความ
ได้เปรียบในการปราบปราม ชกน. 
  4.4.3  สปป.ลาว รัฐบาลมีความมุ่งเน้นในการพัฒนาประเทศ เพ่ือบรรลุเป้าหมายการหลุด
พ้นจากความยากจนในปี 2563 รวมทั้ง การมุ่งไปสู่การเป็นแบตเตอร์รี่แห่งเอเชีย ที่ต้องอาศัยการลงทุน
ขนาดใหญ่จากต่างประเทศ ซึ่งจะทําให้ สปป.ลาว ต้องพ่ึงพาจีนเพ่ิมขึ้น แต่ยังคงดํารงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศกับมิตรประเทศอย่างกว้างขวาง ส่วนการพัฒนากองทัพให้มีความทันสมัย 
ยังคงค่อยเป็นค่อยไป เน่ืองจากข้อจํากัดทางด้านงบประมาณ ขณะเดียวกัน ปัญหาเส้นเขตแดนระหว่างไทย
กับ สปป.ลาว ยังต้องใช้เวลาในการปักปันเขตแดนในหลายพ้ืนที่ รวมถึงพ้ืนที่ดอนในแม่นํ้าโขง แต่จะไม่บาน
ปลายกลายเป็นความขัดแย้งโดยใช้กําลังขนาดใหญ่สําหรับความเคลื่อนไหวของขตล. ในประเทศ อาจทําให้ 
สปป.ลาว ยังมีความหวาดระแวงไทยอยู่บ้าง 

 4.4.4  มาเลเซีย มาเลเซียดํารงการขยายบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งด้านการเมือง
และการทหารรัฐบาลสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ แต่ความมั่นคงภายในประเทศเร่ิมถูกท้าทาย 
จากความเคารพในความแตกต่างระหว่างศาสนาในประเทศมีแนวโน้มลดลง ขณะที่กระแสของแนวคิด
อนุรักษ์นิยมทางศาสนาอิสลามมีความเข้มข้นขึ้น อีกทั้งการขยายอิทธิพลของกลุ่มก่อการร้าย IS มีแนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลดํารงการชูบทบาทเป็นประเทศผู้นําปกป้องสิทธิชาวมุสลิมชนกลุ่ม
น้อยในภูมิภาค ส่วนความสัมพันธ์กับไทยมีความใกล้ชิด มีการขับเคลื่อนกลไกทวิภาคีให้มีความคืบหน้า เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ และสนับสนุนแนวทางการแก้ไขสถานการณ์ความไม่สงบใน จชต. แต่ยังดํารง
นโยบายบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อไทย เช่น ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์
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ภายในประเทศมาเลเซียได้รับผลกระทบจากกลุ่ม IS เพ่ิมมากขึ้น รัฐบาลอาจต้องให้ความสําคัญในการแก้ไข
ปัญหาความม่ันคงภายในประเทศเป็นหลัก และอาจส่งผลกระทบต่อการเจรจาสันติสุข  สําหรับปัญหาพ้ืนที่
ชายแดนไทย – มาเลเซีย น่าจะหมดไป จากการจัดทําหลักเขตแดนที่มีความคืบหน้าตามลําดับ (รวมถึง
แผนการสร้างร้ัวชายแดนในบางพ้ืนที่) แต่จะยังเผชิญกับปัญหาภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหาร ซึ่งมีวิวัฒนาการ
เพ่ิมมากขึ้น 

 4.4.5  เวียดนาม พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและรัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ และมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพให้เกิดขึ้นภายในสังคม ซึ่งเป็น
นโยบายที่จะทําให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งและได้รับการยอมรับจากประชาชนต่อไปในอนาคต ขณะท่ีปัญหา
ขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้จะทําให้เวียดนามเร่งพัฒนากําลังทางเรือและอากาศนาวี ควบคู่การดําเนิน
นโยบายการทูตเชิงรุก เพ่ือสร้างพันธมิตรและดึงประเทศมหาอํานาจอ่ืนเข้ามาดุลอิทธิพลกับจีน ทั้งน้ี การ
ดํารงรักษาอิทธิพลและขยายความสัมพันธ์พิเศษกับกัมพูชาและ สปป.ลาว อาจส่งผลกระทบต่อพลังอํานาจ
ทางทหาร หากไทยมีความขัดแย้งกับทั้งกัมพูชาและ สปป.ลาว ส่วนการเพ่ิมศักยภาพกําลังทางเรือของ
เวียดนาม อาจส่งผลต่อความม่ันคงทางทะเล โดยเฉพาะ ในพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลกับไทยด้วย
เช่นกัน 

 
5.   สภาพแวดล้อมด้านความม่ันคงภายในประเทศ 
      5.1 ปัญหาในพ้ืนที่ จชต. ในอีก 5-20 ปีข้างหน้าปัญหา จชต. จะเปลี่ยนรูปแบบโดยการก่อเหตุ

จากการใช้ความรุนแรงของ ผกร. จะลดลง การก่อเหตุจะมีวัตถุประสงค์เพ่ือดํารงสภาพความรุนแรงในพ้ืนที่
ให้คงอยู่ความเคลื่อนไหวใหม่ที่เกิดขึ้น จะเป็นงานขับเคลื่อนทางการเมืองที่สอดรับกันของภาคประชาสังคม 
(CSO) องค์การระหว่างประเทศ (IGO) และองค์การพัฒนาเอกชน (NGO) ที่มีแนวความคิดสอดคล้องกับ 
ผกร. หรือสนับสนุนการทํางานของ ผกร. ฐานการเคลื่อนไหวท่ีสําคัญจะเป็นเยาวชนในพ้ืนที่ ที่ถูกฝึก และ
อบรม โดยองค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง โดยใช้ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิการ
กําหนดใจตนเอง (Self – Determination) และการขัดแย้งกันด้วยอาวุธ (Armed Conflict) เพ่ือแสดงให้
เห็นว่า สถานการณ์ใน จชต. จําเป็นจะต้องได้รับการพิจารณาภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 
ขณะที่สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพ้ืนที่จะยังคงมีความเช่ือมโยงกับปัญหาภัยแทรกซ้อนอ่ืนๆ 

     5.2  ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นปัญหาที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่เข้มข้นขึ้นการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน และองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีอย่างเสรีจะเอ้ือให้สามารถประกอบอาชญากรรมในรูปแบบและช่องทางใหม่ๆ ที่แยบยลมากขึ้น 

     5.3  ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ ในห้วงเวลาจะยังคงเป็นปัญหาที่มีความ
รุนแรงเน่ืองจากมักมีความเช่ือมโยงกับปัญหาอ่ืนๆ อาทิ การก่อการร้าย ทําให้ไทยยังคงมีความเสี่ยงที่นานา
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ จะจัดให้ไทยอยู่ในบัญชีกลุ่มประเทศที่ดําเนินไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลซึ่งประเด็นน้ีได้กลายเป็นจุดอ่อนของไทย ที่ต่างชาติจะดํารงการกดดันให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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     5.4  ปัญหาที่เกิดจากความไม่มั่นคงในเกาหลีเหนือ ที่ยังไม่มีแนวโน้มจะเกิดความสงบใน
ระยะเวลาอันใกล้น้ี ได้ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและไทยหลายประการ โดยเฉพาะการปฏิบัติตามมติ
สหประชาชาติ ในการตรวจสอบการนําเข้า –ส่งออก สินค้าเก่ียวกับอาวุธที่มีอํานาจทําลายล้างสูงของเกาหลี
เหนือ และที่สําคัญการอพยพของชาวเกาหลีเหนือ ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ทําให้ไทยได้กลายเป็นเส้นทางผ่าน
หรือเป็นสถานที่พักพิง ก่อนลี้ภัยทางการเมือง ไปยังกลุ่มประเทศที่สาม 

     5.5  ปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งในรัฐยะไข่ เมียนมา (ชาวโรฮีนจา) และในเขตปกครอง
ตนเองซินเจียงของจีน (ชาวอุยกูร์) เป็นประเด็นปัญหาการลักลอบเข้าไทยตามแนวชายแดน เพ่ือลักลอบเข้า
มาเลเซีย และประเทศที่สามโดยอาศัยบริการเครือข่ายนําพาผู้ลักลอบเข้าเมืองตลอดเส้นทาง ซึ่งทําให้ไทย
ถูกเฝ้ามองด้านการปฏิบัติและสุ่มเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชน อาจถูกกดดันทั้งจากกลุ่มองค์กรใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการดําเนินนโยบายต่อผู้อพยพดังกล่าวของทางการไทย ยังคงเกิดความเสี่ยงต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

     5.6  อาชญากรรมไซเบอร์   ถือเป็นภัยคุกคามที่นานาชาติให้ความสําคัญ จึงมีความเป็นไปได้ที่
การโจมตีทางไซเบอร์จะเป็นส่วนหน่ึงของสมรภูมิการรบในอนาคต และที่สําคัญ กลุ่มก่อการร้ายได้มีการใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทั้งการเผยแพร่อุดมการณ์และ
แนวคิดสุดโต่ง การแสวงหาสมาชิกใหม่ และการเรียกร้องให้เกิดกระแสต่อต้านรัฐบาลใดรัฐบาลหน่ึง เป็นต้น 
โดยในอนาคต หลายประเทศในภูมิภาค รวมทั้งไทย อาจถูกใช้เป็นฐานในการโจมตีประเทศอ่ืน ๆ มากขึ้น 

     5.7  ปัญหายาเสพติด   มีการระบาดครอบคลุมไปทั่วภูมิภาคเอเชีย ตอ./ต. มีการขยายตัว
รวดเร็วมีความเช่ือมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติอ่ืนๆ ด้วยเครือข่ายที่มุ่งหาช่องว่างของกฎหมายในการ
ลักลอบค้าและขนส่ง สําหรับ สถานการณ์ในไทย การค้ายาเสพติดยังคงมีความรุนแรง เน่ืองจากไทยต้ังอยู่
ใกล้เคียงกับแหล่งผลิตยาเสพติดและเป็นเส้นทางลําเลียงผ่านไปยังจากจีน สปป.ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย 

     5.8   ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  จากความต้องการพัฒนาประเทศ เช่นป่าไม้ 
และพลังงานส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง และอาจเกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงของ
ชาติ โดยในส่วนของกองทัพอาจส่งผลประทบต่อระบบการส่งกําลังบํารุง นอกจากน้ี การขาดการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิปัญหาหมอกควันจากไฟป่า โดยปัญหาสิ่งแวดล้อมยังอาจเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการเกิดภาวะโลกร้อนในห้วงที่ผ่านมาและอาจเกิดรุนแรงมากย่ิงขึ้นในอนาคต 

     5.9   ภัยพิบัติธรรมชาติ เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเวลาไม่ก่ีปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจมีผลเก่ียวเน่ืองจาก
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สําหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบ
ในภาพรวมมากที่สุด คืออุทกภัยและภัยแล้ง และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นในแต่ละปี 

     5.10   ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง จากความเช่ือมโยงในศตวรรษที่ 21 มี
ความสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้เช้ือโรคแพร่กระจายได้ในระยะเวลาอันสั้น เช่น โรคซาร์ เมอร์ส ซิกา และ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุต่างๆ โดยในอนาคต คาดว่า จะมีโรคระบาดสายพันธ์ต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น 
ทั้งน้ี ส่วนหน่ึงของโรคระบาดเป็นภัยคุกคามที่แฝงตัวมากับแรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองด้วย
เช่นกัน 
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5.11 ปัญหาเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยอาศัยการส่งออกเป็นรายได้สําคัญ จึงต้องพ่ึงพา
เศรษฐกิจภายนอกประเทศ จึงมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ทั้งน้ี แนวโน้มการเปลี่ยน
ผ่านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบหลายข้ัวอํานาจ ที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกย้ายจากชาติตะวันตกไปยังเอเชีย 
อาจทําให้ไทยมีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวด้วย 

     5.12   ปัญหาสังคมผู้สูงวัย ในห้วง 5-20 ปีข้างหน้าน้ี ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประเด็นท้า
ทายท่ีจะตามมา คือ ประชากรวัยแรงงานลดลง และจะส่งผลต่อเน่ืองให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากร
มากขึ้น จากการขาดแคลนแรงงาน โดยภาครัฐและภาคครัวเรือนจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในด้านสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ นอกจากน้ี 

     5.13  ในส่วนของภัยคุกคามอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความรักและความสามัคคีของ
คนในชาติในห้วงหลายปีที่ผ่านมา ได้แก่ ความแตกแยกทางความคิดอย่างกว้างขวางในสังคมไทยที่ยืดเย้ือ
ยาวนาน ท่ามกลางสภาพความขัดแย้งในปัจจุบัน ที่แต่ละฝ่ายยังคงยึดมั่นอยู่ในจุดยืนของตนเอง นอกจากน้ี 
กระแสการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ยังคงมีอยู่ และต้องเฝ้าติดตาม ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลมีการติดตาม
และบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในประเทศ แต่ภายนอกประเทศท่ีกฎหมายของไทยไม่
สามารถบังคับใช้ได้ จึงยังคงปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ละเมิดสถาบันฯ 

6.   บทสรุป 
จากการประเมินสภาพแวดล้อมของโลกในอนาคตอีก 5-20 ปีข้างหน้าพบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะ

เกิดภาพอนาคตอย่างน้อย 4 รูปแบบ ได้แก่ 
      1) กระแสโลกาภิวัฒน์จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยแรงขับเคลื่อนจากตัวแสดงใหม่ที่นํา

โดยจีนและอาจรวมถึงรัสเซียและอินเดีย ภูมิภาคเอเชียจะเป็นภูมิภาคที่ยังมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ซึ่ง
อาจเป็นหัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก แต่กลุ่มประเทศตะวันตกยังคงเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจหลายด้าน 
และมีบทบาทนําในการกําหนดมาตรฐาน และนโยบายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

      2) การเมืองโลกจะประกอบด้วยหลายขั้วอํานาจ แต่สหรัฐฯ จะยังคงสามารถดํารงบทบาทไว้
ได้ แม้ว่าจะถูกท้าทายจากจีนและรัฐเซีย ความเข้มแข็งทั้งด้านการทหาร เศรษฐกิจ และการเป็นผู้นํา
เทคโนโลยีใหม่ๆ และพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานได้มากขึ้น ทําให้สหรัฐฯ สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

            3) การเมืองอิสลามจะยังคงมีบทบาทในการเมืองโลกต่อไป โดยเฉพาะการกําเนิดของ
ขบวนการอิสลามที่ต้องการร้ือฟ้ืนความย่ิงใหญ่ของอาณาจักรอิสลามที่เคยย่ิงใหญ่ในอดีตนานกว่า 1,800 ปี 
การเกิดขึ้นของกลุ่ม IS ช้ีให้เห็นว่า ขบวนการอิสลามโดยเฉพาะใน ตอ.กลาง ต้องการเผยแพร่แนวคิดน้ี
ออกไป แม้ว่าจะถูกต่อต้านจากประเทศตะวันตก 

            4) ประเด็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่จะเป็นวาระแห่งชาติของหลายประเทศ เน่ืองจาก
ความมั่นคงรูปแบบใหม่ได้ขยายรวมถึงความม่ังคงด้านต่างๆ เช่น ความมั่งคงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ตลอดจนความมั่นคง ของมนุษย์ 
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ในภาพรวม การแข่งขันกันขยายอิทธิพลของประเทศมหาอํานาจในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านของไทย
จะมีมากขึ้น ในรูปแบบของความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านการพัฒนาประเทศ และด้าน
การทหารซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้กองทัพประเทศเพ่ือนบ้านมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาขีด
ความสามารถของ ทบ.ประเทศเพ่ือนบ้าน และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จะให้ความสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอาวุธยุทโธปกรณ์ และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจะมีมากข้ึน เพ่ือเสริมสร้างอํานาจ
กําลังรบ เช่น การใช้อากาศยานไร้คนขับ ในการตรวจภูมิประเทศ การลาดตระเวน เป็นต้น ทั้งจากการ
จัดหา และการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ(อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ) อีกทั้งการพัฒนาเพ่ือรับรอง
และต่อต้านภัยคุกคามทางไซเบอร์จะมีการให้ความสําคัญมากขึ้นเช่นกัน เหล่าน้ี แสดงให้เห็นถึง การนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในสมรภูมิการรบ นอกจากน้ี ทบ. ของแต่ละประเทศจะยังคงเป็นหน่วยงานสําคัญในการ
ปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม โดยเฉพาะภัยคุกคามที่มีความเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายซับซ้อน มี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และวิธีการตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่าง ทบ.ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จะมีเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นภัยคุกคามที่แต่ละประเทศได้รับ
ผลกระทบร่วมกัน 

ปัญหาและความท้าทาย ที่ กองทัพ จะต้องเผชิญ จากการประเมินสภาพแวดล้อมด้านความมั่งคง
ในระยะ 5-20 ปี ข้างหน้า มีดังน้ี 
 6.1  การแข่งขันกันขยายอิทธิพลของชาติมหาอํานาจในภูมิภาค และปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในภูมิภาค ทบ. จะต้องดําเนินนโยบายทางการทูตฝ่ายทหารด้วยความสุขุมรอบคอบ เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
 6.2  การเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC) ที่เข้มแข็ง จะทําให้ ทบ.กลุ่ม
ประเทศอาเซียนสามารถแสดงบทบาทมากข้ึน ทั้งในเวทีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ทบ. ต้องดํารง
การแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์และความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศในภูมิภาคไว้อย่างแน่นแฟ้น ซึ่งจะช่วย
เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นต่อไทย รวมทั้ง ช่วยเสริมสร้างอํานาจต่อรองในเวทีการเมืองระหว่าง
ประเทศได้เป็นอย่างดี 
 6.3  จากการพัฒนาศักยภาพกองทัพของแต่ละประเทศ ทบ. มีความจําเป็นต้องพัฒนาขีด
ความสามารถของอาวุธยุทโธปกรณ์ให้มีพลังอํานาจทางทหาร เพ่ือเป็นพลังในการดํารงรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ รวมทั้งสนับสนุนในการเจรจาต่อรองให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ 
 6.4  บริหารจัดการการใช้พลังอํานาจทางทหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบ
ต่างๆ ที่ ทบ. มีส่วนร่วมสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาเพ่ือไม่ให้เกิดข้อจํากัดในการปฏิบัติภารกิจหลักใน
การป้องกันประเทศ 
 6.5  มีกําลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางทหาร ในการป้องกัน
ประเทศเสริมสร้างความพร้อมของบุคลากร ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทางทหารที่จะเกิดขึ้นตามลําดับความเร่งด่วน ได้แก่ ด้านตะวันออก ด้านตะวันตก และด้านใต้ รวมท้ัง ภัย
คุกคามที่ไม่ใช่ทางทหารและส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนชาวไทย ดังน้ี 
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 6.5.1  ด้านทิศตะวันออก 
  6.5.1.1   ภัยคุกคามทางทหาร การที่ประเทศเพ่ือนบ้านด้านตะวันออก มุ่งเน้นพัฒนา
กําลังทางบกและทางทะเล เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินตามแนวชายแดน อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
ไทยและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่จํากัด ในระดับไม่รุนแรงไปจนถึงระดับที่รุนแรง ใน
ห้วงระยะเวลาสั้นๆ ทั้งน้ี การดํารงรักษาความสัมพันธ์พิเศษระหว่างกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านด้านทิศ
ตะวันออกของไทย อาจส่งผลกระทบต่อพลังอํานาจทางทหาร หากไทยมีความขัดแย้งกับชาติใดชาติหน่ึง
ของประเทศเพ่ือนบ้านด้านทิศตะวันออก 
  6.5.1.2  ภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหาร จากยุทธศาสตร์การป้องกันพ้ืนที่ตามแนวชายแดน
ของประเทศเพ่ือนบ้านด้านทิศตะวันออกและปัจจัยการเจริญเติบโตของการค้าขายแนวชายแดน จะทําให้มี
ขยายตัวของชุมชนประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวชายแดนมากข้ึน และจะสร้างโอกาสในการควบคุมพ้ืนที่ 
รวมทั้งความได้เปรียบในการปักปันเขตแดน การเข้าถึงความเจริญทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้มีการขยายตัวของ
อาชญากรรมข้ามชาติประเภทต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 
 6.5.2  ด้านทิศตะวันตก 
  6.5.2.1  ภัยคุกคามทางทหาร การพัฒนากองทัพของประเทศเพ่ือนบ้านด้านทิศตะวันตก
อย่างต่อเน่ือง จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพกองทัพให้มีความใกล้เคียงกับไทย และการวางกําลังทางทหารใน
ระยะต่อไปมีจุดประสงค์เพ่ือรักษาภูมิประเทศสําคัญ และความได้เปรียบในการปราบปราม ชกน. อย่างไรก็
ตาม การจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดนร่วมระหว่างสองประเทศ จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือเพ่ิมขึ้น และความ
ขัดแย้งเรื่องเขตแดนจะเบาบางลง 
  6.5.2.2 ภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหาร  พ้ืนที่ชายแดนไทยด้านทิศตะวันตก จะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาภายในของประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ปัญหา ชกน. และความขัดแย้งทางศาสนา อาจ
ทําให้มีผู้อพยพหลบหนีเข้ามายังเขตไทย ส่งผลต่อกระบวนการในการส่งกลับ ผภร. ตามพ้ืนที่พักพิงช่ัวคราว
ในไทย ส่วนปัญหาการบุกรุกทําลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ และการลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากแหล่ง
ผลิตในพ้ืนที่เข้าสู่ไทยตลอดแนวชายแดน จะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงภายในประเทศของไทยอย่างเล่ียง
ไม่ได้ 
 
 
 6.5.3  ด้านทิศใต้ 
  6.5.3.1  ภัยคุกคามทางทหาร ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านน่าจะหมดไปจากการ
จัดทําหลักเขตแดนที่มีความคืบหน้าตามลําดับ รวมทั้งการใช้กลไกการเจรจาต่างๆ และความสัมพันธ์ที่ดีของ
ทั้งสองประเทศ อีกทั้งยังไม่มีแนวโน้มที่ปรากฏชัดเจนต่อความขัดแย้งที่จะนําไปสู่การใช้กําลังทางทหาร 
โดยเฉพาะกําลังทางบก 
  6.5.3.2  ภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหาร  ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบต่างๆ ตามแนว
ชายแดนด้านใต้ของไทยจะยังคงมีอยู่ เช่น การค้ามนุษย์ การลักลอบลําเลียงผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ
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และยาเสพติด การลักลอบเข้าเขตไทยของกลุ่มก่อการร้าย ปัญหาบุคคลสองสัญชาติ รวมท้ังในกรณีที่
สถานการณ์การพูดคุยเพ่ือสันติสุขยังไม่ดีขึ้น ประเทศเพ่ือนบ้านอาจแสวงหา/เพ่ิมบทบาทการแก้ไข
สถานการณ์ความไม่สงบใน จชต.มากย่ิงขึ้น 
 6.5.4  จากสถานการณ์ชายแดนไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ภัยคุกคามทางทหารมีแนวโน้มพัฒนา
ไปในแนวทางที่ดีขึ้น ส่วนภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหารจะยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้ช่วยส่งเสริมให้แต่ละประเทศมีความร่วมมือระหว่างกันเพ่ิมขึ้น ซึ่งประเทศต่างๆ จะมีทางเลือกใน
การแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนมากขึ้น โดยในระยะ 5-20 ปีต่อจากน้ี ทบ. ความเตรียมการรับมือกับภัย
คุกคามที่ไม่ใช่ทางทหารตามการประเมินสภาพแวดลอ้มด้านความมั่นคง ตามลําดับ ดังน้ี 
  6.5.4.1  ปัญหาในพ้ืนที่ จชต. 
  6.5.4.2  ปัญหาการเมือง/ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด 
  6.5.4.3อาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการค้ามนุษย์ที่ดําเนินการในลักษณะการอพยพ
เข้าเมืองผิดกฎหมายและการลักลําเลียงผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 
  6.5.4.4การก่อการร้าย 
  6.5.4.5ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
  6.5.4.6ยาเสพติด 
  6.5.4.7ปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติ 
  6.5.4.8ปัญหาด้านพลังงานและทรัพยากร 
  6.5.4.9ปัญหาโรคระบาด 
  6.5.4.10  ปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 
 
 
   
 ส่วนท่ี3 การประเมินสภาพแวดล้อม ของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
 
จุดแข็ง (Strength) 
        1) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มี พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เป็นผู้บัญชาการพิเศษ รร.จปร. และ ทรงเสด็จฯ ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน นนร. เป็นการ
ประจําในทุก ๆ เดือน  
2) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาทางทหารเพียงแห่งเดียวที่ผลิตนายทหารสัญญา
บัตรหลักของกองทัพบก 
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3) การจัดการเรียนการสอน และการฝึกของนักเรียนนายร้อย โดยส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหารและกรม
นักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ เป็นแนวทางที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ยังผลให้โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าประสบความสําเร็จในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก อันเป็นที่ยอมรับ และ
เป็นหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป 
4) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีโครงการสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริตลอดจน
โครงการและกิจกรรมเพ่ือชุมชนเป็นจํานวนมาก  
5) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพ้ืนที่กว้างขวาง มีภูมิทัศน์และความเป็นธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   อาคารสถานที่ของโรงเรียน ได้รับการตกแต่งและดูแลรักษาให้สะอาด ถูก
สุขลักษณะ  
6) มีการประเมินการปฏิบัติงานทุกระดับตามสายงานการบังคับบัญชาอย่างเข้มข้น รวมถึงมีผลการ 
ตรวจการประกันคุณภาพการศีกษาจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกอยู่ในระดับดี อย่างต่อเน่ือง 
7) มีกฏ ข้อบังคับ และระเบียบ ที่ชัดเจน รวมถึงมีสภาสถาบัน  มีคณะกรรมการบริหารสถาบันที่มีความรู้ 
ความสามารถในการบริหารสถาบันเป็นไปตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถาบัน  และมีการดําเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง 
8) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีระบบการวางแผนในการผลิตนักเรียนนายร้อยเข้าเรียน 
ตามสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก 
9) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีแบบสํารวจที่ดีและละเอียด ครอบคลุมทุกสาขาวิชาสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในบรรจุอัตรากําลังของกองทัพที่ตรงกับความต้องการได้รับนายทหารที่มีความรู้
ความสามารถทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน  อันก่อให้เกิดการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ  
10) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีการดําเนินกิจกรรมสําคัญของชาติด้านการพัฒนา ด้านอุดมการณ์ 
เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายและมีจํานวนมากอย่างต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน ซึ่ง
เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สถาบันการศึกษาอ่ืน 
11)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีทรัพยากรสนับสนุนการฝึกอย่างเพียงพอ  และมีความทันสมัย   
12)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  มีบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิในหลายด้านเป็นที่ยอมรับของสถาบัน
ภายนอก  และได้นําความรู้หลักของสถาบันไปใช้ในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
13)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าให้ความสําคัญกับการสร้างผลงานวิจัย  
 
 
 
จุดอ่อน (Weaknesse) 
1)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าถูกกําหนดโดยระเบียบ กฎเกณฑ์ ให้จัดการเรียนการสอนทางวิชาการ
ในส่วนการศึกษาให้ทัดเทียมกับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  และต้องจัดการเรียนการสอนการฝึกวิชา
ทหาร การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นําให้กับนักเรียนนายร้อย ให้เป็นไปตามความต้องการของเหล่าทหารต่าง 
ๆ อีกด้วย โดยใช้ระยะเวลา5 ปี  นับว่าเป็นภาระงานที่สร้างความกดดันให้กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะ
กับนักเรียนนายร้อย ซึ่งจะขาดเวลาที่จะใช้ในการศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
ประกอบกับความกดดันที่อาจทําให้การเรียนการสอน การฝึกวิชาทหาร ขาดความลุ่มลึก  
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2)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไม่มีหน่วยงานท่ีดูแลเรื่องงานวิจัยโดยตรง เพ่ือเป็นการผลักดันให้
อาจารย์สร้างผลงานวิจัยและวิชาการมากขึ้น ควรที่จะมีการกําหนดให้มีหน่วยงานท่ีดูแลโดยตรง และมี
อัตรากําลังรองรับหน่วยงานดังกล่าว 
3)อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค มีความทรุดโทรมต้องใช้งบประมาณจํานวนมากในการซ่อมแซม
บํารุงรักษา 
4) การบริหารกําลังพลยังขาดประสิทธิภาพ เช่นการคัดเลือกนายทหารปกครอง และการบรรจุกําลัง 
พลในส่วนต่างๆ ให้ตรงกับการปฏิบัติงานในภารกิจที่ได้รับมอบ 
5) เน่ืองจาก นนร. ต้องเรียนทั้งวิชาการ การฝึกศึกษาวิชาทหาร และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นําในเวลา
เดียวกัน ทําให้ต้องมีการบริหารเวลาการศึกษาให้มีคุณลักษณะให้ครบถ้วน จึงไม่สามารถจัดการฝึก 
การศึกษาทางทหารและบางสาขาวิชาที่จําเป็นตามที่วิทยาลัยการทหารต่างประเทศมีการจัดการเรียน การ
สอน เช่น เศรษฐศาสตร์ด้านความมั่นคง อาวุธชีวภาพ  ความมั่นคงทางอาหาร หรือความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เป็นต้น  
6)โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้าควรส่งเสริมการนําผลงานวิจัยของอาจารย์ไปสู่การบริการวิชาการ 
ให้มากขึ้น ทั้งที่เก่ียวข้องกับกองทัพ และการพัฒนาสังคม 
7) ควรส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ในส่วนวิชาทหารและกองจิตวิทยาและการนําทหาร ผลิตผลงานทางวิชาการ
ให้มากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านMilitary Science 
8) ควรทําวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการท่ีเป็นจุดแข็ง (จุดเด่นของ รร.จปร.) โดยเฉพาะอย่างย่ิง งานวิจัย 
/ งานวิชาการด้านหลักการ 
 
โอกาส (Opportunity) 
1)เพื่อรองรับความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมควรพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ให้
สอดคล้องมากย่ิงขึ้น  
2)ความสัมพันธ์อันดีด้านการเมืองระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่าง โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า กับโรงเรียนทหารของแต่ละประเทศ 
3) การได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกทําให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีโอกาสในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถเลือกบุคคลที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นนักเรียนนายร้อยได้ 
4)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สามารถสร้างเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานด้านวิชาการของอาจารย์  อันจะทําให้
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้น 
5)ชุมชนมีความเช่ือมั่นและไว้วางใจโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยผ่านทางกิจกรรมหรือโครงการ
เพ่ือการช่วยเหลือสังคม  
6)ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นําไปสู่การพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งด้าน 
การศึกษา และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
อุปสรรค )Threat) 
1)โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามิได้เป็นนิติบุคคล ทําให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัวเทียบเคียง 
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สถาบันอุดมศึกษาภายนอก 
2)การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองจะส่งผลต่อนโยบายและการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
3)สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีผลต่อทัศนคติของนักเรียนนายร้อย และได้ส่งผลต่อระบบการบังคับ 
บัญชาและการผลิตนักเรียนนายร้อย 
4)เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทางวิชาการที่รวดเร็ว ทําให้ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมได้ 
ในทุกมิติ 
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ส่วนท่ี 4 แนวความคิดในการพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

1.นโยบาย 
 1.1 ด ้านการศ ึกษา 
 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยบูรณาการร่วมกับ
สถาบันและองค์กรต่างๆให้มีความเหมาะสมทันสมัยได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของสภาการศึกษาวิชา
ทหารกระทรวงกลาโหมสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ(สกอ.)และสภาวิศวกร
รวมท้ังการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท โดยม ุ่งเน ้นผลส ัมฤทธ ิ์ให ้ผ ู้ท ี่ส ําเร ็จการศ ึกษาจา
กรร.จปร.มีความสามรถในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้รับการศึกษากับการท ํางานราชการและสามารถในการ
ใช ้ภาษาอ ังกฤษเป ็นภาษาท ี่สองในการปฏ ิบ ัต ิงานได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ 
 1.2ด ้านผ ู้เข ้าร ับการศ ึกษา 
 การค ัดเล ือกบ ุคคลพลเร ือนเข ้าเป ็นนตท.(ทบ.)ต ้องเป ็นไปด ้วยความบร ิส ุทธ ิ์และย ุต ิธรรมเพ ื่อให ้ได้มา
ซ ึ่งบุคลากรท ี่ม ีความร ู้ ความสามารถและความพร้อมที่จะศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาของรร.จปร.ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้อัตราส่วนระหว่างผู้สมัครกับผู้ที่
เข้ารับการศึกษาไม่น้อยกว่า75:1และเพิ่มสัดส่วนของผู้ที่มีผลการศึกษาดี (คะแนนเฉลี่ย3.50ข ึ้นไป)จาก
ผ ู้สม ัครท ั้งหมดให ้ส ูงข ้ึนด ้วยสําหรับการรักษาคุณภาพทางด ้านการศ ึกษาของผ ู้เข ้าร ับการศ ึกษาในรร.จปร.น ั้น
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การวัดผลของสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไปโดยเป็นที่ยอมรับของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)และสภาวิศวกรสําหรับความรู้ด้านวิชาทหารดําเนินการให้เป็นที่ยอมรับ
ของ ทบ. และหน่วยรับการบรรจุ ทั้งน้ีให้รักษามาตรฐานผู้เข้ารับการศึกษาทางด้านสุขภาพบุคลิกภาพและ
สภาวะการเป ็นผ ู้น ํา 
 1.3ด ้านก ําล ังพล 
 การบรรจุกําลังพลเข้ารับราชการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดเพ ื่อให ้ได ้
บ ุคคลท ี่เหมาะสมก ับงานท ี่ต ้องปฏ ิบ ัต ิในท ุกระด ับช ั้นโดยเฉพาะอาจารย์/นายทหารปกครองส่งเสริมให้กําลัง
พลทุกคนมีความก้าวหน้ามีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจไม่ด้อยกว่าข้าราชการอ่ืนและเอกชน
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กําลังพลก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านการทหารและ
ด้านอื ่นๆรวมทั ้งน ําระบบประเม ินค ่าก ําล ังพลมาใช้ประโยชน์เ พื ่อการบร ิหารทร ัพยากรบุคคล 
นอกจากนั้นยังต้องควบคุมกวดขันวินัยสร้างจิตสํานึกตลอดจนยกระด ับค ุณธรรมจร ิยธรรมและค ่าน ิยมท ี่ด ี
ของก ําล ังพล 
 1.4.ด ้านการส ่งก ําล ังบ ําร ุง 
 พัฒนาระบบการส่งกําลังบํารุงให้ทันสมัยมีการนําเทคโนโลยี่มาใช้ในการจัดทําฐานข้อมูลด้านการ
ส่งกําลังบํารุงเพ่ือให้สามารถบริหารจัดการสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการใช้งานและสามารถสนับสนุนการฝึก
ศึกษาของนนร.ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงพัฒนาความรู้ความสามารถเพ ิ่มพ ูน
ท ักษะและประสบการณ ์ของก ําล ังพลการด ูแลร  ักษาบ ําร ุงให้สิ ่งอุปกรณ์ต่างๆมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลารวมท ั้งการควบค ุมการรายงานและระบบการบ ันท ึกส ิ่งอ ุปกรณ ์ โดยใช ้ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
 1.5. ด ้านก ิจการพลเร ือน 
 สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขพร้อมทั้งส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติศาสน์กษัตริย์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กําลังพลของรร.จปร.
ย ึดม ั่นและปฏิบัต ิตนให ้เป็นแบบอย่างท ี ่ด ีแก ่ประชาชนวางแผนการปฏิบัติงานร่วมระหว่างรร.จปร.กับ
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หน่วยงานภายนอกงานด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนพัฒนาความสัมพันธ์และสร ้าง
ความเข ้าใจก ับหน ่วยงานในภาคร ัฐภาคเอกชนและประชาชนในพ ื้นท ี่เพ ื่อให ้การปฏ ิบ ัต ิงานด ้านก ิจการพล
เร ือนเป ็นร ูปธรรมและต ่อเน ื่อง 
 1.6 ด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
 สนับสนุนการใช้สิ ่งอุปกรณ์ที ่เป็นผลมาจากวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่นํามา
ประกอบการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด ้านว ิทยาการ
คอมพ ิวเตอร ์และเทคโนโลย่ีสมัยใหม่ที่เก่ียวข้องและนํามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให ้ก ําล ังพลท ุกระด ับ
เพ่ือให ้สามารถน ํามาใช ้งานได ้อย ่างแท ้จร ิง 
 1.7 ด ้านการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา 
 ส่งเสริมให้มีความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดให้มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในทุกระดับเพื่อเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดําเนินการ
พัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ของรร.จปร.ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและ
เอกลักษณ์เฉพาะทางภายใต้ปรัชญาปณิธานวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของรร.จปร.ครอบคลุม
ปัจจัยที่มีผลต่อการประกันคุณภาพอย่างครบถ้วนจัดให้มีการประชาสัมพันธ์จัดทําระบบฐานข้อมูล
และพัฒนากลไกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปีและมีการนําผลที่ได้มาใช้ในการพ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิงานอย ่างเป ็นร ูปธรรม 
 1.8. ด ้านการบร ิหารจ ัดการ 
 พ ัฒนาการจ ัดโครงสร้างของหน ่วยให ้สามารถรองร ับก ับปร ิมาณงานท ี่ม ีอย ู่และเตรียมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวโดยการ
พ ัฒนาและปร ับปร ุงแก ้ไขค ู่ม ือกฎ ระเบ ียบค ําส ั่งและข ้อบ ังค ับท ี่เก ี่ยวข ้อง 
 
2. เป ้าหมายการพ ัฒนา 
 2.1 ด ้านการศ ึกษา 
 2.1.1พ ัฒนาหล ักส ูตรการศ ึกษาของน ักเร ียนนายร้อยให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดของสภา
การศึกษาวิชาการทหารกระทรวงกลาโหมสํานักงานคณะกรรมการอ ุดมศ ึกษากระทรวงศ ึกษาธ ิการ(สกอ.)
และสภาว ิศวกร 
 2.1.2พัฒนาหลักสูตรปริญญาโท ให้เหมาะสมได้มาตรฐานตามข ้อก ําหนดของกฎ ระเบียบที่
เก่ียวข้อง 
 2.1.3พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านการทหารได้แก่การศึกษาวิชาทหารจิตวิทยาและ
การนําทหารให้สอดคล้องตามความต้องการของทบ.สถานการณ์และเทคโนโลยีท ี่เปล ี่ยนแปลงไป 
 2.1.4พัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนห ้องปฏิบัต ิการเคร ื่องม ือโสตท ัศน ูปกรณ์ให้ท ันสม ัยและ
เป ็นไปตามมาตรฐานของส ําน ักงานคณะกรรมการอ ุดมศ ึกษาฯและสภาว ิศวกร 
 2.1.5พัฒนาและดําเนินการจัดหาเคร่ืองช่วยฝึกและอาวุธยุทโธกรณ์เพ่ือสนับสนุนการเร ียนการ
สอนว ิชาทหารให ้ได ้มาตรฐานตามข ้อก ําหนดของคณะกรรมการอํานวยการฝึกศึกษาวิชาทหาร ของ ทบ. 
 2.1.6ดําเนินการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านการศึกษาให้ก้าวหน้าจนสามารถเป ิดการศ ึกษา
ในระด ับปร ิญญาโทให ้ก ับข ้าราชการและบ ุคคลพลเร ือนท ั่วไปได ้ 
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 2.1.7พ ัฒนาและส่งเสริมให้มีศ ูนย ์การว ิจ ัยเพ ื่อสนองตอบต ่อการด ําเน ินงานด ้านการว ิจ ัยของน ักเร ียน
นายร ้อยอาจารย ์ข ้าราชการในรร.จปร.และกองท ัพบก 
 2.1.8ส ่งเสร ิมด ําเน ินงานด ้านการว ิจ ัยของครูอาจารย์และนักเรียนนายร้อยเพ ื่อให ้เก ิดประโยชน ์
แก ่รร.จปร. และ ทบ.มีเวทีการแสดงผลงานวิจัย เช่นการจ ัดงานแสดงผลงงานทางว ิชาการประจ ําป ี 
 2.1.9พัฒนาการให้บริการทางวิชาการแก่สถาบันภายนอกชุมชนใกล้เคียงสถาบันและกล ุ่มบ ุคคล
อ ื่นๆให ้ม ีประส ิทธ ิผลท ันต ่อสภาวการณ ์อย ่างต ่อเน ื่อง 
 2.1.10พ ัฒนาความร ่วมม ือทางว ิชาการก ับสถาบ ันภายนอกท ี่ได ้จ ัดท ําบ ันท ึกข ้อตกลง(MOU) 
ไว้แล้วให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดรวมถึงการขยายเครือข่ายออกไปตามความเหมาะสม 
 2.1.11ปรับปรุงอัตราเฉพาะกิจ4400ของรร.จปร.ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการขอแก้ไข
โครงสร้างและอัตราการจัดที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบและปริมาณงานท ี่เพ ิ่มข ึ้น 
 2.2ด ้านผ ู้เข ้าร ับการศ ึกษา 
 2.2.1รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนตท.(ทบ.)ให ้ม ีความ
โปร ่งใสบร ิส ุทธ ิ์ย ุต ิธรรมและเป ็นท ี่ยอมร ับของสาธารณะชน 
 2.2.2 รักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพของบุคคลพลเรือนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป ็นนตท.
(ทบ.)ให้มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งในด้านการศึกษา(ผลการศึกษาดี คะแนนเฉล่ีย3.50ขึ้นไปและมีจํานวน
เพิ่มขึ้น)ด้านสุขภาพอนามัย(โดยผ่านการทดสอบและตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กําหนด)และด้านจิตใจ
(ภาวะทางจ ิตใจและความเป ็นผ ู้น ํา) 
 2.2.3ประชาส ัมพ ันธ ์ก ิจกรรมของ นนร. และ รร.จปร.ต ่อสาธารณะชนอย ่างต ่อเน ื่องโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงโรงเรียนระดับมัธยมท่ัวประเทศเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มีผู้สมัคสอบคัดเลือกเข้าเป็นนตท.(ทบ.)เพ ิ่มข ึ้น
ท ุกป ี 
 2.2.4รักษาคุณภาพทางด้านการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษาในรร.จปร.ให้เป็นไปตามมาตร 
ฐานเกณฑ์การวัดผลของสถาบันในระดับอุดมศึกษาทั่วไปโดยเป็นที่ยอมรับของสํานักงานคณะกรรมการ
อ ุดมศ ึกษา(สกอ.)และสภาว ิศวกร 
 2.2.5ร ักษามาตรฐานทางด ้านส ุขภาพบ ุคล ิกภาพและสภาวะการเป ็นผ ู้น ําของนนร.ในระหว่างเวลา
ศึกษาอยู่ในรร.จปร.ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมสําหรับการรับราชการเป็นนายทหารชั้นส ัญญาบ ัตรเม ื่อจบ
การศ ึกษา 
 2.3ด ้านก ําล ังพล 
 2.3.1มุ ่งพัฒนาสถานภาพครูอาจารย์นายทหารปกครองและบุคลากรทางการศ ึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานสูงท ั้งด้านสถานภาพส ่วนต ัวสถานภาพทางวิชาชีพและสถานภาพทางส ังคม 
 2.3.2พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลชั้นตํ่ากว่าสัญญาบัตรลูกจ้างตลอดจนครอบครัวให้
ดํารงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขภายใต้สภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย ่างรวดเร ็ว 
 2.4ด ้านการส ่งก ําล ังบ ําร ุง 
 2.4.1ปรับปรุงอาคารสํานักงานอาคารเรียนอาคารที่พักนนร.และบ้านพักของทางราชการท ี่อย ู่ใน
สภาพช ําร ุดให ้สามารถใช ้งานได ้อย ่างเหมาะสม 
 2.4.2จัดหาสิ่งอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือให้ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานความเป ็นอย ู่และการ
บร ิการส ิ่งอ ํานวยความสะดวกในการพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตท ี่ด ีข ึ้น 
 2.4.3ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของรร.จปร.ที่ชํารุดไปตามสภาพการใช้งานให้สามารถใช ้งาน
ได ้ตามปกต ิ 
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 2.5 ด ้านก ิจการพลเร ือน 
 2.5.1การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชนเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต ่อรร.จปร.และ
ทบ. 
 2.5.2การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าโดยยึด
หลักนิยมด้านกิจการพลเรือนได ้แก ่ปกร.ปจว.ปชส.และการปล ูกฝ ังอ ุดมการณ ์ทางการเม ือง 
 2.5.3การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนเป็นการสร้างความร่วม 
มือสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือนในลักษณะการบูรณาการในทุกๆด้านเพื่อให้
การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนเป ็นไปอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพท้ังการช ่วยเหล ือประชาชนให ้ม ีช ีว ิต
ความเป ็นอย ู่ท ี่ด ีข ึ้นและการช ่วยเหล ือประชาชนท ี่ประสบภ ัยพ ิบ ัต ิ 
 2.6 ด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
 2.6.1พัฒนาระบบจัดหาอุปกรณ์และซอฟท์แวร์ให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีที่ได้มีการ
เปลี ่ยนแปลงไปและเพียงพอต่อความต้องการใช้งานรวมทั ้งขยายเครือข่ายให้คลอบคลุมทุกพื ้นที่
ภายในรร.จปร.เพ ื่อให ้ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศของรร.จปร.เก ิดประโยชน ์ส ูงส ุดในด ้านการศ ึกษาการว ิจ ัย
การบร ิหารงานของนนร.การปฏ ิบ ัต ิราชการของหน ่วยงานภายในรร.จปร.รวมทั้งพัฒนากําลังพล 
 2.6.2จัดหาสิ่งอุปกรณ์ระบบสารสนเทศของรร.จปร.เพ่ือทดแทนสิ่งอุปกรณ์ที่ชํารุดไปตามสภาพ
การใช้งานเพ่ือที่จะได้ดํารงสภาพการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองมีเสถียรภาพมีความ 
ปลอดภัยและเช ื่อถ ือได ้ 
 2.6.3พัฒนาบุคลากรให้ให้มีความรู้ความสามารถให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย ่างถ ูกต ้องและ
เหมาะสมท ั้งในส ่วนของเจ ้าหน ้าท ี่ด ้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผ ู้ใช ้งานท ั่วไป 
 2.7 ด ้านการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา 
 2.7.1จัดทําระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของรร.จปร.ภายใต้ปรัชญาปณ ิธาน
ว ิส ัยท ัศน ์พ ันธก ิจและว ัตถ ุประสงค ์ของ รร.จปร. 
 2.7.2พัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เข้าสู่ระบบการทํางานในสายงานปกต ิ
และเป ็นกลไกส ําค ัญในการควบค ุมตรวจสอบและประเม ินการปฏ ิบ ัต ิงานการประก ันค ุณภาพเพ ื่อให ้เป ็น
เคร ื่องม ือส ําค ัญ 
 2.7.3พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของรร.จปร.ให ้
เหมาะสมก ับองค ์กรอย ่างแท ้จร ิง 
 2.7.4ให้มีการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้มีความรู้
ความเข้าใจความสามารถด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินค ุณภาพการศ ึกษาท ั้ง
ภายในและภายนอก 
 2.7.5ให้หน่วยงานขึ้นตรงตั้งแต่ระดับกองวิชาขึ้นไปหรือเทียบเท่าได้ร่วมกันจัดทําระบบการ
ประก ันค ุณภาพการศ ึกษาเพ ื่อพ ัฒนาค ุณภาพมาตรฐานการศ ึกษาของรร.จปร. 
 2.7.6ให้ทุกหน่วยงานได้ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องมี
การจัดทํารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกปีเพื่อรองรับการประเม ินค ุณภาพ
ภายในจากหน ่วยงานต ้นส ังก ัดและการประเม ินค ุณภาพภายนอก 
 2.7.7ให้ทุกหน่วยงานมีการนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน นํามาใช้ในการ
พ ัฒนาการปฏ ิบ ัต ิงานและการพ ัฒนาระบบการประก ันค ุณภาพการศ ึกษา 
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 2.7.8ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศ ึกษา
ภายในต ่อหน ่วยงานท ี่เก ี่ยวข ้องและสาธารณชนได ้ร ับทราบ 
 2.7.9จัดทําระบบฐานข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆด้านการประกันคุณภาพการศ ึกษาให ้เป ็น
ระบบถ ูกต ้อง และท ันสม ัยเพ ื่อรองร ับการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาท ั้งภายในและภายนอก 
 2.7.10จัดตั้งหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับรองรับงานการประก ัน
ค ุณภาพการศ ึกษาของรร.จปร.อย ่างเป ็นร ูปธรรม 
 2.7.11สนับสนุนและส่งเสริมให้มีความร่วมมือในกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศ ึกษาก ับ
หน ่วยงานและสถาบ ันการศ ึกษาอ ื่นๆท ี่เก ี่ยวข ้อง 
 2.7.12ให ้ม ีการเตร ียมความพร ้อมในท ุกๆด ้านเพ ื่อรองร ับการประเม ินค ุณภาพภายนอก 
 2.8ด ้านการบร ิหารจ ัดการ 
 2.8.1ปร ับปร ุงและพ ัฒนาการจ ัดโครงสร ้างของหน ่วยให ้รองร ับก ับปร ิมาณงานท ี่ม ีอย ู่ 
 2.8.2พัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวโดยการพ ัฒนา
ปร ับปร ุงแก ้ไขค ู่ม ือกฎ ระเบ ียบค ําส ั่งข ้อบ ังค ับท ี่เก ี่ยวข ้อง 
 2.8.3ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มีความถูกต้องสะดวกรวดเร ็วและม ี
ประส ิทธ ิภาพ 
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ส่วนท่ี 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
3.การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ 
4. การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
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ส่วนที่ 6ภาคผนวก 

ผนวก ก เป้าประสงค์เชงิยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ หน่วยรับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

1.1 สถาบันพระมหากษัตริย์มี
ความปลอดภัยสูงสุด 
 
 
 
1.2 ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหน 
ในการปกครองระบอบประชา 
ธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
 
 
 
1.3 สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูก
จาบจ้วงล่วงละเมิด 

- ร้อยละของความสําเร็จในการจัดกําลัง
ถวายความปลอดภัย 
 
 
 
- ผลเชิงประจักษ์จากปริมาณของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือแสดงออกถึง
การเทิดทูนสถาบันฯ 
- ความพึงพอใจของ ปชช. ต่อโครงการฯ 
พระราชดําริ ที่ รร.จปร. เกี่ยวข้อง 
 
 
- บุคคลที่มีพฤติกรรมละเมิด/หมิ่นสถาบันฯ 
ถูกพิสูจน์ทราบและดําเนินคดีตามกฎหมาย
(ร้อยละ) 

100 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 

90 

100 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 

100 

100 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
 

100 

1.1.1 สนับสนุนการจัดกําลังถวายความปลอดภัยและ
ถวายพระเกยีรติในทุกโอกาส 
1.1.2. ปรับปรุงแผนถวายความปลอดภัยให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการ
ซักซ้อมอย่างสม่ําเสมอ 
1.2.1สนับสนุนการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระ
อัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมศานุวงศ ์
1.2.2 สนับสนุนการขยายผลและเผยแพร่หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามแนวทาง
พระราชดําริ 
1.2.3 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรของ รร.จปร. ในการ
ดําเนินการตามแนวทาง/โครงการตามพระราชดําริ 
1.3.1ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดี
ต่อสถาบันฯ และรายงานการกระทําผิดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 
1.3.2พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการ
ติดตามตรวจสอบบุคคลและพฤติกรรมอันเป็นการหมิ่น
และละเมิดสถาบันฯ ให้มีความทันสมัย 
 
 

กยข.รร.จปร. 
และ นขต.รร.จปร. 
กยข.รร.จปร. 
 
 
กกร.รร.จปร. 
 
กกร.รร.จปร.  
และนขต.รร.จปร. 
 
กกร.รร.จปร. 
และนขต.รร.จปร. 
กยข.รร.จปร. 
และกทท.รร.จปร. 
 
กยข.รร.จปร. 
และกทท.รร.จปร. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นาํทางทหารที่พงึประสงค์ของกองทัพบก 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ หน่วยรับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

 
2.1นักเรียนนายร้อยที่สําเร็จ
การศึกษาเป็นนายทหารสัญญา-
บัตรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามที่กองทัพบกต้องการ 

 
- ระดับความพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัด 
ที่มีต่อการปฏิบัติงานของนายทหารใหม่ 

 
4 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
2.1.1พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึก
นักเรียนนายร้อย 
2.1.2. พัฒนาการสนับสนุนการศกึษา อบรม และการ
ดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
 
 
 

 
นขต.รร.จปร.และ 
นขต.บก.รร.จปร. 
นขต.รร.จปร.และ 
นขต.บก.รร.จปร. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความร่วมมือกับสถาบนัและองค์กรต่างๆ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ หน่วยรับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

 
3.1มีความร่วมมือทางวิชาการ  
ทางการทหาร และความสัมพันธ์ 
อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 
 
 

 
- ร้อยละของความสําเร็จในการพัฒนากลไก 
ในการสร้างความสัมพันธ์ทีดี มีความร่วมมือ 
ทางวิชาการ และทางการทหาร กับสถาบัน
และองค์กรต่าง ๆ (ร้อยละที่เพิ่มขึ้นจากที่มี
ในห้วงเวลาที่ผ่านมา) 

 
10 

 
15 
 
 
 
 

 
20 

 
25 

 
30 

 
3.1.1พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดี 
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งทางวิชาการ  
ทางการทหารกับสถาบันและองคก์รต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

 
กยข.รร.จปร. 
สกศ.รร.จปร. 
สวท.รร.จปร. 
และ กรม นนร.
รอ.รร.จปร. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลอืประชาชน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ หน่วยรับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

 
4.1 ประชาชนมีวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญ
ปัญหาและภัยคุกคามด้านความ
มั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทความมั่นคงเฉพาะพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
 
 
 
4.2 การช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ส่งเสริม ส่วนราชการพลเรือนและ
ภาคเอกชนในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และ
ทันต่อสถานการณ์ 
 
 

 
- ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับการ
พัฒนาคณุภาพชวีิตและความเป็นอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ความพึงพอใจในการช่วยเหลือ สนับสนุน 
และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติต่าง ๆ  
-  

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.1การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน 
ชุมชน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและ
คุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
4.1.2. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.1.3 สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายประชาชนและการรวมกลุ่มในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปใน
ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 
4.2.1 ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ส่งเสริม ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติที่
เกิดขึ้นให้ยุติโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยพิบัติลง 
4.2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน 
ท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด ในการป้องกันและบรรเทาภัย
พิบัติต่าง ๆ 
 
 

 
กกพ.รร.จปร. 
กยข.รร.จปร. 
และกกร.รร.จปร. 
กกร.รร.จปร. 
 
 
กกร.รร.จปร.  
และนขต.รร.จปร. 
 
 
กกร.รร.จปร.  
และนขต.รร.จปร. 
 
กกร.รร.จปร.  
และนขต.รร.จปร. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ หน่วยรับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

 
5.1 ได้รับความไว้วางใจจาก
กองทัพและประชาชน 

 
- ร้อยละความสําเร็จในการปฏิบัติภารกิจ 
ตามที่ได้รับมอบจากกองทัพบก 
 
- ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของ รร.จปร. 
 
 

 
100 

 
 
4 

 
100 

 
 
4 

 
100 

 
 
4 

 
100 

 
 
4 

 
100 

 
 
4 

 
5.1.1พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
5.1.2. การพัฒนาบุคลากร 
 
5.1.3 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 
 
 
 
 

 
นขต.รร.จปร.และ 
นขต.บก.รร.จปร. 
 
นขต.รร.จปร.และ 
นขต.บก.รร.จปร. 
กทท.รร.จปร. 
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สนับสนนุการจัดกําลังถวายความปลอดภัยและถวายพระ
เกียรติในทุกโอกาส 

สนับสนนุการขยายผลและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริ 

สนับสนนุการใช้ทรพัยากรของ รร.จปร. ในการ
ดําเนินการตามแนวทาง/โครงการตามพระราชดําริ 

การพัฒนาบุคลากรการปฏิบัติภารกิจ
ที่ได้รับมอบ 

พัฒนาการสนับสนนุการศึกษา อบรม และการดําเนินการ
ฝึกนักเรียนนายร้อย 

ปรับปรุงแผนถวายความปลอดภัยให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการซักซ้อมอย่าง

การพัฒนาระบบงาน 
สารสนเทศด้านต่าง ๆ 

พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธอ์ันดีรวมทั้งการสรา้งความร่วมมือทั้งทาง
วิชาการ ทางการทหารกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียน
นายร้อย 

สนับสนนุการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ ์

ผนวก ข แผนที่ยุทธศาสตร์ 
ว ิส ัยท ัศน์  :  โรงเร ียนนายร ้อยพระจ ุลจอมเกล ้าเป ็นสถาบ ันการศึกษาระด ับอ ุดมศ ึกษาทางทหารท ี่ผล ิตนายทหารส ัญญาบ ัตรหล ักช ั้นน ําในระด ับหมวดเป ็นท ี่ยอมร ับของนานาชาติ 
พ ันธก ิจ:ผล ิตน ักเร ียนนายร ้อยให ้เป ็นนายทหารส ัญญาบ ัตรหล ักตรงตามค ุณล ักษณะท ี่กองท ัพบกต ้องการเท ิดท ูนและด ํารงไว้ซึ่ ง สถาบ ันชาต ิศาสนาแ ล ะพระมหากษ ัตร ิย ์ท ําน ุบ ําร ุงศ ิลปว ัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเน ียมประเพณ ีทางทหารสร ้างองค ์กรความร ู้ทางว ิชาการว ิชาทหารการว ิจ ัยและการเสร ิมสร ้างค ุณล ักษณะผ ู้น ําให ้บร ิการทางว ิชาการและว ิชาชีพแก ่ส ังคมและบร ิหารจ ัดการโดยย ึดหล ักธรรมาภ ิ
บาล 

  

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

ประสิทธิผล 
ตามพันธกิจ 

คุณภาพการ 
ให้บริการ 

ประสิทธิภาพ 
การบริหารงาน 

การพัฒนา 
องค์กร 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และการพัฒนาบุคลากร 

การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และช่วยเหลือประชาชน 

การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและ
องค์กรต่างๆ  

การพิทักษ์รักษาและเทิดทนู
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเ้ป็น
ผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทพับก 

ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการ
กระทําผิดต่อหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลในการติดตาม
ตรวจสอบบุคคลและพฤติกรรมอันเป็นการหมิ่นและละเมิด 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน ท้องถิ่น อําเภอ จังหวัด ใน
การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติต่าง ๆ 

การพัฒนาระบบงาน 
สารสนเทศด้านต่าง ๆ

ประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนบัสนุนและสง่เสริม 
ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

ให้ยุติโดยเร็ว หรือลดความรุนแรงของภัยพิบัติลง 

สนับสนนุการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการ
รวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้

เป็นไปในทศิทางและเป้าหมายเดียวกัน 
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ผนวก ค กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสําคัญ  ผู้รบัผิดชอบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ผู้รับผิดชอบ 
1.1.1 สนับสนุนการจัดกําลังถวาย
ความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ
ในทุกโอกาส 
1.1.2. ปรับปรุงแผนถวายความ
ปลอดภัยให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
และมีการซักซ้อมอย่างสมํ่าเสมอ 
1.2.1 สนับสนุนการเผยแพร่พระ
เกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา
นุวงศ ์
1.2.2 สนับสนุนการขยายผลและ
เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาตาม
แนวทางพระราชดําริ 
1.2.3 สนับสนุนการใช้ทรัพยากร
ของ รร.จปร. ในการดําเนินการตาม
แนวทาง/โครงการตามพระราชดําริ 
1.3.1 ติดตามเฝ้าระวังความ
เคลื่อนไหวของผู้ท่ีไม่หวังดีต่อ
สถาบันฯ และรายงานการกระทํา
ผิดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ดําเนินการตามกฎหมาย 
1.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูลในการติดตาม
ตรวจสอบบุคคลและพฤติกรรมอัน
เป็นการหมิ่นและละเมิดสถาบันฯ 
ให้มีความทันสมัย 

 

-การจัดกําลังถวายความปลอดภัยสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  
-โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
และพระบรมวงศานุวงศ ์
-การเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ ์
-การป้องกันและปกป้องการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 

กยข.รร.จปร. 
 
กกพ.รร.จปร. 
 
กกร.รร.จปร. 
 
 
กยข.รร.จปร. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของ 
กองทัพบก 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ผู้รับผิดชอบ 
 
2.1.1พัฒนาการศึกษา อบรม และ
การดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
2.1.2. พัฒนาการสนับสนุน
การศึกษา อบรม และการ
ดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
 

-โครงการอบรมแบบธรรมเนียมและสายงานด้าน
กําลังพล 
-โครงการอบรมนักเรียนผู้บังคับบัญชา 
-โครงการกิจกรรมชมรมและการสอนกีฬา 
-โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  
-โครงการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น 
-โครงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นําให้แก่นักเรียนนายร้อย 
-โครงการทดสอบขีดความสามารถทางทหารและ
การนําหน่วยนักเรียนนายร้อย 
-โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นําทางทหาร นนร. 
-การจัดการเรียนการสอนวิชาทหารให้กับ นนร. 
-การจัดการฝึกภาคสนามให้กับนักเรียนนายร้อย 
-โครงการทดสอบขีดความสามารถทางทหารและ
การนําหน่วย นักเรียนนายร้อย 
-โครงการห้องเรียนมีชีวิต 
-โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะผูน้ํา 
นักเรียนนายร้อย 
-โครงการจัดหาและการผลิตเพ่ือแจกจ่าย และการ
ซ่อมบํารุง ทุกสายยุทธบริการ 
-โครงการซ่อมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภค 
และการท่ีดิน 
-โครงการพัฒนาและปรับปรุง รร .จปร.  
-โครงการบริการทางการแพทย์เพ่ือการผลิต 
-โครงการปรับปรุงห้องพักผ่อน นักเรียนนายร้อย 
-โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน 
-โครงการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
( E – Learning) 
-โครงการเพ่ือการวิจัยของอาจารย์และ นนร. 
-โครงการจัดทําตํารากลุ่มวิชาคุณลักษณะผู้นํา 
นักเรียนนายร้อย 
-โครงการจัดหาวัสดุกีฬาในการศึกษาตามหลักสูตร 
นักเรียนนายร้อย 
-จัดทําตําราวิชาทหารให้กับนักเรียนนายร้อย 
 

กรม นนร.รอ.ฯ 
 
กรม นนร.รอ.ฯ 
กรม นนร.รอ.ฯ 
กรม นนร.รอ.ฯ 
กรม นนร.รอ.ฯ 
กรม นนร.รอ.ฯ 
 
กรม นนร.รอ.ฯ 
 
กรม นนร.รอ.ฯ 
สวท.รร.จปร. 
สวท.รร.จปร. 
กรม นนร.รอ.ฯ 
 
กรม นนร.รอ.ฯ 
กรม นนร.รอ.ฯ 
 
กกบ.รร.จปร. 
 
กกบ.รร.จปร. 
 
กกบ.รร.จปร. 
กกบ.รร.จปร. 
กรม นนร.รอ.ฯ 
กกบ.รร.จปร. 
สกศ.รร.จปร. 
 
สกศ.รร.จปร. 
กรม นนร.รอ.ฯ 
 
กรม นนร.รอ.ฯ 
 
สวท.รร.จปร. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ผู้รับผิดชอบ 
3.1.1พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี 
รวมท้ังการสร้างความร่วมมือท้ังทาง
วิชาการ ทางการทหารกับสถาบัน
และองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 

-โครงการส่ง นนร. เรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
-โครงการการแลกเปลี่ยนดูงานนักเรียนนายร้อย 
ระหว่างโรงเรียนทหารของมิตรประเทศ 
-โครงการการแลกเปลี่ยนดูงานผู้บริหารและอาจารย์ 
ระหว่างโรงเรียนทหารของมิตรประเทศ 
-โครงการส่งเสริมกําลังพลไปสอบเพื่อชิง
ทุนการศึกษาทางทหารของมิตรประเทศ 
-โครงการส่งเสริมให้กําลังพลเป็นล่ามในการฝึกร่วม
ระหว่าง กห.ไทย และกห. มิตรประเทศ 
-โครงการรับรองผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร
ต่างประเทศท่ีมาเยือนประเทศไทยและประสงค์ดู
กิจการของ รร .จปร.  
-โครงการ พล.อ.หญิง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จนํานนร. วิชาเลือกเสรี 
ไปดูงานต่างประเทศ 
-โครงการทุนการศึกษา อาจารย์ รร .จปร. ในระดับ
ปริญญาโทและเอก ในต่างประเทศ 
-โครงการส่งเสริมอาจารย์ ไปร่วมประชุม สัมมนา 
และนําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
-โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
-โครงการเชิญสถาบันและองค์กรท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศมาร่วมจัดวันนิทรรศการวิชาการ 
รร .จปร.  
 

กยข.รร.จปร. 
กยข.รร.จปร. 
 
กยข.รร.จปร.และ 
สกศ.รร.จปร. 
กยข.รร.จปร.และ 
สกศ.รร.จปร. 
กยข.รร.จปร.และ 
สกศ.รร.จปร. 
กยข.รร.จปร. 
 
 
กยข.รร.จปร.และ 
สกศ.รร.จปร. 
 
กยข.รร.จปร.และ 
สกศ.รร.จปร. 
กยข.รร.จปร.และ 
สกศ.รร.จปร. 
 
กยข.รร.จปร.และ 
สกศ.รร.จปร. 
กยข.รร.จปร.และ 
สกศ.รร.จปร. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ผู้รับผิดชอบ 
4.1.1การช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ให้มี
ศักยภาพและคุณภาพ สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
4.1.2. สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
และชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.1.3 สนับสนุนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและ
การรวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
ให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกัน 
4.2.1 ประสานความร่วมมือ 
ช่วยเหลือ สนับสนนุและส่งเสริม ใน
การให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนให้ยุติโดยเร็ว หรือ
ลดความรุนแรงของภัยพิบัติลง 
4.2.2 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างชุมชน ท้องถ่ิน อําเภอ 
จังหวัด ในการป้องกันและบรรเทา
ภัยพิบัติต่าง ๆ 
 

-โครงการเสาร์ประทีป 
-โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษ 
-โครงการฝึกอบรมเยาวชนจากภายนอก 
-โครงการฝึกอบรมให้กับส่วนราชการภายนอก/
เอกชน 
-การปลูกฝังอุดมการณ์ การรักชาติ 
-โครงการรณรงคเ์สริมสร้างความรักชาติ 
-โครงการอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-โครงการอบรมมวลชนรอบค่าย 
-การจัดทําแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า เม่ือเกิดภัยพิบัติ 
-การจัดต้ังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนท่ี 
-การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีร่วมกับจังหวัด
นครนายก 
-การสนับสนุนศูนย์คนตาบอดและพิการซํ้าซ้อน 
 อําเภอบ้านนา 
-การเข้าร่วมประชุมกรรมการจงัหวัดนครนายก 
-โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน จังหวัดนครนายก 
 

กรม นนร.รอ.ฯ 
กยข.รร.จปร. 
กกร.รร.จปร. 
กกร.รร.จปร. 
 
กกร.รร.จปร. 
กกร.รร.จปร. 
กกร.รร.จปร. 
 
กกร.รร.จปร. 
กกร.รร.จปร. 
 
กกร.รร.จปร. 
กกร.รร.จปร. 
 
กกร.รร.จปร. 
 
กกร.รร.จปร. 
กกร.รร.จปร. 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ ผู้รับผิดชอบ 
5.1.การพัฒนาบคุลากรการปฏิบติั
ภารกิจท่ีได้รับมอบ เป็นไปตาม 
พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดี พ.ศ.2546 
5.1.2. การพัฒนาบุคลากร 
5.1.3 การพัฒนาระบบงาน 
สารสนเทศด้านต่าง ๆ 
 

-โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุง
อุปกรณ์ รร.จปร. 
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต นนร. 
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลงัพลและครอบครัว 
-โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พลทหารกอง
ประจาํการ 
-โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ให้กับ ครู/อาจารย์บุคลากรทาง
การศึกษาและ นนร. 
-โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล 
-โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร 
รร.สธ.ทร. , รร.สธ.ทอ. , วสท. , วทร. , วทอ. 
-โครงการส่ง นนร.เข้ารับการศึกษาใน รร.นายร้อย 
ต่างประเทศ 
-โครงการส่งกําลงัพลเข้ารับการอบรมหลกัสูตรครู
ทหารชั้นสูง 
 

กกบ.รร.จปร. 
 
กรม นนร.รอ.ฯ 
กกพ.รร.จปร. 
พัน.ร.รร.จปร. 
 
สกศ.รร.จปร. 
 
 
กทท.รร.จปร. 
สกศ.รร.จปร. 
กกพ.รร.จปร. 
 
กยข.รร.จปร. 
 
สวท.รร.จปร. 
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ผนวก ง แผนปฏบิัติการโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

แผนปฏบิัติการโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue ) : การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. กลยุทธ์ (Strategy) :  การจัดกําลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. แผนงาน (Program) : การพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. โครงการ (Project) : การจัดกําลังถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ควร
ได้รับการเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้อย่างสมพระเกียรติ โดยเฉพาะระบบการถวายความปลอดภัยในการ
เสด็จฯ ตามพระราชกรณียกิจ 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project  Purpose) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดําเนินการถวาย
ความปลอดภัยให้กับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร   
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ใน
วโรกาสเสด็จฯ ประกอบพระราชกรณียกิจ ในพ้ืนที่  รับผิดชอบของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ 
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ : กองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser ) : รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. หัวหน้าโครงการ (Project  Manager)  :  ผู้อํานวยการกองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project  Team) : ฝ่ายเสนาธิการกองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor & Evaluation)  : คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ให้ (Supporter) : กองทัพบก 
13. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงบวก) (Beneficiary)  : สถาบันพระมหากษัตริย์ 
14. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงลบ) (Affected Group) : - 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group)  : สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

............................................................. 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  issue ) : การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. กลยุทธ์ ( Strategy ) : การเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พระมหากษัตริย์และ 
พระบรมวงศานุวงศ์ 
3. แผนงาน ( Program ) : การเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. โครงการ ( Project ) : การเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 -กิจกรรม กิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
 -กิจกรรม กิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ทางสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น   
 -กิจกรรม กิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ติดต้ังแผ่นไวนิลแสดงพระราชกรณียกิจ ณ สี่แยก 
รร.จปร.   
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and  justification ) : เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณขอสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว , พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้
ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติและไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ 
6. วัตถุประสงค์โครงการ (Project Purpose ) : เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พล.อ.
หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยการเผยแพร่พระราช
กรณียกิจ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบเป็นการเทิดทูนสถาบันฯ อย่างสมพระเกียรติและป้องกันการล่วงละเมิด
สถาบันพระมหากษัตริย์                                                                                   
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ : กองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser ) :  รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. หัวหน้าโครงการ (Project Manager ) : ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project  Team ) :  ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
11. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ ( Auditor & Evaluation ) : คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ให้ ( Supporter ) : กองทัพบก 
13. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงบวก) ( Beneficiary ) : สถาบันพระมหากัษตริย์ 
14. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงลบ) ( Affected  Group ) : - 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group ) : สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุก
พระองค์ 
 

....................................................... 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  issue ) : การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. กลยุทธ์ ( Strategy ) : ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการ
กระทําผิดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย 
3. แผนงาน ( Program ) : การเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
4. โครงการ ( Project ) :  การป้องกันและปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and  justification ) : การเทิดทูนและปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้ 
สมพระเกียรติ  เป็นหน้าที่ของกําลังพลทุกนาย ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  หน่วยขึ้นตรงโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นหน่วยรับผิดชอบในการรายงานผลตรวจสอบ พฤติกรรมและกิจกรรมท่ี
แสดงออกที่เป็นการล่วงละเมิดต่อพระบรมวงศานุวงศ์และสถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกคร้ังที่มีการตรวจ
พบการล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีมาตรการเชิงรุกเพ่ือ  เพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึกและ
สร้างความจงรักภักดี ในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ   มีการ
จัดทําข้อความเผยแพร่การเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต       
6. วัตถุประสงค์โครงการ (Project Purpose ) : เพ่ือให้หน่วยขึ้นตรง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
จัดส่งข้อความไม่น้อยกว่า 300 ข้อความ/เดือน/หน่วย เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ได้รับการเทิดทูน
อย่างสมพระเกียรติ และไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ และป้องกันการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์                                                                                   
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ : กองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser ) : รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. หัวหน้าโครงการ (Project  Manager)  :  ผู้อํานวยการกองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project  Team) : ฝ่ายเสนาธิการกองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor & Evaluation)  : คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ให้ (Supporter) : กองทัพบก 
13. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงบวก) (Beneficiary)  : สถาบันพระมหากษัตริย์ 
14. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงลบ) (Affected Group) : - 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group)  : สถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

......................................................... 
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แผนปฏบิัติการโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  issu ):การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strateg ) : พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน (Program):การเตรียมการและการพัฒนานักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ ( Project) : โครงการอบรมแบบธรรมเนียมและสายงานด้านกําลังพล 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and justification ) : เป็นการจัดการอบรม ให้ความรู้ที่จําเป็น
เพ่ิมเติมให้แก่นักเรียนนายร้อย ช้ันปีที่ 5 ก่อนสําเร็จการศึกษา 
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose ) : เพ่ือให้นักเรียนนายร้อย ช้ันปีที่ 5 ได้รับทราบข้อมูลและ
ประสบการณ์เพ่ิมเติม ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของนายทหารใหม่ 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser) :ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager ) : ฝ่ายกําลังพล กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team ) : กองพันนักเรียน กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation ) :คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter ) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล ( )เชิงบวก ( Beneficiary ) : นักเรียนนายร้อย 
13. ผู้ที่ได้รับผล ( )เชิงลบ ( Affected  Group ) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group) : นักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ 5 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area ) : อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  issue) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy ) : พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program) :การเตรียมการและการพัฒนานักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ ( Project) :โครงการกิจกรรมชมรมและการสอนกีฬานักเรียนนายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and justification) :เป็นการดําเนินกิจกรรมชมรมของนักเรียน
นายร้อยใน 3 กิจกรรม ได้แก่ ชมรมยิงปืนสากล ชมรมโยธวาทิตและการสอนกีฬาประเภทต่าง ๆ นอก
หลักสูตร 
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose) :เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของชมรมเร่ืองค่าวัสดุ 
ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกที่มาทําการสอนให้แก่นักเรียนนายร้อย 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser) :ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager) : เสนาธิการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team) :กองพันนักเรียน กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation) :ฝ่ายยุทธการและการข่าว กรมนักเรียน
นายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล ( เชิงบวก ) (Beneficiary ) : นักเรียนนายร้อย   ,กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ ,
โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ  ,โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ  

13. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงลบ ) (Affected  Group ) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group) : นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area) : อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors) : 

 
 

.................................................
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  issue) : การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy) : พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program) : การเตรียมการและการพัฒนานักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ ( Project) : โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นักเรียนนายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ( Rationale and justification) : เป็นการประเมินสมรรถภาพร่างกายของ
นักเรียนนายร้อย ก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรทางทหารของ กองทัพบกและก่อนสําเร็จการศึกษา และคัด
แยกผู้ที่มีสมรรถภาพร่างกายตํ่ากว่าเกณฑ์เพ่ือนํามาสร้างเสริมสมรรถภาพในส่วนที่บกพร่อง 
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose) : เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนนายร้อยได้พัฒนา
สมรรถภาพร่างกายของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser) : ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager) : เสนาธิการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team) : กองพันนักเรียน กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation) : ฝ่ายยุทธการและการข่าว กรมนักเรียน
นายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงบวก ) ( Beneficiary ) : นักเรียนนายร้อย  ,กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ ,

โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ,โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ  
13. ผู้ได้รับผล ( เชิงลบ ) (Affected  Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group) : นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area) : อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  issue) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy) :พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program) : ยุทธการและการฝึก 
4. โครงการ (Project) :โครงการฝึกวิชาทหารเบ้ืองต้น 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and justification) :จัดการฝึกเบ้ืองต้นทางทหารที่สําคัญและเป็น
พ้ืนฐานสําหรับการฝึกในขั้นสูงต่อไป 
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose) : เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้ฝึกฝนทักษะการฝึกทางทหาร
ของตนเองอย่างสมํ่าเสมอ ตามลําดับขั้นในแต่ละช้ันปี   
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser ) :รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager) :ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team) : กองพันนักเรียน กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation) : คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter) :กองทัพบก 
12. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงบวก ) (Beneficiary ) : นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
13. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงลบ ) ( Affected  Group ) :- 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group) :นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area) :อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  issue) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategyn ) :พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program) :การเตรียมการและการพัฒนานักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ ( Project) :โครงการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นําให้แก่นักเรียน
นายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and justification) :จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามหลักสูตร
เสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา  
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose) :เพ่ือให้การเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser) :รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager) :ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team) :กองจิตวิทยาและการนําทหาร และกองการพลศึกษา กรม
นักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation) :คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ (Supporter) :กองทัพบก 
12. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงบวก  ) (Beneficiary) :นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
,กองทัพบก  
13. ผู้ที่ได้รับผล ( เชิงลบ ) (Affected  Group) : -  
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group) :นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area) :อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  issue ) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy) :พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program) :การเตรียมการและการพัฒนานักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ ( Project) :โครงการทดสอบขีดความสามารถทางทหารและการนําหน่วย นักเรียนนายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and justification) :จัดการทดสอบทางทหารให้แก่นักเรียนนาย
ร้อยทุกช้ันปี โดยเน้นการปฏิบัติเป็นหน่วย 
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose) :เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนนายร้อยเห็นความสําคัญของการ
ปฏิบัติงานเป็นหน่วยและเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วย 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser) :รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager) : ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า  
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team) :กองพันนักเรียน กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation) : ฝ่ายยุทธการและการข่าว กรมนักเรียน
นายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงบวก ) ( Beneficiary ) : นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ,
กองทัพบ 
13. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงลบ ) (Affected  Group ) : -  
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group ) :นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area) :อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  issue) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พ่ึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy) :พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program ) :การเตรียมการและการพัฒนานักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ ( Project) :โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นําทางทหาร นักเรียนนายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and justification) :เป็นการจัดหาและมอบรางวัลให้แก่หน่วย
ของนักเรียนนายร้อยที่มีผลการทดสอบดีเย่ียม 
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose) : เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนายร้อยเกิดความสามัคคี 
ร่วมแรงร่วมใจภายในหน่วยภายใต้การนําของนักเรียนผู้บังคับบัญชาของตน 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser) :รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager) :ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า  
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team) :กองพันนักเรียน กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation ) :ฝ่ายยุทธการและการข่าว กรมนักเรียน
นายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter) :กองทัพบก  ,โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
12. ผู้ที่ได้รับผล ( เชิงบวก ) ( Beneficiary ) : นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
13. ผู้ที่ได้รับผล ( เชิงลบ ) ( Affected  Group ) : -  
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group) :นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area) :อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  issue) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy) : พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program) : การเตรียมการและการพัฒนานักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ ( Project) : การจัดการเรียนการสอนวิชาทหารให้กับนักเรียนนายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and justification) :เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาทหารของ
นักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ 1-5เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา 
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose) :เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้เรียนวิชาทหารของเหล่าต่าง ๆ 
ในภาคทฤษฎี ก่อนที่จะออกทําการฝึกภาคสนาม 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser) :รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager) :ผู้อํานวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team) : ผู้อํานวยการ กองบังคับการเตรียมการ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation) :คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter) :กองทัพบก , 
12. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงบวก ) (Beneficiary ) : นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
13. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงลบ )  ( Affected  Group ) :- 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย )Target  Group (:นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area) :อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  issue) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy) :พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program) :ยุทธการและการฝึก 
4. โครงการ ( Project) :การจัดการฝึกภาคสนามให้กับนักเรียนนายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and justification) :เป็นการจัดการฝึกภาคสนามในวิชาทหาร
ของนักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ ๑- ๕ เป็นไปตามหลักสูตรการศึกษา 
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose) :เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้มีความคุ้นเคยและฝึกปฏิบัติตาม
หน้าที่ของทหารเหล่าต่าง ๆ ในกองทัพบก 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser) :รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager) :ผู้อํานวยการส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team) :ผู้อํานวยการ กองบังคับการเตรียมการ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation) :คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter) :กองทัพบก , 
12. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงบวก ) (Beneficiary ) : นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
13. ผู้ที่ได้รับผล(  เชิงลบ ) ( Affected  Group ) : -  
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group ) : นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area ) :อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  issu) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy) :พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program) :การเตรียมการและการพัฒนานักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ ( Project ) : โครงการทดสอบขีดความสามารถทางทหารและการนําหน่วย นักเรียนนายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and justification ) :จัดการทดสอบทางทหารให้แก่นักเรียนนาย
ร้อยทุกช้ันปี โดยเน้นการปฏิบัติเป็นหน่วย 
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose) : เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนนายร้อยเห็นความสําคัญของการ
ปฏิบัติงานเป็นหน่วยและเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วย 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser ) :รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager ) : ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า  
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team) :กองพันนักเรียน กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation) :ฝ่ายยุทธการและการข่าว กรมนักเรียน
นายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter) :โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงบวก ) ( Beneficiary ) : นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงลบ )  ( Affected  Group ) : 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group) :นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area) :อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors ) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  issue) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy) :พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน (Program) :การเตรียมการและการพัฒนานักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ ( Project) :โครงการส่งเสริมความเป็นผู้นําทางทหาร นักเรียนนายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and justification) :เป็นการจัดหาและมอบรางวัลให้แก่หน่วย
ของนักเรียนนายร้อยที่มีผลการทดสอบดีเย่ียม 
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose) : เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนนายร้อยเกิดความสามัคคี 
ร่วมแรงร่วมใจภายในหน่วยภายใต้การนําของนักเรียนผู้บังคับบัญชาของตน 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser) :รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager) :ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า  
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team) :กองพันนักเรียน กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation) :ฝ่ายยุทธการและการข่าว กรมนักเรียน
นายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter) :กองทัพบก  ,โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
12. ผู้ที่ได้รับผล ( เชิงบวก ) ( Beneficiary ) : นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
13. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงลบ ) (Affected  Group ) : 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group ) :นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area) :อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  issue ) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy) :พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program) :การเตรียมการและการพัฒนานักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ ( Project) :โครงการห้องเรียนมีชีวิต 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and justification) :จัดส่งนักเรียนนายร้อยเข้าไปเรียนรู้และทํา
กิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านต้นแบบชุมชนเข้มแข็งของจังหวัดสระบุรีและจังหวัด
นครนายก เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน  
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose) :เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้ฝึกฝน พัฒนาทักษะด้านการ
พัฒนาชุมชน และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน และชุมชน 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser) : รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager) : ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team) :กองพันนักเรียน กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation) :ฝ่ายยุทธการและการข่าว กรมนักเรียน
นายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงบวก ) ( Beneficiary ) : นักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ 3, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 ,กองทัพบก  
13. ผู้ที่ได้รับผล ( เชิงลบ ) ( Affected  Group ) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group) :นักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ 3 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area ) : อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1.ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  issue) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy) :พัฒนาการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program) :การเตรียมการและการพัฒนานักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ ( Project) :โครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นํา นักเรียนนายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and justification ) :ปรับปรุงหลักสูตรเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้นํา นักเรียนนายร้อย ประกอบหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose) :เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางการพัฒนากําลังพลของกองทัพบก 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser ) :ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager ) :ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team) :หน่วยขึ้นตรง กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation) :คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงบวก ) ( Beneficiary ) : กองทัพบก 
13. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงลบ ) ( Affected  Group ) : -  
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group) :นักเรียนนายร้อยทุกช้ันปี 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area) :อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors ) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  Issue ) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักหลักให้เป็นผู้นําทางทหาร
ที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy ) :พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน (Program ) :แผนงานด้านการส่งกําลังบํารุง 
4. โครงการ ( Project ) : โครงการจัดหาและการผลิตเพ่ือแจกจ่าย และการซ่อมบํารุง ทุกสายยุทธบริการ  
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and Justification ) : การจัดหาและการผลิตยุทโธปกรณ์ ทุก
สายยุทธบริการ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดและความมุ่งหมายของทางราชการตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
และตามระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือแจกจ่ายให้กับหน่วยรับการสนับสนุน และการซ่อมบํารุงรักษายุทโธปกรณ์
ทุกสายยุทธบริการให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้รวมทั้งการทําให้ยุทโธปกรณ์ ที่ชํารุดกลับคืนมาอยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ รวมถึงการตรวจสภาพ การทดสอบ และการบริการ  
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose ) : เพ่ือให้หน่วยรับการสนับสนุนได้รับการแจกจ่าย และได้รับ
การซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์ ตามความต้องการ ในกรอบงบประมาณที่ได้รับ อย่างประหยัด เพียงพอ ต่อเน่ือง 
และทันเวลา 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser ) : รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
8. หัวหน้าโครงการ(Project Manager ) : ผู้อํานวยการ กองส่งกําลังบํารุง โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team ) : ฝ่ายเสนาธิการ กองส่งกําลังบํารุง โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  
11. ผู้ให้ (Supporter ) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า       
12. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงบวก ) ( Beneficiary ) : บุคลากรในหน่วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
13. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงลบ ) ( Affected Group ) :บุคลากรในหน่วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย  ( Target Group ) : บุคลากรในหน่วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area ): อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors ) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  Issue ) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy ) :พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program ) :แผนงานด้านการส่งกําลังบํารุง 
4. โครงการ ( Project ) : โครงการซ่อมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภค และการที่ดิน 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification ) : การซ่อมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง 
สาธารณูปโภค และการที่ดินให้เป็นไปตามข้อกําหนดและความมุ่งหมายของทางราชการตามกรอบ
งบประมาณที่ได้รับและตามระยะเวลาที่กําหนด ให้กับหน่วยรับการสนับสนุน ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้  
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose ) : เพ่ือให้หน่วยรับการสนับสนุนได้รับการการซ่อมอาคาร สิ่ง
ปลูกสร้าง สาธารณูปโภค และการที่ดิน ตามความต้องการ ในกรอบงบประมาณที่ได้รับ อย่างประหยัด 
เพียงพอ ต่อเน่ือง และทันเวลา 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser ) : รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager ) : ผู้อํานวยการ กองส่งกําลังบํารุง โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team ) : ฝ่ายเสนาธิการ กองส่งกําลังบํารุง โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  
11. ผู้ให้ ( Supporter ) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า       
12. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงบวก ) ( Beneficiary ) : บุคลากรในหน่วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
13. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงลบ ) ( Affected Group ) :บุคลากรในหน่วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group ) : บุคลากรในหน่วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical Area ) : อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors ) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  Issue ) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy ) :พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program ) :แผนงานด้านการส่งกําลังบํารุง 
4. โครงการ ( Project ) : โครงการพัฒนาและปรับปรุง รร .จปร.  

5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and Justification ) : อาคารสิ่งปลูกสร้าง สาธารณูปโภค 
ตลอดจนสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ของ รร  .จปร .  ล้วนก่อสร้างต้ังแต่ปี 2529   มีอายุการใช้งานเกิน25ปีจึงชํารุด
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ซึ่งในห้วงเวลาที่ผ่านมา ทบ  . ได้จัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอาคาร
ต่างๆ ของ รร.จปร. ในกลุ่มงบงานซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ในเรื่องการซ่อมปรับปรุงอาคารเรียน 
บ้านพักของกําลังพล และระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพ่ือให้นน  .และกําลังพลช้ันผู้น้อย มีมาตรฐานชีวิตที่ดี
ขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากข้อจํากัดด้านงบประมาณทําให้ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกล่าว
ได้อย่างเต็มที่ จึงไม่เพียงพอต่อปริมาณอาคารที่มีสภาพชํารุดและความต้องการที่แท้จริงที่มีเป็นจํานวนมาก 
รวมถึงยังไม่สามารถปรับปรุงอาคารให้มีสภาพการใช้งานที่ดีดังเดิมได้ 
6. วัตถุประสงค์โครงการ (Project Purpose ) : เพ่ือซ่อมปรับปรุงห้องนํ้า-ห้องส้วม ประจําอาคารเรียน , 
อาคารสํานักงาน การซ่อมปรับปรุงแฟลตนายทหารประทวน และแฟลตนายทหารสัญญาบัตร ของ  
รร  .จปร .  อย่างต่อเน่ือง ตามความต้องการ ในกรอบงบประมาณท่ีได้รับ อย่างประหยัด เพียงพอ ต่อเน่ือง 
และทันเวลา 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser ) : รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า    
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager ) : ผู้อํานวยการ กองส่งกําลังบํารุง โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team ) : ฝ่ายเสนาธิการ กองส่งกําลังบํารุง โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า  
11. ผู้ให้ ( Supporter ) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า       
12. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงบวก ) ( Beneficiary ) : บุคลากรในหน่วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
13. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงลบ ) ( Affected Group ) :บุคลากรในหน่วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย  ( Target Group ) : บุคลากรในหน่วยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area ) :อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors ) : 
 

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

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. 2560-2564

68 

 

แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  Issue ) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy ) :พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน (Program ) :แผนงานด้านการส่งกําลังบํารุง 
4. โครงการ ( Project ) :โครงการบริการทางการแพทย์เพ่ือการผลิตนักเรียนนายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale  and  Justification ) :การบริการทางการแพทย์เพ่ือการผลิต 
นักเรียนนายร้อย มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ นักเรียนนายร้อยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ มี
ความพร้อมในการรับการฝึกศึกษาได้ครบถ้วนตามหลักสูตร และจบไปเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลัก    )

ประเภทที่ 1  ( เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project ) :เพ่ือให้ นนร. สามารถรับการฝึกศึกษาได้อย่างครบถ้วน มี
ความสามารถทางการแพทย์ มีความรู้เก่ียวกับสุขอนามัยส่วนบุคคล การสุขาภิบาลการส่งเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรคที่สําคัญ   เพียงพอที่จะให้การอบรม  กํากับดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 
7. ที่ปรึกษาโครงการ( Adviser ) :ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager ) :รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project  Team ) :กําลังพลโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ ( Auditor & Evaluation ) :คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter ) :กองทัพบก 
12. ผู้ที่ได้รับผล ( เชิงบวก ) ( Beneficiary ) :  กองทัพบก  ,โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
13. ผู้ที่ได้รับผล ( เชิงลบ ) ( Affected Group ) :- 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target Group ) :นักเรียนนายร้อย 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target  Geographical  area  ) :โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและพ้ืนที่
การฝึกในพ้ืนที่ต่างๆ 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical  Success Factor ) : 
 

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



แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. 2560-2564

69 

 

แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  Issue ) :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy ) :พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program ) :แผนงานด้านการส่งกําลังบํารุง 
4. โครงการ ( Project ) :โครงการปรับปรุงห้องพักผ่อน นักเรียนนายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale  and  Justification ) :ดําเนินการปรับปรุงและจัดหาสิ่งอุปกรณ์
ประจําห้องพักผ่อนประจํากองร้อยของนักเรียนนายร้อย  
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project ) : เพ่ือให้นนรใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
ภายในกองร้อยของตนเอง 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser ) :ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ ( Project  Manager ) :ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project  Team ) :กองพันที่ 1 กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ ( Auditor & Evaluation ) :คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ (Supporter ) :กองทัพบก 
12. ผู้ที่ได้รับผล ( เชิงบวก ) ( Beneficiary )  
13. ผู้ที่ได้รับผล ( เชิงลบ ) ( Affected Group ) :- 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target Group ) :นักเรียนนายร้อย 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target  Geographical  area  ) :โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและพ้ืนที่
การฝึกในพ้ืนที่ต่างๆ 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical  Success Factor ) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก 
2. กลยุทธ์:พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน : การให้การสนับสนุนการฝึก ศึกษานักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ :โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน 
5. สาระสําคัญของโครงการ :ห้องเรียนที่สะอาด มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนครบถ้วน มีอากาศท่ีเย็น
สบายเหมาะแก่การเล่าเรียน ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมให้ นนร. สนใจเรียนมากขึ้น 
6. วัตถุประสงค์โครงการ :เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมในการศึกษาเล่าเรียนให้กับ นนร.สนใจและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการเรียนรู้มากย่ิงขึ้น 
7. ที่ปรึกษาโครงการ:หน .แผนกบริหารการศึกษา กตก.สกศ.รร.จปร.  
8. หัวหน้าโครงการ :หน .แผนกส่งกําลังบํารุง กตก.สกศ.รร.จปร.  
9. เจ้าหน้าที่โครงการ :เจ้าหน้าที่แผนกส่งกําลังบํารุง กตก .สกศ.รร.จปร.  
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ:คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รร .จปร.  
11. ผู้ให้:รร .จปร.  
12. ผู้ได้รับผลเชิงบวก :นนร. 
13. ผู้ได้รับผลเชิงลบ:- 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย :นนร. 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ :รร .จปร.  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก 
2. กลยุทธ์:พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน : การให้การสนับสนุนการฝึก ศึกษานักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ :โครงการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E – Learning) 
5. สาระสําคัญของโครงการ :ปัจจุบัน เทคโนโลยีด้านการศึกษาพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในสถาบันการศึกษาช้ัน
นําหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ ได้ประยุกต์เทคโนโลยีการสารสนเทศมาช่วยในการเรียนการสอน ทําให้
ประหยัดทรัพยากร เพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักเรียน ทําให้ ประสิทธิผลของ
การศึกษานั้นสูงขึ้น 
6. วัตถุประสงค์โครงการ :เพ่ือให้ นนร   .สามารถหาความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อที่อาจารย์โพสต์ไว้ในระบบและ
เพ่ิมช่องทางในการถามตอบข้อสงสัย รวมถึงใช้เป็นกระดานพูดคุยในการเสริมสร้างความรู้ให้แก่ นนร.  
7. ที่ปรึกษาโครงการ :ผอ .กคศ.สกศ.รร.จปร.  
8. หัวหน้าโครงการ :หน .กทท.รร.จปร.  
9. เจ้าหน้าที่โครงการ :เจ้าหน้าที่ กทท .รร.จปร.  
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ :คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รร .จปร.  
11. ผู้ให้ :รร .จปร.  
12. ผู้ได้รับผลเชิงบวก :นนร. 
13. ผู้ได้รับผลเชิงลบ :- 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย :นนร. 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ :รร .จปร.  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก 
2. กลยุทธ์ :พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน : ด้านการเตรียมการและพัฒนานักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ :โครงการเพ่ือการวิจัยของอาจารย์และ นนร. 
5. สาระสําคัญของโครงการ :กระบวนการวิจัยน้ันถือว่าเป็นส่วนสําคัญของการศึกษาในทุกระดับ 
6. วัตถุประสงค์โครงการ : เพ่ือให้ นนร  .รู้และเข้าใจกระบวนการวิจัยเพ่ือนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา 
7. ที่ปรึกษาโครงการ :หน .ศูนย์การวิจัย สกศ.รร.จปร.  
8. หัวหน้าโครงการ :หน .แผนกฝึกศึกษา กตก.สกศ.รร.จปร.  
9. เจ้าหน้าที่โครงการ :เจ้าหน้าที่แผนกฝึกศึกษา กตกซสกศ .รร.จปร . และเจ้าหน้าที่ในศูนย์การวิจัย  
สกศ.รร.จปร. 
10. ผู้ตรวจสอบประเมนิผลโครงการ : คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รร .จปร.  
11. ผู้ให้ :รร .จปร.  
12. ผู้ได้รับผลเชิงบวก :นนร. 
13. ผู้ได้รับผลเชิงลบ :- 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย :นนร. 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ :รร .จปร.  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ :การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก 
2. กลยุทธ์ ( Strategy ) :พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน ( Program ) :การการสนับสนุนการฝึก ศึกษา นักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ ( Project ) :โครงการจัดทําตํารากลุ่มวิชาคุณลักษณะผู้นํา นักเรียนนายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and justification ) :เป็นการจัดทําเอกสาร ตําราในรายวิชา
จิตวิทยาและการนําทหาร และวิชาพลศึกษา  
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose) :เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้มีเอกสารตําราไว้ใช้ประกอบการ
เรียน การสอน 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser) :รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager) :ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team ) :หน่วยช้ึนตรงกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation ) :คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter) :กองทัพบก 
12. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงบวก ) ( Beneficiary) : นักเรียนนายร้อย 
13. ผู้ที่ได้รับผล( เชิงลบ ) (Affected  Group ) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group ) :นักเรียนนายร้อย 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area ) :อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors) : 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  issue) : การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์( Strategy) : พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
3. แผนงาน( Program) : การการสนับสนุนการฝึก ศึกษา นักเรียนนายร้อย 
4. โครงการ( Project) : โครงการจัดหาวัสดุกีฬาในการศึกษาตามหลักสูตร นักเรียนนายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ ( Rationale and justification) : เป็นการจัดหาวัสดุกีฬาเพ่ือใช้ประกอบการ
เรียนการสอนวิชาพลศึกษา  
6. วัตถุประสงค์โครงการ ( Project Purpose ) : เพ่ือให้นักเรียนนายร้อยได้มีวัสดุ อุปกรณ์กีฬาไว้ใช้
ประกอบการเรียน การสอน วิชาพลศึกษา 
7. ที่ปรึกษาโครงการ  ( Adviser ) :รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ ( Project Manager ) : ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ ( Project Team) : กองการพลศึกษา กรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation) : คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter) : กองทัพบก 
12. ผู้ที่ได้รับผล )เชิงบวก(  ( Beneficiary) : นักเรียนนายร้อย 
13. ผู้ที่ได้รับผล )เชิงลบ(  ( Affected  Group ) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย ( Target  Group) : นักเรียนนายร้อย 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area ) : อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ ( Critical Success Factors): 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic  issue) : การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึง
ประสงค์ของกองทัพบก 
2. กลยุทธ์ที่ ๒ . ( Strategy ): พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการดําเนินการฝึกนักเรียนนาย
ร้อย 
3.แผนงาน( Program) :การให้การสนับสนุนการฝึก - ศึกษา นักเรียนนายร้อย  
4. โครงการ ( Project ) : จัดทําตําราวิชาทหารให้กับนักเรียนนายร้อย 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and justification ) : จัดทําเอกสาร ตํารา ประกอบการเรียนการ
สอนและเป็นข้อมูลเพ่ือการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมให้กับ นนร  . เป็นไปตามหลักสูตรนักเรียนนายร้อย 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี ๒๕๔๔  )ปรับปรุง ๒๕๕๔  ( และเป็นไปตามนโยบายการฝึก -ศึกษาของ
กองทัพบกกําหนด 
6. วัตถุประสงค์โครงการ (Project Purpose ) : เพ่ือให้มีเอกสาร ตํารา ประกอบการเรียนการสอนในการ
ฝึกศึกษาวิชาทหารท่ีทันสมัย สะดวก คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดตามรูปแบบและมาตฐานการฝึกศึกษาให้
นักเรียนนายร้อยมีความสามารถและความมั่นใจในการฝึก - ศึกษาวิชาทหาร มาก ย่ิงขึ้น มีความรู้ทางวิชาการ
ทหาร สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมวดได้ ตลอดจนใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
7. ที่ปรึกษาโครงการ ( Adviser ) : รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team ) :ผู้อํานวยการ กองบังคับการเตรียมการ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินผลโครงการ ( Auditor & Evaluation ) : คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ ( Supporter ) : กองทัพบก 
12. ผู้ที่ได้รับผล )เชิงบวก( (Project Team ) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และ กองทัพบก 
13. ผู้ที่ได้รับผล )เชิงลบ(  (Target Group ) : - 
14 .กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย  ( Target Group) :นักเรียนนายร้อย 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ ( Target Geographical Area ) : อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  
16. เง่ือนไขความสําเร็จ  ( Critical Success Factors) 
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1. ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic issue) : การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ 
2. กลยุทธ์ (Strategy) :พัฒนากลไก เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับมิตรประเทศ 
3. แผนงาน (Program) :สร้างความสัมพันธ์ทางทหารทีดีกับ มิตรประเทศ 
4. โครงการ (Project): 1.โครงการส่งนนร. เรียนดีไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
2.โครงการการแลกเปลี่ยนดูงานนักเรียนนายร้อย ระหว่างโรงเรียนทหารของมิตรประเทศ 
3.โครงการการแลกเปลี่ยนดูงานผู้บริหารและอาจารย์ ระหว่างโรงเรียนทหารของมิตรประเทศ 
 4.โครงการส่งเสริมกําลังพลไปสอบเพ่ือชิงทุนการศึกษาทางทหารของมิตรประเทศ 
 5. โครงการส่งเสริมให้กําลังพลเป็นล่ามในการฝึกร่วมระหว่าง กห.ไทย และกห. มิตรประเทศ 
6. โครงการรับรองผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยและประสงค์ดูกิจการของ 
รร .จปร.  
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ 
มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยทหารของมิตรประเทศ 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : เพ่ือให้กําลังพลและนักเรียนนายร้อย โรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีโอกาสได้ศึกษาแลกเปลี่ยน และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยทหาร 
ของมิตรประเทศ 
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ : กยข .รร.จปร .และ กกพ.รร.จปร .  
8. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : เสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายอํานวยการกองยุทธการละการข่าว โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ครวจสอบประเมิณโครงการ (Auditor & Evaluation) : สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ให้ (Supporter) : กองทัพบก 
13. ผู้ได้รับผล )เชิงบวก ( (Beneficiary) : กองทัพบก 
14. ผู้ได้รับผล )เชิงลบ(  (Affected Group) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : กองทัพบก 

………………………………. 
 
 
 
 
 
\ 
 

แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ )Strategic issue) : การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ 
2. กลยุทธ์ (Strategy) :ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือให้ รร  .จปร .เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 



แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. 2560-2564

77 

 

3. แผนงาน (Program) : การศึกษา การดูงาน และการนําเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
4. โครงการ (Project) :1.โครงการ พล .อ.หญิง   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จนํา
นนร. วิชาเลือกเสรี ไปดูงานต่างประเทศ 
                   2.โครงการทุนการศึกษา อาจารย์ รร .จปร. ในระดับปริญญาโทและเอก ในต่างประเทศ 
3.โครงการส่งเสริมอาจารย์ ไปร่วมประชุม สัมมนา และนําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ และ
ต่างประเทศ 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับสถาบันและองค์กรต่างๆ 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) :  1. เพ่ือให้กําลังพลและนักเรียนนายร้อย โรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้มีโอกาส ศึกษาสถาพสังคม เศรษฐกิจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมิตร
ประเทศ2. พัฒนาคุณวุฒิของกําลังพล3. ส่งเสริมอาจารย์ รร  .จปร .ได้ไป ร่วมประชุม สัมมนา และนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในประเทศ และต่างประเทศ 
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ : กยข .รร.จปร .และ สกศ.รร.จปร .  
8. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : เสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายอํานวยการกองยุทธการละการข่าว โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ครวจสอบประเมิณโครงการ (Auditor & Evaluation) : สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ให้ (Supporter) : กองทัพบก 
13. ผู้ได้รับผล )เชิงบวก ( (Beneficiary) : กองทัพบก 
14. ผู้ได้รับผล )เชิงลบ(  (Affected Group) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : กองทัพบก 
 

……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ )Strategic issue) : การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ 
2. กลยุทธ์ (Strategy) :ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือให้ รร  .จปร .เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
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3. แผนงาน (Program) :การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร  .กับสถาบันและองค์กรต่างๆ  
4. โครงการ (Project) :.1.โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในประเทศและ
ต่างประเทศ 

  2. โครงการเชิญสถาบันและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมจัด 
วันนิทรรศการวิชาการ รร .จปร.  
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กับสถาบันและองค์กรต่างๆ 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) :  1. จัดทําความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ในประเทศและต่างประเทศ2. มีสถาบันและองค์กรต่างๆมาร่วมจัดงานวันนิทรรศการวิชาการ รร .จปร.   
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ : กยข.รร.จปร. และ สกศ.รร.จปร. 
8. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : เสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองยุทธการและการข่าว โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายอํานวยการกองยุทธการละการข่าว โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ครวจสอบประเมิณโครงการ (Auditor & Evaluation) : สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ให้ (Supporter) : กองทัพบก 
13. ผู้ได้รับผล )เชิงบวก ( (Beneficiary) : กองทัพบก 
14. ผู้ได้รับผล )เชิงลบ(  (Affected Group) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : กองทัพบก 
 

………………………………………. 
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แผนปฏบิัติการโครงการ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
2. กลยุทธ์ (Strategy) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3. แผนงาน (Program) : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
4. โครงการ (Project) : โครงการเสาร์ประทีป 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า จะต้องได้รับความรู้เพ่ิมเติม 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : นักเรียนนายร้อยจัดการเรียนการสอนเสริม 
ให้กับนักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือให้ได้ความรู้เพ่ิมเติม 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า )1(  
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายเสนาธิการ กรมนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor &Evaluation) : ฝ่ายเสนาธิการ กรมนักเรียนนายร้อย ฯ 
11. ผู้ให้ (Supporter) : กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงบวก}(Beneficiary) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงลบ}(Affected Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical area) : นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ (Critical Success Factors) : ได้รับงบประมาณจากโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 

 
........................................ 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
2. กลยุทธ์ (Strategy) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3. แผนงาน (Program) : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
4. โครงการ (Project) :  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษ 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : นักเรียนในพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดาร จะต้องได้รับความรู้
เพ่ิมเติมในเรื่องของจิตอาสา ในการมอบความช่วยเหลือราษฎรในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : นักเรียนนายร้อยให้ความรู้ คําแนะนํา และเป็นแบบอย่างใน
การช่วยเหลือประชาชนราษฎรในพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้กับนักเรียนในพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดาร เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า )2(  
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองยุทธการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายเสนาธิการกองยุทธการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ(Auditor &Evaluation) : ฝ่ายเสนาธิการกองยุทธการ โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ (Supporter) : กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงบวก}(Beneficiary) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงลบ}(Affected Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : นักเรียนในพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดาร 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical area) : นักเรียนในพ้ืนที่ถิ่นทุรกันดาร 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ (Critical Success Factors) : ได้รับงบประมาณจากถ่ินทุรกันดาร 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
2. กลยุทธ์ (Strategy) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3. แผนงาน (Program) :  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
4. โครงการ (Project) :   โครงการฝึกอบรมเยาวชนจากภายนอก 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : นักเรียนนายร้อยให้ความรู้ คําแนะนํา และ
เป็นแบบอย่างในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนราษฎรในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ให้กับนักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : นักเรียนนายร้อยให้ความรู้ คําแนะนํา และเป็น
แบบอย่างในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนราษฎรในพ้ืนที่ใกล้เคียง ให้กับ
นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า )1(  
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor &Evaluation) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ (Supporter) : กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและ กอง
พันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงบวก}(Beneficiary) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงลบ}(Affected Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical area) : นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ (Critical Success Factors) : ได้รับงบประมาณจากโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
และงบประมาณจากหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
2. กลยุทธ์ (Strategy) :การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3. แผนงาน (Program) :  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
4. โครงการ (Project) :  โครงการฝึกอบรมให้กับส่วนราชการภายนอก/เอกชน 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : ส่วนราชการภายนอก หรือหน่วยงานเอกชนได้รับ
ความรู้ คําแนะนํา เห็นภาพการเป็นแบบอย่างในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของนักเรียนนายร้อย และ
สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : นักเรียนนายร้อยให้ความรู้ คําแนะนํา เป็นแบบอย่างในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนราษฎร  ให้กับส่วนราชการภายนอกหรือหน่วยงานเอกชน 
ทําให้สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า )1(  
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor &Evaluation) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ (Supporter) : กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและ กองพันทหาร
ราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงบวก}(Beneficiary) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงลบ}(Affected Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : ส่วนราชการภายนอก หรือหน่วยงานเอกชน 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical area) : ส่วนราชการภายนอก หรือหน่วยงานเอกชน 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ (Critical Success Factors) : ได้รับงบประมาณจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และงบประมาณจากหน่วยงานที่เข้ารับการอบรม 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
2. กลยุทธ์ (Strategy) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3. แผนงาน (Program) :  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
4. โครงการ (Project) :  การปลูกฝังอุดมการณ์ การรักชาติ 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าส่วนราชการภายนอก หรือหน่วยงานเอกชนได้รับความรู้ ในการเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : นักเรียนนายร้อยให้ความรู้ คําแนะนํา และร่วมกัน
ปลูกฝัง ให้กับนักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าส่วนราชการภายนอก หรือ
หน่วยงานเอกชนได้รับความรู้ ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสามารถนําไปปฏิบัติ
ได้จริง 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า )1(  
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor &Evaluation) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ (Supporter) : กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงบวก}(Beneficiary) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงลบ}(Affected Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ส่วนราชการภายนอก หรือหน่วยงานเอกชน 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical area) : นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าส่วนราชการภายนอก หรือหน่วยงานเอกชน 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ (Critical Success Factors) :  
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
2. กลยุทธ์ (Strategy) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3. แผนงาน (Program) :  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
4. โครงการ (Project) : โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าส่วนราชการภายนอก หรือหน่วยงานเอกชนได้รับความรู้ ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : ชุดวิทยากรรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ให้ความรู้ 
คําแนะนํา และร่วมกันปลูกฝัง ให้กับผู้นําชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ส่วนราชการภายนอก หรือหน่วยงานเอกชนได้รับความรู้ ในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า )1(  
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor &Evaluation) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ (Supporter) : กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงบวก}(Beneficiary) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงลบ}(Affected Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าส่วน
ราชการภายนอก หรือหน่วยงานเอกชน 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical area) : นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าส่วน
ราชการภายนอก หรือหน่วยงานเอกชน 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ (Critical Success Factors) :  
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
2. กลยุทธ์ (Strategy) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3. แผนงาน (Program) : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
4. โครงการ (Project) : โครงการอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : ชุดวิทยากรจากกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรม
ฝึกอบรม ให้กับนักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพ่ือให้ได้ความรู้เพ่ิมเติมในเรื่อง
ของคุณธรรมจริยธรรม 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า )1(  
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor &Evaluation) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ (Supporter) : กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและ 
กองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงบวก}(Beneficiary) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงลบ}(Affected Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical area) : นักเรียนในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ (Critical Success Factors) :  
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
2. กลยุทธ์ (Strategy) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3. แผนงาน (Program) :  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
4. โครงการ (Project) : โครงการอบรมมวลชนรอบค่าย 
5.สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : มวลชนภายนอกในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ได้รับความรู้ คําแนะนํา เห็นภาพการเป็นแบบอย่างในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศของ
นักเรียนนายร้อย และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
6.วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : ชุดวิทยากรรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ให้ความรู้ คําแนะนํา 
เป็นแบบอย่างในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ให้กับมวลชนภายนอกในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ทําให้สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า )1(  
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor &Evaluation) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ (Supporter) : กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, กองพันทหารราบ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า )ที่เก่ียวข้อง(  
12. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงบวก}(Beneficiary) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงลบ}(Affected Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : มวลชนภายนอกในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical area) : มวลชนภายนอกในพ้ืนที่โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ (Critical Success Factors) : ได้รับงบประมาณจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
2. กลยุทธ์ (Strategy) : การช่วยเหลือประชาชน 
3. แผนงาน (Program) :  การป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเรียบร้อยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
4. โครงการ (Project) : การจัดทําแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อเกิดภัยพิบัติ 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : ข้าราชการกําลังพล ตลอดจนมวลชน เยาวชน 
รวมถึงการขยายผลสู่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับ
ความรู้ คําแนะนํา เห็นภาพการปฏิบัติแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : ข้าราชการกําลังพล ตลอดจนมวลชน เยาวชน รวมถึงการขยาย
ผลสู่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับความรู้ คําแนะนํา เห็น
ภาพการปฏิบัติแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติ และสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor &Evaluation) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ (Supporter) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงบวก}(Beneficiary) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงลบ}(Affected Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : ข้าราชการกําลังพล ตลอดจนมวลชน เยาวชน รวมถึงการ
ขยายผลสู่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical area) : ข้าราชการกําลังพล ตลอดจนมวลชน เยาวชน รวมถึง
การขยายผลสู่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ (Critical Success Factors) : ได้รับงบประมาณจากโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าและขอรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากกองทัพบก 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
2. กลยุทธ์ (Strategy) : การช่วยเหลือประชาชน 
3. แผนงาน (Program) : การป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเรียบร้อยจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
4. โครงการ (Project) : การจัดต้ังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับพ้ืนที่ 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : ข้าราชการกําลังพล ตลอดจนมวลชน เยาวชน รวมถึง
การขยายผลสู่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ทราบและ
ตระหนักถึงความสําคัญของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และสามารถนําไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนเม่ือเกิดภัย
พิบัติได้ 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : ข้าราชการกําลังพล ตลอดจนมวลชน เยาวชน รวมถึงการขยายผลสู่
ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ทราบและตระหนักถึงความสําคัญของ
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย และสามารถนําไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติได้ 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor &Evaluation) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ (Supporter) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงบวก}(Beneficiary) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงลบ}(Affected Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : ข้าราชการกําลังพล ตลอดจนมวลชน เยาวชน รวมถึงการขยายผลสู่
ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical area) : ข้าราชการกําลังพล ตลอดจนมวลชน เยาวชน รวมถึงการ
ขยายผลสู่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนต่างๆ โดยรอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ (Critical Success Factors) : ได้รับงบประมาณจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
2. กลยุทธ์(Strategy) : การช่วยเหลือประชาชน 
3. แผนงาน (Program) :  การช่วยเหลือประชาชน 
4. โครงการ (Project) : การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดนครนายก 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : จัดหน่วยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ออกสู่ประชาชนโดยรอบ ร่วมกับจังหวัดนครนายก 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : จัดหน่วยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า ร่วมกับจังหวัดนครนายก โดยให้ความช่วยเหลือ บรรเทารักษา ให้คําแนะนําทางการแพทย์ 
อนามัยเบ้ืองต้นให้กับประชาชนโดยรอบ 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor &Evaluation) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให ้(Supporter) : โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงบวก}(Beneficiary) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงลบ}(Affected Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : ประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบในจังหวัดนครนายก 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical area) : ประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบในจังหวัดนครนายก 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ (Critical Success Factors) : ได้รับงบประมาณจากโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
2. กลยุทธ์ (Strategy) : การช่วยเหลือประชาชน 
3. แผนงาน (Program) : การช่วยเหลือประชาชน 
4. โครงการ (Project) :  การสนับสนุนศูนย์คนตาบอดและพิการซ้ําซ้อน อําเภอบ้านนา 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : จัดหน่วยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมกับจังหวัดนครนายก ตลอดจนการจัดนักเรียนนายร้อยทํากิจกรรมร่วมกับผู้พิการฯ และ
มอบการสนับสนุนต่างๆ ในการพัฒนาศูนย์ฯ 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : จัดหน่วยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ร่วมกับจังหวัดนครนายก ตลอดจนการจัดนักเรียนนายร้อยทํากิจกรรมร่วมกับผู้พิการฯ และมอบการ
สนับสนุนต่างๆ ในการพัฒนาศูนย์ฯ เพ่ือให้เกิดผลดีทางจิตใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor &Evaluation) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ (Supporter) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงบวก}(Beneficiary) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงลบ}(Affected Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : คนตาบอดและพิการซ้ําซ้อน อําเภอบ้านนา 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical area) : ศูนย์คนตาบอดและพิการซ้ําซ้อน อําเภอบ้านนา 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ (Critical Success Factors) : ได้รับงบประมาณจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
2. กลยุทธ์ (Strategy) : การช่วยเหลือประชาชน 
3. แผนงาน (Program) :  การสร้างความสัมพันธ์กับส่วนราชการภายนอก 
4. โครงการ (Project) : การเข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนครนายก 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : จัดผู้แทนในการประชุมร่วมกับส่วนราชการ
ต่างๆ ภายในจังหวัดนครนายก 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม การพัฒนา การดําเนินงานต่างๆ 
ของจังหวัดนครนายก  
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor &Evaluation) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ (Supporter) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงบวก}(Beneficiary) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงลบ}(Affected Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : จังหวัดนครนายก 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical area) : จังหวัดนครนายก 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ (Critical Success Factors) : ได้รับงบประมาณจากโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าและงบประมาณจากจังหวัดนครนายก 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue) : การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
2. กลยุทธ์ (Strategy) : การช่วยเหลือประชาชน 
3. แผนงาน (Program) :  การช่วยเหลือประชาชน 
4. โครงการ (Project) : โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน จังหวัดนครนายก 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationale and Justification) : จัดแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ร่วมกับจังหวัดนครนายก 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Purpose) : จัดแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ร่วมกับจังหวัดนครนายก เพ่ืออํานวยความสะดวก สนับสนุน มอบความสุขให้กับมวลชนโดยรอบ ร่วมกับจังหวัดนครนายก 
7. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser) : รองเสนาธิการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
8. หัวหน้าโครงการ (Project Manager) : ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
9. เจ้าหน้าที่โครงการ (Project Team) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
10. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Auditor &Evaluation) : ฝ่ายเสนาธิการกองกิจการพลเรือน โรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
11. ผู้ให้ (Supporter) : โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
12. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงบวก}(Beneficiary) : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
13. ผู้ที่ได้รับผล{เชิงลบ}(Affected Group) : - 
14. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group) : ประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบในจังหวัดนครนายก 
15. พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Target Geographical area) : ประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบในจังหวัดนครนายก 
16. เง่ือนไขความสําเร็จ (Critical Success Factors) : ได้รับงบประมาณจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และงบประมาณจากจังหวัดนครนายก 
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แผนปฏบิัติการโครงการประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
2. กลยุทธ์ (Strategy)  :  การพัฒนาบุคลากร 
3. แผนงาน (Program)  :  แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 
4. โครงการ (Project)  :  โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ รร.จปร. 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationate and Justification)  :  รร.จปร. เป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร
ของ ทบ.  ที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักออกไปรับราชการ  รร.จปร.เป็นส่วนราชการที่มี รู ป แ บ บ
การจัดหน่วยแบบ อฉก.4400  ฉะน้ัน สป.1-5  ที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณประจําปี  มีทั้ง สป.ถาวร
และไม่ถาวรตลอดจนมี สป.ที่สนับสนุนการเรียน การสอนประจํากองวิชาต่าง ๆ  ทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์,  
วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์  การปรนนิบัติบํารุง สป.ที่ได้รับดังกล่าว  ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  เพ่ือ
เป็นการประหยัดงบประมาณประจําปีต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ProjectPurpose)  :   
     1.เพ่ือปลูกฝัง, อบรมบุคลากรในหน่วยให้มีความรู้ในการปรนนิบัติบํารุง สป.ต่าง ๆ      
     2. เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อมาทดแทนประจําปี 
     3. เพ่ือให้บุคลากรในหน่วย  มีจิตสํานึกในการรักษา  การปรนนิบัติบํารุง สป.  และมีความมั่นใจใน สป.
ประจําตัวต่าง ๆ  
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ  :  กกบ.รร.จปร. 
8. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser)  :  รอง เสธ.รร.จปร. 
9. หัวหน้าโครงการ (ProjectManager)  :ผอ.กกบ.รร.จปร. 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (ProjectTeam)  :  ฝสธ.กกบ.รร.จปร. 
11. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Audition & Evaluation)  :  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
12. ผู้ให้ (Supporter)  :  หน่วยเหนือหรือ รร.จปร. 
13. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงบวก) (Beneficiary)  :  รร.จปร. 
14. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงลบ) (Affected Group)  :   
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group)  :  กําลังพลรร.จปร. 

………………………………………… 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
2. กลยุทธ์ (Strategy)  :  .การพัฒนาบุคลากร 
3. แผนงาน (Program)  :   แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลังพล 
4. โครงการ (Project)  :   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต นนร. 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationate and Justification)  :  รร.จปร. ได้รับการประเมินตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพล  โดยเกณฑ์การประเมินอยู่ที่ระดับไม่ตํ่ากว่า 85%ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
นนร. ย่อมส่งผลให้ นนร. มีพ้ืนฐานความเป็นอยู่  สวัสดิการ  และคุณภาพชีวิตที่ดี  ทําให้เก้ือกูลต่อการฝึก
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ProjectPurpose)  :   
     1.เพ่ือพัฒนาสภาพความเป็นอยู่  ภูมิทัศน์  และอาคารที่พักของ นนร.ให้ดีย่ิงขึ้น     
2. ให้ นนร. ได้มีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่งเพียงพอ  และเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ นนร.ได้มีแนวความคิด  การวางแผนในการพัฒนา  จัดระเบียบที่พักให้สมบูรณ์และดูสะอาด
เรียบร้อย 
4. เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะการเป็นนักพัฒนาให้กับ นนร.นําไปใช้ในอนาคต 
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ  :  กรม นนร.รอ. 
8. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser)  :  ผอ.กกพ.รร.จปร. 
9. หัวหน้าโครงการ (ProjectManager)  :ผบ.กรม นนร.รอ. 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (ProjectTeam)  :  กําลังพลใน กรม นนร.รอ. 
11. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Audition & Evaluation)  :  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
12. ผู้ให้ (Supporter)  :  หน่วยเหนือหรือ รร.จปร. 
13. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงบวก) (Beneficiary)  :  นนร. 
14. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงลบ) (Affected Group)  :  ผู้ประกอบการ 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group)  :  นนร.  

………………………………………… 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
2. กลยุทธ์ (Strategy)  :  .การพัฒนาบุคลากร 
3. แผนงาน (Program)  :  แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลังพล 
4. โครงการ (Project)  :  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationate and Justification)  :  สถานการณ์ปัญหาสุราในประเทศไทย คน
ไทยด่ืมจัดเป็นอันดับ 5 ของโลก เฉลี่ยคิดเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ 13.59   ลิตรต่อคนต่อปีจากอุบัติเหตุ
จราจร ของไทยน้ันสูงกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน โดยไทยตายเฉลี่ยปีละประมาณ 20 ต่อแสน ขณะอินโดนีเซีย
ประมาณ 15 ต่อแสน ศรีลังกาและอินเดียประมาณ 10 ต่อแสน ในช่วงเวลาเดียวกัน (2539-2544) ไทย
สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 2.23 % ของ GNP ประมาณ 70,000 ล้าน ในปี 2536 จากอุบัติเหตุจราจรอย่าง
เดียว หากนับความสูญเสียอ่ืนๆ อันเป็นผลจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เช่น โรคตับ กระเพาะและการบาดเจ็บ  
จากความรุนแรงที่แอลกอฮอล์มีส่วนเก่ียวข้อง ตัวเลขดังกล่าวจะสูงกว่าแสนล้านต่อปี อย่างไรก็ตามช่วง
เทศกาลเข้าพรรษานับเป็นช่วงเทศกาลที่ชาวพุทธจํานวนมากถือเป็นช่วงเวลาสําคัญในการปฏิบัติธรรม และ
จากการดําเนินโครงการ พบว่าในช่วงเทศกาล เข้าพรรษาปี2544 มีผู้ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 
11.8 ตอบว่าต้ังใจงดด่ืมสุรา ในช่วงเข้าพรรษา (ประมาณจํานวนผู้งดด่ืม 1.8 ล้านคน มูลค่าการบริโภคลดลง 
3,600 ล้านบาท)  (ข้อมูลสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)) รร.จปร.ด้วยตระหนักใน
ผลกระทบจากการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมของกําลังพลและ
ครอบครัวในหน่วย และตระหนักในความสําคัญของเทศกาลเข้าพรรษา จึงกําหนดให้มีโครงการรณรงค์“งด
เหล้า เข้าพรรษา” ขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลและครอบครัวของหน่วยให้มีคุณภาพที่ดีต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ProjectPurpose)  :   
1. เพ่ือให้กําลังพลและครอบครัวตระหนักถึงผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสังคมจากการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ 
2. เพ่ือเชิญชวนให้กําลังพลและครอบครัวงดการด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ  :  กกพ.รร.จปร. 
8. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser)  :  อศจ.รร.จปร. 
9. หัวหน้าโครงการ (ProjectManager)  :ผอ.กกพ.รร.จปร. 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (ProjectTeam)  :  ฝสธ.กกพ.รร.จปร. 
11. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Audition & Evaluation)  :  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
12. ผู้ให้ (Supporter)  :  หน่วยเหนือหรือ รร.จปร. 
13. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงบวก) (Beneficiary)  :  กําลังพลใน รร.จปร. 
14. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงลบ) (Affected Group)  :  ผู้ประกอบการและร้านค้าในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group)  :  กําลังพลใน รร.จปร.  

………………………………………… 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
2. กลยุทธ์ (Strategy)  :  การพัฒนาบุคลากร 
3. แผนงาน (Program)  :   แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลังพล 
4. โครงการ (Project)  :   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พลทหารกองประจําการ 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationate and Justification)  :  กองทัพบก มีนโยบายที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทหารกองประจําการ เพ่ือให้ทหารกองประจําการมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นระหว่างอยู่ในกอง
ประจําการ และมีความรู้ในสายวิชาชีพเพียงพอที่จะนําไปประกอบอาชีพภายหลังปลดจากกองประจําการ 
โดยได้รับการบริการ สวัสดิการ ที่จําเป็นอย่างเหมาะสม และเพียงพอ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างเสริมขวัญ
และกําลังใจ ให้พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่   เพ่ือรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติอย่างเต็ม
ความสามารถแล้วยังเป็นการเสริมสร้างภาพพจน์ของ ทบ.อีกด้วย 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ProjectPurpose)  :   
1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ทบ.ปี 2555 - 2559 
2. เพ่ือให้พลทหารกองประจําการมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับทหารกองประจําการ 
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ  :  พัน.ร.รร.จปร.และ รพ.รร.จปร. 
8. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser)  :  ผอ.กกพ.รร.จปร. 
9. หัวหน้าโครงการ (ProjectManager)  :ผบ.พัน.ร.รร.จปร.และ ผอ.รพ.รร.จปร. 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (ProjectTeam)  :  กําลังพลใน พัน.ร.รร.จปร. และ กําลังพลใน รพ.รร.จปร. 
11. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Audition & Evaluation)  :  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
12. ผู้ให้ (Supporter)  :  หน่วยเหนือหรือ รร.จปร. 
13. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงบวก) (Beneficiary)  :  พลทหารกองประจําการ 
14. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงลบ) (Affected Group)  :  ผู้ฝึกและครูฝึกทหารใหม่ 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group)  :  ทหารกองประจําการใน พัน.ร.รร.จปร. และ ทหารกอง
ประจําการใน รพ.รร.จปร. 

………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
พ.ศ. 2560-2564

98 

 

แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
2. กลยุทธ์ (Strategy)  :  .การพัฒนาบุคลากร 
3. แผนงาน (Program)  :  แผนงานพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
4. โครงการ (Project)  :   โครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับ ครู/อาจารย์
บุคลากรทางการศึกษาและ นนร. 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationate and Justification)  :   
1. เน่ืองจากบุคลาการของ สกศ.รร.จปร.ซึ่งทํางานด้านธุรการเก่ียวกับเอกสาร การเก็บข้อมูล สถิติและงาน
อ่ืนๆ ที่ต้องใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นประจํา โดยส่วนใหญ่ของบุคลากรด้านธุรการ ไม่มีความรู้พ้ืนฐานที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน เพ่ือใช้จัดการงานเอกสารในสํานักงาน ทําให้การทํางาน
เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ขาดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ไม่มีการวางแผนและการจัดการกับข้อมูลเอกสารท่ี
เหมาะสม 
2. ความจําเป็น/ความต้องการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
และ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานของบุคลากร ของ สกศ.รร.จปร.เห็นควรจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จําเป็นในช่วงเวลาที่เหมาะสมให้กับคุคากรที่ใช้งาน 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ProjectPurpose)  :   
     1.เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจเด่ียวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 
2. เพ่ิมศักยภาพในการทํางานด้านเอกสาร  ข้อมูลเชิงสถิติ  จากการใช้โปรแกรม Microsoft Office 
     3. ปรับระดับพ้ืนฐานความรู้  ความสามารถของบุคลากรในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ให้
ใกล้เคียงกัน  เพ่ือยกระดับงานด้าน เอกสาร  ข้อมูล  สถิติ  ในระดับหน่วยงาน  องค์กรให้สูงขึ้น 
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ  :  สกศ.รร.จปร. 
8. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser)  :  หก.กทท.รร.จปร. 
9. หัวหน้าโครงการ (ProjectManager)  :ผอ.สกศ.รร.จปร. 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (ProjectTeam)  :  อจ.สกศ.รร.จปร. 
11. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Audition & Evaluation)  :  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
12. ผู้ให้ (Supporter)  :  หน่วยเหนือหรือ รร.จปร. 
13. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงบวก) (Beneficiary)  :  ครู อาจารย์ และ นนร. ใน สกศ.รร.จปร. 
14. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงลบ) (Affected Group)  :  อจ.สวท.รร.จปร.และ อาจารย์ใน กรม นนร.รอ. 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group)  :  อจ.สกศ.รร.จปร.  

………………………………………… 
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
2. กลยุทธ์ (Strategy)  :  การพัฒนาบุคลากร 
3. แผนงาน (Program)  :   แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. โครงการ (Project)  :  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationate and Justification)  :  ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
เจริญเติบโตและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองมีการใช้ประโยชน์ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีราคาสูงและ
ซอฟแวร์ที่มีวิธีการใช้สลับซับซ้อน ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ รร.จปร. ที่ใช้เพ่ือพัฒนาด้าน
การเรียนการสอน นนร.อีกทั้งการศึกษาค้นคว้า และวิจัยของ นนร.ได้ถูกใช้งานจากบุคลากรของ รร.จปร.
อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยตรงในการรับผิดชอบและดูแลปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ์ทั้ง
ฮาร์ดแวร์ที่และซอฟแวร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ รร.จปร.ยังขาดความรู้ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงานกับสิ่งอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ใหม่และทันสมัย เ พ่ือใ ห้การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของ รร.จปร.ให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย
เพ่ือลดภาระงานของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต และเพ่ือให้การบริหารจัดการด้าน การ
เรียน การสอน การควบคุมบังคับบัญชา และระบบการบริการแก่ นนร. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและเป็นการพัฒนา รร.จปร.ให้สมกับเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา
ของกองทัพบกที่มีศักยภาพสูงสุดในการผลิตนายทหารหลักของกองทัพเพ่ือรับใช้ประเทศชาติ จึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และจัดส่งเจ้าหน้าที่รับการอบรม 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ProjectPurpose)  :   1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรของ รร.จปร. ให้มีความรู้และ
ทักษะในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในส่วนเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ใช้งานทั่วไป2. เพ่ือพัฒนาความสามารถและเพ่ิมพูนความรู้
ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบให้สามารถดํารงรักษาการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งเพ่ือให้บริการและเผยแพร่ความรู้การใช้รระบบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ  :  กทท.รร.จปร. 
8. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser)  :  ผอ.สกศ.รร.จปร. 
9. หัวหน้าโครงการ (ProjectManager)  :หก.กทท.รร.จปร. 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (ProjectTeam)  :  กําลังพลใน กทท.รร.จปร. 
11. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Audition & Evaluation)  :  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
12. ผู้ให้ (Supporter)  :  หน่วยเหนือหรือ รร.จปร. 
13. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงบวก) (Beneficiary)  :  ครู อาจารย์ และ นนร. 
14. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงลบ) (Affected Group)  :  อจ.สวท.รร.จปร.และ อาจารย์ใน กรม นนร.รอ. 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group)  :  อจ.สกศ.รร.จปร.  
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
2. กลยุทธ์ (Strategy)  :  การพัฒนาบุคลากร 
3. แผนงาน (Program)  :  แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล 
4. โครงการ (Project)  :   โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกําลังพล 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationate and Justification)  :  ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญ
ทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  ทั้งในระดับบุคคลระดับองค์กร  และระดับประเทศในเร่ืองของ
การเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น ทําให้ภาษาอังกฤษย่ิงทวีความสําคัญจนกลายเป็น
ภาษาสากลนานาชาติ กอศ.สกศ.รร.จปร. จึงจัดทําโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ข้าราชการ รร.จปร. ที่
สนใจจะพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ในเรื่องของการพูดการอ่าน การฟัง และการเขียน โดยเรียน
กับอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของภาษาซึ่งจะทําให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ProjectPurpose)  :   
     1.เพ่ือให้ข้าราชการท่ีได้รับการอบรมได้รับความรู้ทางภาษาอังกฤษจากอาจารย์ชาวต่างชาติ 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียนให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
3. เพ่ือนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
4. เพ่ือเข้าใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและความรู้ทั่วๆไปที่เก่ียวข้องกับเจ้าของภาษา 
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ  :  สกศ.รร.จปร. 
8. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser)  :  ผอ.กยข.รร.จปร. 
9. หัวหน้าโครงการ (ProjectManager)  :ผอ.สกศ.รร.จปร. 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (ProjectTeam)  :  อจ.สกศ.รร.จปร. 
11. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Audition & Evaluation)  :  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
12. ผู้ให้ (Supporter)  :  หน่วยเหนือหรือ รร.จปร. 
13. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงบวก) (Beneficiary)  :  ครู อาจารย์ และ กําลังพลใน สกศ.รร.จปร. 
14. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงลบ) (Affected Group)  :  กําลังพลใน.สวท.รร.จปร.และกําลังพลใน กรม นนร.รอ. 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group)  :  อจ.สกศ.รร.จปร.  
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
2. กลยุทธ์ (Strategy)  : .การพัฒนาบุคลากร 
3. แผนงาน (Program)  :   แผนงานส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห.และ
แผนการใช้ประโยชน์ 
4. โครงการ (Project)  :   โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร. , รร.สธ.ทอ. , วสท. , 
วทร. , วทอ. 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationate and Justification)  :  ตามนโยบายของ ทบ. ต้องการส่งเสริมให้
กําลังพลของ ทบ. ได้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. และสามารถนํากําลังพลที่สําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด อีก
ทั้งให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในหลักสูตนยอก ทบ. ภายใน กห. โดยเมื่อสิ้นปี 2556 ทบ. จะต้องมีกําลัง
พล ที่สําเร็จการศึกษาหลีกสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. ปฏิบัติที่หน่วย อย่างน้อย 1 นายรร.จปร.เห็น
ความสําคัญในการส่งเสริมทางด้านการศึกษาตามนโยบายของ ทบ. จึงวางแผนเพ่ือส่งเสริมให้กําลังพลของ
หน่วยได้เข้ารับการศึกษานอก ทบ. ภายใน กห. เริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ  2555 เป็นต้นไป 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ProjectPurpose)  :   
     1.เพ่ือส่งเสริมให้กําลังพลของ รร.จปร. ได้เข้ารับการศึกษาใน กห.และสามารถนํากําลังพลที่สําเร็จ
การศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว มา   ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชนต่์อส่วนรวมอย่างสูงสุด 
2. เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาการยุทธ์
ร่วมระหว่างเหล่าทัพให้ดีย่ิงขึ้น 
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ  :  กกพ.รร.จปร. 
8. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser)  :  รอง เสธ.รร.จปร. 
9. หัวหน้าโครงการ (ProjectManager)  :ผอ.กพพ.รร.จปร. 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (ProjectTeam)  :  ฝสธ.กกพ.รร.จปร. 
11. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Audition & Evaluation)  :  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
12. ผู้ให้ (Supporter)  :  หน่วยเหนือหรือ รร.จปร. 
13. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงบวก) (Beneficiary)  :  ครู อาจารย์ และ นนร. 
14. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงลบ) (Affected Group)  :  อจ.สวท.รร.จปร.และ อาจารย์ใน กรม นนร.รอ. 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group)  :  อจ.สกศ.รร.จปร.  
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
2. กลยุทธ์ (Strategy)  : .การพัฒนาบุคลากร 
3. แผนงาน (Program)  :   แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาสของหลักสูตรต่างประเทศและ
แผนการใช้ประโยชน์ 
4. โครงการ (Project)  :   โครงการส่ง นนร.เข้ารับการศึกษาใน รร.นายร้อย ต่างประเทศ 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationate and Justification)  :  การส่ง นนร. ที่มีผลการศึกษาดี ปีละ
ประมาณ 10 ทุน เข้ารับการศึกษา ณ ต่างประเทศเป็นส่วนสําคัญ  และเป็น สิ่งจูงใจให้ นนร. ต้ังใจเข้ารับ
การศึกษา อีกทั้งเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้ว อาจารย์เหล่าน้ีจะมาใช้ทุน ณ รร.จปร.โดยการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ให้กับ นนร. รุ่นน้องต่อไป 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ProjectPurpose)  :   
1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ นนร. ต้ังใจเข้ารับการศึกษา 
2. เพ่ือนําความรู้ที่ได้ศึกษามาจากต่างประเทศมาถ่ายทอดให้กับ นนร. รุ่นน้องต่อไป 
3. สถาบันการศึกษาทางทหารภายในประเทศ (รร.จปร.) ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และเป็นที่ยอมรับ
จากคนในสังคม 
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ  :  กยข.รร.จปร. 
8. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser)  :  ผอ.สกศ.รร.จปร. 
9. หัวหน้าโครงการ (ProjectManager)  :ผอ.กยข.รร.จปร. 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (ProjectTeam)ฝสธ.กยข.รร.จปร. 
11. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Audition & Evaluation)  :  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
12. ผู้ให้ (Supporter)  :  หน่วยเหนือหรือ รร.จปร. 
13. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงบวก) (Beneficiary)  :  ครู อาจารย์ และ นนร. 
14. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงลบ) (Affected Group)  :  อจ.สวท.รร.จปร.และ อาจารย์ใน กรม นนร.รอ. 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group)  :  อจ.สกศ.รร.จปร.  
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แผนปฏบิัติการโครงการ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)  :  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
2. กลยุทธ์ (Strategy)  :  .การพัฒนาบุคลากร 
3. แผนงาน (Program)  :  แผนงานส่งกําลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูทหารช้ันสูง 
4. โครงการ (Project)  :   โครงการส่งกําลังพลเข้ารับการอบรมหลักสูตรครูทหารช้ันสูง 
5. สาระสําคัญของโครงการ (Rationate and Justification)  :   
1. สวท. รร.จปร. เป็นหน่วยที่มอบภารกิจรับผิดชอบในการฝึกศึกษาวิชาทหาร ให้กับ นนร. ดังน้ันจึงต้องมี
การพัฒนาบุคลากรของหน่วยให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการทหาร ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอีก
ทั้งในอนาคต รร.จปร. มีแนวโน้มที่จะพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร นนร. ให้เป็น “นักรบท่ีชาญฉลาด” จึง
มีความจําเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องให้ครู อาจารย์ ที่จะทําการสอนวิชาทหาร และฝึก นนร. มีโอกาส เข้ารับ
การศึกษา อบรม หลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาทหาร และวิชาครูทหารของต่างเหล่าทัพ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการฝึกสอนและถ่ายทอดให้กับ นนร. ให้เป็นผู้นําหน่วยทหารที่ดีในอนาคตต่อไป 
2. เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพ และประสิทธิภาพของครู อาจารย์ เพ่ือให้ได้รับความรู้ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ของเหล่าสายวิทยาการ และเหล่าทัพอ่ืน ๆ นํามาถ่ายทอดให้กับ นนร. ในภาค
การศึกษาวิชาทหาร และภาคการฝึกภาคสนาม ประจําปีการศึกษา 
     3. ในห้วงต้ังแต่ปีงบประมาณ 2553 - 2556  รัฐบาลมีนโยบายปรับลดกําลังพล และเปิดโอกาสให้
ข้าราชการทหารลาออก โดยมีค่าตอบแทนให้ค่อนข้างสูง ทําให้ข้าราชการลาออกจากราชการเป็นจํานวน
มาก จึงทําให้หน่วยขาดแคลนกําลังพลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านครูทหาร สวท.รร.จปร. มี
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ของหน่วย ให้มีความรู้ ความสามรถ เพ่ือมาทดแทนกําลังพลในส่วนที่
ลาออกจากราชการ ดังกล่าว 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ProjectPurpose)  :   
1. เพ่ือพัฒนาครู อาจารย์ ให้มีความรู้ความสามารถ และทําการสอน นนร. ได้ดีย่ิงขึ้น 
2. เพ่ือนําความรู้ของหน่วยเหล่าสายวิทยาการ และต่างเหล่าทัพ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุง
เทคนิคการสอน เพ่ือถ่ายทอดความรู้วิชาต่าง ๆ ให้กับ นนร. และถ่ายทอดเทคนิคการสอนดังกล่าว ให้กับ
อาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพในการที่จะเป็นครูทหารของกองทัพบกต่อไป 
7. หน่วยรับผิดชอบโครงการ  :  สวท.รร.จปร. 
8. ที่ปรึกษาโครงการ (Adviser)  :  ผอ.กกพ.รร.จปร. 
9. หัวหน้าโครงการ (ProjectManager)  :ผอ.สวท.รร.จปร. 
10. เจ้าหน้าที่โครงการ (ProjectTeam)  :  อจ.สวท.รร.จปร. 
11. ผู้ตรวจสอบประเมินโครงการ (Audition & Evaluation)  :  หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
12. ผู้ให้ (Supporter)  :  หน่วยเหนือหรือ รร.จปร. 
13. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงบวก) (Beneficiary)  :  ครู อาจารย์ และ นนร. 
14. ผู้ที่ได้รับผล(เชิงลบ) (Affected Group)  :  อจ.สกศ.รร.จปร.และ อาจารย์ใน กรม นนร.รอ. 
15. กลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย (Target Group)  :  อจ.สวท.รร.จปร.  
………………………………………… 
  


