
 

 

แผนแมบท 
การพัฒนาสวนการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ 



คํานํา 
 

รร.จปร. ไดจัดทําแผนแมบทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เพ่ือเปนกรอบในการ
พัฒนา รร.จปร. ในทุกดาน โดยไดกําหนดแนวคิดในการพัฒนา รร.จปร. ในดานตางๆ ไดแก ดานการศึกษา 
ดานผูเขารับการศึกษา ดานกําลังพล ดานสงกําลังบํารุง ดานกิจการพลเรือน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดานการบริหารจัดการ และเปาหมายการพัฒนาดานตางๆ ท่ีกลาวมาแลว 
ไดกําหนดไวชัดเจน เพ่ือให นขต.รร.จปร. ยึดถือเปนแนวทางการพัฒนา รร.จปร. และแนวทางการปฏิบัติงาน 

สกศ.รร.จปร. จึงไดจัดทําแผนแมบทพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เพ่ือใช 
เปนกรอบในการพัฒนา สกศ.รร.จปร. ท้ังในดานบริหารจัดการการศึกษา ดานการพัฒนาบุคลากร ดานงานวิจัย
และงานนวัตกรรม ดานการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ดานการพัฒนาสิ่งอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนบุคลากรดานการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ดานการบริการวิชาการ ฯลฯ โดยไดกําหนดแนวคิดในการพัฒนาไวอยางชัดเจน เพ่ือให นขต.สกศ.รร.จปร.   
ไดนําไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปหรือแนวทางการดําเนินงาน ซ่ึงบางสวนจะเปน
การดําเนินงานท่ีตอเนื่องจากแผนพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ เพ่ือมุงพัฒนา สกศ.รร.จปร.     
ไปในทิศทางเดียวกันอยางมีศักยภาพ อันจะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
 
       พลตรี 

                        ( จุมพล    บุตรโปรงจิต ) 

                     ผูอํานวยการสวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา  
     สวนท่ี ๑  กลาวท่ัวไป ๑ 
     สวนท่ี ๒  สภาวะแวดลอมดานความม่ันคง ๑๐ 
     สวนท่ี ๓  แนวความคิดการพัฒนาของสวนการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ๒๐ 
     สวนท่ี ๔  ความตองการในการพัฒนา ๒๖ 
     ผนวก ก  แผนท่ียุทธศาสตร ๒๗ 
     ผนวก ข  เปาประสงค ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ และหนวยรับผิดชอบ ๒๙ 
     ผนวก ค  กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ๓๖ 
     โครงการสาธิตนาฎศิลปและดนตรีไทย ๔๒ 
     โครงการทัศนศึกษา “โครงการสวนพระองคและพระบรมมหาราชวัง” ๔๔ 
     โครงการบริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศล ๔๖ 
     โครงการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ๔๗ 
     โครงการสรางเครือขายเฝาระวังและแจงเตือนการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย     
     รายการจัดตั้งเครือขายผูนําชุมชนเฝาระวังและแจงเตือนการลวงละเมิดสถาบันฯ ในโครงการ 
     รณรงคเสริมสรางความรักชาติ 

๔๙ 

     โครงการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติสําหรับกําลังพล สกศ.รร.จปร. ๕๑ 
     โครงการฝกอบรมเยาวชนรักชาติ ๕๓ 
     โครงการพัฒนาชุมชนระดับชาติ (SIFE) ๕๕ 
     โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ๕๗ 
     โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท ๕๙ 
     โครงการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ๖๑ 
     โครงการพัฒนาหองสมุด สกศ.รร.จปร. ๖๓ 
     โครงการเปดหลักสูตร รร.จปร. (พลเรือน) ๖๕ 
     โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ๖๗ 
     โครงการสงเสริมความรูความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากร สกศ.รร.จปร. ๖๙ 
     โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูระบบการปฏิบัติงานประจํา ๗๐ 
     โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ๗๒ 
     โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ ๗๔ 
     โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ๗๖ 
     โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน ๗๗ 
     โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ (กวล.สกศ.รร.จปร.) ๘๐ 
     โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ (กวค.สกศ.รร.จปร.) ๘๒ 
     โครงการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวยความสะดวก สกศ.รร.จปร. ๘๓ 
     โครงการปรับปรุงบานพักนายทหาร สกศ.รร.จปร. ๘๕ 
     โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สกศ.รร.จปร. ๘๖ 



สารบัญ (ตอ) 
 

      หนา 
     โครงการสงเสริมใหกําลังพลมีความตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ๘๘ 
     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว ๙๐ 
     โครงการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ ภัยแลง และอุทกภัย ๙๒ 
     โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ๙๔ 
     โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับกําลังพล สกศ.รร.จปร. ๙๖ 
     โครงการพัฒนาดานฮารดแวรและระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๔ โครงการ ๙๘ 
       ๑) ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีอาคารสวนการศึกษาฯ ๙๘ 
       ๒) การติดตั้งเครื่องแมขายประจํากองวิชา ๙๙ 
       ๓) การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย ๑๐๐ 
       ๔) ติดตั้งระบบ wireless บริเวณพ้ืนท่ีอาคารเรียน ข. ๑๐๑ 
     โครงการพัฒนาซอฟแวรเพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย จํานวน ๙ โครงการ ๑๐๒ 
       ๑) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ๑๐๒ 
       ๒) โครงการพัฒนาระบบสืบคนขอมูลจราจรเพ่ือเก็บบันทึกขอมูลจราจร (Data Archive) ๑๐๔ 
       ๓) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักวิจัยของ รร.จปร. ๑๐๖ 
       ๔) โครงการพัฒนาระบบจัดการสิ่งอุปกรณในหนวยงานโดยใชระบบ barcode ๑๐๘ 
       ๕) โครงการพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดของ นนร. ๑๑๐ 
       ๖) โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา ๑๑๒ 
       ๗) โครงการพัฒนาโปรแกรมอาจารยท่ีปรึกษา ๑๑๔ 
       ๘) โครงการประเมินการเรียนการสอนออนไลน ๑๑๖ 
       ๙) จัดตั้งระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) ๑๑๘ 
     โครงการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๒๐ 
     โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและเว็บไซค สกศ.รร.จปร. ๑๒๓ 
     โครงการพัฒนาและจัดทํา e-Learning เพ่ือจัดการเรียนการสอน ๑๒๗ 
     โครงการอบรมภาษาอังกฤษใหกับกําลังพล ๑๓๐ 
     โครงการจัดทําคูมือบทสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับ นนร. และกําลังพล รร.จปร. ๑๓๒ 
     โครงการเพ่ิมศักยภาพของระบบรักษาความปลอดภัย รร.จปร. ๑๓๓ 
     โครงการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ๑๓๕ 
     โครงการปรับภูมิทัศน สกศ.รร.จปร. ๑๓๗ 
     โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) ๑๓๙ 
     โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. ๑๔๐ 
     โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๑๔๑ 
     โครงการติดตามและประเมินผล นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษา ๑๔๒ 
     โครงการสงกําลังพลเขารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. ๑๔๓ 
     โครงการสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา 
     ภายในประเทศ 

๑๔๔ 



สารบัญ (ตอ) 
 

     โครงการสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาตางประเทศ ๑๔๕ 
     โครงการสงกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในประเทศ 
     และตางประเทศ 

๑๔๗ 

     โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาภายในและตางประเทศ ๑๔๙ 
     โครงการสงกําลังพลเขารับการอบรมหลักสูตรครูทหารชั้นสูง ๑๕๑ 
     โครงการจัดการความรู ๑๕๓ 
     โครงการสนับสนุนศูนยวจิัยและพัฒนา รร.จปร. ๑๕๕ 
     โครงการเพ่ือการวิจัยของอาจารยและ นนร. ๑๕๗ 
     โครงการบริการทางวิชาการ ๑๖๐ 
     โครงการบริการทางวิชาการผานสื่อวิทยุ ๑๖๒ 
     โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ ๑๖๓ 
     โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการเขารวมกิจกรรมบริการทางวิชาการรวมกับสถาบันและ 
     บุคคลภายนอก 

๑๖๕ 

     โครงการสอนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนในพระราชานุเคราะห ๑๖๗ 
     ผนวก ง  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแมบท สกศ.รร.จปร.  ๑๖๘ 
     รายการแจกจายแผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. ๑๗๐ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
  

หนาท่ี ๑ ของ ๑๗๐ หนา  

สวนท่ี ๑ 
กลาวท่ัวไป 

 
๑. ขอบเขต 
 สกศ.รร.จปร. เปน นขต.รร.จปร. มีหนาท่ีใหการศึกษาข้ันวิทยาการอุดมศึกษาแก นนร. เพ่ือให
การดําเนินการตามหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความเปนเลิศดานการศึกษา สกศ.รร.จปร. จึงได
จัดทําแผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ โดยกําหนดแนวคิดในการพัฒนาดานการ    
จัดการศึกษา ดานการพัฒนาบุคลากร ดานงานวิจัยและงานนวัตกรรม ดานการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศเพ่ือการศึกษา ดานการพัฒนาสิ่งอุปกรณประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนบุคลากรดานการ
พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และดานการบริการวิชาการ เพ่ือใหหนวยข้ึนตรงของ      
สกศ.รร.จปร. ไดนําไปใชเปนกรอบในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปหรือแนวทางการดําเนินงาน       
ซ่ึงจะตองมุงพัฒนา สกศ.รร.จปร. ไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนําไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ 

 
๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือใหมีความตอเนื่องในการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 
 ๒.๒ เพ่ือให นขต.สกศ.รร.จปร. ใชเปนกรอบในการพัฒนา และมีทิศทางในการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๒.๓ เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป ซ่ึงจะเปนประโยชนในการ
ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน งาน โครงการ ตามหวงระยะเวลาตางๆ ใหบรรลุเปาหมาย
ตามวัตถุประสงค 

 
๓. นโยบายและเปาหมายการพัฒนา รร.จปร. ตามแผนแมบทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
 ๓.๑ นโยบายและเปาหมายดานการศึกษาของ รร.จปร. 
  ๓.๑.๑ นโยบายดานการศึกษา 
   พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดานวิชาการของ นนร. และ
หลักสูตรปริญญาตรีสําหรับพลเรือนอยางตอเนื่อง ใหมีความเหมาะสม ทันสมัย ไดมาตรฐานตามขอกําหนดของ
สภาการศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) 
และสภาวิศวกร จนสามารถเปดการศึกษาไดถึงระดับปริญญาโท โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ใหผูท่ีสําเร็จการศึกษา
จาก รร.จปร. มีความสามรถในการประยุกตใชความรูดานวิชาการกับการทํางานราชการ และมีความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๑.๒ เปาหมายดานการศึกษา 
   ๓.๑.๒.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดานวิชาการของ 
นนร . ใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดของสภาการศึกษาวิชาการทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สกอ.) และสภาวิศวกร 
   ๓.๑.๒.๒ พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับพลเรือนท่ีเหมาะสม ไดมาตรฐาน 
ตามขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร 
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   ๓.๑.๒.๓ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางดานการทหาร ไดแก การศึกษาวิชาทหาร 
จิตวิทยาและการนําทหาร ใหสอดคลองตามความตองการของ ทบ .  สถานการณ และเทคโนโลยี 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
   ๓.๑.๒.๔ พัฒนาอุปกรณการ เรี ยนการสอน หองปฏิบั ติ การ  เครื่ อง มือ 
โสตทัศนูปกรณ ใหทันสมัยและเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสภาวิศวกร 
   ๓.๑.๒.๕ พัฒนาและดําเนินการจัดหาเครื่องชวยฝกและอาวุธยุทโธกรณ เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาทหารใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดของทางทหาร 
   ๓.๑.๒.๖ ดําเนินการสงเสริมการพัฒนาทางดานการศึกษาใหกาวหนา จนสามารถ 
เปดการศึกษาในระดับปริญญาโทใหกับขาราชการและบุคคลพลเรือนท่ัวไปได 
   ๓.๑.๒.๗ พัฒนาสํานักงานวิจัย สกศ.รร.จปร. ใหเปนศูนยการวิจัย เพ่ือสนองตอบ
ตอการดําเนินงานดานการวิจัยของ นนร. อาจารย ขาราชการใน รร.จปร. และ ทบ. 
   ๓.๑.๒.๘ สงเสริมการดําเนินงานดานการวิจัยของครู อาจารย และ นนร. เพ่ือให
เกิดประโยชนแก รร.จปร. และ ทบ. ไดแก การจัดงานแสดงผลงงานทางวิชาการประจําป 
   ๓.๑.๒.๙ พัฒนาการใหบริการทางวิชาการแกสถาบันภายนอก ชุมชนใกลเคียง 
สถาบัน และกลุมบุคคลอ่ืนๆ ใหมีประสิทธิผล ทันตอสภาวการณอยางตอเนื่อง 
   ๓.๑.๒.๑๐ พัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอกท่ีไดจัดทําบันทึก
ขอตกลง (MOU) ไวแลว ใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด รวมถึงการขยายเครือขายออกไปตาม    
ความเหมาะสม 
   ๓.๑.๒.๑๑ ปรับปรุงอัตราเฉพาะกิจ ๔๔๐๐ ของ รร.จปร. ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยการขอแกไขโครงสรางและอัตราการจัดท่ีลาสมัย ใหสอดคลองกับความรับผิดชอบและปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน 
 ๓.๒ นโยบายและเปาหมายดานผูเขารับการศึกษา 
  ๓.๒.๑ นโยบายดานผูเขารับการศึกษา 
   การคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) ตองเปนไปดวยความบริสุทธิ์และ
ยุติธรรม เพ่ือใหไดมาซ่ึงบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และความพรอมท่ีจะศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ของ รร.จปร. ไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดใหมีการประชาสัมพันธการคัดเลือกอยางตอเนื่อง เพ่ือใหอัตราสวน
ระหวางผูสมัครกับผูท่ีเขารับการศึกษา ไมนอยกวา ๕๐ : ๑ และเพ่ิมสัดสวนของผูท่ีมีผลการศึกษาดี (คะแนน
เฉลี่ย ๓.๕๐ ข้ึนไป) จากผูสมัครท้ังหมด ใหสูงข้ึนดวย สําหรับการรักษาคุณภาพทางดานการศึกษาของผูเขารับ
การศึกษาใน รร.จปร. นั้น ใหเปนไปตามมาตรฐานเกณฑการวัดผลของสถาบันระดับอุดมศึกษาท่ัวไป โดยเปนท่ี
ยอมรับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร ท้ังนี้ใหรักษามาตรฐานผูเขารับ
การศึกษาทางดานสุขภาพ บุคลิกภาพ และสภาวะการเปนผูนํา 
  ๓.๒.๒ เปาหมายดานผูเขารับการศึกษา 
   ๓.๒.๒.๑ รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) 
ใหมีความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเปนท่ียอมรับของสาธารณะชน 
   ๓.๒.๒.๒ รักษามาตรฐานทางดานคุณภาพของบุคคลพลเรือน ท่ีผานการสอบ
คัดเลือกเขาเปน นตท.(ทบ.) ใหมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังในดานการศึกษา (ผลการศึกษาดี คะแนนเฉลี่ย 
๓.๕๐ ข้ึนไป) ดานสุขภาพอนามัย (ผานการทดสอบและตรวจสอบตามเกณฑท่ีกําหนด) และดานจิตใจ (ภาวะ
ทางจิตใจและความเปนผูนํา) 
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   ๓.๒.๒.๓ ประชาสัมพันธกิจกรรมของ นนร. และ รร.จปร. ตอสาธารณะชน  
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนระดับมัธยมท่ัวประเทศ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหมีผูสมัคสอบคัดเลือก  
เขาเปน นตท.(ทบ.) เพ่ิมข้ึนทุกป 
   ๓.๒.๒.๔ รักษาคุณภาพทางดานการศึกษาของผูเขารับการศึกษาใน รร.จปร.   
ใหเปนไปตามมาตรฐานเกณฑการวัดผลของสถาบันระดับอุดมศึกษาท่ัวไป โดยเปนท่ียอมรับของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร 
   ๓.๒.๒.๕ รักษามาตรฐานทางดานสุขภาพ บุคลิกภาพ และสภาวะการเปนผูนํา
ของ นนร. ในระหวางเวลาศึกษาอยูใน รร.จปร. ใหอยูในสภาพท่ีพรอมสําหรับการรับราชการเปนนายทหาร  
ชั้นสัญญาบัตรเม่ือจบการศึกษา 
 ๓.๓ นโยบายและเปาหมายดานกําลังพล 
  ๓.๓.๑ นโยบายดานกําลังพล 
   การบรรจุกําลังพลเขารับราชการ จะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหไดบุคคลท่ีเหมาะสมกับงานท่ีตองปฏิบัติในทุกระดับชั้น โดยเฉพาะอาจารย/นายทหารปกครอง 
สงเสริมใหกําลังพลทุกคนมีความกาวหนา มีคุณภาพชีวิตท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ไมดอยกวาขาราชการอ่ืน
และเอกชน สงเสริมการเรียนรูใหกําลังพลใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีดาน
การทหารและดานอ่ืนๆ รวมท้ังนําระบบประเมินคากําลังพลมาใชประโยชนเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 
นอกจากนั้นยังตองควบคุมกวดขันวินัย สรางจิตสํานึก ตลอดจนยกระดับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีดี
ของกําลังพล 
  ๓.๓.๒ เปาหมายดานกําลังพล 
   ๓.๓.๒.๑ มุงพัฒนาสถานภาพครู อาจารย นายทหารปกครอง และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานสูง ท้ังดานสถานภาพสวนตัว สถานภาพทางวิชาชีพ และสถานภาพ
ทางสังคม 
   ๓.๓.๒.๒ พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลชั้นต่ํากวาสัญญาบัตร ลูกจาง ตลอดจน
ครอบครัว ใหดํารงชีวิตอยูอยางปกติสุข ภายใตสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
 ๓.๔ นโยบายและเปาหมายดานการสงกําลังบํารุง 
  ๓.๔.๑ นโยบายดานการสงกําลังบํารุง 
   พัฒนาระบบการสงกําลังบํารุงท่ีทันสมัย (e-Logistics) มาใชในการจัดทํา
ฐานขอมูลดานการสงกําลังบํารุง เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการสิ่งอุปกรณตามความตองการใชงาน และสามารถ
สนับสนุนการฝกศึกษาของ นนร. ไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพอยางแทจริง พัฒนาความรู 
ความสามารถ เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณของกําลังพล โดย (e-Inventory) การดูแลรักษาบํารุงใหสิ่ง
อุปกรณตางๆ มีสภาพพรอมใชงานอยูตลอดเวลา รวมท้ังการควบคุม การรายงาน และระบบการบันทึกสิ่ง
อุปกรณ โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓.๔.๒ เปาหมายดานการสงกําลังบํารุง 
   ๓.๔.๒.๑ ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารท่ีพัก นนร. และบานพัก 
ของทางราชการ ท่ีอยูในสภาพชํารุด ใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสม 
   ๓.๔.๒.๒ จัดหาสิ่งอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือใหไดรับปจจัยพ้ืนฐาน
ความเปนอยูและการบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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   ๓.๔.๒.๓ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของ รร.จปร. ท่ีชํารุดไปตามสภาพการใช
งาน ใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
   ๓.๔.๒.๔ โอนทรัพยสินระบบสาธารณูปโภคของ รร.จปร. ใหกับรัฐวิสาหกิจ   
เพ่ือลดภาระคาใชจายในการบํารุงรักษาและคาซอมแซม โดยรัฐวิสาหกิจเปนผูรับผิดชอบดูแลและซอมบํารุง 
 ๓.๕ นโยบายและเปาหมายดานกิจการพลเรือน 
  ๓.๕.๑ นโยบายดานกิจการพลเรือน 
   สนับสนุนและสงเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข พรอมท้ังสงเสริมอุดมการณ ความรักชาติ ศาสน กษัตริย อยางตอเนื่อง เพ่ือใหกําลังพลของ 
รร.จปร. ยึดม่ัน และปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน วางแผนการปฏิบัติงานรวม ระหวาง รร.จปร. 
กับหนวยงานภายนอก งานดานการชวยเหลือประชาชน พัฒนาความสัมพันธ และสรางความเขาใจกับ
หนวยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนเปนรูปธรรม
และตอเนื่อง 
  ๓.๕.๒ เปาหมายดานกิจการพลเรือน 
   ๓.๕.๒.๑ การสรางความเชื่อม่ันและศรัทธาตอประชาชน เพ่ือใหเกิดภาพลักษณ 
ท่ีดีตอ รร.จปร. และ ทบ. 
   ๓.๕.๒.๒ การสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชนรอบคาย ใชหลักนิยมกิจการพล
เรือน ไดแก ปกร. ปจว. ปชส. และการปลูกฝงอุดมการณทางการเมือง 
   ๓.๕.๒.๓ การชวยเหลือประชาชน เปนการรวมมือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
ระหวางฝายทหารกับฝายพลเรือน ในลักษณะการบูรณาการในทุกๆ ดาน เพ่ือใหการชวยเหลือประชาชนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ แบงการชวยเหลือออกเปน ๒ รูปแบบ 
    ๑) การชวยเหลือประชาชนใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
    ๒) การชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ 
 ๓.๖ นโยบายและเปาหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๓.๖.๑ นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สนับสนุนการใชสิ่งอุปกรณท่ีเปนผลมาจากวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมนํามา
ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหสูงข้ึน สงเสริมการพัฒนาความรูดานวิทยาการ
คอมพิวเตอรใหกําลังพลทุกระดับ ใหสามารถนํามาใชงานไดอยางแทจริง 
  ๓.๖.๒ เปาหมายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๓.๖.๒.๑ พัฒนาระบบ จัดหาอุปกรณและซอฟทแวรใหมีความทันสมัยตาม
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเพียงพอตอความตองการใชงาน รวมท้ังขยายเครือขายใหคลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
ภายใน รร.จปร. เพ่ือใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ รร.จปร. เกิดประโยชนสูงสุดในดานการศึกษา การวิจัย
ของ นนร. การบริหารงาน และการปฏิบัติราชการของหนวยงานภายใน รร.จปร. 
   ๓.๖.๒.๒ จัดหาสิ่งอุปกรณระบบสารสนเทศของ รร.จปร. เพ่ือทดแทนอุปกรณ   
ท่ีชํารุดไปตามสภาพการใชงาน เพ่ือดํารงสภาพการใชงานใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง มีเสถียรภาพ 
มีความปลอดภัยและเชื่อถือได 
   ๓.๖.๒.๓ พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ใหสามารถใชเทคโนโลย ี   
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม ท้ังในสวนของเจาหนาท่ีดานสารสนเทศและผูใชงานท่ัวไป 
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 ๓.๗ นโยบายและเปาหมายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๓.๗.๑ นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   สงเสริมใหมีความรวมมือและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ใหมีความรู 
ความเขาใจ เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกระดับ เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง พัฒนา
มาตรฐานและตัวบงชี้ของ รร.จปร. ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเอกลักษณเฉพาะทาง
ภายใตปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ รร.จปร. ครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอการ
ประกันคุณภาพอยางครบถวน จัดใหมีการประชาสัมพันธ จัดทําระบบฐานขอมูล และพัฒนากลไกในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป และนําผลท่ีไดมา
ใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม 
  ๓.๗.๒ เปาหมายดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๓.๗.๒.๑ จัดทําระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. ภายใต
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของ รร.จปร. 
   ๓.๗.๒.๒ พัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใหเขาสูระบบการ
ทํางานในสายงานปกติ และเปนกลไกสําคัญในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพ เพ่ือใหเปนเครื่องมือสําคัญ 
   ๓.๗.๒.๓ พัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
รร.จปร. ใหเหมาะสมกับองคกรอยางแทจริง 
   ๓.๗.๒.๔ ใหมีการฝกอบรม พัฒนาบุคลากรการประกันคุณภาพการศึกษา       
ทุกระดับ ใหมีความรู ความเขาใจ ความสามารถดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 
   ๓.๗.๒.๕ ใหหนวยงานข้ึนตรงตั้งแตระดับกองวิชาข้ึนไปหรือเทียบเทา รวมกัน
จัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ รร.จปร. 
   ๓.๗.๒.๖ ใหทุกหนวยงาน ไดดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
อยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในทุกป เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากหนวยงานตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก 
   ๓.๗.๒.๗ ใหทุกหนวยงานมีการนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
มาใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๓.๗.๒.๘ ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารขอมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนไดรับทราบ 
   ๓.๗.๒.๙ จัดทําระบบฐานขอมูล เอกสารหลักฐานตางๆ ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ใหเปนระบบ ถูกตอง และทันสมัย เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 
   ๓.๗.๒.๑๐ จัดตั้งหนวยงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับรองรับงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. อยางเปนรูปธรรม 
   ๓.๗.๒.๑๑ สนับสนุนและสงเสริม ใหมีความรวมมือในกิจกรรมดานการประกัน
คุณภาพการศึกษากับหนวยงานและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
   ๓.๗.๒.๑๒ ใหมีการเตรียมความพรอมในทุกๆ ดาน เพ่ือรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
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 ๓.๘ นโยบายและเปาหมายดานการบริหารจัดการ 
  ๓.๘.๑ นโยบายดานการบริหารจัดการ 
   พัฒนาการจัดโครงสรางของหนวย ใหสามารถรองรับกับปริมาณงานท่ีมีอยูและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวย ใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว  
โดยการพัฒนาและปรับปรุงแกไขคูมือ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
  ๓.๘.๒ เปาหมายดานการบริหารจัดการ 
   ๓.๘.๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดโครงสรางของหนวย ใหรองรับกับปริมาณ
งานท่ีมีอยู 
   ๓.๘.๒.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวย ใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัว 
โดยการพัฒนาปรับปรุงแกไขคูมือ กฎ ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
   ๓.๘.๒.๓ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการดานงบประมาณ ใหมีความถูกตอง 
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 
๔. ประวัติ สกศ.รร.จปร. 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา     
โปรดเกลาฯ ใหกรมยุทธนาธิการ จัดการศึกษาของนายทหารบกเปนแบบตะวันตก โดยรวมโรงเรียนทหาร
มหาดเล็กและโรงเรียนคะเด็ตทหารหนาเขาดวยกัน เรียกวา “คะเด็ตสกูล” และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ   
ใหเปดโรงเรียนเม่ือ ๕ สิงหาคม ๒๔๓๐ 
  เม่ือจัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาทหาร (คะเด็ตสกูล) หรือโรงเรียนทหารสราญรมย ซ่ึงข้ึนตรงตอ     
กรมยุทธนาธิการแลว ในดานวิชาสามัญ มีมิสเตอรนิคาล วอลเกอร เปนอาจารยใหญ จัดชั้นเรียนเปน ๔ ชั้น คือ 
ชั้น เอ, บี, ซี, และ ดี โดยชั้น เอ เปนชั้นสูงสุด การเรียนกระทําโดยนักเรียนนายรอยจดลงสมุดแลวทองจํา 
เพราะตํารามีนอย 
  ตอมา พ.ศ. ๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให 
กรมยุทธนาธิการ จัดตั้งกรมยุทธศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีจัดการศึกษาของนักเรียนนายรอยโดยเฉพาะ เม่ือ  
นักเรียนนายรอยมีมากข้ึน จํานวนครูอาจารยแผนกวิชาสามัญจึงเพ่ิมข้ึน และมีสิทธิแตงเครื่องแบบ            
อยางนายทหารสัญญาบัตรทุกประการ รวมท้ังไดรวมถือน้ําพระพิพัฒนสัตยาดวย 
  ๖ ตุลาคม ๒๔๔๐  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนทหารสราญรมยเปนโรงเรียนสอนวิชาทหารบก เพราะรวม
กองโรงเรียนนายสิบ 
  ๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๔๑  เปลี่ยนนามเปน “โรงเรียนทหารบก” ข้ึนตรงตอกรมเสนาธิการท่ีตั้ง  
ข้ึนใหม มีกําหนดแตมในการสอบระหวางปหรือการสอบไลใหญ เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร  
วิชาละ ๑๐๐ แตม 
  พ.ศ.๒๔๔๒  กรมยุทธนาธิการ เปดโอกาสใหรับบุคคลท่ัวไปเขาเปนนักเรียนนายรอย 
  ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๔๖  เปลี่ยนนามเปน “โรงเรียนนายรอยทหารบก” กลับมาข้ึนตรงตอ      
กรมยุทธนาธิการตามเดิม ครู อาจารย มาอยูในบังคับบัญชาของโรงเรียนนายรอยทหารบก 
  ๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จฯ เปด โรงเรียนนายรอย
ชั้นมัธยม ถนนราชดําเนินนอก โรงเรียนนายรอยชั้นประถม เรียนวิชาสายสามัญ สวนโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม 
เรียนวิชาทหาร ปรับเปลี่ยนแตมการสอบจากวิชาละ ๑๐๐ แตม เปน ๑๒ แตม เทากันทุกวิชา 
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  ๒๗ ธันวาคม ๒๔๕๒  กรมยุทธนาธิการยุบเลิกกรมบัญชาการโรงเรียนทหารบก เปลี่ยนเปน     
กรมยุทธศึกษา (ซ่ึงเคยยุบเลิกไปเม่ือ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๘) ข้ึนตรงตอกรมเสนาธิการทหารบก กรมยุทธศึกษา 
ในสมัยนี้ มีอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองและการศึกษาของโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยมและชั้นประถม ตอมา 
๒๕ กันยายน ๒๔๕๗ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนนาม  
กรมยุทธศึกษา เปนกรมยุทธศึกษาทหารบก 
  พ.ศ.๒๔๖๗  เปลี่ยนแผนกวิชาสามัญเปนกองวิชาสามัญ กรมยุทธศึกษาทหารบก มีหนาท่ีอํานวยการศึกษา
วิชาสามัญ 
  พ.ศ.๒๔๖๘  รวมโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยมและโรงเรียนนายรอยชั้นประถม เปนโรงเรียนเดียวกัน 
เรียกวา โรงเรียนนายรอยทหารบก ตั้งอยูท่ีถนนราชดําเนินนอก 
  พฤศจิกายน ๒๔๗๕  กระทรวงกลาโหมออกขอบังคับใหกรมยุทธศึกษาทหารบก จัดแผนกและ
กอง เชน แผนกวิชาสามัญ แผนกวิชาทหาร กองโรงเรียนนายรอย เปนตน 
  ๙ ตุลาคม ๒๔๘๖  กรมยุทธศึกษาทหารบกไดจัดหนวยข้ึนตรงตอเจากรมยุทธศึกษาทหารบก ดังนี้ 
   แผนกท่ี ๑  กรมยุทธศึกษาทหารบก เรียกวา “ยศ. ๑” สอนวิชาสามัญ 
   แผนกท่ี ๒  กรมยุทธศึกษาทหารบก เรียกวา “ยศ. ๒” สอนวิชาทหาร    
   แผนกท่ี ๓  กรมยุทธศึกษาทหารบก เรียกวา “ยศ. ๓” สอนวิชาวิทยาศาสตร วิศวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเครื่องกล 
   แผนกท่ี ๔  กรมยุทธศึกษาทหารบก เรียกวา “ยศ. ๔” สอนวิชากฎหมายท่ัวไป 
  ๑ มกราคม ๒๔๘๙  เปลี่ยนนามกรมยุทธศึกษาทหารบกเปนโรงเรียนนายรอยทหารบก            
มีผูบัญชาการโรงเรียนเปนผูบังคับบัญชา และข้ึนตรงตอกองทัพบก กองบังคับการกรมยุทธศึกษาทหารบก 
เปลี่ยนเปนกองบังคับการโรงเรียนนายรอยทหารบก แผนกท่ี ๑ และท่ี ๓ รวมกันเรียกใหมวา “แผนกวิชา
สามัญ” 
  พ.ศ.๒๔๙๐  กระทรวงกลาโหมแกไขอัตรากองทัพบก ๘๙ (ครั้งท่ี ๘) ท่ี ๗/๑๐๖๙ ลง ๒๒ 
มกราคม ๒๔๙๐ จัดหนวยใหม โรงเรียนนายรอยทหารบก ประกอบดวย กองบังคับการ แผนกศึกษา แผนก
ปกครอง และกองเสนารักษ ข้ึนตรงตอผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยทหารบก 
  แผนกศึกษา มีหนาท่ีอํานวยการศึกษาแกนักเรียนนายรอย ใหเปนไปตามความมุงหมายของ
หลักสูตร แผนกศึกษา ประกอบดวย กองบังคับการและหมวดวิชาตางๆ ไดแก วิชาคณิตศาสตร วิชา
วิทยาศาสตร วิชาวิศวกรรมโยธา วิชาวิศวกรรมไฟฟา วิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิชาอักษรศาสตรและ
สังคมศาสตร วิชาทหารฝายยุทธวิธี วิชาทหารฝายเท็ฆนิค หมวดวิชาหนึ่งๆ แบงออกเปนหมูวิชา แผนกวิชาสามัญ
ยุบเปนหมวดวิชาอักษรศาสตร 
  ตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปลี่ยนชื่อ 
โรงเรียนนายรอยทหารบก เปน “โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา” เม่ือ ๑ มกราคม ๒๔๙๑ มีการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา โดยนําแบบอยางของโรงเรียนนายรอยทหารบกสหรัฐอเมริกา (West Point) มาเปน
แนวทาง กําหนดเวลาศึกษา ๕ ป และเรียนเหมือนกันทุกชั้นป 
  พ.ศ.๒๔๙๒  มีการแกไขอัตรากองทัพบก ๘๑ (ครั้งท่ี ๑๓) โดยใหเปลี่ยนแผนกศึกษาเปน        
กองการศึกษา ควบคุมดูแลแผนกวิชาตางๆ เชน แผนกวิชาอักษรศาสตร แผนกวิชาคณิตศาสตร แผนกวิชา    
ฟสิคสและเคมี แผนกวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผนกวิชาวิศวกรรมโยธา แผนกวิชาการแสงและประวัติศาสตร
การสงคราม แผนกวิชาสังคมศาสตร แผนกวิชาสุขวิทยา ในดานการศึกษา ไดแบงนักเรียนนายรอยแตละชั้น
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เปนตอน ตอนละประมาณ ๑๒ - ๑๘ คน ระหวางการเรียน มีการสอบและใหคะแนนทุกสัปดาห คะแนนแตละ
วิชาจะรวมสะสมไวตั้งแตตนจนจบปการศึกษา การเลื่อนชั้นหรือสอบไดตองมีคะแนนไมนอยกวารอยละ ๖๐ 
  พ.ศ.๒๔๙๘  ยกฐานะแผนกวิชาตางๆ ในกองการศึกษาเปนกองวิชา 
  พ.ศ.๒๕๒๑  เปลี่ยนชื่อกองการศึกษาเปนสวนการศึกษา 
 
๕. ภารกิจและการจัด 
  ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาท่ีของสวนราชการ ทบ. กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๙ และอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) หมายเลข ๔๔๐๐ ของ รร.จปร. 
กําหนดให สกศ.รร.จปร. มีหนาท่ีในการจัดการศึกษาอบรมแก นนร. ใหมีพ้ืนฐานความรูวิทยาการ
ระดับอุดมศึกษา เพียงพอสําหรับนายทหารสัญญาบัตรท่ีจะตองปฏิบัติหนาท่ีผูบังคับหมวดของหนวยกําลังรบ
หรือหนวยอ่ืนๆ ในกองทัพบก โดยมี ผอ.สกศ.รร.จปร. เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
  สกศ.รร.จปร. มีการจัดแบงสวนราชการออกเปนหนวยข้ึนตรง จํานวน ๑๑ กองวิชา และ ๑    
กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา ดังนี้ 

 
        
๖. ปรัชญา 
  สกศ.รร.จปร. ใชปรัชญาของ รร.จปร. ซ่ึงไดอัญเชิญมาจากพระราชดํารัสตอบคําถวายไชยมงคล
ของเหลา นนร. ในการเปดโรงเรียนนายรอยชั้นมัธยม เม่ือ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๕๒ ความตอนหนึ่งวา 
  “...การทหารนั้นท่ีจะสําเร็จไปไดก็โดยท่ีมีผูบังคับบัญชาควบคุมใหพอแกการ ถึงแมวาเราจะมี   
พลทหารมากมายเทาใดก็ดี แตไมมีผูท่ีจะควบคุมทหารเหลานั้นเขาสนามรบ ทหารเหลานั้นก็ไมสามารถจะได
ไชยชํานะแกขาศึกไดเลย ยอมตองอาไศรยนายทหารท่ีมีความรู แลมีสติปญญา สามารถท่ีจะไปสูไชยชํานะได   
แลควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปรกติ ก็นายทหารนั้นจะไดมาจากไหนเลา ก็ตองไดมาจากโรงเรียนนายรอย คือ
จากพวกเจานี้เอง เพราะฉนั้นเจาท้ังหลายจงตั้งอุสาหะ พยายาม ในการเลาเรียนวิชาของตนใหดีเถิด เตรียมการ
ท่ีจะทํานาท่ีซ่ึงสําคัญท่ีสุด ซ่ึงถาพูดในทางทําการใหแกเจาแผนดิน ก็เปนการฉลองพระเดชพระคุณดีท่ีสุดยิ่งกวา
อยางอ่ืน คือนาท่ีปองกันความอิศระภาพของบานเกิดเมืองนอนของเรา...” 
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๗. ปณิธาน 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานใหแก สกศ.รร.จปร. ไวเม่ือ 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ดังนี้ 
  “...สวนการศึกษาฯ มุงม่ันสรางเสริมใหนักเรียนนายรอยสามารถกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบก ผู อุทิศตนสราง
คุณประโยชนตอประเทศชาติ…” 
 
๘. วิสัยทัศน 
  สังคมเรียนรู มุงสูโลกกวาง สรรคสรางผูนํา คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ 
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สวนท่ี ๒ 
สภาวะแวดลอมดานความมั่นคง 

 
๑. สถานการณโลก 
  ปจจุบันแนวโนมของกระแสโลกประกอบไปดวยความเสี่ยงตางๆ มากมาย ไดแก 
  ๑. ความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ (Economic Risks) อาทิ คาดอลลารท่ีออนตัวลง ราคาน้ํามันท่ีพุง
สูงข้ึน ราคาอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงงาย และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนท่ีชะลอตัวลง เปนตน 
  ๒. ความเสี่ยงดานภูมิศาสตรการเมืองหรือภูมิรัฐศาสตร (Geopolitical Risks) อาทิ การแสวงหา
อาวุธนิวเคลียรเกาหลีเหนือ ความไมม่ันคงปลอดภัยของประเทศอัฟกานิสถาน และชองวางระหวางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดีระดับโลก เปนตน 
  ๓. ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม (Environmental Risks) อาทิ อากาศท่ีแปรปรวน ความแหงแลง 
แผนดินไหว มลพิษทางอากาศ การขาดแคลนน้ํา และการสูญหายของความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน 
  ๔. ความเสี่ยงดานสังคม (Societal Risks) อาทิ โรคระบาดเรื้อรัง การอพยพยายถ่ินฐาน และ
ความพิการซํ้าซอน เปนตน 
  ๕. ความเสี่ยงดานเทคโนโลยี (Technological Risks) อาทิ การลมสลายของโครงสรางทาง
ขาวสารขอมูล และการฉอโกงของขอมูล เปนตน 
  ระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคต ซ่ึงมีแนวโนมชัดเจนวากําลังวิวัฒนาการไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจ 
ในอดีต สหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกครอบงําเศรษฐกิจโลก แตในอนาคต การผงาดข้ึนมาของมหาอํานาจ
เศรษฐกิจใหม และการรวมกลุมกันของประเทศยากจน จะทําใหระบบเศรษฐกิจโลกเปนระบบหลายข้ัวอํานาจ
อยางชัดเจน สําหรับระบบการคาโลกในอนาคต ก็ยังไมมีความแนนอนวาบทบาทของ WTO จะเปนอยางไร
ตอไป หลังจากความลมเหลวของการเจรจารอบโดฮา แตท่ีเห็นชัดเจนมากข้ึนเรื่อยๆ คือ ความขัดแยงระหวาง
กลุมประเทศรวย กับ กลุมประเทศยากจน กําลังจะกลายเปนตัวแปรกําหนดระบบการคาโลกในอนาคต
เชนเดียวกับระบบการเงินโลก มีคําถามสําคัญในเรื่องเสถียรภาพของระบบ แมวาตะวันตกจะยังครอบงําระบบ
การเงินโลกในปจจุบันอยู แตในอนาคต มหาอํานาจใหมและประเทศยากจนจะพยายามเขามามีบทบาทมากข้ึน
เรื่อยๆ ดังนั้น ในอนาคต ความขัดแยงเหนือ - ใต หรือความขัดแยงระหวางประเทศรวยกับประเทศจน จะเปน
ความขัดแยงหลักในระบบเศรษฐกิจโลก ซ่ึงจะเปนโจทยใหญสําหรับยุทธศาสตรเศรษฐกิจโลกของไทยวา เราจะ
มียุทธศาสตรในการรองรับระบบเศรษฐกิจโลกในอนาคตอยางไร 
  สังคมมนุษยมีความเปลี่ยนแปลงจากความเปลี่ยนแปลงของฐานการดํารงชีวิตทางเศรษฐกิจของ
มนุษย คลื่นลูกท่ีสามถือวาเปนรากฐานของภาพอนาคตสังคมใหมท่ีมีการปฏิวัติทางดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และสารสนเทศ สังคมจะแยกยอยมีความหลากหลายสูง สังคมจะไมเปนสังคมท่ีมีศูนยรวมในระดับโลก แต
จะตองเปนสังคมท่ียึดถือความหลากหลายเปนหลัก ยึดถือความแตกตางและเสรีภาพสวนบุคคล ท่ีสําคัญการอยู
รวมกันของคนในสังคมนั้น จะมีองคกรในระดับสากลเปนผูดูแล และถูกหลอมละลายเขาไปสูระบบเครือขาย  
ในท่ีสุด ประเด็นสําคัญของแนวโนมโลกในอนาคตท่ีกลาวมานั้น มีความสอดคลอง และเหมือนกันในแงของ
ความเปนพลวัต เต็มไปดวยความไมแนนอน และเปนสังคมท่ีมีความเสี่ยงสูง 
  ระบบการเมืองความม่ันคงโลกนั้น ในอดีตและปจจุบัน เปนระบบ ๑ ข้ัวอํานาจ ท่ีมีสหรัฐอเมริกา
เปนอภิมหาอํานาจหนึ่งเดียวในโลก สหรัฐฯ มีพลังอํานาจแหงชาติท่ีครบเครื่องในทุกๆ ดาน ท้ังอํานาจทาง
ทหาร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และวัฒนธรรม สหรัฐฯ เปนผูนําในระบบโลก โดยครอบงําองคกรระหวางประเทศ 
อาทิ UN นอกจากนั้น สหรัฐฯ ก็มีเครือขายทางทหารท่ัวโลก โดยเฉพาะพันธมิตรนาโต อยางไรก็ตาม          
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ในอนาคตมีแนวโนมชัดเจนวา มหาอํานาจใหมกําลังจะผงาดข้ึนมา โดยเฉพาะ จีน อินเดีย บราซิล และ
รัสเซีย สําหรับจีนถือวามาแรงท่ีสุดในอนาคต จีนจะมีขนาดเศรษฐกิจท่ีใหญท่ีสุดในโลก และอิทธิพลของจีนจะ
ขยายออกไปเรื่อยๆ ดังนั้น ระบบโลกมีแนวโนมจะเปลี่ยนจากระบบ ๑ ข้ัวอํานาจ ไปสูระบบหลายข้ัว
อํานาจ แตก็จะยังคงไมใชระบบหลายข้ัวอํานาจอยางสมบูรณแบบ ดังนั้น ระบบการเมืองโลกในอนาคต จะมี
ลักษณะเปนลูกผสม หรือ ก่ึงหนึ่งข้ัวอํานาจ ก่ึงหลายข้ัวอํานาจ 
  นอกจากนี้ในอนาคต องคการระหวางประเทศจะมีบทบาทมากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะ UN จะทําให
ระบบโลกมีลักษณะเปนโลกาภิบาล หรือ global governance มากข้ึน ซ่ึงอาจเรียกวา เปนระบบพหุภาคีนิยม 
(multilateralism) มากข้ึน แตระบบพหุภาคีนิยม ก็จะยังไมสมบูรณแบบเชนเดียวกัน ระบบการเมือง     
ความม่ันคงโลกในอนาคต จะมีลักษณะเปนระบบลูกผสมระหวางระบบหนึ่งข้ัวอํานาจ ระบบหลายข้ัวอํานาจ 
และระบบพหุภาคีนิยม ระบบโลกดังกลาว จะสงผลกระทบตอประเทศไทยท่ีเปนประเทศขนาดกลาง ดังนั้น 
ไทยจะตองมียุทธศาสตรระยะยาวท่ีรองรับตอระบบโลกในอนาคต และไทย จะตองทําการศึกษาวิเคราะหถึง
ผลกระทบท้ังในเชิงบวก และในเชิงลบ คือวิเคราะหวา ระบบโลกจะเปนภัยตอไทยอยางไร และจะเปนโอกาส
ตอไทยอยางไร 
  การระบุถึงประเด็นปญหาท่ีสําคัญในอนาคตในมิติดานความม่ันคง จะมี ๔ เรื่องใหญ ไดแก 
  ๑. แนวโนมท่ีมหาอํานาจจะมีความขัดแยงกันมากข้ึน โดยเฉพาะความขัดแยงระหวางมหาอํานาจ
เกากับมหาอํานาจใหม กลาวอีกนัยหนึ่ง สหรัฐฯ ซ่ึงเปนมหาอํานาจเกา จะมีความขัดแยงกับมหาอํานาจใหม 
คือจีน มากข้ึนเรื่อยๆ เพราะจีนตองการผงาดข้ึนมาเปนมหาอํานาจและเปนผูนําโลก จีนจะทาทายระเบียบโลก
ของสหรัฐฯ ซ่ึงสหรัฐฯ ก็จะตองพยายามอยางถึงท่ีสุดท่ีจะรักษาสถานะอภิมหาอํานาจอันดับ ๑ ของตนตอไป  
ใหไดยาวนานท่ีสุด 
  ๒. แนวโนมของการปะทะกันทางอารยธรรม ซ่ึงชัดเจนมากข้ึนเรื่อยๆ ในชวง ๒๐ ปท่ีผานมา 
ความขัดแยงทางชาติพันธุและทางศาสนา ไดกลายเปนตนตอหลักของสงคราม แนวโนมของความขัดแยง
ระหวางตะวันตกกับอิสลาม กําลังจะขยายตัวออกไปเรื่อย 
  ๓. ปญหาในระดับโลกในอนาคต คือ ความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากร โดยเฉพาะพลังงาน 
น้ํา และอาหาร ในอนาคต การแยงชิงทรัพยากรเหลานี้ อาจจะเปนตนตอใหมของความขัดแยงและสงคราม 
  ๔. สงครามในอนาคต จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากปจจุบัน โดยจะไมใชเปนสงครามท่ีเรา
คุนเคยกัน ท่ีนาสนใจ คือ cyber warfare คือ การทําสงครามกันใน internet โดยจะมียุทธศาสตรการโจมตี
เครือขายและขอมูลของกันและกัน นอกจากนี้ สงครามนอกรูปแบบอาจจะวิวัฒนาการออกไป โดยเฉพาะ
สงครามกองโจร และสงครามในรูปแบบของการกอการราย 
  ปญหาเหลานี้จะกระทบตอไทยอยางหนีไมพน ประเทศไทยจึงควรศึกษาผลกระทบของปญหา
เหลานี้ และกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือรองรับตอผลกระทบดังกลาว 
  ความขัดแยงระหวางจีน - สหรัฐฯ : เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีจะตองจับตามอง โดยความเสี่ยงของ
ความขัดแยงระหวางจีน - สหรัฐฯ เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดยจุดของความขัดแยงท่ีสําคัญ คือ 
  • เกาหลีเหนือ : ในอนาคต รัฐบาลเกาหลีเหนืออาจลมสลาย สหรัฐฯ อาจสงทหารเขาแทรกแซง 
เพ่ือปองกันการใชอาวุธรายแรง ซ่ึงจะทําใหจีนตองสงกองกําลังเขาไปในเกาหลีเหนือ สงครามเกาหลีเหนือภาค 
๒ อาจจะเกิดข้ึน 
  • ไตหวัน : จุดท่ี ๒ ของความขัดแยงระหวางจีนกับสหรัฐฯ คือ ไตหวัน โดยหากเกิดสงคราม จะดึง
สหรัฐฯ ใหเขามาปกปองไตหวัน ซ่ึงจะทําใหสถานการณลุกลามบานปลาย 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
  

หนาท่ี ๑๒ ของ ๑๗๐ หนา  

  • ทะเลจีนใต : จุดท่ี ๓ ท่ีอาจเปนจุดความขัดแยงระหวางจีนกับสหรัฐฯ คือ ทะเลจีนใต โดยเฉพาะ
หากเกิดสงครามระหวางจีนกับเวียดนาม และจีนกับฟลิปปนส จะดึงสหรัฐฯ ใหเขามาเก่ียวของกับความขัดแยง
นี้ 
  • ญี่ปุน : ความขัดแยงระหวางจีนกับญี่ปุน อาจเกิดข้ึนในทะเลจีนตะวันออก เปาหมายของสหรัฐฯ 
คือ การเขาชวยเหลือญี่ปุน ซ่ึงสุมเสี่ยงตอการลุกลามบานปลายของสงคราม 
  อยางไรก็ตาม ปจจัยปองปรามสงคราม คือ ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ โดยความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางจีนกับสหรัฐฯ มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ หากเกิดสงคราม ท้ัง ๒ ฝายจะไดรับผลกระทบในทาง
ลบอยางมากในทางเศรษฐกิจ 
  อีกเรื่องท่ีจีนกับสหรัฐฯ จะขัดแยงกัน คือ สงครามคาเงิน มีความพยายามผานรางกฎหมายตอบโต
จีน จากการท่ีจีนมีคาเงินหยวนท่ีต่ํากวาความเปนจริง ปนี้จะเปนปท่ีมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ มี
แนวโนมชัดเจนวา นักการเมืองสหรัฐฯ กําลังใชนโยบายตอตานจีนมาเปนยุทธศาสตรในการสรางคะแนนนิยม 
  ยุทธศาสตรหลักของสหรัฐฯ คือ ยุทธศาสตรปดลอมจีน แตท่ีผานมา สหรัฐฯ เนนยุทธศาสตรการ
ปดลอมทางทหาร แตในปจจุบันและในอนาคต สหรัฐฯ ไดขยายการปดลอมครอบคลุมทางเศรษฐกิจดวย โดยมี 
TPP เปนเครื่องมือสําคัญในการปดลอมจีนทางเศรษฐกิจ จีนไมไดรับเชิญใหเขารวม TPP แตการท่ีสหรัฐฯ ใช 
TPP ในการปดลอมจีนทางเศรษฐกิจ จะทําใหจีนกับสหรัฐฯ ขัดแยงกันหนักข้ึน จีนจะหันมาผลักดัน FTA ใน
กรอบของอาเซียน+๓ เพ่ือแขงกับ TPP ของสหรัฐฯ การแขงขันในเชิงภูมิเศรษฐศาสตรระหวางสหรัฐฯ กับจีน
กําลังจะรุนแรงมากข้ึน 
  ความขัดแยงในทะเลจีนใต : สถานการณความม่ันคงท่ีตองติดตาม คือ การผงาดข้ึนมาของจีน
อยางรวดเร็ว ไดกอใหเกิดความขัดแยงระหวางจีนกับประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะในกรณีปญหาหมูเกาะ 
สแปรตลีย ในแงหนึ่ง จีนตองการชูสโลแกนการผงาดข้ึนมาอยางสันติ โดยไมตองการมีปญหาขัดแยงกับใคร 
โดยเฉพาะกับประเทศเพ่ือนบาน แตขณะเดียวกัน จีนก็ตองการเปนมหาอํานาจในภูมิภาค และการครอบครอง
ทะเลจีนใตเปนยุทธศาสตรสําคัญในการผงาดข้ึนมาเปนมหาอํานาจของจีน แตจากทาทีท่ีแข็งกราวของจีนท่ี
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ทําใหประเทศเพ่ือนบานหวั่นวิตก มหาอํานาจ ท้ังสหรัฐฯ และญี่ปุน มีแนวโนมเพ่ิมอํานาจทาง
ทหารมากข้ึน เพ่ือปดลอมจีน ประเทศตางๆ ในภูมิภาค มีแนวโนมใกลชิดกับสหรัฐฯ เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือดึงสหรัฐฯ 
เขามาถวงดุลอํานาจกับจีน แนวโนมเชนนี้ จะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหความขัดแยงในทะเลจีนใตบานปลาย
มากข้ึน สหรัฐฯ มีแนวโนมดําเนินยุทธศาสตรในเชิงรุกเพ่ือปดลอมจีนมากข้ึน โดยเฉพาะการประกาศตั้งฐานทัพ
ใหมท่ีเมือง Darwin ทางตอนเหนือของออสเตรเลียในปนี้ ก็จะยิ่งทําใหความขัดแยงในทะเลจีนใต คุกรุนและ
รอนแรงมากข้ึน 
  Arab Spring : การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในโลกอาหรับ คือ การลุกฮือข้ึนโคนลมรัฐบาลเผด็จการ 
ซ่ึงเราเรียกเหตุการณนี้วา Arab Spring แตคําถามสําคัญคือ จะเกิดอะไรข้ึนหลังจากการโคนลมรัฐบาล      
เผด็จการในโลกอาหรับ จึงตองจับตามองวากระบวนการประชาธิปไตยจะเดินหนาไปอยางไร จากประสบการณ
ในประวัติศาสตรชี้ใหเห็นวา ไมใชเรื่องงายท่ีจะจัดตั้งรัฐบาลท่ีมีเสถียรภาพ หลังจากผูนําเผด็จการถูกโคนลม
อํานาจลง หลายกรณี ในตอนแรก แนวรวมรัฐบาลเผด็จการมีเปาหมายเดียวกัน คือ การโคนเผด็จการ แตหลัง
การโคนเผด็จการไดสําเร็จ ก็มักจะเกิดความขัดแยงและแยงชิงอํานาจกัน บางครั้งอาจนําไปสูสงคราม      
กลางเมือง  
  ท่ีนาเปนหวงคือ ในกรณีของ อียิปต และลิเบีย โดยเฉพาะในกรณีของลิเบีย ฝายตอตาน Gaddafi 
เปนการรวมกันของหลายกลุม มีท้ังกลุมท่ีเปนฝาย Gaddafi เดิม ผูนําชนเผาตางๆ ประมาณ ๑๔๐ เผา และยัง
มีกลุมมุสลิมหัวรุนแรงเขารวมกับกลุมตอตาน Gaddafi ดวย ความขัดแยงในรัฐบาล NTC ขณะนี้ คือ ความ
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ขัดแยงทางดานชาติพันธุ กลุมหัวรุนแรงไมนอยไดเขารวมกับฝายกบฏ โดยมองวา ความวุนวายในลิเบีย เปน
การเปดโอกาสในการบรรลุเปาหมายสูงสุด คือ การโคนรัฐบาลสายกลาง และจัดตั้งรัฐอิสลามข้ึนในลิเบีย ดังนั้น 
จึงมีแนวโนมวา ลิเบียในยุคหลัง Gaddafi อาจประสบความวุนวาย และไรเสถียรภาพ โดยเฉพาะกลุม Libyan 
Islamic Fighting Group กําลังรอจังหวะจากสภาวะอนาธิปไตย เพ่ือท่ีจะเขายึดกุมอํานาจรัฐ 
  อิหราน : สถานการณโลกจุดท่ี ๓ ท่ีจะตองจับตามอง คือ อิหราน โดยในปนี้ มี ๒ เรื่องใหญท่ี
เก่ียวกับอิหราน คือ เรื่องความขัดแยงระหวางสหรัฐฯกับอิหราน และการท่ี IAEA ประกาศวา อิหรานแอบ
พัฒนาอาวุธนิวเคลียร 
  มีแนวโนมวาปญหาอิหรานจะกลายเปนวิกฤต ท้ังนี้ เพราะ Obama ไดออกมาประกาศกราววาจะ
ตอบโตอิหราน ดวยมาตรการตอบโตทุกรูปแบบ รวมท้ังมาตรการตอบโตทางทหาร นอกจากนี้ ในปหนา เปนป
ท่ีจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ Obama คงจะถูกกดดันอยางหนักท่ีจะตองแข็งกราวตออิหราน มิ
เชนนั้น จะถูกพรรครีพับลิกันโจมตีในชวงหาเสียงเลือกตั้ง และตั้งแต IAEA ประกาศวา อิหรานแอบพัฒนาอาวุธ
นิวเคลียร ก็ไดมีเสียงเรียกรองดังข้ึนเรื่อยๆในสหรัฐฯ ท่ีจะใหรัฐบาลใชกําลังทางทหารโจมตีโรงงานพลังงาน
นิวเคลียรของอิหราน เพ่ือเปนการตัดไฟตนลมกอนท่ีจะสายเกินไป 
  การกอการรายสากล : ปญหาการกอการราย ยังจะคงเปนภัยคุกคามตอความม่ันคงของโลกตอไป 
แมวาสหรัฐฯจะสามารถสังหาร Bin Laden ไดสําเร็จ แตนั่นไมไดหมายความวาจะเปนจุดจบของการกอการ
ราย การกอการรายและการกอวินาศกรรมจะยังอยูกับเราไปอีกนาน 
  แนวโนมสถานการณการกอการรายสากล ภาพรวมสถานการณการกอการรายสากลยืดเยื้อมาเปน
เวลา ๑๐ กวาปแลว โดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ ๑๑ กันยายน ป ๒๐๐๑ สําหรับในปนี้ การกอการรายสากล
จะยังคงเปนภัยคุกคามตอประชาคมโลกอยางตอเนื่อง โดยในบางมิติ สถานการณอาจจะดูดีข้ึน โดยเฉพาะ
องคกร al-Qaeda ซ่ึงหลังจาก Osama Bin Laden ถูกสังหาร ทําใหองคกรออนแอลง แตในบางมิติ
สถานการณมีแนวโนมจะเลวรายลง โดยเฉพาะการท่ีสหรัฐฯถอนทหารออกจากอิรักในชวงป ๕๔ และประกาศ
จะถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานภายในป ๒๕๕๗ ซ่ึงนาจะทําใหสถานการณสงครามตอตานการกอการราย
ในอัฟกานิสถานและปากีสถานเลวรายลง นอกจากนี้ กลุมกอการราย ไดพยายามสรางภาพวา การถอนทหาร
ของสหรัฐฯออกจากอิรักและอัฟกานิสถานนั้น ถือเปนความพายแพของสหรัฐฯท้ัง ๒ สมรภูมิ และแมวา องคกร 
al-Qaeda จะออนแอลง แตอุดมการณและเครือขายองคกรรวมอุดมการณท่ัวโลก ยังคงเปนภัยคุกคามตอ
ประชาคมโลกอยู  
  โลกจะยังคงประสบกับปญหาการกอการรายใน ๔ มิติดวยกัน มิติแรก คือ จะเปนการกอการราย
โดยกลุมกอการรายท่ีอาศัยอยูในตะวันตกซ่ึงเรียกวา home-grown terrorist มิติท่ี ๒ การกอการรายและการ
กอวินาศกรรม มีแนวโนมจะเพ่ิมมากข้ึนในอิรักและในอัฟกานิสถาน มิติท่ี ๓ คือ การลุกลามขยายตัวของการ
กอการรายเขาสูเยเมนและโซมาเลีย และมิติท่ี ๔ คือ การลุกลามขยายวงของขบวนการกอการราย จากทาง
ตอนเหนือของอัฟริกาเขาสูทางตะวันตกของอัฟริกา อิรัก แมวา สหรัฐฯจะถอนทหารออกจากอิรักไป  แตนั่น
ไมไดหมายความถึงการสิ้นสุดของการกอการรายในอิรัก แตกลับมีแนวโนมวา การกอการรายในอิรักจะเพ่ิมมาก
ข้ึน เครือขาย al-Qaeda ในอิรัก ยังคงปฏิบัติการกอวินาศกรรม ไดมีเหตุการณระเบิด โดยเปา คือ รัฐบาลและ
กลุมชีอะหในกรุงแบกแดด ในชวงเดือนธันวาคมท่ีผานมา กองกําลังของอิรักก็ไมสามารถท่ีจะรักษาความม่ันคง
ปลอดภัยในอิรักได ซ่ึงจะทําใหขบวนการกอการรายในอิรักไดใจและเพ่ิมการกอการรายมากข้ึนใน  
อัฟกานิสถาน สวนสถานการณในอัฟกานิสถาน ยังคงนาเปนหวงเปนอยางมาก มีกลุมกอการรายหลายกลุม 
โดยเฉพาะกลุม Taliban ซ่ึงไดกําลังใจมากข้ึน จากการท่ีสหรัฐฯถอนทหารออกจากอิรัก และคงจะเพ่ิมการ
โจมตีรัฐบาลและกรุงคาบูล เมืองหลวงของอัฟกานิสถานมากข้ึน นอกจากนั้น การประกาศจากทางฝายสหรัฐฯ
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ท่ีจะถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานภายในป ๒๕๕๗ นั้น ทําใหนักรบ Taliban และเครือขาย al-Qaeda เปน
ตอมากข้ึน โดยคงจะทําสงครามยืดเยื้อ และรอใหสหรัฐฯถอนทหารออกไปในป ๒๕๕๗ แมวาทางฝายสหรัฐฯ 
จะพยายามเจรจากับกลุม Taliban ในปนี้ แตก็คาดวา การเจรจาคงจะประสบความลมเหลว Arab Spring 
ในชวงปท่ีแลว และตอเนื่องมาถึงปนี้ ไดเกิดเหตุการณท่ีประชาชนชาวอาหรับไดลุกฮือข้ึนโคนลมรัฐบาลเผด็จ
การในตะวันออกกลางและอัฟริกาเหนือ แตสถานการณดังกลาว ก็เปนการเปดชองใหกับขบวนการกอการราย
หัวรุนแรง ซ่ึงคอยฉวยโอกาสจากสถานการณสุญญากาศทางการเมือง การไรเสถียรภาพทางการเมืองและ
รัฐบาลท่ีออนแอ เพ่ือเขายึดกุมอํานาจรัฐและจัดตั้งรัฐอิสลามข้ึน al-Qaeda นอกจากนี้ ในชวง ๒ - ๓ ป
ขางหนา จะเปนชวงเปลี่ยนผานครั้งสําคัญสําหรับกลุม al-Qaeda โดยคาดวา ผูนําของขบวนการจะมีการ
กระจายตัว แกนกลางของ al-Qaeda จะลดบทบาทความสําคัญลง ในท่ีสุด จะนําไปสูการแตกสลายของ
ขบวนการ ซ่ึงจะทําใหในอนาคต al-Qaeda จะมีความสําคัญในเชิงสัญลักษณเทานั้น โดยจะมีองคกรในระดับ
ภูมิภาครวมอุดมการณ ท่ีจะผลักดันสงครามศาสนาในระดับโลก หรือ global jihad ตอ องคกร al-Qaeda ใน
ระดับภูมิภาคท่ีจะมีบทบาทมากข้ึน ไดแก al-Qaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) , al-Qaeda in 
Iraq (AQI), al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) และ al-Shabaab โดยกลุม AQAP จะมีบทบาท
มากท่ีสุดในการผลักดัน global jihad ตอไป แตกลุม AQI จะเนนการกอวินาศกรรมในอิรัก เพ่ือโคนลมรัฐบาล
ชีอะห สวน AQIM และ al-Shabaab จะเนนการกอวินาศกรรมในทองถ่ินมากกวาการทํา global jihad 
สําหรับในตะวันตก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ การกอวินาศกรรมนาจะมาจากผูกอการรายท่ีอาศัยอยูในสหรัฐฯ ซ่ึง
เรียกวา home-grown terrorist โดยอาจจะเปนการปฏิบัติการเพียงคนเดียว หรือกลุมเล็กๆ ท่ีมีอุดมการณ
รวมกับ al-Qaeda แตไมไดมีความสัมพันธอยางเปนทางการ และไมไดรับคําสั่งโดยตรงจาก al-Qaeda 
  ปญหาภาวะโลกรอน : แมวาการประชุมภาวะโลกรอนครั้งลาสุดในเดือน ธ.ค.๕๔ ท่ีเมือง 
Durban ท่ีอัฟริกาใต จะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง โดยไดตกลงท่ีจะเจรจาขอตกลงแกปญหาภาวะโลก
รอนฉบับใหม แทนท่ีพิธีสารเกียวโต ใหเสร็จภายในป ๒๕๕๘ และจะใหมีผลบังคับใชในป ๒๕๖๓ อยางไรก็ตาม 
Durban Platform ถือเปนขอตกลงท่ีจะเริ่มการเจรจากันเทานั้น แตการเจรจายังไมไดเริ่ม และเม่ือมีการเจรจา
จริง ก็จะเริ่มมีอุปสรรค ท่ีจะทําใหการเจรจาประสบความลมเหลวในอนาคตได 
  มี ๒ เรื่องใหญท่ียังตกลงกันไมได เรื่องแรก คือ รูปแบบขอตกลง ซ่ึงยังไมสามารถตกลงกันไดวา 
จะเปนในรูปพิธีสาร หรือ legal instrument หรือ legal outcome แตเรื่องท่ีใหญท่ีสุดสําหรับการเจรจาในป
นี้ คือ การกําหนดปริมาณการปรับลดกาซเรือนกระจก ซ่ึงคงจะมีปญหาแนนอน เพราะทาทีเดิมของประเทศ
ยากจน คือ ตองการใหประเทศร่ํารวยปรับลดกาซลง ๔๐% ภายในป ๒๕๖๓ แตประเทศร่ํารวยสวนใหญก็ไม
เห็นดวย 
  วิกฤต Eurozone : เปนเรื่องท่ีตองจับตามองเปนพิเศษ คือ เรื่องวิกฤตหนี้ยุโรป หรือวิกฤต 
Eurozone ซ่ึงสถานการณลุกลามบานปลาย และทรุดหนักลงเรื่อยๆ แมจะมีมาตรการตางๆออกมา แตก็ไมมีที
ทาวาจะกอบกูวิกฤตนี้ได โดยมีหลายปจจัยท่ีอาจทําใหวิกฤต Eurozone ลุกลามบานปลายจนกลายเปนวิกฤต
การเงินโลกครั้งใหญ 
  ปจจัยประการแรก คือ มีความเปนไปไดวา Eurozone อาจแตกสลาย โดยเริ่มจากมีบางประเทศ
ถอนตัวออกจาก Eurozone ซ่ึงประเทศแรกนาจะเปนกรีซ ยังไมมีความแนนอนวา กรีซจะสามารถหลีกเลี่ยง
ภาวะลมละลายไดหรือไม และธนาคารตางๆจะยอมยกเลิกหนี้ใหกับกรีซ ๕๐% ไดหรือไม และหากกรีซ
ลมละลาย ก็อาจเกิดภาวะ domino effect ทําใหวิกฤตลามเขาสูอิตาลีและสเปน ซ่ึงขณะนี้ ก็เริ่มมีปญหาบาง
แลว ในอนาคต หากวิกฤตลุกลามบานปลายเขาสูท้ัง ๒ ประเทศ กองทุน EFSF ซ่ึงขณะนี้มีเงินอยูเพียง ๕ แสน
ลานลานยูโร ก็จะไมสามารถเขาไปกอบกูอิตาลีและสเปนได 
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  ปญหาของธนาคารในยุโรป แมวาจะมีการเพ่ิมทุน ๑ แสนลานยูโร แตอาจไมเพียงพอ เพราะ
ธนาคารยุโรปไดปลอยกูใหกับประเทศท่ีมีปญหาหนี้ เปนเงินกวา ๔ ลานลานยูโร สถานการณความเชื่อม่ันของ 
Eurozone ทรุดหนักลงเรื่อยๆ S&P ไดคาดการณวา มีโอกาสถึง ๕๐% ท่ีสมาชิก Eurozone ๖ ประเทศ 
รวมท้ังฝรั่งเศสและเยอรมนี อาจถูกลดอันดับความนาเชื่อถือลง 
 
๒. สถานการณระดับภูมิภาค 
  สําหรับสภาวะแวดลอมดานการเมืองและความม่ันคงในภูมิภาคเอเชียนั้น จะมีวิวัฒนาการไปใน
ทิศทางเดียวกับสภาวะแวดลอมในระดับโลก 
  ระบบการเมืองความม่ันคงในภูมิภาคจะเปนระบบลูกผสม ซ่ึงจะประกอบดวย ระบบหนึ่งข้ัว
อํานาจ ระบบหลายข้ัวอํานาจ และระบบพหุภาคีนิยม โดยสหรัฐฯจะยังคงบทบาทการครองความเปนเจาใน
ภูมิภาค และพยายามรักษาระบบหนึ่งข้ัวอํานาจในภูมิภาค สหรัฐฯตองการเปนแกนกลางของสถาปตยกรรมใน
ภูมิภาค แตในขณะเดียวกัน การผงาดข้ึนมาของมหาอํานาจใหม โดยเฉพาะจีนและอินเดีย จะทําใหระบบความ
ม่ันคงในภูมิภาค มีลักษณะหลายข้ัวอํานาจมากข้ึน นอกจากนั้น การผงาดข้ึนมาของอาเซียน ในการเปน
แกนกลางของสถาปตยกรรมในภูมิภาค จะทําใหในอนาคต อาเซียนจะเปนองคกรพหุภาคีนิยมท่ีสําคัญในระบบ
ความม่ันคงในภูมิภาค ซ่ึงจะทําใหระบบในภูมิภาคมีลักษณะเปนระบบพหุภาคีนิยมมากข้ึน 
  สําหรับประเด็นปญหาท่ีสําคัญในภูมิภาคในอนาคต ไดแก ความขัดแยงระหวางมหาอํานาจ 
โดยเฉพาะความขัดแยงระหวางสหรัฐฯกับจีน ท่ีในอนาคต นาจะมีแนวโนมขัดแยงกันมากข้ึนเรื่อยๆ  ในอนาคต
ปญหาความขัดแยงในภูมิภาคจะยังไมหมดไป จะมีจุดอันตรายหลายจุด อาทิ ความขัดแยงจีน - อินเดีย จีน - 
ญี่ปุน ปญหาไตหวัน ปญหาความขัดแยงในคาบสมุทรเกาหลี ปญหาความขัดแยงในหมูเกาะสแปรตลีย เปนตน   
ในสวนปญหาอ่ืนๆ ในอนาคตท่ีนาจะเปนจุดอันตราย คือ ปญหาการกอการรายในภูมิภาค การแขงขันทาง
ทหาร และแนวโนมการแพรขยายของอาวุธรายแรง โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร เชนเดียวกับในระดับโลก ไทย
จะตองมียุทธศาสตรในระดับภูมิภาค เพ่ือรองรับตอระบบและปญหาในภูมิภาคในอนาคต 
  สําหรับสภาวะแวดลอมดานการเมืองความม่ันคงในระดับทวิภาคีนั้น คือ แนวโนมความสัมพันธ 
ทวิภาคีไทยกับประเทศเพ่ือนบาน และไทยกับมหาอํานาจ ท่ีนาเปนหวง คือ แนวโนมความสัมพันธกับประเทศ
เพ่ือนบาน ในปจจุบัน ความสัมพันธไทยกับประเทศเพ่ือนบานไมดี โดยเฉพาะกับกัมพูชา ในอนาคต 
ความสัมพันธไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ยังมีระเบิดเวลารอการระเบิดอยู โดยเฉพาะปญหาเรื่องพรมแดน ท่ีเรา
มีปญหากับประเทศเพ่ือนบานท้ังหมด คือ ท้ังกับพมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย หากในอนาคต รากเหงาของ
ปญหาความขัดแยงยังไมไดรับการแกไข โดยเฉพาะเรื่องความไมไววางใจกัน การปลุกระดมลัทธิชาตินิยม และ
บาดแผลทางประวัติศาสตร รากเหงาของปญหาเหลานี้ คงตองใชเวลาอีกนานกวาจะแกได ดังนั้น ปญหา
ความสัมพันธไทยกับประเทศเพ่ือนบาน จึงเปนโจทยใหญของไทยในอนาคต อยางไรก็ตาม สําหรับ
ความสัมพันธดานการเมืองความม่ันคงกับมหาอํานาจนั้น ไมนาเปนหวง เพราะไทยมีความสามารถเขากับ
ประเทศมหาอํานาจไดดี ไมวาจะเปน สหรัฐฯ จีน อินเดีย ญี่ปุน 
  สําหรับสภาวะแวดลอมทางดานเศรษฐกิจในเอเชียนั้น  ประเด็น แรกท่ีสําคัญในอนาคต คือ 
แนวโนมการผงาดข้ึนมาของเอเชีย หรือ The Rise of Asia ซ่ึงจะทําใหมีการยายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจโลก
จากตะวันตกมาตะวันออก และในอนาคต สถาปตยกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค จะเปนแนวโนมสําคัญ     
โดยการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๐๑๕ จะทําใหอาเซียนมีบทบาทมากข้ึนในระบบเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค การผงาดข้ึนมาของอาเซียน จะทําใหอาเซียนสามารถเปนแกนกลางของสถาปตยกรรมทางเศรษฐกิจ
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ของภูมิภาค โดยเฉพาะการขยายวงออกไปเปน อาเซียน+๓ ซ่ึงจะพัฒนาไปเปนประชาคมเอเชียตะวันออก และ
กรอบใหญท่ีมีชื่อวา East Asia Summit หรือ EAS 
  อยางไรก็ตาม อาเซียนจะประสบกับเวทีเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีจะเปนคูแขงของอาเซียนในอนาคต 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เอเปค นอกจากนั้น มหาอํานาจเศรษฐกิจจะพยายามคงบทบาทของตนไว โดยเฉพาะ
สหรัฐฯ ซ่ึงขณะนี้มีแผนท่ีจะจัดตั้ง FTA ท่ีมีชื่อวา Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ข้ึนมาเพ่ือแขงกับ 
FTA ของอาเซียน และยังมีมหาอํานาจเศรษฐกิจใหม เชน จีน อินเดีย รวมถึงมหาอํานาจเศรษฐกิจเกา เชน 
ญี่ปุน จะยังคงมีบทบาทท่ีโดดเดนแขงกับบทบาทของอาเซียนในอนาคต ดังนั้น ในภูมิภาค ในอนาคต จะมี
ระบบเศรษฐกิจในลักษณะเปนลูกผสม คือ มีลักษณะเปนระบบหลายข้ัวอํานาจ ท่ีมีมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
เปนตัวแสดงหลัก แตในขณะเดียวกัน การผงาดข้ึนมาของอาเซียน จะทําใหระบบมีลักษณะพหุภาคีนิยมเพ่ิม
ข้ึนมาดวย 
  ระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคในอนาคต จึงเปนโจทยใหญสําหรับไทย ท่ีจะตองวิเคราะหถึงภัยและ
โอกาส รวมถึงกําหนดยุทธศาสตรในการรองรับระบบในอนาคต 
  สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจในระดับทวิภาคีของไทย ซ่ึงสามารถแยกออกมาเปน ๓ มิติ คือ 
  มิติท่ี ๑  เปนความสัมพันธทางเศรษฐกิจทวิภาคีกับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงยังคงมีความไมแนนอน 
เพราะหากในอนาคต ความสัมพันธในภาพรวมไมดี จะสงผลกระทบตอความสัมพันธทางเศรษฐกิจดวย 
  มิติท่ี ๒  คือ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับมหาอํานาจ ซ่ึงไมนาเปนหวง เพราะแนวโนม
ความสัมพันธในภาพรวมระหวางไทยกับมหาอํานาจ นาจะดี ไทยคงจะเดินหนากระชับความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะกับ จีน ญี่ปุน อินเดีย และสหรัฐฯ ตอไป 
  มิติท่ี ๓  คือ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับมหาอํานาจใหม และภูมิภาคอ่ืนๆ ในอนาคต จะมีการ
ผงาดข้ึนมาของมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหมๆ ในหลายภูมิภาค อาทิ เม็กซิโก บราซิล อารเจนตินา ตุรกี อียิปต 
อัฟริกาใต เกาหลีใต และออสเตรเลีย เปนตน ดังนั้น ไทยจะตองมียุทธศาสตรท่ีจะปฏิสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ
มหาอํานาจใหมๆ เหลานี้ ดวย 
  จะเห็นไดวา สภาวะแวดลอมระหวางประเทศในอนาคต จะมีความยุงยากซับซอน และมีความ    
ไมแนนอนสูง ไทยจะตองทําการบานหนัก ในการวิเคราะหผลกระทบท้ังในเชิงบวกและในเชิงลบ และกําหนด
ยุทธศาสตรเพ่ือรองรับตอสภาวะแวดลอมในอนาคต ท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปอยางมากและอยางรวดเร็ว 
 
๓. สถานการณภายในประเทศ 
  ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเปด (open economy) มีการติดตอซ้ือขาย
สินคาและบริการกับประเทศเพ่ือนบาน การคาระหวางประเทศจึงมีบทบาทสําคัญในฐานะกลไกในการพัฒนา
และนําความเจริญ รุงเรืองมาสูประเทศ รวมท้ังมีสวนสําคัญในการผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว นับตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงเปนปท่ีรัฐบาลประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับท่ี ๑ มาเปนแนวทางในประเทศ การคาระหวางประเทศของไทยท่ีผานประเทศไทยสวนใหญจะขาด
ดุลการคา และไดดุลการคาการชําระเงินเปนสวนใหญ เนื่องจากสินคาสงออกของไทยสวนใหญจะเปนสินคา
เกษตรกรรม ไดแก ขาว ยางพารา ไมสัก ดีบุก ขาวโพด ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง กุงสด ทุเรียน มังคุดและท่ี
สงออกมากข้ึนโดยเปนสินคาสงออกท่ีสําคัญไดแก ซีเมนต อัญมณี ชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส ผาไหมไทย แตใน
ขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็ไดนําเขาสินคาจํานวนมาก เปนเหตุใหประเทศไทยขาดดุลการคา สามารถจําแนก
สินคานําเขาไดดังนี้ 
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  - สินคาอุปโภคบริโภคประเภทอาหาร ผลิตภัณฑนม เครื่องดื่ม เครื่องใชในบาน มีแนวโนมลดลง
เพราะมีการผลิตทดแทนการนําเขา และพัฒนาไปสูการผลิตเพ่ือการสงออก สินคาก่ึงสําเร็จรูปและวัตถุดิบ  
เพ่ือใชในอุตสาหกรรมภายใน มีแนวโนมสูงข้ึน   
  - สินคาประเภททุน ไดแก เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช เครื่องทุนแรงรถแทรกเตอร ปุยเคมี      
มีแนวโนมสูงข้ึน  
  - สินคาอ่ืนๆ ไดแก รถยนต เชื้อเพลิง อะไหลรถยนต มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
  ในรอบระยะ ๑๐ ปท่ีผานมาอัตราการนําเขาสินคาของไทยสูงมากข้ึน เนื่องจากการเรงพัฒนา
ประเทศมีความจําเปนตองนําเขาสินคาทุนมากข้ึน การบริโภคของคนในประเทศเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจาก
พฤติกรรมการบริโภคเลียนแบบ ซ่ึงมักจะเปนสินคาฟุมเฟอยและมีราคาสูง นอกจากนี้ประเทศไทยสงเสริม
การคาเสรี ควบคุมการนําเขาเพียงไมก่ีรายการ จึงมีการนําเขาสินคาอยางมาก จากสาเหตุเหลานี้ เปนเหตุให
ประเทศไทยขาดดุลการคามาตลอด เศรษฐกิจและการคาของไทยในระยะท่ีผานมาจะขยายตัวในอัตราท่ีสูงมาก 
แตจากสถานการณเศรษฐกิจและการคาของโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงไปกลาวคือ ไดมีการนํามาตรการใหมๆ   
มาเปนขออางในการกีดกันการคามากข้ึน เชน การใชมาตรการตอตานการทุมตลาด และ ตอบโตการอุดหนุน
การหามนําเขาโดยอัตโนมัติ โดยใชเหตุผลทางสุขอนามัย มาตรฐานสินคาหรือสิ่งแวดลอม การแขงขันในตลาด
การคาโลกท่ีมีความเขมขนยิ่งข้ึน ในสวนของประเทศไทยนอกจากแสวงหาผลประโยชนจากสถานการณทาง
เศรษฐกิจและการคา ของโลกโดยเขารวมในกลุมเศรษฐกิจการคาท่ีมีผลประโยชนสอดคลองกันและผลัก ดันให
มีการพัฒนาอาเซียนเปนเขตการคาเสรีแลว จะตองพัฒนาสินคาออกของไทยใหมีศักยภาพในการแขงขันมากข้ึน
ท้ังในดาน คุณภาพ มาตรฐานสินคา และประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือรักษาสวนแบงตลาดสินคาไทยใน
ตลาดโลก รวมท้ังจะตองแสวงหาลูทางท่ีจะขยายการลงทุนของไทยไปในภูมิภาคตางๆ ใหมากข้ึนท้ังในลักษณะ
ของการลงทุนโดยตรงและการรวมทุน เพ่ือเปนชองทางใหสินคาออกของไทยกระจายไปสูตลาดตางๆ ไดงายข้ึน 
  ภาวการณเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองนั้น ยอมกอกําเนิดข้ึนไดตลอดเวลาตาม
ลักษณะแหงปจจัยในแตละดาน สําหรับการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ นับไดวามีความสําคัญใหญหลวง 
จะมีผลกระทบเชนไรตอการดํารงชีพของประชาชนโดยสวนรวมในแตละชวงเวลา ตลอดจนจะตองพิจารณา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดวยวามีแนวโนม ดําเนินไปอยางไร ประสานสอดคลองกับปจจัย
ตางๆ ในขณะนั้นหรือไมเพียงใด สมควรท่ีจะไดปรับปรุงและแกไขขอบกพรองดานใดบาง ท้ังนี้ก็เพ่ือท่ีจะ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมสวนรวมโดยแทจริง ปญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในขณะนี้ มีสาเหตุมาจากการ
ดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีมุงจะรักษาอัตราความเจริญเติบ โตทางเศรษฐกิจในอัตราสูง จึงทําใหมีการพ่ึงพา
ปจจัยภายนอกประเทศเกินสมควร จากการติดตามสถานการณทางเศรษฐกิจปญหาตางๆ เหลานี้จะคงอยูตอไป
และจะทวี ความรุนแรงมากข้ึน หากไมมีการปรับปรุงโครงสรางการผลิต การนําเขา และการสงออกตลอดจน
การแกไขนโยบายเศรษฐกิจหลายๆ ดานอยางมีระเบียบแบบแผน ปญหาเหลานี้ก็จะยิ่งสะสมเพ่ิมพูนข้ึนจนยาก
ท่ีจะแกไข 
  การเปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนฐานของการเมืองไทย เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีคนจนผูไมมีอภิสิทธิ์ 
ทางสังคม ไมเก่ียวของกับสถาบันทหาร บริการทางสังคม หรือเก่ียวพันกับชนชั้นสูง ไดออกมาเรียกรองสิทธิ์อัน
พึงมีของตน แตชนชั้นกลางและชั้นสูงในสังคมไทยไมเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน พรอมกับการยอมรับ
วาตนเองตองวิวัฒนไปตามกลไกของสังคม ความไมสงบท่ีเกิดข้ึนจากการชุมนุมของคนกลุมตางๆ และความ  
ตึงเครียดทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน ชี้ใหเห็นวาปญหาท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยนั้นยังหางไกลจากการเยียวยา   
  สถานการณจังหวัดชายแดนภาคใต : ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใตยังไมมีทีทาวาจะ  
ยุติลงไมวาจะเปนดานการเมืองหรือการทหาร ในหวงเวลาดังกลาว หากสังเกตติดตามสถานการณอยางใกลชิด 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
  

หนาท่ี ๑๘ ของ ๑๗๐ หนา  

ก็จะพบวาท้ังฝายเจาหนาท่ีรัฐและฝายกอความไมสงบตางก็ใชปฏิบัติการทางทหารเปนสวนใหญ โดยเฉพาะฝาย
กอความไมสงบมุงสรางผลงานท่ีเนนการลอบสังหาร การวางระเบิดบุคคลและสถานท่ีสาธารณะเพ่ือหวังใหเกิด
เง่ือนไขใหมในการเปลี่ยนแปลงสถานการณท่ีเปนประโยชนกับฝายตน สวนเจาหนาท่ีรัฐก็เนนการควบคุมพ้ืนท่ี
โดยเฉพาะบนถนนสายหลักและพ้ืนท่ียานธุรกิจสําคัญในเขตเมืองเพ่ือจํากัดเสรีภาพการเคลื่อนไหวกอเหตุของ
ฝายกอความไมสงบ การหาขาว การปดลอม ตรวจคน และติดตามจับกุมคนราย ในชวงป ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ เริ่ม
มีความชัดเจนและสามารถจับทางการเคลื่อนไหวของแกนนําและแนวรวมฝายกอความไมสงบไดมากข้ึน 
  อยางไรก็ตาม ท้ังฝายรัฐและฝายกอความไมสงบ ตางก็เกาะติดอยูกับการขับเคลื่อนงานยุทธวิธี
ทางทหารเปนสําคัญ งานการเมืองของแตละฝายยังกาวไปไดนอยมากและหากพิจารณาในระดับยุทธศาสตรก็
ยิ่ง เห็นไดคอนขางชัดเจนวา ฝายเจาหนา ท่ีรัฐงานการเมืองในประเทศยังหยุดอยู กับท่ี แตในระดับ
นานาชาติ พอจะพูดไดวาประสบความสําเร็จพอสมควรในการสื่อสาร ใหประเทศพันธมิตรและองคกรระหวาง
ประเทศเห็นวา ความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ยังเปนเรื่องภายในของประเทศไทย สวนฝายกอ
ความไมสงบไดยกระดับการกอเหตุใหรุนแรง สรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินแกเจาหนาท่ีรัฐและ
ประชาชนผูบริสุทธิ์เพ่ิมมากข้ึน 
  จากขอมูลของศูนยเฝาระวังสถานการณภาคใต ลาสุดประมาณเดือนมีนาคม ป ๒๕๕๕ ระบุวาได
เกิดเหตุรายทําใหมีผูบาดเจ็บและเสียชีวิตไปแลวกวา ๑๔,๐๐๐ คน สวนงานการปลุกระดมบมเพาะ
ผูปฏิบัติงาน เขาองคกรการตอสูของขบวนการฯ ก็ยังดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง แตงานแนวรวมในระดับสากล
ยังไมกาวหนาเทาใดนัก 
  เม่ือพิจารณาภาพรวมการเคลื่อนไหวตอสูในหวง ๘ ป ท่ีผานมา (๒๕๔๗ - ๒๕๕๔) จะเห็นได
ชัดเจนวา ฝายรัฐยังคงเปนฝายตั้งรับในทางยุทธศาสตรและทางยุทธวิธี ฝายขบวนการแบงแยกดินแดนยังเปน
ฝายรุกในทางยุทธศาสตรและยุทธวิธีท้ังในดานการเมืองและดานการทหาร 
 
๔. สถานการณอ่ืนๆ 
  ในปจจุบันการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช อาจดูเหมือนวาในประเทศท่ีพัฒนาแลวท่ีเปนฝาย
ครอบครองเทคโนโลยีท่ีสูงกวา ประเทศท่ีกําลังพัฒนาหรือประเทศดอยพัฒนา กําลังใชเทคโนโลยีท่ีมีอยูเปน
เครื่องมือในการครอบงําทางเศรษฐกิจซ่ึงประเทศ ท่ีไมสามารถมีเทคโนโลยีเปนของตนเองตางก็มีความ
จําเปนตองพ่ึงพิง เทคโนโลยีตางๆ เพ่ือการพัฒนาประเทศ ทําใหตองนําทรัพยากรตางๆ ท่ีตนเองมีอยูแลกกับ
การนําเขาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทามกลางการคาระหวางประเทศท่ีอํานาจในการตอรองกลับตกอยูกับประเทศท่ี
ครอบ ครองเทคโนโลยีทําใหเกิดการพัฒนาท่ีไมเทาเทียมตามมา กลาวคือ ประเทศดอยพัฒนาท่ีไมมีเทคโนโลยี
เปนของตนเองมีสถานะเปนเพียงประเทศท่ี เปนฐานการผลิต เนื่องจากมีทรัพยากรทางการผลิตราคาถูก
มากมาย ไมวาจะเปนทรัพยากรทางธรรมชาติ ท่ีดิน แรงงาน ฯลฯ อีกท้ังกฎหมายท่ีใหการคุมครองเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมไมมีหรือยังขาดการ บังคับใชอยางเปนรูปธรรม ผลท่ีตามมาก็คือทรัพยากรเหลานั้นถูกดูดซับไปเพ่ือ
รองรับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจของประเทศเจาของเทคโนโลยี แตสิ่งท่ีปรากฏภายหลังจากการเขามาลงทุน
ของประเทศมหาอํานาจทางเทคโนโลยี เหลานั้นก็คือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สงผลใหคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศตกต่ํา ซ่ึงเปนผลมาจากการขาดจิตสํานึกและความ
รับผิดชอบในเรื่องของสิ่งแวดลอมของประเทศผูผลิต 
  ดังนั้นเม่ือการใชเทคโนโลยีเปนไปเพ่ือตอบสนอง ความไดเปรียบในเชิงการแขงขันในดานการคา
ระหวางประเทศ โดยมีไดคํานึงถึงในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยเปนสําคัญ ก็ทําใหเกิดการ
กระจุกตัวของความม่ังค่ังในหมูประเทศเจาของเทคโนโลยี แตกลับทําใหประเทศท่ีดอยพัฒนาตกอยูในสภาวะ
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ดอยพัฒนาตอไป ประเทศตางๆ  จําเปนตองปรับตัวในเรื่องการสรางองคความรูทางเทคโนโลยีดวยตนเอง เพ่ือ
มิใหตกอยูในสถานะของประเทศท่ีพ่ึงพาทางเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา เพราะหากประเทศใดไมมีเทคโนโลยีเพ่ือ
การพัฒนาประเทศเปนของตนเอง ก็เทากับวาการพัฒนาประเทศในอนาคตถูกกําหนดชะตากรรมโดยผูอ่ืน  
ดังนั้นแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีของประเทศตางๆ อยูท่ีความพยายามในการสรางความ
ไดเปรียบในเชิงการแขงขันในเวทีการคาโลก ซ่ึงนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึนทุกขณะ หากประเทศใดไม
เตรียมพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ยอมสงผลถึงอนาคตท่ี มืดมนของประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมได หนทาง
เดียวท่ีจะสามารถยืนหยัดอยูไดทามกลางกระแสโลกาภิวัตนท่ีเทคโนโลยี เปนเครื่องมือเพ่ือการเอาชนะท่ีทรง
อานุภาพยิ่ง ก็คือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในดานตางๆ ท่ีจะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ 
รวมท้ังเพ่ือทดแทนการนําเขาทางเทคโนโลยีจากตางประเทศ ซ่ึงจะทําใหโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ
เปลี่ยนไปจากการพ่ึงพาตางประเทศ มาเปนการพ่ึงตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับหลักการพัฒนาตามพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะทําใหประเทศชาติ
สามารถดํารงรงอยูไดอยางสมศักดิ์ศรี ภายใตการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกในยุคโลกาภิวัตน 
  ปจจุบันมีอาวุธสมัยใหม หรือ อาวุธท่ีมีความประสิทธิภาพสูง อยางพวก Smart Weapon ท่ี
สามารถแยกแยะ และติดตามเปาหมายได หรือไมวาจะเปนระบบการตรวจจับ และติดตามท่ีใชดาวเทียม 
กระบวนการเขารหัส ในการสื่อสาร และแนวความคิดในการทําสงครามสารสนเทศ (Information Warfare) 
สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนแตมีบทบาทเปนอยางมากในการทําสงครามในยุคปจจุบัน เพราะจะเปนสิ่งท่ีชวยใหฝายท่ีมี
ความเหนือกวาทางเทคโนโลยี มีความไดเปรียบตอฝายตรงขาม 
  ความสําคัญของเทคโนโลยีท่ีมีตอการปฏิบัติการทางทหาร มีความเดนชัดมากข้ึน ในตนทศวรรษ  
ท่ีแลว ซ่ึงการยกตัวอยางก็คงจะหนีไมพนสงครามอาวฯ โดยฝายสหรัฐฯ สรางความไดเปรียบเหนือกวาทางฝาย
อิรัก ดวยเทคโนโลยี และอาวุธสมัยใหม จวบจนเลยมากระท่ังถึงปจจุบันท่ีทางกองทัพสหรัฐฯ ไดพัฒนาหลัก
นิยม อาวุธ ยุทโธปกรณ ตางใหมีความทันสมัยมากข้ึน หลายประเทศในโลกยากท่ีจะตามทัน นอกจากนี้สหรัฐฯ 
ยังไดวาแผนลวงหนา กําหนดยุทธศาสตร วิสัยทัศน แนวทาง ตางก็มุงไปสูการรองรับการสถานการณตาง ๆ 
และสนามรบตางๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในทศวรรษหนา อยางไรก็ตาม การมีอาวุธท่ีทันสมัยอยางเดียวนั้นยังไม
สามารถทําใหเรารบชนะได สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือตัวทหาร หรือกําลังพลท่ีเขาปฏิบัติการทางตางๆ นั้นมี
ความสําคัญท่ีสุด 
  อยางไรก็ตาม หลักสําคัญในการจะรบใหชนะไดนั้น จะตองมีอาวุธท่ีทันสมัย มีการจัดกองทัพท่ี
เหมาะสม หลักนิยมในการรบท่ีสามารถนํามาปฏิบัติแลวไดผลจริง มีวัตถุประสงคท่ีชัดเจน ทหารมีทักษะ มีขีด
ความสามารถสูงท้ังการรบเปนบุคคล และหรือเปนหนวย มีขวัญ และกําลังใจท่ีดี การฝกทหารท่ีหนัก และ
สมํ่าเสมอ จริงจังกับการฝก บํารุงขวัญ และกําลังใจ ดูแลสิทธิกําลังพลใหดี สิ่งตางๆ เหลานี้ นักปรัชญา      
ทางทหารตางก็กลาวถึงเรื่องราวเหลานี้ ในทางทหารนั้นก็จะเรียกวา อํานาจกําลังรบท่ีไมมีตัวตน สวนสิ่งท่ี    
จับตองไดนับจํานวนไดอยางอาวุธ จํานวนทหาร ก็จะเรียกวา อํานาจกําลังรบท่ีมีตัวตน 
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สวนท่ี ๓ 
แนวความคิดการพัฒนาของ สกศ.รร.จปร. 

 
๑. นโยบาย 
 ๑.๑ ดานการศึกษา 
  ๑.๑.๑ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีดานวิชาการใหเหมาะสม ทันสมัย และกาวหนา 
สอดคลองกับสภาวะแวดลอมและนโยบายของกองทัพบก ไดมาตรฐานตามขอกําหนดของทหารและพลเรือน 
และใหมีผลตอการพัฒนาความรูดานภาษาท่ีสอนของ นนร. โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนภาษาสากล       
ใหสามารถนํามาใชงานไดจริง 
  ๑.๑.๒ พัฒนาหลักสูตรดานวิชาการใหเปดสอนไดในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ๑.๑.๓ จัดการศึกษา ฝกอบรม และทบทวนความรูเก่ียวกับวิชาชีพท่ีเก่ียวของใหแกบุคลากร      
สกศ.รร.จปร. เพ่ือพัฒนาทักษะ 
  ๑.๑.๔ พัฒนาและสงเสริมการทํางานวิจัยและงานวิชาการอ่ืนๆ ของ อจ.สกศ.รร.จปร. และ นนร. 
  ๑.๑.๕ สนับสนุน รร.จปร. ในการพัฒนาความรวมมือท้ังดานวิชาการ และดานบุคลากรกับ
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน ท้ังภายในและตางประเทศ 
  ๑.๑.๖ สนับสนุน รร.จปร. ในการสงเสริมและพัฒนาความรู พ้ืนฐานดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทุกระดับ เพ่ือใหสามารถนํามาใชงานไดจริง 
  ๑.๑.๗ สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรสายอาจารย บริการทางวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
 ๑.๒ ดานผูเขารับการศึกษา 
  สนับสนุน รร.จปร. ในการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) ใหเปนไปดวยความ
บริสุทธิ์และยุติธรรม เพ่ือใหได นนร. ท่ีมีความรู ความสามารถ และความพรอมท่ีจะศึกษาตามหลักสูตร
การศึกษาของ รร.จปร. ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๓ ดานกําลังพล 
  ๑.๓.๑ สงเสริมใหบุคลากรทุกระดับชั้นศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษา โดยการ
ชวยในการจัดหาแหลงทุนท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ท้ังในประเทศและตางประเทศ 
  ๑.๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทํางานวิจัยและงานสรางสรรค ...ผลงานวิชาการเพ่ือเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 
  ๑.๓.๓ สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี การทํางานเปนหมูคณะ รวมถึงคานิยมท่ีดีและ
เหมาะสมอ่ืนๆ แกบุคลากร 
 ๑.๔ ดานการสงกําลังบํารุง 
  ๑.๔.๑ สนับสนุนฐานขอมูลดานการสงกําลังบํารุงแก รร.จปร. ในการพัฒนาระบบการสงกําลัง
บํารุงท่ีทันสมัย โดยนําระบบ e-Logistics มาใช เพ่ือใหการบริหารจัดการสิ่งอุปกรณมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๑.๔.๒ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการใชและการทํานุ
บํารุงรักษาสื่อการสอนประเภทตางๆ 
  ๑.๔.๓ ดูแลรักษาสิ่งอุปกรณ อาคารสํานักงาน อาคารเรียน และบานพักของทางราชการในความ
รับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมอยูเสมอ 
 ๑.๕ ดานกิจการพลเรือน 
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  ๑.๕.๑ สนับสนุนและสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข พรอมท้ังสงเสริมอุดมการณความรักชาติ ศาสน กษัตริย อยางตอเนื่อง เพ่ือใหบุคลากรของ            
สกศ.รร.จปร. ยึดม่ันและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน 
  ๑.๕.๒ สนับสนุน รร.จปร. ในการปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภายนอกในดานการชวยเหลือ
ประชาชน เพ่ือใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ เปนท่ีชื่นชมและพึงพอใจของ
ประชาชน 
  ๑.๕.๓ สนับสนุน รร.จปร. ในการพัฒนาความสัมพันธและเสริมสรางความเขาใจอันดีกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 
  ๑.๕.๔ สนับสนุน รร.จปร. ในการประชาสัมพันธและเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของสถาบันใหกับ
ประชาชนท่ัวไป 
 ๑.๖ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๑.๖.๑ เสนอความตองการสิ่งอุปกรณท่ีเปนผลมาจากวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือพัฒนา
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเครือขายนํามาใชในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร.   
อันเปนการยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหสูงข้ึน 
  ๑.๖.๒ พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท่ี
สามารถนํามาใชงานไดจริง 
  ๑.๖.๓ พัฒนาศูนยกรรมวิธีขอมูล สกศ.รร.จปร. (ศกม.สกศ.รร.จปร.) เพ่ือทําหนาท่ีใหบริการ
คําแนะนําและกําหนดระเบียบดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของ สกศ.รร.จปร. 
 ๑.๗ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑.๗.๑ สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรทุกระดับมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑.๗.๒ กําหนดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกระดับ เพ่ือเปน
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
  ๑.๗.๓ พัฒนามาตรฐานและตัวบงชี้ของ สกศ.รร.จปร. ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ 
รร.จปร. ยศ.ทบ. ยศ.ทหาร และ สมศ. เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังจากภายในและภายนอก 
  ๑.๗.๔ สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการ สกศ.ฯ มีความรู ความเขาใจในการดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  ๑.๗.๕ ดําเนินการใหมีการประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสารกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาตอสาธารณชน 
 ๑.๘ ดานการบริหารจัดการ 
  ๑.๘.๑ พัฒนาการจัดโครงสรางของหนวยใหสามารถรองรับปริมาณงานท่ีมีอยู และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  ๑.๘.๒ พัฒนาระบบการบริหารจัดการหนวยใหปฏิบัติงานไดคลองตัว โดยการพัฒนาและปรับปรุง
แกไขคูมือ กฎ ระเบียบ คําสั่ง และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
  ๑.๘.๓ ใหผูบริหารนําหลักธรรมาภิบาลมาใช ในการบริหารจัดการ รวมท้ังสนับสนุนให
ผูบังคับบัญชาทุกระดับใน สกศ.รร.จปร. นําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารจัดการดวย 
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  ๑.๘.๔ พัฒนาระบบประเมินบุคลากรทุกระดับ กระจายอํานาจการบริหารจัดการใหกองวิชา เชน 
การมีสวนรวมจากทุกกองวิชาและความรวมมือจากคณาจารย เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ   
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
๒. เปาหมายการพัฒนา 
 ๒.๑ ดานการศึกษา 
  ๒.๑.๑ มีหลักสูตรการศึกษาดานวิชาการระดับปริญญาตรีท่ีไดมาตรฐานตามขอกําหนดของทาง
ทหารและพลเรือน 
  ๒.๑.๒ มีระบบการเรียนการสอนแบบ นนร. เปนสําคัญ 
  ๒.๑.๓ นนร. มีความรูภาษาอังกฤษในระดับใชงานไดดี 
  ๒.๑.๔ มีตํารา อุปกรณการเรียนการสอน หองปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณท่ีทันสมัย เทาเทียมกับ
สถาบันอุดมศึกษาภายนอก 
  ๒.๑.๕ ใหการสนับสนุนแก รร.จปร. ในการเปดการศึกษาระดับปริญญาโท ใหแก ขาราการและ
บุคคลพลเรือนท่ัวไป ไดตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๖ เปนตนไป 
  ๒.๑.๖ ใหการสนับสนุนแก รร.จปร. ในการเปดการศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือตอบสนองภาครัฐ
และเอกชนในสาขาท่ีขาดแคลน เม่ือไดรับคําสั่งจากหนวยเหนือ 
  ๒.๑.๗ ใหการสนับสนุนแก รร.จปร. ในการจัดตั้งศูนยการวิจัยและกองทุนวิจัย เพ่ือสนองตอบตอ
การดําเนินงานดานการวิจัยของ นนร. อาจารย และ ทบ. ภายใน พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ๒.๑.๘ จัดงานสัมมนาทางวิชาการอยางนอยปละ ๑ ครั้ง เพ่ือนําเสนอผลงานทางวิชการประเภท
ตางๆ ของอาจารยและ นนร. 
  ๒.๑.๙ ใหบริการทางการศึกษาแกสถานศึกษาภายนอก และกลุมบุคคลอ่ืนๆ ไดตามความ
เหมาะสม 
  ๒.๑.๑๐ สนับสนุน รร.จปร. ในการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ รวมท้ังจัดทําบันทึกขอตกลง 
(MOU) กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัยภายนอก เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด 
  ๒.๑.๑๑ สนับสนุน อจ.สกศ.รร.จปร. ใหทําผลงานทางวิชาการและนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ
ระดับประเทศ ไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนอาจารยท้ังหมด ภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ๒.๒ ดานผูเขารับการศึกษา 
  ๒.๒.๑ รักษามาตรฐานระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. (ทบ.) ดานวิชาการ  
ใหมีความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเปนท่ียอมรับอยางกวางขวาง 
  ๒.๒.๒ รักษามาตรฐานทางดานคุณภาพของ นนร. ใหมีความพรอมในทุกๆ ดาน ท้ังในดาน
การศึกษาและดานจริยธรรม เพ่ือเปนนายทหารท่ีดีของกองทัพ 
  ๒.๒.๓ จัดใหมีกิจกรรมดานวิชาการของ นนร. ตอสาธารณะชนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โรงเรียนระดับมัธยมท่ังประเทศเพ่ือสรางแรงจูงใจใหมีผูสมัคสอบคัดเลือกเขาเปน นตท.(ทบ.) เพ่ิมข้ึนทุกป 
  ๒.๒.๔ รักษาคุณภาพทางดานการศึกษาของผูเขารับการศึกษาใน รร.จปร. ใหเปนไปตามมาตรฐาน
เกณฑการวัดผลของสถาบันระดับอุดมศึกษาท่ัวไป โดยเปนท่ียอมรับของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร เพ่ือใหได นนร. ท่ีมีความรู ความสามารถ และความพรอมท่ีจะศึกษาตาม
หลักสูตรของ รร.จปร. ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  ๒.๒.๕ รักษามาตรฐานทางการศึกษา เม่ือ นนร. จบการศึกษาแลว สามารถศึกษาตอท้ังในประเทศ
และตางประเทศ เปนท่ียอมรับของสถาบันการศึกษาท้ังในประเทศ และตางประเทศ 
 ๒.๓ ดานกําลังพล 
  ๒.๓.๑ ในแตละป อจ.สกศ.รร.จปร. แตละคน ตองเขารวมสัมมนาหรือเขารับการฝกอบรมทาง
วิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเก่ียวของ อยางนอยปละ ๒ ครั้ง และเขารวมสัมมนาทางวิชาการท่ีสภาอาจารยฯ 
จัด รอยละ ๕๐ ของจํานวน อจ.สกศ.รร.จปร. ท้ังหมด 
  ๒.๓.๒ อจ.สกศ.รร.จปร. สามารถเขาสูตําแหนงทางวิชาการได อยางนอยรอยละ ๗๐ ของจํานวน 
อจ.สกศ.รร.จปร. ท้ังหมด ภายใน พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ๒.๓.๓ บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาแตละคน ตองเขารวมสัมมนาหรือเขารับการฝกอบรมใน
วิชาการและวิชาชีพท่ีตนเองเก่ียวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง รวมแลวบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษาตอง  
เขารวมสัมมนาคิดเปนรอยละ ๗๐ ของบุคลากรฝายสนับสนุนการศึกษาท้ังหมด 
  ๒.๓.๔ ผูบริหารทุกระดับนําระบบประเมินคาบุคลากรมาใช เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคล  
บนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตองและโปรงใส เปนธรรม 
  ๒.๓.๕ บุคลากร สกศ.รร.จปร. ทุกคน ตองเขารวมการอบรมศีลธรรมอยางนอยปละ ๖ ครั้ง 
  ๒.๓.๖ สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม คานิยม เอกลักษณ 
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารแกบุคลากร อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 ๒.๔ ดานการสงกําลังบํารุง 
  ๒.๔.๑ จัดทําฐานขอมูลดานการสงกําลังบํารุงของ สกศ.รร.จปร. ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใหการบริหารจัดการสิ่งอุปกรณของ สกศ.รร.จปร. มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  ๒.๔.๒ จัดการอบรมเรื่องการใชและการบํารุงรักษาสื่อการสอนประเภทตางๆ แกบุคลากรฝาย
สนับสนุนทุกครั้งท่ี สกศ.รร.จปร. ไดรับมอบสื่อการสอนใหมๆ 
  ๒.๔.๓ ปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณ อาคารสํานักงาน อาคารเรียน และบานพักของทางราชการ     
ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ใหสามารถใชงานไดอยางเหมาะสมอยูเสมอ 
 ๒.๕ ดานกิจการพลเรือน 
  ๒.๕.๑ บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมการณประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกสังคม 
  ๒.๕.๒ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีจังหวัดนครนายก   
มีความพึงพอใจบทบาทของ สกศ.รร.จปร. และพรอมใหการสนับสนุนและรวมมือ 
  ๒.๕.๓ บุคลากรของ สกศ.รร.จปร. ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปน
รูปธรรม 
 ๒.๖ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๖.๑ สกศ.รร.จปร. มีระบบเครือขายคอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย   
เพ่ือใชในการศึกษา การวิจัย การบริหารงานของ สกศ.รร.จปร. ท่ีสามารถใชงานไดตลอดเวลา 
  ๒.๖.๒ บุคลากรทุกระดับมีความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับท่ีสามารถ
นํามาใชงานไดอยางแทจริง ภายใน พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ๒.๗ ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๗.๑ บุคลากรสายอาจารยและสายบริหารทุกนาย มีความรู ความเขาใจ ระบบการประกัน
คุณภาพ 
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  ๒.๗.๒ บุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา รอยละ ๙๐ ข้ึนไป มีความรู ความเขาใจ ระบบการ
ประกันคุณภาพ 
  ๒.๗.๓ ทุกกองวิชามีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพและนํามาใชในการพัฒนาและการ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๗.๔ ทุกกองวิชาตองดําเนินการตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ๒.๘ ดานการบริหารจัดการ 
  ๒.๘.๑ สกศ.รร.จปร. มีโครงสรางของหนวยท่ีสามารถรองรับปริมาณงานท่ีมีอยูในปจจุบันและ
อนาคต 
  ๒.๘.๒ สกศ.รร.จปร. มีระบบการบริหารจัดการหนวยท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว โดย
การพัฒนาปรับปรุงแกไขคูมือ ระเบียบ คําสั่ง ท่ีเก่ียวของใหทันสมัยอยูเสมอ 
  ๒.๘.๓ สกศ.รร.จปร. มีระบบการบริหารจดัการดานงบประมาณท่ีมีความถูกตองและปฏิบัติไดจริง 
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได 
 
๓. ความตอเนื่องในเชิงนโยบายจากการพัฒนาในหวงท่ีผานมา 
  การพัฒนาระบบการศึกษาของ รร.จปร. ดําเนินมาอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีแผนแมบท        
การพัฒนา สกศ.รร.จปร. ท่ีเปนรูปธรรม มีแผนงานและโครงการท่ีเปนประโยชน เอ้ือตอการพัฒนาดาน
การศึกษาของ นนร. ดังนั้น จึงเปนงานท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ การพัฒนาระบบการศึกษาตองมี
ความทันสมัย สอดคลองกับการพัฒนาในหวงปจจุบัน  รร.จปร. จึงไดนํานโยบายจากแผนแมบทท่ีผานมา นํามา
ดําเนินการตอเนื่องในแผนแมบทฉบับนี้ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การพัฒนาอาจารยและกําลังพล 
ท้ังดานการอบรมและการศึกษาตอ เพ่ือนําความรูมาถายทอดให นนร. การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการ
จัดการศึกษา เปนตน 
 
๔. แนวทางการปฏิบัติและบทสรุป 
 ๔.๑ แนวทางการปฏิบัติ 
  ๔.๑.๑ การปฏิบัติตามโครงการตางๆ ในแผนแมบท ให นขต.สกศ.ฯ เจาของโครงการ เสนอ
โครงการเพ่ือปฏิบัติตามหวงระยะเวลาท่ีกําหนดไว และตองจัดใหมีการติดตามประเมินผลของแตละโครงการ 
เพ่ือเปนเครื่องชี้วัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานในแตละโครงการ และเปนการนําขอมูลไปพัฒนาโครงการ
อยางตอเนื่อง 
  ๔.๑.๒ นขต.สกศ.ฯ สามารถท่ีจะเสนอโครงการตางๆ เพ่ิมเติมข้ึนมาได ท้ังนี้ตองใหสอดคลองกับ
แผนงานท่ีไดกําหนดไวในแผนแมบท 
 ๔.๒ บทสรุป 
  ๔.๒.๑ แผนแมบทนี้ ไดกําหนดภาพรวมเปนยุทธศาสตรไว ๓ ประการ มี ๑๕ กลยุทธ ๓๐ แผนงาน 
และ ๕๗ โครงการ เปนการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแผนแมบท รร.จปร. และแผนพัฒนาและนโยบาย
การศึกษาของกองทัพบก ท่ีใชเปนกรอบและแนวทางในการกําหนดแผนงานตางๆ และยังเปนการควบคุม และ
ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการท่ี รร.จปร. กําหนดไว 
  ๔.๒.๒ การท่ีจะใหแผนงานและโครงการตางๆ ในแผนแมบทนี้ ไดบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตองการ
และสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป จะตองมีการทบทวน การวิเคราะห ประเมินผล และปรับปรุง
พัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอและตอเนื่อง 
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  ๔.๒.๓ ผลท่ีจะไดรับเม่ือโครงการตามแผนแมบทนี้เสร็จสมบูรณ 
   ๔.๒.๓.๑ สกศ.ฯ จะมีการพัฒนาเปนไปตามความตองการของหนวยและสอดคลองกับ
ความตองการของ รร.จปร. 
   ๔.๒.๓.๒ กําลังพลของ สกศ.ฯ และครอบครัว จะเปนผูท่ีตระหนักถึงความรักความสามัคคี
ของคนในชาติ มีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงจะไมยอมใหใครละเมิดเปนอันขาด 
   ๔.๒.๓.๓ สกศ.ฯ จะเปนหนวยงานวิชาการในระดับอุดมศึกษาท่ีมีความพรอมในการผลิต
ผูนําทางทหาร มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ และเปนหนวยงานดานการศึกษาท่ีมีศักยภาพพรอมท่ีจะ
ใหบริการทางการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๔.๒.๓.๔ สกศ.ฯ จะเปนศูนยกลางระบบขอมูลขาวสาร สารสนเทศทางดานวิชาการ    
ของ รร.จปร. และ ทบ. และมีความพรอมในการดําเนินการดานการวิจัยใหกับ ทบ. 
   ๔.๒.๓.๕ กําลังพลและครอบครัวของ สกศ.ฯ จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายใตสภาพเศรษฐกิจ
และสภาพสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
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สวนที่ ๔ 
ความตองการในการพัฒนา 

 
 สกศ.รร.จปร. เปนหนวยข้ึนตรงของ รร.จปร. มีภารกิจจัดการศึกษาอบรมแก นนร. ใหมี         
พ้ืนฐานความรูวิทยาการระดับอุดมศึกษา เพียงพอสําหรับนายทหารสัญญาบัตรท่ีจะตองปฏิบัติหนาท่ี           
ผูบังคับหมวดของหนวยกําลังรบหรือหนวยอ่ืนๆ ในกองทัพบก เปนผูนําหนวยทหารท่ีเพรียบพรอมไปดวย
ความรูดานวิชาทหารและวิชาการระดับอุดมศึกษา ดังนั้น สกศ.รร.จปร. จึงมีความจําเปนตองพัฒนา ปรับปรุง 
และบํารุงรักษาสิ่งอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนของ นนร. รวมท้ังสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
ท่ีจะทําให นนร. มีความรูและพัฒนาการท่ีเหมาะสมสําหรับการเปนนายทหารสัญญาบัตรหลักของ ทบ. ท้ังนี้ 
รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือนําความรูมาถายทอดใหกับ นนร. อยางเหมาะสม ถูกตอง และ
ทันตอสถานการณในปจจุบัน 
 สกศ.รร.จปร. ในปจจุบัน ไดกอสรางเสร็จเม่ือป พ.ศ.๒๕๒๙ นับถึงวันนี้รวมเวลาไดประมาณ ๒๕ 
ป ดังนั้นสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนอาคารเรียน สํานักงาน อาคารท่ีพัก สิ่งอุปกรณตางๆ ยอมมีการชํารุดทรุดโทรมไป
ตามสภาพการใชงานและกาลเวลาท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ัง สกศ.รร.จปร. จะตองมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ของ นนร. ใหทันสมัยอยูเสมอ และใหทันเทียมกับโรงเรียนนายรอยตางประเทศ รวมถึงมีแผนพัฒนาใหสามารถ
เปดทําการสอนในระดับปริญญาโทได จึงมีความตองการในการพัฒนาและปรับปรุง โดยจะเสนอความตองการ
งบประมาณตอ รร.จปร. ซ่ึงประกอบไปดวย 
 ก. เงินในงบประมาณในแตละป 
 ข. เงินนอกงบประมาณในแตละป 
 ค. งบประมาณเพ่ิมเติม  

.............................................. 
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ผนวก ก แผนท่ียุทธศาสตร สกศ.รร.จปร. อางอิง จากแผนท่ียุทธศาสตร รร.จปร. แผนแมบทการพัฒนา รร.จปร. ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
วิสัยทัศน : สังคมเรียนรู มุงสูโลกกวาง สรรคสรางผูนํา คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบกและประเทศชาติ 

  ภารกิจ : จดัการศึกษาอบรมแก่นกัเรียนนายร้อยใหมี้พ้ืนฐานความรู้วทิยาการระดบัอุดมศึกษาเพียงพอสาํหรับนายทหารสญัญาบตัรท่ีจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีผูบ้งัคบัหมวดของหน่วยกาํลงัรบหรือหน่วยอ่ืนๆ ในกองทพับก  

ประเด็น  
ยุทธศาสตร 

ประสิทธิผล 
ตามพันธกิจ 

คุณภาพการ
ใหบริการ 

ประสิทธิภาพ
การบริหารงาน 

การพัฒนา
องคกร 

การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบัน 
พระมหากษัตริย 

มุงผลตินายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทาง
ทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก 

สรางความรวมมือกับสถาบันการศกึษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอก
เพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ 

๑. สถาบันพระมหากษัตริยมีความปลอดภัยสูงสุดและ
ไดรับการเทิดทูนอยางสมพระเกียรต ิ

 

๑๓. กองทัพบก หนวย/เหลา มีความพึงพอใจตอ
นายทหารสญัญาบัตรหลักท่ีสาํเรจ็การศึกษา 
 

๒. การปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณ
ความรักชาต ิ

 

๘. พัฒนาขีดความ 
สามารถดานกิจการพลเรือน 

๖. พัฒนาขีดความ 
สามารถดานสงกําลังบํารุง 

๗.พัฒนาขีดความ 
สามารถดานกําลังพล 

 

๓. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูรการศึกษาให
เหมาะสม ทันสมัย และไดมาตรฐาน 
 

๔. พัฒนาขีดความสามารถ           
ดานการบริหารการศึกษา 

๑๐. การพัฒนาเพ่ือความ      
    ทันสมัย 

๙. การสรางคานิยมและ  
      ทัศนคติท่ีดีขององคกร 

๑๑. การพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวย
ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

๕. พัฒนาขีดความสามารถดานอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน 

๑๒. นักเรียนนายรอยท่ีสําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

๑๔. สงเสริมการศึกษาของกําลังพลและสงกําลังพลเขารวม
ประชุมสมัมนากับหนวยงานภายนอก 

๑๕. หนวยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน เช่ือมั่นและใหการยอมรับในเชิงวิชาการ 

 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาที่ ๒๘ ของ ๑๗๐ หนา

๑ แผนงานการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ( ๔ โครงการ (๑-๔) )

๒ แผนงานการใชมาตรการทางกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และมาตรการกดดันทางสังคม ( ๑ โครงการ (๕) )

๒. การปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ ๓ แผนงานการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ ( ๓ โครงการ (๖-๘) )

๔ แผนงานการพัฒนาหลักสูตร ( ๒ โครงการ (๙ -๑๐) )

๕ แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ( ๒ โครงการ (๑๑-๑๒) )

๖ แผนงานการเปดหลักสูตรการศึกษา ( ๑ โครงการ (๑๓) )

๗ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ( ๔ โครงการ (๑๔ - ๑๗) )

๘ แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ( ๓ โครงการ (๑๘ - ๒๐) )

๙ แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ( ๑ โครงการ ( ๒๑ ) )

๖. พัฒนาขีดความสามารถดานสงกําลังบํารุง ๑๐ แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ( ๓ โครงการ (๒๒-๒๔) )

๑๑ แผนงานการนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการมาเปนสวนประกอบการพิจารณาใหความดี ความชอบ และ

ความกาวหนาในการรับราชการ ( ๑ โครงการ (๒๕) )

๑๒ แผนงานการพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิตกําลังพล ( ๑ โครงการ ( ๒๖) )

๘. พัฒนาขีดความสามารถดานกิจการพลเรือน ๑๓ แผนงานกิจการพลเรือน ( ๑ โครงการ (๒๗) )

๙. การสรางคานิยมและทัศนคติที่ดีขององคกร ๑๔ แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ( ๒ โครงการ (๒๘ - ๒๙) )

๑๕ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ( ๒ โครงการ (๓๐ - ๓๑) )

๑๖ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ๓ โครงการ (๓๒ - ๓๔) )

๑๗ แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับกําลังพล ( ๒ โครงการ (๓๕ - ๓๖) )

๑๑. การพัฒนาสภาพแวดลอมภายใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน ๑๘ แผนงานการพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวย  ( ๓ โครงการ (๓๗ - ๓๙) )

๑๙ แผนงานการสอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทหารของ ทบ.  ( ๑ โครงการ (๔๐) )

๒๐ แผนงานการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา  ( ๑ โครงการ (๔๑) )

๒๑ แผนงานการพัฒนาผูเรียน  ( ๑ โครงการ (๔๒) )

๑๓. กองทัพบก หนวย/เหลา มีความพึงพอใจตอนายทหารสัญญาบัตรหลักที่สําเร็จการศึกษา ๒๒ แผนงานพัฒนาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  ( ๑ โครงการ (๔๓) )

๒๓ แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ.ภายใน กห.และแผนการใชประโยชน  ( ๑ โครงการ (๔๔) )

๒๔ แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นของหลักสูตรภายในประเทศ นอก กห.และแผนการใชประโยชน       

 ( ๑ โครงการ (๔๕) )

๒๕ แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาของหลักสูตรตางประเทศและแผนการใชประโยชน  ( ๑ โครงการ (๔๖) )

๒๖ แผนงานการสงกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและตางประเทศ    

 ( ๒ โครงการ (๔๗ - ๔๘) )

๒๗ แผนงานการสงกําลังพลเขารับการอบรมหลักสูตรครูทหารชั้นสูง  ( ๑ โครงการ (๔๙) )

๒๘ แผนงานการจัดการความรู  ( ๑ โครงการ (๕๐) )

๒๙ แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค  ( ๒ โครงการ (๕๑ - ๕๒) )

๓๐ แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ  ( ๕ โครงการ (๕๓ - ๕๗) )

๑๒. นักเรียนนายรอยที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค

๑๔. สงเสริมการศึกษาของกําลังพลและสงกําลังพลเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงาน        

  ภายนอก

๑๕. หนวยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เชื่อมั่น      

  และใหการยอมรับในเชิงวิชาการ

๑. การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาสอันควรอยางเต็ม

ขีดความสามารถ

๓. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสม ทันสมัย และไดมาตรฐาน

๔. พัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารการศึกษา

๕. พัฒนาขีดความสามารถดานอุปกรณประกอบการเรียน

๗.พัฒนาขีดความสามารถดานกําลังพล

๑๐. การพัฒนาเพื่อความทันสมัย

การพิทักษ รักษา ปกปอง  
และเทดิทูนสถาบัน
พระมหากษัตรยิ 

มุงผลิตนายทหารสญัญาบตัรหลักให
เปนผูนําทางทหารที่พึงประสงค 

ของกองทัพบก 

สรางความรวมมือกับสถาบัน 
การศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงาน
ภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปน 

ที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

 ๓ ยุทธศาสตร ๑๕ กลยุทธ  ๓๐ แผนงาน ๕๗ โครงการ 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙             

ผนวก ข เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลยุทธ และหนวยรับผิดชอบ              

หนาท่ี ๒๙ ของ ๑๗๐ หนา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ : การพิทักษ รักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

เปาหมาย 
(Targets) 

กลยุทธ 
(Strategies) 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
๑. สถาบันพระมหากษัตริยมีความ

ปลอดภัยสูงสุดและไดรับการเทิดทูนอยาง

สมพระเกียรติ 

๑.๑ รอยละของความสําเร็จในการถวาย
ความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑. พิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 

๑.๒ รอยละของการปองกันมิใหลวง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๒. ใชมาตรการทางกฎหมายหม่ินพระบรม         
เดชานุภาพ และมาตรการกดดันทางสังคม 

๒. การปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณ
ความรักชาติ 

๒.๑ รอยละของความสําเร็จในการ
ปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรัก
ชาติ 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๓. ปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรัก
ชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙             

ผนวก ข เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลยุทธ และหนวยรับผิดชอบ              

หนาท่ี ๓๐ ของ ๑๗๐ หนา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

เปาหมาย 
(Targets) 

กลยุทธ 
(Strategies) 

๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 
๓. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาใหเหมาะสม ทันสมัย และได
มาตรฐาน 

๓.๑ รอยละของความสําเร็จ 

ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

๙๕ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๔.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

๓.๒ รอยละของความสําเร็จ 

ในการพัฒนาตําราเรียน 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๕. พัฒนาตําราและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

๔. พัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารการศึกษา 

๔.๑ รอยละของความสําเร็จในการเปด
หลักสูตรการศึกษา 

๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ ๖. เปดหลักสูตรการศึกษา 

๔.๒ รอยละของความสําเร็จในการ
พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๙๐ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๗. พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๕. พัฒนาขีดความสามารถดานอุปกรณ
ประกอบการเรียน 

๕.๑ รอยละของอุปกรณประกอบการ

เรียนการสอนท่ีไดรับการปรับปรุงพัฒนา 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๘. ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณประกอบการ
เรียนการสอน 

๕.๒ รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ

พัฒนา 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๙. พัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุง
อุปกรณ 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙             

ผนวก ข เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลยุทธ และหนวยรับผิดชอบ              

หนาท่ี ๓๑ ของ ๑๗๐ หนา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

เปาหมาย 
(Targets) กลยุทธ 

(Strategies) 
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๕ ๕๖ 

๖. พัฒนาขีดความสามารถดานสงกําลัง
บํารุง 

๖.๑ รอยละของอาคารสิ่งปลูกสราง สิ่ง

อํานวยความสะดวก และระบบ

สาธารณูปโภค ท่ีไดรับการปรับปรุง 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๐.ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวย
ความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค 

๗. พัฒนาขีดความสามารถดานกําลังพล 
 
 
 

๗.๑ รอยละของกําลังพลท่ีเรียนดีและ

ไดรับการพิจารณาความดีความชอบ 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๑.นําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการ
ทุกระดับชั้นยศมาเปนสวนประกอบการ
พิจารณาใหความดี ความชอบ และ
ความกาวหนาในการรับราชการ 

๗.๒ รอยละความสําเร็จในการพิจารณา

คุณภาพชีวิตกําลังพล 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๒. พัฒนาและเสริมสรางคุณภาพชีวิต 
กําลังพล 

๘. พัฒนาขีดความสามารถดานกิจการพล
เรือน 

๘.๑ รอยละความสําเร็จในการทํางาน

ดานกิจการพลเรือน 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๓. พัฒนางานดานกิจการพลเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙             

ผนวก ข เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลยุทธ และหนวยรับผิดชอบ              

หนาท่ี ๓๒ ของ ๑๗๐ หนา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

เปาหมาย 
(Targets) 

กลยุทธ 
(Strategies) 

๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ 

๙. การสรางคานิยมและทัศนคติท่ีดีของ
องคกร 

๙.๑ รอยละความสําเร็จในการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๔.ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๑๐. การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 

 

๑๐.๑ รอยละความสําเร็จในการพัฒนา

สื่อการเรียนการสอน 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๕. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส 

๑๐.๒ รอยละความสําเร็จในการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๖. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐.๓ รอยละของกําลังพลท่ีสามารถใช

ภาษาอังกฤษได 

๗๐ ๗๓ ๗๕ ๗๘ ๘๐ ๑๗. พัฒนาภาษาอังกฤษใหกับกําลังพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙             

ผนวก ข เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลยุทธ และหนวยรับผิดชอบ              

หนาท่ี ๓๓ ของ ๑๗๐ หนา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ : มุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหเปนผูนําทางทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพบก 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

เปาหมาย 
(Targets) 

กลยุทธ 
(Strategies) 

๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๗ ๕๘ 

๑๑. การพัฒนาสภาพแวดลอม     
ภายในหนวยใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

๑๑.๑ รอยละความสําเร็จในการพัฒนา

สภาพแวดลอมภายในหนวย 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๑๘. พัฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวย 

๑๒. นักเรียนนายรอยท่ีสําเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

๑๒.๑ รอยละความสําเร็จในการสอบ

คัดเลือกเขาเปนนักเรียนทหารของ ทบ. 

๙๐ ๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๑๙. สอบคัดเลือกเขาเปนนักเรียนทหารของ 
ทบ. 

๑๒.๒ รอยละความสําเร็จในเสริมสราง

คุณลักษณะผูนํา 

๙๐ ๙๐ ๙๕ ๙๕ ๙๕ ๒๐. เสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 

๑๒.๓ รอยละความสําเร็จในการพัฒนา

ผูเรียน 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๒๑. พัฒนาผูเรียน 

๑๓. กองทัพบก หนวย/เหลา มีความพึง
พอใจตอนายทหารสัญญาบัตรหลักท่ี
สําเร็จการศึกษา 

๑๓.๑ รอยละความสําเร็จในการพัฒนา

คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๒๒. พัฒนาคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙             

ผนวก ข เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลยุทธ และหนวยรับผิดชอบ              

หนาท่ี ๓๔ ของ ๑๗๐ หนา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ 

เปาประสงค 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

เปาหมาย  

(Targets) 
กลยุทธ 

(Strategies) 
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

๑๔. สงเสริมการศึกษาของกําลังพลและ
สงกําลังพลเขารวมประชุมสัมมนากับ
หนวยงานภายนอก 

๑๔.๑ รอยละของกําลังพลท่ีมีคุณสมบัติ 

ไดเขารับการศึกษา 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๒๓. สงกําลังพลเขารับการศึกษาหลักสูตร
นอก ทบ.ภายใน กห. 

๑๔.๒ รอยละของกําลังพลท่ีมีคุณสมบัติ 

ไดเขารับการศึกษา 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๒๔. สงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับสูง
ข้ึนของหลักสูตรภายในประเทศ 
 นอก กห. 

๑๔.๓ รอยละของกําลังพลท่ีมีคุณสมบัติ 

ไดเขารับการศึกษา 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๒๕. สงกําลังพลเขารับการศึกษาของ
หลักสูตรตางประเทศ 

๑๔.๔ รอยละความสําเร็จในการสงกําลัง

พลเขารวมการประชุม/สัมมนา 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๒๖. สงกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนา
กับหนวยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน
ท้ังภายในและตางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙             

ผนวก ข เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลยุทธ และหนวยรับผิดชอบ              

หนาท่ี ๓๕ ของ ๑๗๐ หนา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ : สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงานภายนอกเพ่ือให รร.จปร. เปนท่ียอมรับในเชิงวิชาการ 

เปาประสงค 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด 

(KPIs) 

เปาหมาย  

(Targets) 
กลยุทธ 

(Strategies) 
๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ 

๑๕. หนวยงานภายในและภายนอก

กองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน และ

ประชาชน เชื่อม่ันและใหการยอมรับใน

เชิงวิชาการ 

๑๕.๑ รอยละความสําเร็จในการสงเสริม

การวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งาน

สรางสรรค 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๒๗.สงเสริมการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/

งานสรางสรรค 

๑๕.๒ รอยละความสําเร็จในการ

ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

๘๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๙๐ ๒๘.ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

 

 

 

 

 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๓๖ ของ ๑๗๐ หนา 

ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ กองวิชา ฯท่ีรับผิดชอบ 
๑. การถวายความปลอดภัยและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาส 
อันควรอยางเต็มขีดความสามารถ 

๑) แผนงานการพิทักษรักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

(๑) โครงการสาธิตนาฏศิลปและดนตรีไทย กปศ. 

(๒) โครงการทัศนศึกษาโครงการสวนพระองคและพระบรมมหาราชวัง กปศ. 
(๓) โครงการบริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศลฯ กปศ. 

(๔) โครงการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย กปศ. 
๒) แผนงานการใชมาตรการทาง

กฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุ
ภาพและการกดดันทางสังคม 

(๕) โครงการสรางเครือขายเฝาระวังและแจงเตือนการลวงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย รายการจัดตั้งเครือขายผูนําชุมชนเฝาระวังและแจง
เตือนการลวงละเมิดสถาบันฯ ในโครงการรณรงคเสริมสรางความรัก
ชาติ 

กปศ. 

๒. การปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณ
ความรักชาติ 

๓) แผนงานการปลูกฝงและ
เสริมสรางอุดมการณความรัก
ชาติ 

(๖) โครงการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติสําหรับกําลังพล 
สกศ.รร.จปร. 

(๗) โครงการฝกอบรมเยาวชนรักชาติ 
(๘) โครงการพัฒนาชุมชนระดับชาติ (SIFE)  

กวล. 
 

กตก. 
กมส. 

๓. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ใหเหมาะสม ทันสมัย และไดมาตรฐาน 

๔) แผนงานการพัฒนาหลักสูตร (๙) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
(๑๐) โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับ

ปริญญาโท 

กวส. 
กวค. 

๕) แผนงานการพัฒนาตําราและ
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอน 

(๑๑) โครงการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
(๑๒) โครงการพัฒนาหองสมุด สกศ.รร.จปร. 

เคมี 
เคมี 

 

 

 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๓๗ ของ ๑๗๐ หนา 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ กองวิชา ฯท่ีรับผิดชอบ 
๔. พัฒนาขีดความสามารถดานการ

บริหารการศึกษา 
๖) แผนงานการเปดหลักสูตร

การศึกษา 
(๑๓) โครงการเปดหลักสูตร รร.จปร. (พลเรือน) กวส. 

๗) แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

(๑๔) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๑๕) โครงการสงเสริมความรูความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาใหแก

บุคลากร สกศ.รร.จปร. 
(๑๖) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูระบบการ

ปฏิบัติงานประจํา 
(๑๗) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

กตก. (สปค.) 
กตก. (สปค.) 

 
กตก. (สปค.) 

 
กตก. (สปค., ศกม.) 

๕. พัฒนาขีดความสามารถดานอุปกรณ
ประกอบการเรียน 

๘) แผนงานปรับปรุงและพัฒนา
อุปกรณประกอบการเรียนการ
สอน 

(๑๘) โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ 
(๑๙) โครงการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
(๒๐) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน 

กวฟ. 
กวฟ. 
กวฟ. 

๙) แผนงานการพัฒนาบุคลากร
สําหรับปรณนิบัติบํารุงอุปกรณ 

(๒๑) โครงการพัฒนาบุคคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ  กวล. และ กวค. 

๖. พัฒนาขีดความสามารถดานสงกําลัง
บํารุง 

๑๐) แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่ง
ปลูกสราง สิ่งอํานวยความ
สะดวก และระบบ
สาธารณูปโภค 

(๒๒) โครงการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวยความสะดวก         
สกศ.รร.จปร. 

(๒๓) โครงการปรับปรุงบานพักนายทหาร สกศ.รร.จปร. 
(๒๔) โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สกศ.รร.จปร. 

กวย. 
 

กวย. 
กวย. 

 

 

 

 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๓๘ ของ ๑๗๐ หนา 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ กองวิชา ฯท่ีรับผิดชอบ 
๗. พัฒนาขีดความสามารถดานกําลังพล ๑๑) แผนงานการนําผลการศึกษาตาม

แนวทางรับราชการทุกระดับชั้น
ยศมาเปนสวนประกอบการ
พิจารณาใหความดีความชอบ
และความกาวหนาในการรับ
ราชการ 

(๒๕) โครงการสงเสริมใหกําลังพลมีความตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการ 

กฟส. 

๑๒) แผนงานการพัฒนาและ
เสริมสรางคุณภาพชีวิตกําลังพล 

(๒๖) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว กฟส. 

๘. พัฒนาขีดความสามารถดานกิจการพล
เรือน 

๑๓) แผนงานกิจการพลเรือน (๒๗) โครงการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ ภัยแลง และอุทกภัย กวย. 

๙. การสรางคานิยมและทัศนคติท่ีดีตอ
องคกร 

๑๔) แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

(๒๘) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(๒๙) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมสําหรับกําลังพล สกศ.รร.จปร. 

กฟส. 
กฟส. 

๑๐. การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย ๑๕) แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนแบบอิเล็กทรอนิกส 

(๓๐) โครงการพัฒนาดานฮารดแวรและระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศ จํานวน ๔ โครงงาน 

(๓๑) โครงการพัฒนาซอฟแวรเพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน 
และการวิจัย จํานวน ๙ โครงงาน 

กคศ. 
 

กคศ. 

๑๖) แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๓๒) โครงการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓๓) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและเว็บไซค สกศ.รร.จปร. 
(๓๔) โครงการพัฒนาและจัดทําระบบ e-Learning เพ่ือจัดการเรียนการสอน 

กวฟ. 
กวฟ. 
กวฟ. 

๑๗) แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษ
ใหกับกําลังพล 

(๓๕) โครงการบอบรมภาษาอังกฤษใหกับกําลังพล 
(๓๖) โครงการจัดทําคูมือบทสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับ นนร. และ    

กําลังพล รร.จปร. 

กอศ. 
กอศ. 

 

 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๓๙ ของ ๑๗๐ หนา 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ กองวิชา ฯท่ีรับผิดชอบ 
๑๑. การพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวย

ใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
๑๘) แผนงานการพัฒนา

สภาพแวดลอมในหนวย 
(๓๗) โครงการเพ่ิมศักยภาพของระบบรักษาความปลอดภัย รร.จปร. 
(๓๘) โครงการสงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(๓๙) โครงการปรับภูมิทัศน สกศ.รร.จปร. 

กฟส. 
กวล. 
กวล. 

๑๒.  นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค 

๑๙) แผนงานการสอบคัดเลือกเขา
เปนนักเรียนทหารของ ทบ. 

(๔๐) โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท. (ทบ.)  กวส. 

๒๐) แผนงานการเสริมสราง
คุณลักษณะผูนํา 

(๔๑) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. กอศ. 

๒๑) แผนงานพัฒนาผูเรียน (๔๒) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กอศ. 
๑๓.  กองทัพบก หนวย/เหลา มีความพึง

พอใจตอนายทหารสัญญาบัตรหลักท่ี
สําเร็จการศึกษา 

๒๒) แผนงานพัฒนาคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา 

(๔๓) โครงการติดตามและประเมินผล นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษา กวส. 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๔๐ ของ ๑๗๐ หนา 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ กองวิชา ฯท่ีรับผิดชอบ 
๑๔. สงเสริมการศึกษาของกําลังพลและสง

กําลังพลเขารวมประชุมสัมมนากับ
หนวยงานภายนอก 

๒๓) แผนงานการสงกําลังพลเขารับ
การศึกษาหลักสูตรนอก ทบ.
ภายใน กห. และแผนการใช
ประโยชน 

(๔๔) โครงการสงกําลังพลเขารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., 
วสท., วทร., วทอ. 

กวค. 

๒๔) แผนงานการสงกําลังพลเขารับ
การศึกษาในระดับสูงข้ึนของ
หลักสูตรภายในประเทศ นอก 
กห. และแผนการใชประโยชน 

(๔๕) โครงการสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและ   
ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

 

กตก. 

๒๕) แผนงานการสงกําลังพลเขารับ
การศึกษาของหลักสูตร
ตางประเทศและแผนการใช
ประโยชน 

(๔๖) โครงการสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและ   
ปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาตางประเทศ 

 

กตก. 
 
 

๒๖) แผนงานการสงกําลังพลเขารวม
การประชุม/สัมมนากับ
หนวยงานท้ังของภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ังภายในและ
ตางประเทศ 

(๔๗) โครงการสงกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

(๔๘) โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง รร.จปร. กับ
สถาบันอุดมศึกษาภายในและตางประเทศ 

เคมี 
 

เคมี 

 

 

 

 

 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๔๑ ของ ๑๗๐ หนา 

กลยุทธ แผนงาน โครงการ กองวิชา ฯท่ีรับผิดชอบ 
๑๕. หนวยงานภายในและภายนอก

กองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน เชื่อม่ันและใหการยอมรับ
ในเชิงวิชาการ 

๒๗) แผนงานการสงกําลังพลเขารับ
การอบรมหลักสูตรครูทหาร
ชั้นสูง 

(๔๙) โครงการสงกําลังพลเขารับการอบรมหลักสูตรครูทหารชั้นสูง กคศ. 

๒๘) แผนงานการจัดการความรู 
(Knowledge Management) 

(๕๐) โครงการจัดการความรู กวค. 

๒๙) แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสรางสรรค 

(๕๑) โครงการสนับสนุนศูนยวิจัยและพัฒนา รร.จปร. 
(๕๒) โครงการเพ่ือการวิจัยของอาจารยและนนร. 

กวส. 
กวส. 

๓๐) แผนงานการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

(๕๓) โครงการบริการทางวิชาการ 
(๕๔) โครงการบริการทางวิชาการผานสื่อวิทยุ 
(๕๕) โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ 
(๕๖) โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการเขารวมกิจกรรมบริการ

ทางวิชาการรวมกับสถาบันและบุคคลภายนอก 
(๕๗) โครงการสอนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนในพระราชานุเคราะห 

กวล. 
กวล. 
กวล. 
กวล. 

 
กอศ. 
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กลยุทธท่ี ๑ การถวายความปลอดภัยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาสอันควรอยางเต็ม
ขีดความสามารถ 
(๑) โครงการสาธิตนาฏศิลปและดนตรีไทย ประกอบ แผนงานการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา          
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กปศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 นาฏศิลปและดนตรีไทยเปนการแสดงท่ีสะทอนวิถีชีวิตไทยในอดีต ซ่ึงถือเปนมรดกทางวัฒนธรรม
ท่ีบรรพบุรุษไดถายทอดและสรางสรรคไวให สมควรท่ีเยาวชนรุนหลังควรเรียนรู ทําความเขาใจ และชวยกัน
อนุรักษ กปศ.สกศ.ฯ จึงไดบรรจุหัวขอนาฏศิลปและดนตรีไทยเปนหัวขอหนึ่งในวิชาไทยศึกษา และเพ่ือให 
นนร. รวมท้ังเยาวชนใกลเคียง รร.จปร. ไดมีโอกาสสัมผัสและเขาถึงคุณคาศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงนี้        
องค ผอ.กปศ.สกศ.รร.จปร. จึงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ ใหเชิญ อาจารยเสรี หวังในธรรม และคณะ
นาฏศิลปจากสํานักการสังคีต กรมศิลปากร มาบรรยายประกอบการสาธิตนาฏศิลปและดนตรีไทยเปนประจํา
ทุกป ตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๓ เปนตนมา สิ่งนี้สะทอนใหเห็นถึงความสนใจและการเห็นคุณคาของการทํานุบํารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมของชาติใหสืบทอดมาจนถึงปจจุบันจากสถาบันพระมหากษัตริย ดวยเหตุนี้ การจัดโครงการ
ดังกลาวจึงถือเปนการตอบสนองตอเจตนารมณในการดําเนินงานสวนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย และเปน
การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไดอีกทางหนึ่ง 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ รูจักดนตรีไทยหลักๆ และเครื่องดนตรีไทยชนิดตางๆ 
 ๓.๒ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ รูจักนาฏศิลปไทย สามารถแยกแยะประเภทระหวางระบํา รํา 
เตน 
 ๓.๓ เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ ไดรับความบันเทิงพรอมกับความภูมิใจในภูมิปญญาของบรรพ
บุรุษ ในการสรางสรรควัฒนธรรมดานนาฏศิลปและดนตรีไทย 
๔. เปาหมาย 
 จัดบรรยายประกอบการสาธิตนาฏศิลปและดนตรีไทยใหกับ นนร.ชั้นปท่ี ๒ ท่ีศึกษาวิชา 
ไทยศึกษา (HI 2001) จํานวน ๑๙๗ นาย และนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียน 
ในจังหวัดนครนายก รวม ๒,๐๐๐ คน เพ่ือให นนร. รวมท้ังเยาวชนใกลเคียง รร.จปร. ไดมีโอกาสรับชม 
และเขาถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงนี้ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ระหวาง กันยายน - พฤศจิกายน ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ปละ ๑ ครั้ง) 
๖. วิธีการดําเนินการ จัดสาธิต  ณ  หอประชุม รร.จปร. ในเวลาตามตารางสอนของวิชาไทยศึกษา         
ภาคการศึกษาท่ี ๒ เปนเวลา ๒ ชั่วโมง 
 ๖.๑ จัดทําแผนและขออนุมัติหลักการ 
 ๖.๒ ประสานวิทยากรและผูเก่ียวของ 
 ๖.๓ เตรียมความพรอมการสาธิต 
 ๖.๔ สาธิตนาฏศิลปและดนตรีไทย 
 ๖.๕ ประเมินผลการสาธิต 
๗. งบประมาณ : ขอรับสนับสนุนจาก กทพ.รร.จปร. 
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๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๘.๒ ประเมินความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของผูรวมกิจกรรมในระหวางการสาธิต 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ นนร. ไดรับความรูตามวัตถุประสงค 
 ๙.๒ นนร. เกิดความรัก ความภูมิใจ ตองการท่ีจะชวยกันทํานุบํารุงมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย 
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(๒) โครงการทัศนศึกษา “โครงการสวนพระองคและพระบรมมหาราชวัง” ประกอบ แผนงานการพิทักษ
รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ     
แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กปศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เม่ือ นนร. จบการศึกษาไปรับราชการทหาร นอกจากบทบาทในการปองกันประเทศ รักษา
อธิปไตยของชาติแลว ยังมีบทบาทในการพัฒนาประเทศดวย โดยตองปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวของกับโครงการ       
ในพระราชดําริตางๆ ในพ้ืนท่ี ท้ังโดยตรงและโดยออม กปศ.สกศ.ฯ เห็นวาการจัดให นนร. และอาจารย       
ไปทัศนศึกษาโครงการสวนพระองค สวนจิตรลดา และพระบรมมหาราชวัง จะมีสวนชวยปลูกจิตสํานึก     
ความภูมิใจในชาติ ความรัก และความศรัทธาเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย และเสริมสรางความรู     
ความเขาใจ และประสบการณท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานในฐานะ “ทหาร” ไดเปนอยางดี 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ นนร.ชั้นปท่ี ๒ และขาราชการท่ีเขารวมโครงการไดเรียนรูและเขาใจงาน ของโครงการ 
สวนพระองค 
 ๓.๒ นนร. และขาราชการท่ีเขารวมโครงการ รูจักและสามารถใชโครงการสวนพระองค เปน
แหลงขอมูลสําหรับการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดําริ 
 ๓.๓ นนร. และขาราชการท่ีเขารวมโครงการ ไดเรียนรูบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย   
ผานกิจกรรมในโครงการสวนพระองค ตลอดจนสถาปตยกรรม ศิลปกรรมไทย ในพระบรมมหาราชวัง เพ่ือ
ความภาคภมิูใจในความเปนไทย 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ นนร.ชั้นปท่ี ๒ และขาราชการท่ีเขารวมโครงการ ตระหนักถึงความสําคัญของโครงการ
พระราชดําริเพ่ิมข้ึน 
 ๔.๒ นนร.ชั้นปท่ี ๒ และขาราชการท่ีเขารวมโครงการ ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริยเพ่ิมข้ึน 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ระหวาง กันยายน - พฤศจิกายน ป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (ปละ ๑ ครั้ง) 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําแผนและขออนุมัติหลักการ 
 ๖.๒ ตรวจพ้ืนท่ี ประสานหนวยงานและวิทยากร 
 ๖.๓ จัดทํากําหนดการทัศนศึกษา 
 ๖.๔ ขออนุมัตินํา นนร. และขาราชการท่ีเขารวมโครงการเดินทางไปทัศนศึกษา 
 ๖.๕ เตรียมความพรอม นนร. 
 ๖.๖ นํา นนร. และขาราชการท่ีเขารวมโครงการเดินทางไปทัศนศึกษา 
 ๖.๗ ประเมินผลการทัศนศึกษา 
๗. งบประมาณ : ขอสนับสนุนจากหนวยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ สัมภาษณและสังเกตพฤติกรรม นนร. และขาราชการท่ีเขารวมโครงการในระหวางการ 
ทัศนศึกษา 
 ๘.๒ นนร. ทํารายงานการทัศนศึกษา 
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 ๘.๓ นนร. และขาราชการท่ีเขารวมโครงการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ นนร. และขาราชการท่ีเขารวมโครงการไดรับความรูและประสบการณกวางขวางข้ึน 
 ๙.๒ นนร. และขาราชการท่ีเขารวมโครงการมีความจงรักภักดีตอชาติ 
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(๓) โครงการบริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศลฯ ประกอบ แผนงานการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา          
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กปศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวย รร.จปร. จัดทําโครงการบริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพราะเห็นวา  
การบริจาคโลหิตเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนมนุษยถือเปนกุศลอันประเสริฐ อีกท้ังกิจกรรมนี้ยังสงเสริมจริยธรรม      
ในวิชาชีพและคุณธรรมตามหลักพุทธศาสนาอีกดวย 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือรวมเฉลิมฉลองและถวายการบริจาคโลหิตเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิม    
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
 ๓.๒ เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมแกกําลังพลของหนวยและครอบครัว 
 ๓.๓ เพ่ือชวยบรรเทาการขาดแคลนโลหิตสําหรับผูปวยของสภากาชาดไทย 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ ประชาสัมพันธใหกําลังพล สกศ.รร.จปร. รับทราบทุกครั้งท่ีมีการมารับบริจาคโลหิต 
 ๔.๒ เพ่ิมจํานวนผูบริจาคโลหิตรอยละ ๒ ทุกป 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการ 
 ๖.๒ ขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓ เริ่มดําเนินโครงการฯ ม.ค.๕๕, สิ้นสุดโครงการฯ ธ.ค.๕๙ 
 ๖.๔ การรับบริจาคโลหิตดําเนินการโดย รพ.รร.จปร. รวมกับสภากาชาด จว.น.ย. ซ่ึงจะวางแผน 
และประสานงานเพ่ือขอรับบริจาคจากขาราชการ ครอบครัว นนร. และประชาชนในพ้ืนท่ีรอบ รร.จปร. 
 ๖.๕ แตละกองวิชารายงานผลการดําเนินโครงการฯ ให สกศ.ฯ ทราบ เพ่ือบันทึกสถิติไว 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ตรวจสอบรายงานการบริจาคโลหิตของกองวิชา 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ขาราชการ ครอบครัว และ นนร. มีความภาคภูมิใจในการไดทํากิจกรรมมหากุศลเพ่ือ  
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ รวมกัน 
 ๙.๒ สภากาชาด จว.น.ย. ไดรับโลหิตบริจาคเพ่ิมข้ึนทุกป ชวยบรรเทาภาวะขาดแคลนโลหิต 
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(๔) โครงการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประกอบ แผนงานการพิทักษรักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบท    
การพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กปศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวย รร.จปร. จัดทําโครงการพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เพ่ือธํารงไวซ่ึง   
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เนื่องจากปจจุบันสังคมไทยมีความ
ขัดแยงสูงและมีการตอสูทางแนวคิดท่ีหลากหลาย แนวคิดบางอยางมุงใหเกิดความเสียหายตอการปกครอง    
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และมุงสรางความเสื่อมเสียโดยตรงตอสถาบัน
พระมหากษัตริย 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือนําศักยภาพของ สกศ.รร.จปร. ไปชวยใหความรูในเรื่องการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขแกกําลังพลและชุมชุมโดยรอบ รร.จปร. และสังคม 
 ๓.๒ เพ่ือรวมประชาสัมพันธพระราชกรณียกิจของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ กําลังพลและชุมชุมโดยรอบ รร.จปร. มีความรูในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขมากข้ึน 
 ๔.๒ กําลังพลและชุมชุมโดยรอบ รร.จปร. มีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเฉลิม       
พระเกียรติมากข้ึน 
 ๔.๓ สังคมไดรับทราบขาวการประชาสัมพันธพระราชกรณียกิจของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมากข้ึน 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการ 
 ๖.๒ ขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓ เริ่มดําเนินโครงการฯ ม.ค.๕๕, สิ้นสุดโครงการฯ ธ.ค.๕๙ 
 ๖.๔ ประชาสัมพันธผานหนังสือเวียนทราบ วิทยุ โทรทัศน เสนาศึกษา ขาวประชาสัมพันธ
จังหวัด หนังสือเฉลิมพระเกียรติ 
 ๖.๕ แตละกองวิชารายงานผลการดําเนินโครงการฯ ให สกศ.ฯ ทราบ เพ่ือบันทึกสถิติไว 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ตรวจสอบจากรายงานการดําเนินงานของกองวิชาฯ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ กําลังพลและชุมชุมโดยรอบ รร.จปร. ตระหนักในหนาท่ีพลเมืองท่ีดีในการรวมกันธํารง  
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 ๙.๒ กําลังพลและชุมชุมโดยรอบ รร.จปร. เขารวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเฉลิมพระเกียรติ
มากข้ึน 
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 ๙.๓ สังคมไทยไดรับทราบพระราชกรณียกิจและเทิดทูน พล .อ .หญิง สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมากข้ึน 
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(๕) โครงการสรางเครือขายเฝาระวังและแจงเตือนการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย รายการจัดตั้ง
เครือขายผูนําชุมชนเฝาระวังและแจงเตือนการลวงละเมิดสถาบันฯ ในโครงการรณรงคเสริมสรางความรัก
ชาติ ประกอบ แผนงานการใชมาตรการทางกฎหมายหม่ินพระบรมเดชานุภาพและการกดดันทางสังคม 
ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กปศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เ พ่ือสนับสนุนโครงการสร างเครือขายเฝาระวั งและแจ ง เตือนการลวงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย รายการจัดตั้งเครือขายผูนําชุมชนเฝาระวังและแจงเตือนการลวงละเมิดสถาบันฯ ในโครงการ
รณรงคเสริมสรางความรักชาติของ รร.จปร. ซ่ึงเห็นวา ในปจจุบัน จากการแยงชิงอํานาจทางการเมือง และการ
แสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากรตางๆ ของชาติ ไดกอใหเกิดความขัดแยง และสรางความแตกแยก        
ทางความคิด แบงฝกแบงฝาย เกิดความเกลียดชัง และใชความรุนแรงตอกัน นอกจากนั้นยังไดมีบุคคลและกลุม
บุคคลบางกลุม มีพฤติกรรมในการจาบจวง ลวงละเมิดสถาบันฯ ดวยการจัดกิจกรรม และขยายผลผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ อยางตอเนื่อง กองทัพบกถือวาเปนภัยคุกคามทางดานทัศนคติและความรูสึกนึกคิดของคน
ในชาติท่ีมีความแตกแยกและใชความรุนแรงตอกัน ดังนั้น เพ่ือมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวมากระทบตอสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย กองทัพบกจึงไดจัดตั้งเครือขายผูนําชุมชนเฝาระวังและแจงเตือนผลกระทบตอ
ความม่ันคงฯ ข้ึน ในระดับหนวยข้ึนตรง รร.จปร. เปนหนวยรับผิดชอบหลักหนวยหนึ่ง สกศ.รร.จปร. ซ่ึงเปน
หนวยข้ึนตรงท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุดหนวยหนึ่ง จึงตองสนับสนุนโครงการฯ ดังกลาวอยางเต็มความสามารถ   
เพ่ือแกไขปญหาภัยคุกคามมิใหเกิดข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสนับสนุนการสรางเครือขายและขยายมวลชนของ รร.จปร. ใหมีความเขมแข็ง  
ครอบคลุมพ้ืนท่ีโดยรอบหนวย 
 ๓.๒ เพ่ือนําศักยภาพดานวิชาการและการพัฒนาสังคมของ สกศ.ฯ ไปชวยเหลือชุมชนและสราง
ความรักสามัคคีใหเกิดข้ึนในชุมชน 
 ๓.๓ เพ่ือใหชุมชนรอบขาง รร.จปร. มีความรัก สามัคคี และศรัทธาในการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ ความขัดแยงทางความคิดทางการเมืองของชุมชนรอบขาง รร.จปร. ลดลง 
 ๔.๒ ชุมชนรอบขาง รร.จปร. ไดรับความรู มีความเปนอยูดี ข้ึน และสนับสนุนกิจกรรมของ 
รร.จปร. 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการ 
 ๖.๒ ขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓ ดําเนินการโดยรวมพัฒนาชุมชน สอนหนังสือแกเยาวชน ประชาสัมพันธผานทางสถานีวิทยุ
ของชุมชนและ รร.จปร. 
 ๖.๔ เริ่มดําเนินโครงการฯ ม.ค.๕๕, สิ้นสุดโครงการฯ ธ.ค.๕๙ 
 ๖.๕ กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนและเยาวชน 
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 ๖.๖ รายงานผลการดําเนินโครงการฯ ให สกศ.ฯ ทราบ 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามจากรายงานของกองวิชาท่ีเขาไปทํากิจกรรมในชุมชน 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ นักเรียนในชุมชนรอบขาง รร.จปร. มีระดับการศึกษาสูงข้ึน มีงานทําและมีความเปนอยูดี
ข้ึน 
 ๙.๒ ชุมชนรอบขาง รร.จปร. มีความรัก สามัคคี และศรัทธาในการปกครองแบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 ๙.๓ ชุมชนรอบขาง รร.จปร. สนับสนุนกิจกรรมของ รร.จปร. 
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กลยุทธท่ี ๒ การปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ 
(๖) โครงการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติสําหรับกําลังพล สกศ.รร.จปร. ประกอบ 
แผนงานการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ 
ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวล.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สังคมกําลังเกิดความขัดแยงและแตกแยกทางความคิด จนถึงข้ันเกิดการแบงแยกฝกแบงฝาย   
และนับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเม่ือเกิดการเผชิญหนา เหตุการณดังกลาวจึงสงผลกระทบตอ
ความสงบเรียบรอยและความม่ันคงของชาติอยางยิ่ง หนทางหนึ่งจะชวยใหคนในสังคมมีความรักสามัคคีและ
ยอมหันหนาเขาหากัน เพ่ือรวมกันคิดทบทวนแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และยอมรับแมจะมีความคิดเห็นท่ีแตกตาง 
แตไมทําใหเกิดความแตกแยกในสังคม คือการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติใหแก ประชาชน 
และชุมชนตางๆ ในสังคม ใหมีจิตสํานึก รัก และภาคภูมิ หวงแหนในความเปนชาติไทย พรอมท้ังยึดม่ันและ
เทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย ซ่ึงเปรียบเหมือนศูนยรวมจิตใจของคนไทยท้ังชาติ  
 ดวยเหตุผลดังกลาว สกศ.รร.จปร. จึงไดจัดใหมีโครงการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรัก
ชาติ ใหแกกําลังพล สกศ.ฯ ข้ึน เพ่ือเปนการกระตุนและปลูกจิตสํานึกใหกําลังพลเขาใจและภาคภูมิใจ          
ในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงเม่ือจบโครงการนี้แลว    
กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับไปถายทอดใหครอบครัวและสังคมโดยรอบ    
ไดรับทราบตอไป เปนการสรางเครือขายในสังคมใหมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน กอใหเกิดความรัก 
สามัคคี และพรอมท่ีจะรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหกําลังพล สกศ.ฯ ท่ีเขารวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจ ในหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ๓.๒ เพ่ือปลูกฝงอุดมการณสรางจิตสํานึกใหแกกําลังพล สกศ.ฯ 
 ๓.๓ เพ่ือใหกําลังพล สกศ.ฯ มีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ สกศ.ฯ มีบุคลากรท่ีมีวิสัยทัศน ความรูและความสามารถในการถายทอดประสบการณ  
เพ่ือปลูกฝงอุดมการณความรักชาติ ใหแกกําลังพลได 
 ๔.๒ มีอุปกรณและสถานท่ีในการจัดโครงการไดอยางเหมาะสม 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ตั้งแต ป พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 
 ๖.๒ ประสานวิทยากรท่ีจะมาบรรยาย 
 ๖.๓ ทํากิจกรรมตามหวงเวลาท่ีกําหนด 
 ๖.๔ ติดตามประเมินผลโครงการ 
 ๖.๕ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
๗. งบประมาณ : - 
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๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ การสังเกตจากผูเขารวมกิจกรรม 
 ๘.๒ การประเมินผลความพึงพอใจโดยใชแบบสอบถาม 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ กําลังพล สกศ.ฯ ท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรู ความเขาใจ ในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย และใหความสําคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 ๙.๒ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถเปนแบบอยางท่ีดีใหแกสังคมท่ัวไป ในการเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 ๙.๓ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับ ไปถายทอดใหแกบุคคล     
ในครอบครัวและสังคมโดยรอบ เพ่ือใหมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 
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(๗) โครงการฝกอบรมเยาวชนรักชาติ ประกอบ แผนงานการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติ 
ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากปจจุบันเยาวชนไทยกําลังอยูภายในสังคมท่ีเต็มไปดวยปญหา ความขัดแยงระหวางกลุม 
ท่ีมีความเห็นแตกตางแนวความคิดทางดานการเมือง ตลอดจนกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมมีความ
หลากหลาย ซับซอน และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงเต็มไปดวยการชวงชิงและการตอสูในรูปแบบตางๆ ทวี
ความรุนแรง และนิยมการแกไขดวยการทํารายรางกายจนบาดเจ็บหรือถึงข้ันเสียชีวิต ท้ังนี้ กองทัพบกไดจัด
โครงการ “คายเยาวชนรักชาติ” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดําเนินการฝกอบรมเยาวชนใหมีจิตสํานึก มีความรัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความสามัคคีเปนหมูคณะ รูจักเสียสละ เพ่ือประโยชนสวนรวมและเพ่ือ
ประเทศชาติ และไดมอบเปนนโยบายใหหนวยตางๆ ภายในกองทัพบกดําเนินการใหเปนไปอยางตอเนื่อง ดังนั้น 
สกศ.รร.จปร. จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมเยาวชน เพ่ือใหเยาวชนซ่ึงตอไปจะเปนกําลังสําคัญของชาติ ไดมีการ
พัฒนาตนเองและพรอมท่ีจะทําประโยชนใหแกประเทศชาติตอไป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนการพัฒนาสัมพันธ เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะดวยการทํากิจกรรมรวมกัน  
และกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอ รร.จปร. 
 ๓.๒ เพ่ือใชกิจกรรมเปนสื่อในการสรางความศรัทธาในกองทัพบกและประเทศชาติ 
 ๓.๓ เพ่ือเปนการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการสงเสริมใหเกิดความรักและรวมมือกันในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๓.๔ เพ่ือเปนการสนองพระราชดําริในเรื่องยุทธศาสตรพัฒนา ใหประชาชนและเยาวชน ไดมี
โอกาสเรียนรู เทคโนโลยี รูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด และเปนการพัฒนา
ความสัมพันธระหวาง รร.จปร. และประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
 ๓.๕ เพ่ือตอบสนองและดําเนินการใหสอดคลองกับโครงการฝกอบรมเยาวชนรักชาติ ประกอบ 
แผนงานการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติฯ ท่ี รร.จปร. จัดทํา 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ รร.จปร. กําหนดโครงการฝกอบรมเยาวชนรักชาติ ประกอบ แผนงานการปลูกฝงและ
เสริมสรางอุดมการณความรักชาติไว ตามแผนแมบทพัฒนา รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
 ๔.๒ สกศ.ฯ ไดจัดทําโครงการสนับสนุนโครงการฯ ตามขอ ๔.๑ โดยจัดเปนโครงการเพ่ือเตรียม
สนับสนุนสิ่งอุปกรณ สถานท่ี และบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ เพ่ือใหกิจกรรมโครงการของ รร.จปร. 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๓ มีอาจารยท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณพิเศษเฉพาะดาน เพ่ือใหการสนับสนุน
โครงการฯ 
 ๔.๔ กลุมเปาหมาย คือ เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา จาก
สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีใกลเคียง อายุระหวาง ๑๘ - ๒๐ ป จํานวน ๓๐๐ คน/ป ในหวงปดภาคฤดูรอน 
จํานวน ๓ คายๆ ละ ๕ วัน 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
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๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สนับสนุน รร.จปร. ในการประชาสัมพันธและเชิญชวนเยาวชนกลุมเปาหมายใหมารวม
กิจกรรมใหมากท่ีสุด 
 ๖.๒ สนับสนุนสิ่งอุปกรณและสถานท่ีจัดฝกอบรมตามท่ี รร.จปร. มอบหมาย 
 ๖.๓ สนับสนุนกําลังพลทําการสอนและฝกอบรมในวิชาประวัติศาสตรชาติไทย วิชาเศรษฐกิจ
เบื้องตน วิชาสิ่งแวดลอม วิชาเอกลักษณไทย ฯลฯ 
๗. งบประมาณ : ไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 - 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ สามารถอบรมเยาวชนใหเกิดความรูสึกสํานึกในความเปนไทยเกิดความรัก ความสามัคคี
และหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
 ๙.๒ สามารถปลูกฝงคานิยมใหเยาวชนท่ีมีอายุระหวาง ๑๘ - ๒๐ ป มีกิจกรรมรวมกันเปนหมู
คณะ โดยเสริมสรางความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ 
 ๙.๓ สามารถทําใหเยาวชนกลาแสดงออกและรวมกิจกรรมทางทหารเพ่ือเสริมสรางภาพลักษณ 
ท่ีดีใหกับ ทบ. 
 ๙.๔ สามารถทําใหเยาวชนท่ีผานการฝกอบรมคายเยาวชนรักชาติมาทํากิจกรรมรวมกันในวัน
สําคัญตางๆ ของชาติรวมกับ ทบ. ไดมากข้ึน 
 ๙.๕ เยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 ๙.๖ เยาวชนเกิดความรัก และหวงแหน ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
 ๙.๗ เยาวชนไดเรียนรูการเสียสละความสุขสวนตนเพ่ือประโยชนของสวนรวม 
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(๘) โครงการพัฒนาชุมชนระดับชาติ (SIFE) ประกอบ แผนงานการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณ  
ความรักชาติ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กมส.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องดวย สกศ.รร.จปร. โดย กมส.สกศ.ฯ ไดจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนให นนร. ไดมีโอกาสการ  
ฝกปฏิบัติงานดานการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมความรูและประสบการณใหแก นนร. โดยการฝกปฏิบัติงานการ
พัฒนาชุมชนในบทบาทของทหาร การประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของกับกระบวนการพัฒนาชุมชนท้ังภาครัฐ
และเอกชน เชน พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต. เทศบาลตําบล 
เทศบาลเมือง ฯลฯ) หนวยงาน องคกร หรือสถาบันท่ีทํางานดานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใตการดูแลของอาจารย
ผูสอนและ/หรืออาจารยท่ีปรึกษา 
 ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนเกิดประโยชนสูงสุด สกศ.ฯ จึงไดมอบหมายให 
กมส.สกศ.ฯ นําผลการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาชุมชนดังกลาว ซ่ึง นนร. ไดดําเนินการแลวนั้น ไปเขารวม
โครงการ SIFE ประเทศไทย เพ่ือเปดโอกาสให นนร. ไดมีประสบการณท่ีหลากหลายและไดรับความรู           
ท่ีกวางขวางยิ่งข้ึน โดยไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องตั้งแตป ๒๕๔๙ และ สกศ.ฯ จะสงเสริมกิจกรรม     
พัฒนาชุมชนของ นนร. ใหดําเนินตอไป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหเกิดความรักสามัคคีและสงเสริมอุดมการณใหแก นนร. ไดเรียนรูและทํางานรวมกัน
เปนหมูคณะไดอยางมีคุณภาพ 
 ๓.๒ เพ่ือให นนร. ไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันกับชุมชน เปนการเชื่อมความสัมพันธระหวาง
ทหารกับประชาชน 
 ๓.๓ เพ่ือให นนร. ไดประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฏี เขาไปเพ่ิมความชํานาญในการ   
พัฒนาชุมชน สามารถคิดวิเคราะห คนควา และวิจัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
 ๓.๔ เพ่ือให นนร. ไดปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุจริต มีภาวะผูนําในการทํางาน 
รูจักคิดริเริ่มสรางสรรคและนําไปใชประโยชนในงานได 
 ๓.๕ เพ่ือให นนร. ไดมีมนุษยสัมพันธและสามารถสื่อสาร ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
 ๓.๖ เพ่ือฝกให นนร. รูจักแกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือลด
ปญหาการทํางาน และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
 ๓.๗ เพ่ือฝกให นนร. ไดรวมกันวิเคราะหปญหาและหาแนวทางแกไขรวมกันกับผูบังคับบัญชา
ข้ันตนได 
 ๓.๘ เพ่ือให นนร. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเหมาะสมกับระดับการทํางาน 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ รร.จปร. กําหนดแผนงานการปลูกฝงและเสริมสรางอุดมการณความรักชาติไวตามแผน
แมบทพัฒนา รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เพ่ือใหหนวยข้ึนตรงยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 ๔.๒ กมส.สกศ.ฯ ไดจัดทําโครงการพัฒนาชุมชนประกอบการเรียนการสอนของ นนร. โดยขอรับ
การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา รร.จปร. ทุกป ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของ รร.จปร. และเกิดประโยชนแก 
นนร. เปนอยางดี 
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 ๔.๓ มีอาจารยท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณ คอยใหการสนับสนุนและเปนท่ีปรึกษา
โครงการฯ 
 ๔.๔ นนร. สมัครใจเขารวมกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยจัดตั้งเปนชมรมกิจกรรมพัฒนาชุมชน   
โดยมุงเนนท่ี นนร. ท่ีศึกษาในสาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา และ นนร. ในสาขาอ่ืนๆ ท่ีสมัครใจเขารวม
กิจกรรมฯ 
 ๔.๕ พ้ืนท่ีเปาหมายและกลุมประชากรเปาหมายในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาสังคม ไดแก กลุม
ชาวบานท่ีอยูในพ้ืนท่ีภายในจังหวัดนครนายก ท่ีเต็มใจใหความรวมมือและมีแนวโนมท่ีจะสามารถสงเสริมให
เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมได 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ นนร. และอาจารยท่ีปรึกษารวมกันพิจารณากําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายและกลุมชาวบานท่ีเปน
เปาหมายท่ีจะลงไปดําเนินกิจกรรมพัฒนาสังคมในแตละป โดยใหมีความสอดคลองและตอเนื่องกับปกอนหนา 
 ๖.๒ ประชาสัมพันธและเชิญชวน นนร. ท่ีสนใจกิจกรรมเขารวมโครงการพัฒนาชุมชน 
 ๖.๓ เตรียมการวางแผน กําหนดตารางการปฏิบัติ และผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม 
 ๖.๔ รายงานขออนุมัติ รร.จปร. เพ่ือดําเนินการตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
 ๖.๕ นําผลท่ีไดจากการดําเนินกิจกรรมรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น และรายงาน
ขอใหหนวยพิจารณาอนุมัติใหนําโครงการพัฒนาชุมชนดังกลาว เขารวมประกวดตามโครงการพัฒนาชุมชน
ระดับประเทศ โดยใชชื่อทีม SIFE CRMA 
 ๖.๖ ใหอาจารยท่ีปรึกษาโครงการฯ รายงานผลการเขารวมกิจกรรมประกวดโครงการพัฒนา
ชุมชนระดับประเทศตามขอ ๖.๕ ใหผูบังคับบัญชาทราบอยางตอเนื่อง 
 ๖.๗ ผลักดันใหกิจกรรมพัฒนาชุมชนเปนสวนประกอบหลักของวิชาท่ี นนร. ตองศึกษา เพ่ือให
สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปได 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา รร.จปร. 
๘. การติดตามประเมินผล 
 - 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ นนร. สามารถปฏิบัติงานกับบุคคลพลเรือนไดดี สรางความสัมพันธระหวางทหารกับพล
เรือน 
 ๙.๒ นนร. มีทักษะและประสบการณในการทํางานกอนท่ีจะไปรับราชการ 
 ๙.๓ นนร. สามารถเปนผูนําในการทํากิจกรรมตางๆ สรางความเขาใจอันดีในการทํางานรวมกัน
อันเปนแนวทางไปสูความรวมมือ รวมใจ ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
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กลยุทธท่ี ๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสม ทันสมัย และไดมาตรฐาน 
(๙) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ประกอบ แผนงานการพัฒนาหลักสูตร ประกอบ ผนวก ค     
กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากความกาวหนาและทันสมัยดานเทคโนโลยีในปจจุบัน การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาของ รร.จปร. อยางตอเนื่อง จึงมีความสําคัญอยางยิ่งเพ่ือใหไดหลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. ท่ีมี
ความเหมาะสม กาวหนา และทันสมัยตามเทคโนโลยี และเปนหลักสูตรท่ีมุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรใหแก 
ทบ. อยางแทจริง รวมไปถึงสามารถตอบสนองความตองการของกองทัพท้ังในปจจุบันและอนาคต โดยศึกษา
จากนโยบายการศึกษาและความตองการของ ทบ. กฎระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษา รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎี เอกสารรายงาน และผลการวิจัยหลักสูตรการศึกษาท้ังในและตางประเทศ 
อันเก่ียวของกับการผลิต นนร. 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือศึกษานโยบายการศึกษาและความตองการของ ทบ. กฎระเบียบ ขอบังคับของ
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษา รวมไปถึงแนวคิด ทฤษฎี เอกสารรายงาน และผลการวิจัยหลักสูตร
การศึกษาท้ังในและตางประเทศ อันเก่ียวของกับการผลิต นนร. ทางดานวิชาการ 
 ๓.๒ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ และเปนไปตาม
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓.๓ เพ่ือใหไดหลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. ท่ีมีความเหมาะสม กาวหนา และทันสมัย ตาม
เทคโนโลยีและเปนหลักสูตรท่ีมุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรใหแก ทบ. อยางแทจริง รวมไปถึงสามารถ
ตอบสนองกับความตองการของกองทัพท้ังในปจจุบันและอนาคตอันใกล 
 ๓.๔ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. ใหเปนสากลตามมาตรฐาน
การศึกษา และสอดคลองกับข้ันตอนหรือกรรมวิธีในการผลิตนักเรียนทหาร 
๔. เปาหมาย 
 หลักสูตรการศึกษาในภาควิชาการของ สกศ.รร.จปร. มีความเหมาะสม กาวหนา และทันสมัยตาม
เทคโนโลยีและเปนหลักสูตรท่ีมุงผลิตนายทหารสัญญาบัตรใหแก ทบ. อยางแทจริง รวมไปถึงสามารถ
ตอบสนองความตองการของกองทัพท้ังในปจจุบันและอนาคตอันใกล 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการตามกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และศิลปศาสตร 
เพ่ือศึกษา วิเคราะห สังเคราะหขอมูลท้ังในสวนท่ีเก่ียวของกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติของกองทัพ ตลอดถึง
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ รวมไปถึงเอกสาร รายงาน และผลงานวิจัยท่ีสามารถนํามา
ประยุกตใชได 
 ๖.๒ สํารวจขอมูลความคิดเห็นของผูเก่ียวของกับการจัดการศึกษาของ รร.จปร. ตามสาขาวิชาท่ี
เปดการเรียนการสอน 
 ๖.๓ จัดการประชุม สัมมนา ระดมความคิดจากทุกภาคสวน เก่ียวกับการจัดการศึกษาของ     
สกศ.รร.จปร. ถึงหลักสูตรท่ีสามารถผลิต นนร. ท่ี ทบ. ตองการ และเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 
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 ๖.๔ แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาวิจัยพัฒนาระบบการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาให
สอดคลองกับกรรมวิธีการผลิต และเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจาก รร.จปร. 
๘. การติดตามประเมินผล 
 มีการออกแบบสอบถามไปยังหนวยงานของ ทบ. ท่ี นนร. ไดบรรจุรับราชการภายหลังจบ
การศึกษาจาก รร.จปร. ตามสาขาวิชา 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นายทหารสัญญาบัตร สังกัด ทบ. ท่ีมีความรู ความสามารถ อยางแทจริง เพ่ือสามารถตอบสนอง
ความตองการของกองทัพท้ังในปจจุบันและอนาคตอันใกล 
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(๑๐) โครงการพัฒนาจัดทําระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบ แผนงาน  
การพัฒนาหลักสูตร ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา      
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวค.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการท่ี ทบ. มีนโยบายสงเสริมการเรียนรูใหกับกําลังพลใหมีวุฒิการศึกษาท่ีสูงข้ึน เพ่ือให  
กําลังพลใน ทบ. สามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เทคโนโลยีการทหาร และดานอ่ืนๆ นั้น   
สกศ.รร.จปร. ซ่ึงเปนหนวยงานดานการศึกษาทางวิชาการของ รร.จปร. มีบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ ความรู 
ความสามารถทางการวิจัย และมีประสบการณการสอน ซ่ึงสามารถท่ีจะตอบสนองตอนโยบายของ ทบ. ได  
โดยการเปดการเรียนการสอนระดับสูงกวาปริญญาตรีเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกําลังพล รวมท้ังเปนการเพ่ิมการ  
ทําวิจัยและการคนควาในสาขาท่ีทําการเปดการเรียนการสอน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ สกศ.ฯ ในการเรียนการสอนในระดับสูงกวาระดับปริญญาตรี 
 ๓.๓ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมของ สกศ.ฯ ในการเปดหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวา
ปริญญาตรี 
๔. เปาหมาย 
 สกศ.ฯ จะตองจัดทํารางของระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทเสร็จสมบูรณ
เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๙ ในสาขาท่ีมีความพรอม 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ กองวิชาใน สกศ.ฯ ท่ีมีความพรอมในการเปดหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาโท       
สงแผนและรายละเอียดการเปดหลักสูตรฯ ให สกศ.ฯ ภายใน ม.ค.๕๖ 
 ๖.๒ สกศ.ฯ รวบรวมแผนและจัดการประชุมรวมกันทุกกองวิชา เพ่ือพิจารณาความพรอมและ
ความเปนไปไดในการเปดหลักสูตรฯ จนไดขอสรุปการเปดหลักสูตรฯ เสร็จสิ้นภายใน เม.ย.๕๖ 
 ๖.๓ สกศ.ฯ ดําเนินการสํารวจความตองการศึกษาระดับปริญญาโทของกําลังพลใน ทบ. ในดาน
ตางๆ เพ่ือเปนการสํารวจตลาดการศึกษา เพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณาเปดหลักสูตรการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท โดยเสร็จสิ้นภายใน ธ.ค.๕๖ 
 ๖.๔ สกศ.ฯ ประชุมรวมกับทุกกองวิชา เพ่ือพิจารณาและระบุสาขาวิชาเพ่ือเปดการสอน รวมท้ัง
จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดทํารางระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาใหเสร็จสมบูรณ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับตางๆ โดยเสร็จสิ้น มี.ค.๕๗ 
 ๖.๕ สกศ.ฯ สงรางของระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาท่ี
กําหนด ให รร.จปร. พิจารณาภายใน พ.ย.๕๗ 
๗. งบประมาณ : ตามท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณจากหนวยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ประเมินผลจากการพิจารณาของ รร.จปร. สภากลาโหม และ สกอ. 
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๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สกศ.ฯ ไดรางของระบบการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาท่ีมีความ
พรอม และ สกศ.ฯ มีการเตรียมความพรอมในการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโท 
ในสาขาท่ีกําหนด 
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(๑๑) โครงการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ประกอบ แผนงานการพัฒนาตําราและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบท
การพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอนเปนสิ่งจําเปนสําหรับสถานศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทาง   
ในการเรียนการสอน เปนแหลงความรูสําหรับบุคลท่ัวไป เปนเอกสารอางอิงในการทําวิจัย และใชเปนแนวทาง
ในการขอผลงานทางวิชาการได ในปจจุบันเนื้อหาและขอมูลตางๆ ไดมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาจากเดิม 
เปนอยางมาก การพัฒนาตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอนใหทันสมัยอยูเสมอจึงเปนเรื่องสําคัญ 
นอกจากนี้ การเขียนตําราและเอกสารประกอบการสอนยังชวยพัฒนาตัวบุคลากรใหมีความรูในเรื่องท่ีจะทํา 
การสอนอยางลึกซ้ึง สามารถใหความรูท่ีถูกตองรวมสมัยแกผูเรียนและสามารถนําไปใชไดจริง 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ๓.๒ เพ่ือรวบรวมและจัดหาหนังสือวิชาการ ตําราเรียน ใหสอดคลองครอบคลุมและเพียงพอ  
ตามหลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. 
 ๓.๓ เพ่ือใหอาจารยและ นนร. มีแหลงความรูท่ีทันสมัยและหลากหลาย 
 ๓.๔ เพ่ือสงเสริมใหอาจารยพัฒนาตําราเรียนและเอกสารประกอบการสอน และสามารถใชเปน
แนวทางในการขอตําแหนงทางวิชาการได 
 ๓.๕ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพแหลงความรูของ รร.จปร. ใหมีความสมบูรณ เพียงพอ และทันสมัย
อยูเสมอ 
๔. เปาหมาย 
 อาจารยและ นนร. จะมีแหลงความรูท่ีสมบูรณและทันสมัย เพ่ือใชในการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง พอเพียง มีประสิทธิภาพ โดยแตละกองวิชาสามารถผลิตตําราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ไดอยางนอย ปละ ๑ วิชา ตอกองวิชา ตอสาขา คัดเลือกตําราเรียนท่ีเปนมาตรฐานสําหรับเผยแพรและสามารถ
ใชกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ นขต.สกศ.ฯ เสนอความตองการตําราเรียน สป. ท่ีใชในการจัดทําเอกสารประกอบการสอน 
 ๖.๒ สกศ.ฯ รวบรวมความตองการงบประมาณ 
 ๖.๓ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
 ๖.๔ การผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอน คิดท่ีจํานวนนักเรียนนายรอย ๒๐๐ นายตอชั้นป 
สําหรับวิชาเรียนรวม สําหรับวิชาในสาขาคิดท่ี ๓๐ นายตอชั้นป ตอกองวิชา ๑๑ กองวิชา 
 ๖.๕ กองวิชาเรียนรวม ๔ กองวิชา คือ อักษรศาสตร เคมี ฟสิกส คณิตศาสตร กองวิชา
รับผิดชอบสาขา ๘ กองวิชา กฏหมายและสังคมศาสตร ประวัติศาสตร วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คอมพิวเตอร 
วิศวกรรมเครื่องกล โยธา ไฟฟา สรรพาวุธ 
 ๖.๖ การใชตําราใหใชในลักษณะเบิกยืม สงคืนเม่ือจบภาคการศึกษา 
๗. งบประมาณ : - 
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๘. การติดตามประเมินผล 
 มีการติดตามประเมินผลโครงการฯ ในทุกปการศึกษา 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ อาจารย นนร. และบุคลากรทางการศึกษา สามารถคนควาหาความรูท่ีตองการไดอยาง
เต็มท่ี 
 ๙.๒ อาจารยสามารถพัฒนาตนเองใหมีความรูเพ่ิมเติมและทันสมัยอยูเสมอ 
 ๙.๓ รร.จปร. มีแหลงความรูท่ีกวางขวางและหลากหลาย  
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(๑๒) โครงการพัฒนาหองสมุด สกศ.รร.จปร. ประกอบ แผนงานการพัฒนาตําราและเอกสารประกอบ     
การเรียนการสอน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา        
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน มีผลทําใหแนวทางการพัฒนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพไดมากข้ึน รวมท้ังเอ้ืออํานวยประโยชนในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะทาง
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนท้ังแกผูสอนและ นนร. 
ไดอยางสูงสุด และเทคโนโลยีสารสนเทศยังเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนในทุกระดับ รวมถึงการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกตใชกับการศึกษาคนควาดวยตนเอง ทําใหการเรียนรูมีความสะดวก งาย และรวดเร็ว  
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน รวมถึงเพ่ิมคุณภาพของ นนร. ในอนาคต 
 หนังสืออิเล็คทรอนิคส (E-book) ท่ีไดถูกพัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง จากยุคหนังสือท่ีพิมพ
ดวยกระดาษ สูยุคหนังสืออิเล็คทรอนิคส (E-book) ผหพ.รร.จปร. ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสงเสริม   
ใหนําสื่อสารสนเทศมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาการศึกษาใหมากข้ึน ซ่ึงจะกอใหเกิดการคนควาหาความรูใหมๆ 
การจัดเก็บเอกสาร การจัดทําฐานขอมูล และการพัฒนาตัวเองใหมีศักยภาพมากยิ่งข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศหรือหนังสือในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ ใหอยูในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
 ๓.๒ เพ่ือเปนแหลงคนควาหาขอมูลใหกับอาจารย นักเรียน บุคลากร ท้ังภายในและภายนอก 
 ๓.๓ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีเปดสอนในสถาบัน 
 ๓.๔ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนผานทางอินเตอรเน็ตท่ีเปดสอนของสถาบัน 
 ๓.๕ เพ่ือพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศใหเหมาะสมกับเทคโนโลยี 
 ๓.๖ เพ่ือสงวนและรักษาทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันใหมีคุณภาพใชงานท่ียาวนาน 
 ๓.๗ เพ่ือใหเกิดการเขียนและจัดทําตําราไดเร็วข้ึน โดยไมตองมีปญหาในเรื่องสํานักพิมพและ
คาใชจายในการจัดพิมพ 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ พัฒนาสวนหนึ่งของหองสมุดใหเปนหองสมุดดิจิตอล 
 ๔.๒ คัดเลือก จัดหา หนังสือท่ีมีคุณคาทางการศึกษาและควรเก็บรักษา เพ่ือการใหบริการ
เผยแพรสื่อในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
 ๔.๓ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรสารสนเทศท่ีจะใชเสริมสรางในการเรียนการสอน ใหตรง
ตามความตองการของสถาบันและผูใชบริการ 
 ๔.๔ จัดทําฐานขอมูลเพ่ือเผยแพรในเว็บไซต โดยคํานึงถึงความตองการของผูใชเปนหลัก 
 ๔.๕ สรางแหลงองคความรูใหเกิดข้ึนภายในสถาบันและมุงนําสูบุคคลภายนอก 
 ๔.๖ สงเสริมใหมีการเขียนตําราใหมๆ ใหมากข้ึน เพ่ือเสริมสรางความรูความสามารถใหแก
อาจารย นักเรียน และบุคลากร เพราะไมตองกังวลในเรื่องของทุนทรัพย สถานท่ีจัดพิมพ หรือจัดจําหนาย 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ระยะเวลาในการดําเนินงาน ๑ ป  
๖. วิธีการดําเนินการ โครงการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
ผหพ.รร.จปร. มีข้ันตอนการดําเนินโครงการ ดังนี้ 
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 ๖.๑ ประชุมเพ่ืออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ สํารวจขอมูลหนังสือท่ีจะจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
 ๖.๓ วางแผนการจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
 ๖.๔ ติดตั้งระบบการใชงาน 
 ๖.๕ อบรมการใชงาน 
 ๖.๖ บํารุงรักษา 
๗. งบประมาณ : - 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ จํานวนผูเขาใชบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) จาก website หองสมุด 
 ๘.๒ ความพึงพอใจของผูใชบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
 ๘.๓ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนายรอยท่ีใชระบบหองสมุดอัตโนมัติและหนังสืออิเล็กทรอนิกส    
(E-book) เพ่ิมข้ึน 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ หองสมุด สกศ.ฯ ไดรับการพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติ และมีหนังสืออิเล็กทรอนิกส   
(E-book) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 ๙.๒ นักเรียนไดมีโอกาสศึกษาหาความรูดวยตนเองท้ังภายในและภายนอกหองสมุดอัตโนมัติ    
ท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ๙.๓ อาจารยมีสื่อการสอนท่ีทันสมัย และมีแหลงคนควาหาความรูเพ่ิมเพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับ
การสอน 
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กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารการศึกษา 
(๑๓) โครงการเปดหลักสูตร รร.จปร. (พลเรือน) ประกอบ แผนงานการเปดหลักสูตรการศึกษา ประกอบ 
ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 รร.จปร. เปนสถาบันการศึกษาทางทหารท่ีผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักใหกับ ทบ. ท่ีมีความรู 
ความสามารถ มีระเบียบวินัย ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ในแตละปจะมีนายทหารสัญญาบัตรท่ีสําเร็จ
การศึกษาและออกไปรับราชการ ปละประมาณ ๒๐๐ นาย ซ่ึงนายทหารเหลานี้มีสวนสําคัญในการเปนผูบังคับ
ตั้งแตระดับ ผบ.มว. ข้ึนไป ท่ีจะนํากําลังพลออกปฏิบัติภารกิจปองกันประเทศและการรักษาความสงบ ความ
ม่ันคงภายใน ตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติตอไป หาก รร.จปร. เปดโอกาสใหกับประชาชนท่ัวไปไดเขารับ
การศึกษาแลว จะทําใหบัณฑิตท่ีผลิตออกไปนอกจากจะมีความรูแลว ยังมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม ซ่ึงเปน     
สิ่งสําคัญในการพัฒนาของประเทศชาติหรือสังคมไทย ซ่ึงยังขาดแคลนในปจจุบัน ดังนั้น สกศ.รร.จปร. ในฐานะ
หนวยงานทางดานการศึกษาภาควิชาการท่ีมีความพรอมทางดานหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับ
พลเรือน จึงสมควรดําเนินการจัดทําหลักสูตรสนองตอบกลยุทธดังกลาว 
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตรพลเรือนออกไปรับราชการ หรือปฏิบัติงานตามหนวยราชการ หรือ
หนวยงานเอกชนตางๆ โดยเปนผูท่ีมีความรู มีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือชวยเหลือในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป 
๔. เปาหมาย 
 การผลิตบัณฑิต ปละประมาณ ๒๐๐ คน หรือตามนโยบาย ทบ. กําหนด 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ระหวาง พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ โดยการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขารับการศึกษาในกองวิชาตางๆ ท้ังทางวิศวกรรมหรือ
สังคมศาสตร โดย รร.จปร. จะเปนผูคัดเลือก หรือรวมกับกระทรวงศึกษาธิการเปนผูคัดเลือก มีเชนเดียวกับการ
รับ นศ.ภาคปกติ ท่ีสถาบันการศึกษาของรัฐกําหนดในแตละป 
 ๖.๒ จัดทําหลักสูตรท่ีเปดสอนสําหรับพลเรือน โดยประกอบดวยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ และวิทยาการคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาของชาติ 
 ๖.๓ ศึกษากฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ ใหสามารถเปดการเรียนการสอนได 
๗. งบประมาณ : ไดรับการสนับสนุนจาก ทบ. และการเก็บคาบํารุงการศึกษา คาหนวยกิต จากนักศึกษา
หลักสูตรพลเรือน 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ จัดทําหลักสูตรการศึกษาใหไดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.๒) ภายใน
ป ๒๕๕๖ 
 ๘.๒ จัดทําระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ภายในป ๒๕๕๗ 
 ๘.๓ มีการประเมินผลการศึกษาตลอด ๔ ปท่ีเขารับการศึกษา  ณ  รร.จปร. และประเมิน
หลังจากท่ีสําเร็จการศึกษาและออกปฏิบัติงานตามหนวยราชการ หรือหนวยงานเอกชนตางๆ 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๖๖ ของ ๑๗๐ หนา 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ทบ. (รร.จปร.) ไดรับความเชื่อถือและไดรับความไววางใจในการผลิตบุคลากรออกไปรับใช
ชาติตอไป 
 ๙.๒ บัณฑิตท่ีผลิตออกไปจะมีความรักและเทิดทูนสถาบัน รร.จปร. และคอยประสานงานกับ
ทหารในการพัฒนาประเทศตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๖๗ ของ ๑๗๐ หนา 

(๑๔) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ แผนงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (สปค.ฯ) 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบัน สกศ.รร.จปร. ไดมีการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซ่ึงไดกําหนด
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในซ่ึงมีการตรวจสอบโดยหนวยงานตนสังกัด และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอกโดยมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนผูรับรอง
มาตรฐาน ดวยเหตุดังกลาว สกศ.รร.จปร. จึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ใหมีความเปนปจจุบัน สอดคลองกับหนวยงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือใชในการ
ดําเนินงานและพัฒนาการจัดการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. ตอไป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ใหมีความเปน
ปจจุบัน สามารถใชระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน การควบคุม 
และตรวจสอบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. 
 ๓.๒ เพ่ือให สกศ.รร.จปร. ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาภายในจากหนวยงานตนสังกัด 
และการรับรองมาตรฐานการศึกษาภายนอกโดยมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) เปนผูรับรอง 
๔. เปาหมาย 
 สกศ.รร.จปร. ไดรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน
ภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ใหสอดคลองกับมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) 
 ๖.๒ พัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินของ สกศ.รร.จปร. ใหสอดคลองกับพัฒนา
มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) โดยใหมีลักษณะทาทายและนําไปสูการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 ๖.๓ จัดทําแผนปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดทําในรูปแบบเชิงกลยุทธและ
เผยแพรใหหนวยงานระดับกองวิชาทราบ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป 
 ๖.๔ จัดใหมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา สกศ.รร.จปร. และแผนปฏิบัติงานประจําป ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล รวมท้ังนําผลการ
ประเมินมาพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในระยะตอไป โดยใหกระทําทุกป ภายหลัง
เสร็จสิ้นการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สกศ.รร.จปร. 
 ๖.๕ พัฒนาและปรับปรุงวิธีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองใหมีประสิทธิภาพ 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๖๘ ของ ๑๗๐ หนา 

๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจาก ทบ. 
๘. การติดตามประเมินผล 
 เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษากับแผนการปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ทุกปการศึกษา 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางดานวิชาการและไดรับการรับรอง
มาตรฐานการดําเนินการจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานภายนอก 
 ๙.๒ สกศ.รร.จปร. มีการพัฒนาระบบการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีไดรับการ
ยอมรับท้ังภายในกองทัพ สถาบันการศึกษา และบุคคลท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๖๙ ของ ๑๗๐ หนา 

(๑๕) โครงการสงเสริมความรูความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากร สกศ.รร.จปร. 
ประกอบ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ  
แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (สปค.ฯ) 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบัน สกศ.รร.จปร. ไดมีการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือเปนไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และในมาตรา ๔๘ 
กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให   
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซ่ึงการ
ดําเนินการดังกลาวจะเปนไปไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพไดนั้น บุคลากรใน สกศ.รร.จปร. 
จําเปนตองมีความรู ความเขาใจ เรื่องของระบบและกลไก รวมท้ังความสําคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาตอการบริหารงาน สกศ.รร.จปร. ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองมีการพัฒนาความรู ความเขาใจ เรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาใหแกบุคลากร สกศ.รร.จปร. ไดทราบอยางตอเนื่อง 
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาความรูดานการประกันคุณภาพใหแกบุคลากร สกศ.รร.จปร. โดยใหมีความรูท่ีเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของระบบการประกันคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) และของกองทัพ 
๔. เปาหมาย 
 ป พ.ศ.๒๕๕๙ บุคลากร สกศ.รร.จปร. ทุกนาย มีความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สกศ.รร.จปร. รวมกับ รร.จปร. ในการจัดทําโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูบริหาร 
อาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และ นนร. ใหมีความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖.๒ รวมกับสถาบันภายนอกในการสงบุคลากร สกศ.รร.จปร. เขารวมการอบรมและพัฒนาการ
บุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖.๓ เผยแพรความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาผานเว็บไซต ของสํานักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
๗. งบประมาณ : รับการสนับสนุนจาก ทบ. 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ประเมินความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร สกศ.รร.จปร. ท่ีไดรับจากภายหลัง
จากดําเนินการโครงการและกิจกรรม 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากร สกศ.รร.จปร. มีความเขาใจในระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และ
สามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน สกศ.รร.จปร. ใหเปนไปตามระบบคุณภาพการทํางานไดเปนอยางดี 
 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๗๐ ของ ๑๗๐ หนา 

(๑๖) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสูระบบการปฏิบัติงานประจํา ประกอบ แผนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา 
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (สปค.ฯ) 
๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการท่ี สกศ.รร.จปร. ไดพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประเมินตนเองประจําปเสนอตอหนวยงาน      
ตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
และสามารถแสดงถึงผลการปฏิบัติงานของ สกศ.รร.จปร. อยางเปนรูปธรรม แตอยางไรก็ตามการปฏิบัติงาน
ภายใตระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในปจจุบันยังมีปญหาและอุปสรรคบางประการ เชน ความเขาใจใน
การเทียบเคียงมาตรฐานและตัวบงชี้เพ่ือแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษากับการปฏิบัติงานจริง หรือการจัดเก็บหลักฐานเพ่ือแสดงถึงคุณภาพงานและพรอมไดรับการ
ตรวจสอบท้ังจากหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก รวมท้ังสาธารณชน จากสภาพดังกลาว จึงควรมีการ
พัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพใหสูระบบการปฏิบัติงานประจํา สามารถใชเปนกลไกทางการบริหารและ
สรางวัฒนธรรมการทํางานเชิงคุณภาพใหแก สกศ.รร.จปร. ตอไป  
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพใหสูระบบการปฏิบัติงานประจํา สามารถใชเปนกลไก
ทางการบริหารและสรางวัฒนธรรมการทํางานเชิงคุณภาพใหแก สกศ.รร.จปร. 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ ผูบริหาร สกศ.รร.จปร. ทุกนาย มีความเขาใจในระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสามารถนําไปประยุกตใชในการบริหารงานในระบบปฏิบัติงานประจําได 
 ๔.๒ บุคลากร สกศ.รร.จปร. ไมรูสึกวาการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา เปนการเพ่ิมภาระการปฏิบัติงานจากปกติ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สัมมนาผูบริหารการศึกษา สกศ.รร.จปร. เก่ียวกับการวัฒนธรรมการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ 
ภายใตระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ๖.๒ เทียบเคียงมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวในคูมือประกันคุณภาพการศึกษากับการ
ปฏิบัติงานประจํา โดยพิจารณารวมกับหนวยปฏิบัติงาน 
 ๖.๓ เผยแพรขอมูลขาวสารการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ใหบุคลากรทราบ 
 ๖.๔ ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยข้ึนตรง ใหเปนไปตามแผนงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
 ๖.๕ ประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใตการปฏิบัติงาน
ประจํา 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจาก ทบ. 
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๘. การติดตามประเมินผล 
 สํารวจความคิดเห็นดานความพึงพอใจของบุคลากร สกศ.รร.จปร. ตอการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายใตการปฏิบัติงานประจํา 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 พัฒนาการทํางาน สกศ.รร.จปร. สูรูปแบบวัฒนธรรมการทํางานเชิงคุณภาพ สงผลตอการพัฒนา
ผลการดําเนินงานของ สกศ.รร.จปร. ใหเปนท่ียอมรับท้ังภายในและภายนอกกองทัพ 
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(๑๗) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ แผนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา 
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. (สปค.ฯ, ศกม.ฯ) 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบัน สกศ.รร.จปร. ไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. และพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท้ังจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รร.จปร. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจากกองทัพ สถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)   
(สมศ.) ซ่ึงในการดําเนินงานประกันคุณภาพ สกศ.รร.จปร. ท้ังในระดับ สกศ.รร.จปร. และระดับกองวิชา 
ประสบปญหาดานการเผยแพรขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเพ่ือรับการ
ประเมิน อีกท้ังมีความสิ้นเปลืองในการจัดเก็บเอกสารเปนอยางมาก ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดเก็บเอกสารโดยการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส        
สปค.สกศ.รร.จปร. เพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป  
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหผูดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. สามารถประยุกตใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถจัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสได โดยจัดเก็บในระบบอินทราเน็ต สกศ.รร.จปร. 
 ๓.๒ เพ่ือสรางเครือขายขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกศ.รร.จปร. ท้ังในระดับ 
สกศ.รร.จปร. และระดับกองวิชา ตามรายมาตรฐาน สงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 ๓.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บหลักฐานอางอิง ประกอบการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองท้ังในระดับ สกศ.รร.จปร. และระดับกองวิชา 
๔. เปาหมาย 
 เจาหนาท่ีประกันคุณภาพการศึกษาระดับกองวิชาและหัวหนามาตรฐานระดับ สกศ.รร.จปร.    
ทุกคน มีความรู ความสามารถ ในการใชฐานขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
จัดเก็บเอกสารเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระบบอินทราเน็ต สกศ.รร.จปร. ได 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาบนเว็บไซต สกศ.รร.จปร. 
 ๖.๒ จัดการอบรมการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาดวยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
 ๖.๓ สรางเครือขายขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. 
 ๖.๔ เชื่อมโยงและเผยแพรขอมูลขาวสารการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังสถาบันการศึกษา
ภายในกองทัพและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอ่ืนๆ 
 ๖.๕ ประชาสัมพันธวิธีการใชระบบฐานขอมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ใหบุคลากร   
สกศ.รร.จปร. ทราบ 
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๗. งบประมาณ : รับการสนับสนุนจาก ทบ. 
๘. การติดตามประเมินผล 
 สํารวจการใชขอมูลขาวสารผานเครือขายอินเทอรเน็ตของกําลังพล สกศ.รร.จปร. และผลของการ
สรางเครือขายขอมูลการประกันคุณภาพ สกศ.รร.จปร. ตามรายมาตรฐานและตัวบงชี้ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สกศ .รร .จปร. มีระบบฐานขอมูลและเครือขายขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ .รร .จปร. ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาขีดความสามารถดานอุปกรณประกอบการเรียนการสอน 
(๑๘) โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ ประกอบ แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา 
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา 
  การพัฒนาหองปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณทดลอง และโสตทัศนูปกรณ เพ่ือสนับสนุน
การศึกษา จัดการเรียนการสอนใหกับ นนร. เปนไปตามหลักสูตรการศึกษาของ รร.จปร. พ.ศ.๒๕๔๔ ฉบับ
ปรับปรุง มีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาหองปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือการสนับสนุนการวิจัยของ นนร. และครู อาจารย 
 ๒.๒ ปญหาและสาเหตุ 
  ปจจุบันหนวยงานตางๆ ของ รร.จปร. มีโสตทัศนูปกรณเบื้องตนท่ีมีศักยภาพในการผลิต  
สื่อตางๆ เพ่ือนําเสนอขอมูลและขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการจัดการท่ีเหมาะสมและยังมี
ขีดจํากัดดานตางๆ เชน เทคโนโลยีและงบประมาณท่ีจําเปน 
 ๒.๓ ความสําคัญของโครงการ 
  ผลของการมีบุคลากรและโสตทัศนูปกรณท่ีเหมาะสม จะทําให รร.จปร. มีศักยภาพในการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีมีความทันสมัย และยังสามารถใชประโยชนทางดานอ่ืนๆ เชน การผลิตและเผยแพร
ขาวสารท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือจัดหาโสตทัศนูปกรณและใหความรูกับ นนร. และเจาหนาท่ีในแตละหนวยงาน ใหมีความ
ชํานาญในการผลิตสื่อการเรียนการสอนและเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ มีหองปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณอยางมืออาชีพ 
 ๔.๒ ฝกฝนบุคลากรเพ่ือใหมีความชํานาญในการจัดการผลิตและเผยแพรสื่อทางการเรียน     
การสอน 
 ๔.๓ ตอยอดและพัฒนาไปสูโสตทัศนาการอยางมืออาชีพ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ๑ ต.ค.๕๕ ถึง ๑ ต.ค.๕๖ 
 ๕.๑ ศึกษาหาขอมูลในเรื่องของโสตทัศนูปกรณท่ี รร.จปร. มีอยู เปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนๆ    
ท่ีใชเทคโนโลยีในปจจุบันท่ีทันสมัย 
 ๕.๒ จัดซ้ืออุปกรณและเครื่องมือ 
 ๕.๓ ทําการฝกฝน On-the-job-training 
 ๕.๔ ระยะเวลา และข้ันตอนการทํางาน 
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ลําดับ 

 
รายการ 

ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
  
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

๑ ศึกษาหาขอมูลในเรื่องของโสตทัศนูปกรณ ฯ       
๒ จัดซ้ืออุปกรณและเครื่องมือ       
๓ เรียนรูการทํางานและขีดความสามารถของระบบ       
๔ ทําการฝกฝนบุคลากร       

 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดเตรียมสถานท่ีท่ีใชในการติดตั้ง 
 ๖.๒ จัดหาโสตทัศนูปกรณท่ีมีความเหมาะสม 
 ๖.๓ ทําการฝกฝนบุคลากรในดานการจัดการและการผลิตจนมีความชํานาญ และสามารถ
ถายทอดใหบุคลากรอ่ืนได 
๗. งบประมาณ : กทพ.รร.จปร. ประจําป ๒๕๕๖ (จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท) 
๘. การติดตามประเมินผล 
 - 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ครู อาจารย และ นนร. สามารถทํางานวิจัยตามความสนใจและความเชี่ยวชาญจากหอง 
ปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณทดลอง และโสตทัศนูปกรณท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย ท่ีสามารถรองรับ
งานวิจัยในปจจุบัน 
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(๑๙) โครงการบริหารจัดการและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ประกอบ แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา 
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ระบบสื่อการเรียนการสอน เปนสื่อท่ีมีความสําคัญในการถายทอดความรูใหกับ นนร. ในสาขา 
วิชาตางๆ รวมท้ังวิชาการทหารและวิชาการเสริมสรางลักษณะผูนํา เพ่ือทําให นนร. เขาใจในบทเรียนอยาง 
ถองแทและรวดเร็ว และ นนร. สามารถนํารูปแบบสื่อการสอนไปประยุกตใชงานเม่ือจบออกไปรับราชการ 
ดังนั้น การบริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยูตลอดจึงมี
ความจําเปน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือให ครู อาจารย ไดใชระบบสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการ
ถายทอดความรู 
 ๓.๒ เพ่ือให นนร. ไดรับความรูความเขาใจในบทเรียน และสามารถนํารูปแบบสื่อการสอน     
ไปประยุกตใชงานเม่ือจบออกไปรับราชการ 
 ๓.๓ เพ่ือใหสาขาวิชาตางๆ รวมท้ังวิชาการทหารและวิชาการเสริมสรางลักษณะผูนํา มีสื่อ    
การสอนใชประกอบการเรียนการสอน เพ่ือทําให นนร. เขาใจในบทเรียนอยางถองแทและรวดเร็ว 
๔. เปาหมาย 
 ครู อาจารย ไดใชระบบสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการถายทอดความรู 
และ นนร. ไดรับความรูความเขาใจในบทเรียนอยางถองแทและรวดเร็ว และ นนร. สามารถนํารูปแบบสื่อ   
การสอนไปประยุกตใชงานเม่ือจบออกไปรับราชการ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ๑ ต.ค.๕๕ ถึง ๑ ต.ค.๕๖ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะห พัฒนา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน เพ่ือจัดทําโครงการ
พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน 
 ๖.๒ พัฒนาบุคลากรโดยการจัดการฝกอบรม เพ่ือใหสามารถใชงาน ดูแลรักษา และปรนนิบัติ
บํารุงอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๓ จัดใหมีการสัมมนาโดยใหผูท่ีเก่ียวของกับระบบการใชสื่อการสอน วิเคราะหการใชระบบ 
สื่อการสอน ประเมินผลการใชท่ีผานมา เพ่ือหาขอบกพรองและขอเสนอแนะในการใชระบบสื่อการสอน 
 ๖.๔ จัดทําโครงการจัดหาสื่อการสอน โดยการศึกษาดูงานจากสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน
ตางๆ เพ่ือใหไดสื่อการสอนชนิดตางๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา 
๗. งบประมาณ : กทพ.รร.จปร. ประจําป ๒๕๕๖ (จํานวน ๖๒๐,๐๐๐ บาท) 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ใหสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. รับผิดชอบกํากับดูแลและติดตาม (๑๙) โครงการ
บริหารจัดการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นนร. มีความรูความเขาใจอยางถองแทและรวดเร็ว จากระบบสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและ
มีประสิทธิภาพ 
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(๒๐) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน ประกอบ แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณประกอบ      
การเรียนการสอน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา        
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา 
  สกศ.รร.จปร. จังหวัดนครนายก เปนหนวยข้ึนตรงของ รร.จปร. โดยยกฐานะจาก        
กองการศึกษา เม่ือ พ .ศ .๒๔๙๒ มาเปน สวนการศึกษา อยางท่ีปรากฏในปจจุบันเ ม่ือ พ .ศ .๒๕๒๑              
อันประกอบดวย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และภารกิจดังตอไปนี้ 
  ปรัชญา สกศ .ฯ ใชปรัชญาของ รร .จปร. ซ่ึงได อัญเชิญมาจากพระบรมราโชวาท             
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวตามตอนหนึ่งวา “ก็นายทหารนั้นจะไดมาจากไหนเลาก็ตองไดมา
จากโรงเรียนนายรอย คือพวกเจานี้เอง” 
  ปณิธาน สกศ.ฯ ไดรับพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ดังนี้ สวนการศึกษา มุงม่ันสรางเสริมใหนักเรียนนายรอย (นนร.) สามารถกาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ  
เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพบกผู อุทิศตนสราง
คุณประโยชนตอประเทศชาติ 
  วิสัยทัศน สกศ.ฯ คือ สราง นนร. ใหเขาสูสังคมแหงการเรียนรู ใหมีความสามารถในระดับ
สากล มีความเปนผูนําท่ีโดดเดน มีความรับผิดชอบท่ีสูงสงดวยคุณธรรม โดยสรางสภาพแวดลอมเพ่ือการเรียนรู
ดวยองคความรูและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทันสมัย 
  ภารกิจ สกศ.ฯ คือ สกศ.ฯ มีภารกิจในการใหการศึกษาวิทยาการข้ันอุดมศึกษา โดยมี    
ผอ.สกศ.รร.จปร. เปนผูบังคับบัญชา 
  การดําเนินงานตามภารกิจของ สกศ.ฯ ประกอบดวยหนวยข้ึนตรง ๑๑ กองวิชา ไดแก    
กองวิชาอักษรศาสตร กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร กองวิชาประวัติศาสตร กองวิชาเคมี กองวิชาฟสิกส 
กองวิชาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร กองวิชาวิทยาศาสตรและสิ่งแวดลอม กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล     
กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ กองวิชาวิศวกรรมโยธา และกองวิชาวิศวกรรมไฟฟา โดยมีคณะกรรมการ
อํานวยการดําเนินงานตามภารกิจ ซ่ึงประกอบดวย ผอ.สกศ.รร.จปร. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. ประธานสภา
อาจารยฯ ผอ.กองวิชา ฝายอํานวยการ และฝายกิจการพิเศษของ สกศ.ฯ อันมีหนาท่ีกําหนดนโยบาย  
อํานวยการ กํากับดูแล ใหการสนับสนุนและพัฒนาระบบคุณภาพใหดียิ่งข้ึน 
  แนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพของการศึกษา เริ่มเปนท่ีสนใจในวงการศึกษาของ  
ประเทศไทย ตั้ งแต  พ .ศ .๒๕๓๕ ครั้ งนั้น สกศ .ฯ ไดสงคณะผูแทนเขารวมประชุมสัมมนารวมกับ
ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือดําเนินการจัดตั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษาของชาติมาอยาง
ตอเนื่อง เม่ือ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๑  สกศ.ฯ ไดจัดการสัมมนาเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ 
นนร.” มีขอสรุปประการหนึ่งคือ ใหดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ นนร. ในสวนท่ีรับผิดชอบดูแล
โดย สกศ.ฯ ท้ังระบบ และมอบหมายใหสภาอาจารย สกศ.ฯ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ ตอมาเม่ือ ๖ 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑  สภาอาจารย สกศ.ฯ ไดจัดทําเอกสารแนะนําใหกองวิชาตางๆ จัดตั้งคณะกรรมการ
กํากับมาตรฐานการศึกษา โดยเนนการเรียนการสอนเปนสําคัญ ซ่ึงตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และเม่ือ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๓ คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
รร.จปร. ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ โดยใช ๙ องคประกอบคุณภาพการศึกษา
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ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ปจจุบันคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของ 
รร.จปร. ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๐ ไดกําหนดใหใช ๗ มาตรฐานการศึกษาแทนท่ีองคประกอบคุณภาพการศึกษาฯ เดิม 
ดังตอไปนี้ มาตรฐานดานคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค มาตรฐานดาน
การบริการวิชาการ มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มาตรฐานดานการพัฒนาหนวยงานและ
บุคลากร มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน และมาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ 
 ๒.๒ สาเหตุและความจําเปน 
  เพ่ือใหผลการดําเนินงานของระบบและการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สกศ.ฯ อันเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. เปนไปไดตามเปาหมายท่ีกําหนด
ไวในมาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมีคําอธิบายคือ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร ใหมี
ความทันสมัยสอดคลองความตองการของผูเรียนและสังคม การจัดการเรียนการสอนเนนคุณภาพผูเรียน โดยใช
เทคนิคการสอนและอุปกรณการสอนท่ีหลากหลาย การประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง เพ่ือใชประโยชน  
ในการพัฒนาผูเรียน การระดมทรัพยากรท้ังดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความ
สะดวก รวมท้ังความรวมมือจากแหลงตางๆ ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือใหการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
  ดังนั้น การจัดสรรงบดําเนินการและงบลงทุนเก่ียวกับการปรับปรุงอาคาร หองเรียน 
หองปฏิบัติการ ใหเพียงพอและสอดคลองกับคาเสื่อมราคาตอจํานวน นนร. เต็มเวลา เทียบเทาในปงบประมาณ
นั้น จึงมีความจําเปนท่ีไมสามารถละเลยได 
 ๒.๓ เพ่ือใหผลการดําเนินงานตามนโยบายคุณภาพการศึกษาของ สกศ.ฯ บรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายอยางมีคุณภาพ ตามรายละเอียดตอไปนี้ 
  ๒.๓.๑ ใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเปนเครื่องมือในการรักษา
มาตรฐานการศึกษาของ สกศ.ฯ 
  ๒.๓.๒ ใหมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
  ๒.๓.๓ ใหมีกลไกการตรวจสอบและประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๓.๔ ใหมีความรวมมือกับหนวยงานการศึกษาตางๆ ในกิจกรรมประกันคุณภาพ 
  ๒.๓.๕ ให นนร. มีความพึงพอใจตอคุณภาพของการสอนโดยอาจารย อาคาร หองเรียน 
และสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอน  
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสรางคุณภาพของการสอนโดยอาจารย อาคาร หองเรียน และสารสนเทศในการ
สนับสนุนการเรียนการสอน ใหอยูในระดับท่ีดีท่ีสุด อันจะมีผลทําให นนร. ท่ีผลิตไดมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดดวย 
 ๓.๒ ไดผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีความรูพ้ืนฐานทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ท่ีพอเพียงตอ
การพัฒนาชาติในอนาคต และการปฏิบัติหนาท่ีนายทหารสัญญาบัตร 
 ๓.๓ สงเสริมให นนร. มีคุณลักษณะความเปนผูนํา มีระเบียบวินัย รูแบบธรรมเนียมของกองทัพ 
 ๓.๔ สงเสริมให นนร. เปนสุภาพบุรุษและเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน หองเรียน โตะ เกาอ้ี กระดานไวทบอรด แสงสวาง เสียง 
อุณหภูมิ และสุขอนามัย ท่ีคุณภาพดีและใหเพียงพอตอจํานวน นนร. ท่ีใชงาน 
 ๔.๒ ซอมบํารุงระบบไฟฟาสองสวางใหพรอมใชงานและไดมาตรฐานของสภาวิศวกร 
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 ๔.๓ ซอมบํารุงระบบปรับอากาศและถายเทอากาศใหพรอมใชงานและไดมาตรฐานของสภา
วิศวกร 
 ๔.๔ ซอมบํารุงระบบขยายเสียงและระบบปองกันเสียงรบกวนจากภายนอก ใหพรอมใชงานและ
ไดมาตรฐานของสภาวิศวกร 
 ๔.๕ สรางระบบปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอท่ีอาจจะเกิดไดในหองเรียน
ระบบปด เชน โรคติดตอในระบบทางเดินหายใจ และโรคติดตอจากการสัมผัสทางกายภาพกับเชื้อโรค 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ๑ ต.ค.๕๕ ถึง ๑ ต.ค.๕๖ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ศึกษาพฤติกรรมการใชงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน หองเรียน โตะ เกาอ้ี แสงสวาง เสียง 
กระดานไวทบอรด อุณหภูมิ และสุขอนามัย จากกลุม นนร. ตัวอยาง 
 ๖.๒ เก็บขอมูล 
  ๖.๒.๑ การศึกษาเอกสารงานวิจัยดานการยศาสตร (Ergonomics) และพฤติกรรมของ
มนุษย รวมท้ังรวบรวมขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
  ๖.๒.๒ สุมเก็บตัวอยางความคิดเห็นของ นนร. เรื่องการใชงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู    
ในหองเรียน โดยอาศัยแบบสอบถามหรือการซักถามโดยตรง 
 ๖.๓ การวิเคราะหผลขอมูล เปนการวิเคราะหความตองการของ นนร. ท้ังทางดานกายภาพและ
จินตภาพตอการใชงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน หองเรียน โตะ เกาอ้ี กระดานไวทบอรด แสงสวาง เสียง 
อุณหภูมิ และสุขอนามัย 
 ๖.๔ สรุปผลการวิเคราะหขอมูล ดําเนินการการปรับปรุงและพัฒนาหองเรียน และเขียนรายงาน
โครงการ 
๗. งบประมาณ : กทพ.รร.จปร. ประจําป ๒๕๕๖ (จํานวน ๑,๕๕๒,๐๐๐ บาท) 
๘. การติดตามประเมินผล 
 - 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ทราบถึงพฤติกรรมการใชงานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน หองเรียน โตะ เกาอ้ี แสงสวาง 
เสียง กระดานไวทบอรด อุณหภูมิ และสุขอนามัยของ นนร. 
 ๙.๒ ไดขอมูลท่ีจําเปนในการแสวงหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต นนร. ใหสามารถ 
กาวสูความเปนเลิศทางวิชาการ เพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเปนนายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพบกผูอุทิศตนสรางคุณประโยชนตอประเทศชาติ 
 ๙.๓ เพ่ือใหผลการดําเนินงานของระบบและการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สกศ.ฯ อันเปนสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. บรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว
ในมาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
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(๒๑) โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ประกอบ แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สก
ศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวล.สกศ.รร.จปร.  
๒. หลักการและเหตุผล 
 เครื่องมือและสิ่งอุปกรณของหนวยตางๆ ท่ีมีอยู เพ่ือใชในการประกอบการเรียนการสอน ลวนมี
มูลคาและความสําคัญตอการจัดการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. ท้ังสิ้น และมีโอกาสท่ีจะชํารุดเสียหายได หากขาด
การเอาใจใสของผูรับผิดชอบ จําเปนท่ีผูรับผิดชอบจะตองมีการปรนนิบัติบํารุงสิ่งอุปกรณท้ังกอนการใชงานและ
หลังการใช จึงจะรักษาใหสิ่งอุปกรณตางๆ ใหดํารงอยูในสภาพท่ีสมบูรณ มีอายุการใชงานท่ียาวนาน ไมชํารุด
เสียหายกอนเวลาอันควร ดังนั้น เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเครื่องมือและสิ่งอุปกรณในหนวยของตน จึงตองมีความรู
ความชํานาญ ในการใช การเก็บรักษา และปรนนิบัติบํารุง และดําเนินการตามภาระงานของตนอยางถูกวิธี   
ไดตลอดเวลา 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ สงเสริมใหกําลังพลของ สกศ.รร.จปร. ซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ ไดมี
ความรู ความสามารถ ท่ีจะทําการปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือและสิ่งอุปกรณไดดวยตนเอง 
 ๓.๒ การเผยแพรองคความรู เ ก่ียวกับการปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ ใหแก
ผูเก่ียวของและผูท่ีสนใจท่ัวไป 
๔. เปาหมาย 
 สกศ.รร.จปร. มีกําลังพลท่ีมีความรู ความชํานาญ เก่ียวกับการใชและการปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือ 
และอุปกรณแตละชนิด/ประเภท หากนําองคความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคลมากระจายออกเชิงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหแกบุคคลอ่ืน จะเกิดประโยชนแก สกศ.รร.จปร. อยางยิ่ง 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ใหแตละหนวยงานเปดหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือการฝกอบรมเก่ียวกับการเก็บรักษาและการ
ปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ ใหแกกําลังพลของ สกศ.รร.จปร. และผูสนในท่ัวไป 
 ๖.๒ สนับสนุนและสงเสริมใหกําลังพลทุกระดับ ไดมีโอกาสไปรับการฝกอบรมเก่ียวกับการ
ปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ ท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอน  ณ  สถาบันภายนอก ท้ังของราชการ 
และเอกชน เพ่ือใหมีความรูและทักษะในการใชงานการปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือและอุปกรณ และสามารถนํา
องคความรูท่ีได มาขยายผลใหแกผูอ่ืนตอไป 
 ๖.๓ การนําองคความรูเขาสูกระบวนการจัดการความรูของ รร.จปร. 
 ๖.๔ สนับสนุนและสงเสริม ใหกําลังพลท่ีมีความรู ความชํานาญ ในวิชาชีพเก่ียวกับการใช     
การปรนนิบัติบํารุงเครื่องมือและสิ่งอุปกรณ มีรายไดพิเศษดวยการจัดตั้งสถานรับบริการซอมแกไขเครื่องมือ
และอุปกรณท่ีชํารุด ใหแกกําลังพลของ รร.จปร. หรือบุคคลท่ัวไป นอกเวลาราชการ เชน การรับซอมแกไข
เครื่องใชไฟฟา เครื่องปรับอากาศ รถยนต รถจักรยานยนต คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ ชางเหล็ก ชางไม   
ชางปูน เปนตน โดยคิดคาบริการในราคายอมเยาว 
๗. งบประมาณ : ใชงบประมาณของทางราชการตามเกณฑการใชจายจริง 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ การสังเกตเครื่องมือและอุปกรณของ นขต.สกศ.ฯ ท่ีชํารุด งดการใชงานมีจํานวนนอยลง 
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 ๘.๒ การสังเกต นขต.สกศ.ฯ มีการรายงานหรือการขอใชงบประมาณเพ่ือการซอม แกไข 
เครื่องมือและอุปกรณในความรับผิดชอบของตนนอยลง 
 ๘.๓ การประเมินผลจากกําลังพลของ สกศ.ฯ และบุคคลท่ัวไป โดยใชแบบสอบถาม ในกรณี
ตางๆ เชน ภายหลักการฝกอบรม การใชบริการขอมูลจากเว็บไซดของ รร.จปร. เก่ียวกับการจัดการความรู 
ความพึงพอใจในการใช การรับบริการซอมแซมอุปกรณตางๆ จากสถานบริการของ สกศ.ฯ ท่ีตั้งข้ึน เปนตน 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ลดปริมาณของเครื่องมือและสิ่งอุปกรณประกอบการเรียนการสอนท่ีชํารุด ใหนอยลง 
 ๙.๒ ลดปริมาณงานของเจาหนาท่ี สกศ.รร.จปร. และ สบร.รร.จปร. ในการซอมแซม แกไข
เครื่องมือและอุปกรณจาก นขต.สกศ.รร.จปร. 
 ๙.๓ กําลังพลมีรายไดพิเศษเพ่ิมข้ึน จากการใหบริการซอมแซม แกไข เครื่องมือและอุปกรณ    
ท่ีชํารุด 
 ๙.๔ การใชงบประมาณของทางราชการเพ่ือการซอมแซมเครื่องมือและอุปกรณของ นขต.สกศ.ฯ 
ลดลง 
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(๒๑) โครงการพัฒนาบุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ประกอบ แผนงานการพัฒนาบุคลากรสําหรับ
ปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สก
ศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวค.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สกศ.รร.จปร. เปนหนวยงานดานการศึกษาของ รร.จปร. ท่ีมีอุปกรณ เครื่องมือ สิ่งกอสราง ท้ังท่ี
ถาวรและไมถาวรอยูมาก การไดรับงบประมาณในการจัดซ้ือเพ่ือทดแทนหรือซอมแซมจากงบประมาณประจําป
มีจํากัด ดังนั้น การปรนนิบัติบํารุง สป. ท่ีมีดังกลาว ใหไดใชประโยชนอยางคุมคาจึงเปน สิ่งสําคัญประการหนึ่ง 
คือการพัฒนาใหกําลังพลในสายปฏิบัติการมีความรู ความเขาใจ ในการปรนนิบัติบํารุง สป. เพ่ือใหสามารถ    
ใชงานไดนาน เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณของ ทบ. 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือปลูกฝง อบรม บุคลากรในหนวยใหมีความรูในการปรนนิบัติบํารุง สป.ตางๆ 
 ๓.๒ เพ่ือประหยัดงบประมาณในการจัดซ้ือมาทดแทนประจําป 
 ๓.๓ เพ่ือใหบุคลากรในหนวยมีจิตสํานึกในการรักษา การปรนนิบัติบํารุง สป. และมีความม่ันใจ
ใน สป.ประจําตัวตางๆ 
๔. เปาหมาย 
 เพ่ือจัดการฝก/อบรมใหบุคลากรสายปฏิบัติการใน สกศ.ฯ รูจักการปรนนิบัติบํารุง สป.ตางๆ   
ตามสายงานท่ีรับผิดชอบ โดยบุคลากรสายปฏิบัติการตองผานการฝก/อบรมในการเพ่ิมสมรรถนะของตนเอง 
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ระหวาง พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สงบุคลากรไปอบรมตามหนวยตางๆ ท่ีมีความรู และชํานาญในการปรนนิบัติบํารุง สป.  
โดยขออนุมัติจาก ทบ. 
 ๖.๒ จัดการฝก/อบรมเชิงปฏิบัติการภายใน สกศ.ฯ เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนประสบการณ โดยการ
เชิญวิทยากรมาบรรยายและสาธิตการปฏิบัติ 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 การติดตามผลจากการท่ีสงบุคลากรไปอบรมตามหนวยตางๆ และผลของการจัดการฝก/อบรม 
เชิงปฏิบัติการภายใน สกศ.ฯ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรของ สกศ.ฯ รูจักและเขาใจวิธีการปรนนิบัติบํารุง สป. ตามสายงานรับผิดชอบไดอยาง
ถูกตอง สามารถเรียนรูวิธีการปรนนิบัติบํารุง สป. ในสายงานอ่ืนเพ่ิมเติม รวมถึงบุคลากรในหนวยมีจิตสํานึก  
ในการรักษา การปรนนิบัติบํารุง สป. และมีความม่ันใจในสมรรถนะของ สป. ท่ีมีอยู 
 
 
 
 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๘๓ ของ ๑๗๐ หนา 

กลยุทธท่ี ๖ พัฒนาขีดความสามารถดานสงกําลังบํารุง 
(๒๒) โครงการปรับปรุงอาคารส่ิงปลูกสราง ส่ิงอํานวยความสะดวก สกศ.รร.จปร. ประกอบ แผนงานการ
ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวย.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สกศ.รร.จปร. มีอาคารเรียน อาคารสํานักงาน อาคารปฏิบัติการ หอประชุม ตลอดจนสิ่งอุปกรณ  
สิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร ซ่ึงลวนกอสรางและใชงานมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๙ ถึงปจจุบัน มีอายุการ 
ใชงาน ๒๕ ป ทําใหมีความชํารุด ทรุดโทรม เสื่อมสภาพ ตามอายุการใชงานมานาน ตองใชงบประมาณในการ
ดูแลซอมแซมแตละปเปนจํานวนมาก จึงควรไดรับการซอมปรับปรุงใหกับสูสภาพเดิม 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหสถานท่ีราชการใน สกศ.ฯ ท่ีประกอบดวย อาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคาร
ปฏิบัติการ หอประชุม ท่ีอยูในสภาพชํารุด เนื่องจากใชราชการมาเปนเวลานาน ไดรับการซอมปรับปรุงใหอยูใน
สภาพท่ีมีความสมบูรณและใชประโยชนได 
 ๓.๒ เพ่ือใหอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ หอประชุม มีสิ่งอุปกรณและสิ่ง
อํานวยความสะดวกอยางเพียงพอตามความจําเปน โดยสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในการท่ีจะพัฒนา 
ขีดความสามารถในการฝกศึกษาใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน 
 ๓.๓ เพ่ือใหขาราชการใน สกศ.ฯ ตลอดจน นนร. มีสถานท่ีทํางานท่ีมีสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศดี ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน อันจะทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน 
๔. เปาหมาย 
 อาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารปฏิบัติการ และหอประชุม รวมท้ังสิ่งอุปกรณ สิ่งอํานวย
ความสะดวกประจําอาคาร 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๖ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สํารวจและจัดทําประมาณการความตองการงบประมาณซอมปรับปรุงอาคารสถานท่ี     
ของทางราชการตามเปาหมาย 
 ๖.๒ จัดทํารายละเอียดประกอบการเสนอโครงการตามแผนงาน โครงการวงรอบปงบประมาณ 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
 ๖.๓ เสนอโครงการให ทบ. - กห. พิจารณาอนุมัติโครงการ สนับสนุนงบประมาณ 
 ๖.๔ หนวยดําเนินกรรมวิธีจัดซ้ือ/จัดจาง ใหเปนไปตามระเบียบและคําสั่งท่ีเก่ียวของ 
๗. งบประมาณ : ๖๔,๗๔๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 
 ๗.๑ โครงการซอมแซมปรับปรุงหองน้ํา - หองสวม หอประชุม สกศ.ฯ วงเงิน ๒,๗๑๔,๕๕๕ บาท 
(งบประมาณอนุมัติแลว) 
 ๗.๒ โครงการซอมแซมปรับปรุงหองน้ํา - หองสุขา ประจําอาคารเรียน ก.๑ ก.๓ ก.๔ ข.๑ และ 
ข.๒ วงเงิน ๕,๕๙๒,๕๐๐ บาท (งบประมาณอนุมัติแลว) 
 ๗.๓ โครงการซอมแซมปรับปรุงหองน้ํา - หองสุขา ประจํากองวิชาใน สกศ .ฯ วงเงิน 
๕๖,๔๓๔,๙๔๕ บาท (รายละเอียดโครงการอยูท่ีแผนกโครงการงบประมาณ สกศ.ฯ) 
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๘. การติดตามประเมินผล 
 ดําเนินการโดย สกศ.ฯ ตามหวงเวลาท่ีกําหนด 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นนร. กําลังพลชั้นผูนอย นายทหารสัญญาบัตรของ รร.จปร. มีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึนและ ทบ. 
ประหยัดงบประมาณการซอมแซมอาคาร สถานท่ี 
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(๒๓) โครงการปรับปรุงบานพักนายทหาร สกศ.รร.จปร. ประกอบ แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสราง 
สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ 
แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวย.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สกศ.รร.จปร. มีอาคารเรียน อาคารสํานักงาน อาคารปฏิบัติการ หอประชุม ตลอดจนสิ่งอุปกรณ  
สิ่งอํานวยความสะดวกประจําอาคาร ซ่ึงลวนกอสรางและใชงานมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๙ ถึงปจจุบัน มีอายุการ 
ใชงาน ๒๕ ป ทําใหมีความชํารุด ทรุดโทรม เสื่อมสภาพ ตามอายุการใชงานมานาน ตองใชงบประมาณในการ
ดูแลซอมแซมแตละปเปนจํานวนมาก จึงควรไดรับการซอมปรับปรุงใหกับสูสภาพเดิม 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหอาคารบานพักนายทหารสัญญาบัตร ไดแก บาน เอ, บาน บี, บาน ซี และแฟลต อี 
ในสวนของ สกศ.ฯ ท่ีอยูในสภาพชํารุด เนื่องจากใชมาเปนเวลานาน ไดรับการซอมปรับปรุงใหอยูในสภาพท่ีดี  
มีความเหมาะสมและใชประโยชนได 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาและสรางขวัญและกําลังใจแกนายทหารสัญญาบัตร รร.จปร. ใหมีคุณภาพชีวิต 
สภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
๔. เปาหมาย 
 บานพักนายทหารสัญญาบัตร สกศ.ฯ ไดแก บาน เอ, บาน บ,ี บาน ซี และแฟลต อี 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สํารวจและประสานงานกับ สบร.ฯ ในการจัดทําประมาณการความตองการงบประมาณ
ซอมปรับปรุงอาคารบานพักนายทหารของ สกศ.ฯ ท่ีชํารุด เสนอ รร.จปร. เพ่ือดําเนินการตอไป 
 ๖.๒ ติดตามผลการขออนุมัติแผนจัดหาของ รร.จปร. ไปยัง ทบ. (ผาน กบ.ทบ.) และ สปช.ทบ. 
ในเรื่องการพิจารณาสั่งจายงบประมาณ 
 ๖.๓ ติดตามผลการดําเนินกรรมวิธีจัดซ้ือ/จัดจางของ รร.จปร. เพ่ือประสานการจัดซอมบํารุง  
แกบานท่ีไดรับการอนุมัติใหซอมปรับปรุง 
๗. งบประมาณ : รร.จปร. 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ดําเนินการโดย กกบ.สกศ.รร.จปร. ตามหวงเวลาท่ีกําหนด 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นายทหารสัญญาบัตรของ สกศ.ฯ มีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน และ ทบ. ประหยัดงบประมาณ  
การซอมแซมอาคาร สถานท่ี 
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(๒๔) โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สกศ.รร.จปร. ประกอบ แผนงานการปรับปรุงอาคารสิ่งปลูก
สราง สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ 
ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวย.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สกศ.รร.จปร. มีระบบเมนไฟฟาและระบบทอจายน้ําประปา ซ่ึงลวนแตกอสรางและใชงานมาตั้งแต
ป พ.ศ.๒๕๒๙ ถึงปจจุบัน มีอายุการใชงานกวา ๒๕ ป จึงเกิดการชํารุด ทรุดโทรม เสื่อมสภาพ ตามอายุการ   
ใชงานท่ียาวนาน จําเปนตองใชงบประมาณในการดูแลและซอมแซมในแตละปเปนจํานวนมาก จึงควรไดรับการ
ซอมปรับปรุงใหไดมาตรฐาน โดย ทบ. มีแผนจะโอนระบบสาธารณูปโภคใหกับ กฟภ. และ กปภ. รับผิดชอบ
ดําเนินการตอไป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหระบบสงจายกระแสไฟฟาภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สกศ.ฯ ท่ีชํารุดเสื่อมสภาพ 
เนื่องจากใชงานมาเปนเวลานาน ไดรับการปรับปรุงใหสามารถใชงานไดปกติและเปนไปตามมาตรฐาน กฟภ. 
 ๓.๒ เพ่ือใหระบบประปาภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สกศ.ฯ อันไดแก ระบบจายน้ําประปา      
ท่ีชํารุดผุกรอนไปตามสภาพการใชงาน สามารถใชงานไดตามปกติและเปนไปตามมาตรฐาน กปภ. 
 ๓.๓ เพ่ือลดภาระหนี้คาไฟฟาและคาใชจายในการบํารุงรักษาและคาซอมแซมระบบไฟฟาตางๆ 
เพ่ือนําเงินงบประมาณไปใชในรายการอ่ืนท่ีมีความจําเปน 
 ๓.๔ เพ่ือเปนการประหยัดงบประมาณของ รร.จปร. ในการซอมปรับปรุงระบบทอจายน้ําประปา
และลดคาใชจายจากการท่ีน้ําประปารั่วไหลออกจากระบบทอท่ีชํารุด 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ ระบบสงจายไฟฟาประกอบดวย หมอแปลงไฟฟา เสาไฟฟา สายไฟฟา และอุปกรณ        
ในระบบสงจายกระแสไฟฟาภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สกศ.ฯ 
 ๔.๒ ระบบประปาภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สกศ.ฯ อันไดแก ระบบสงจายน้ําประปา 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สํารวจและจัดทําประมาณการปรับปรุงระบบไฟฟาและประปา ใหเปนไปตามมาตรฐานของ 
กฟภ. และมาตรฐานของ กปภ. 
 ๖.๒ เสนอความตองการงบประมาณปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให รร.จปร. ตรวจสอบและให
ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 ๖.๓ ขออนุมัติความตองการและแผนจัดหางานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของ สกศ.ฯ ไปยัง 
รร.จปร. 
 ๖.๔ หนวยดําเนินกรรมวิธีจัดซ้ือ/จัดจาง ใหเปนไปตามระเบียบและคําสั่งท่ีเก่ียวของเม่ือ 
รร.จปร. อนุมัติ 
๗. งบประมาณ : จากการประมาณการของ กฟภ. และ กปภ. 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ดําเนินการโดย สกศ.รร.จปร. ตามหวงเวลาท่ีกําหนด 
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๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นนร. กําลังพลชั้นผูนอย นายทหารสัญญาบัตรของ สกศ.ฯ มีมาตรฐานความเปนอยูและสภาพ 
การทํางาน ตลอดจนการเรียนการสอนท่ีดีข้ึน อีกท้ัง รร.จปร. สามารถประหยัดงบประมาณการซอมแซมระบบ
สาธารณูปโภคตอไปได 
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กลยุทธท่ี ๗ พัฒนาขีดความสามารถดานกําลังพล 
(๒๕) โครงการสงเสริมใหกําลังพลมีความตั้งใจในการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ประกอบ 
แผนงานการนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับชั้นยศมาเปนสวนประกอบการพิจารณาใหความดี
ความชอบและความกาวหนาในการรับราชการ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ 
แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กฟส.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมใหกําลังพลของหนวยไดเขารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ           
เปนนโยบายของ ทบ. เพ่ือใหกําลังพลมีความรูเพ่ิมเติมในตําแหนงหนาท่ี มีความเจริญกาวหนาในอาชีพ       
รับราชการ สามารถเลื่อนข้ันและไดรับประโยชนตามสิทธิหนาท่ีกําลังพล ซ่ึงเปนนโยบายดานกําลังพลของ 
กองทัพท่ีมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมใหกําลังพลมีความตั้งใจในการเขารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง
รับราชการ ไดเห็นถึงประโยชนของความตั้งใจในการศึกษาฯ ท่ีจะไดรับ ท้ังตอตนเอง ครอบครัว และหนวย   
สกศ.ฯ จึงกําหนดใหมีโครงการสงเสริมใหกําลังพลมีความตั้งใจในการเขารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง  
รับราชการ เพ่ือนําผลจากการเขารับการศึกษาของกําลังพล สกศ.ฯ มาสงเสริมความกาวหนาในการรับราชการ
ตอไป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสงเสริมใหกําลังพล สกศ.ฯ มีความตั้งใจในการเขารับการศึกษาหลักสูตรตามแนวทาง
รับราชการ 
 ๓.๒ เพ่ือศึกษาและกําหนดแนวทางการนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับชั้นยศ 
มาเปนสวนประกอบการพิจารณาใหความดีความชอบ และความกาวหนาในการรับราชการ 
๔. เปาหมาย 
 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๙  สกศ.ฯ มีแนวทางชัดเจนในการนําผลการศึกษาหลักสูตร     
ตามแนวทางรับราชการทุกระดับชั้นยศ มาเปนสวนประกอบการพิจารณาใหความดีความชอบ และ 
ความกาวหนาในการรับราชการไดอยางเปนรูปธรรม 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ในปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
  ๖.๑.๑ สกศ.ฯ จัดทําฐานขอมูลป ๒๕๕๕ โดยใหลําดับความเรงดวนกับหลักสูตรตาม  
แนวทางการรับราชการกอน มีการบันทึกรายละเอียดของผูรับการศึกษาและผลการศึกษาลงในระบบ
สารสนเทศ และนําผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับชั้นยศมาเปนสวนประกอบการพิจารณา     
ใหความดีความชอบ และความกาวหนาในการรับราชการ 
  ๖.๑.๒ ศึกษาและแกไขขอกําหนด กฎระเบียบตางๆ ท่ีอาจขัดตอแนวทางการดําเนินการ
ตามโครงการ โดยการสัมมนาในระดับตางๆ เพ่ือหาแนวทางท่ีชัดเจนรวมกัน และนําขอสรุปไปกําหนดเปน
นโยบายดานกําลังพลในระดับ สกศ.ฯ 
 ๖.๒ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๖ เปนตนไป ดําเนินการปรับปรุงแนวทางการดําเนินการตามขอ  
๖.๑.๑ และ ๖.๑.๒ และมีการประเมินการดําเนินการโครงการอยางสมํ่าเสมอเปนรายป 
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หวงเวลาท่ีเหมาะสม 

หวงเวลาท่ีเหมาะสม 

 รายละเอียดการดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๕ 
การดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. รวบรวมขอมูลกําลังพลท่ีตองการ 
    เขารับการศึกษาตามแนวทางรบั 
    ราชการ (ทุกระดับ) บันทึกขอมูล 
    ลงในระบบสารสนเทศ 

            

๒. อบรม/ช้ีแจง/ใหขอเสนอแนะ/ 
    คําแนะนํา ในการรับการศึกษา   
    ท้ังโดย สกศ.รร.จปร. และ/หรอื 
    เชิญเหลา/สายวิทยาการรวม   
    จัดปละ ๒ - ๓ ครั้ง ในหวงท่ี 
    เหมาะสม 

            

๓. สัมมนา ศึกษา  และแกไข 
   ขอกําหนด กฎระเบียบตางๆ  
   ท่ีอาจขัดตอแนวทางการ 
   ดําเนินการตามโครงการศึกษา 

            

๔. สรปุ ประเมินผล การดําเนินการ 
    ตามโครงการ 

            

 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 สกศ.ฯ นําผลขอมูลการบันทึกมาใชประโยชนประกอบการพิจารณาใหความดีความชอบ และ 
ความกาวหนาในการรับราชการ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 กําลังพล สกศ.ฯ มีความตั้งใจในการเขารับการศึกษามากข้ึน และจะเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานตอไป รวมท้ังเปนขวัญกําลังใจใหกําลังพลท่ีตั้งใจศึกษาเลาเรียน 
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(๒๖) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว ประกอบ แผนงานการพัฒนาและเสริมสราง
คุณภาพชีวิตกําลังพล ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา    
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กฟส.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาคุณภาพกําลังพลและครอบครัว ตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหารของ ทบ. ประจําป ๒๕๕๕ โดยใหการตรวจพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนหลัก 
ดังนั้น สกศ.รร.จปร. พิจารณาแลวเห็นวา ควรดําเนินการตรวจสอบและกํากับดูแลท่ีพักอาศัยของกําลังพล 
อาคารสํานักงานในความรับผิดชอบ ใหสะอาดและมีความเปนระเบียบเรียบรอยตลอดเวลา กํากับดูแลการ  
แตงกายของผูใตบังคับบัญชาใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยเม่ืออยูในสถานท่ีราชการ เนนย้ํากําลังพลให   
ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ตรวจสอบดูแลการท้ิงสิ่งปฏิกูลและแหลงน้ําทวมขัง เพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะ 
เชื้อโรค และจัดแสดงโทษของการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และการใชยาเสพติดใหโทษ เพ่ือใหกําลังพลเขาใจถึงโทษท่ีมี
ตอสุขภาพรางกาย 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตกําลังพลและครอบครัว ในดานการสรางเสริมสุขภาพของ 
สกศ.ฯ จึงกําหนดใหมีโครงการ “สุขภาพพลานามัยแข็งแรง จิตใจแจมใส หางไกลยาเสพติด” ข้ึน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของกําลังพลและครอบครัวของหนวยใหมีสุขภาพท่ีดีตอไป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหกําลังพลและครอบครัว มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงในการออกกําลังกายอยางมี
ความสุข ถูกวิธี และสมํ่าเสมอ โดยใชสนามกีฬาของหนวย 
 ๓.๒ เพ่ือเชิญชวนใหกําลังพลและครอบครัว มารวมกันออกกําลังกายโดยพรอมเพียงกันเพ่ือ
สุขภาพท่ีดี 
 ๓.๓ เพ่ือใหกําลังพลและครอบครัวทราบถึงโทษของการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การใชยาเสพติดใหโทษ 
และใหกําลังพลเขาใจถึงโทษท่ีมีตอสุขภาพรางกาย 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ กําลังพลและครอบครัวท่ีเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
รอยละ ๘๐ 
 ๔.๒ กําลังพลของหนวยมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย รอยละ ๘๐ 
 ๔.๓ กําลังพลและครอบครัวท่ีเขารวมกิจกรรมการออกกําลังกาย มีความรู ความเขาใจ ถึงโทษ
ของการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการใชยาเสพติดใหโทษ รอยละ ๘๐ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ เตรียมการประสานงานสวนท่ีเก่ียวของ และขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 
 ๖.๒ ทํากิจกรรมตามหวงเวลาท่ีกําหนด 
 ๖.๓ ติดตาม ประเมินผลโครงการ 
 ๖.๔ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
 ๖.๕ หวงระยะเวลาดําเนินการ 
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การดําเนินการ ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
๑. ขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผน             
๒. ประสานงานสวนท่ีเก่ียวของ             
๓. ทํากิจกรรมตามหวงเวลาท่ีกําหนด             
๔. ติดตามประเมินผลโครงการ             
๕. รายงานผลการดําเนินกิจกรรม             
 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ จํานวน ๖๘,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๗.๑ การจัดแสดงนิทรรศการโทษของการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา และการใชยาเสพติดใหโทษ 
๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.๒ คาจางผูนําการออกกําลังกาย ๓,๐๐๐ บาท 
 ๗.๓ คาจัดเตรียมสถานท่ีในการออกกําลังกาย ๖,๐๐๐ บาท 
 ๗.๔ คาติดตอประสานงาน ๕,๐๐๐ บาท 
 ๗.๕ คาดําเนินการทําแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลโครงการ ๔,๐๐๐.- บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ การสังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 
 ๘.๒ การประเมินผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ กําลังพลและครอบครัวท่ีเขารวมกิจกรรมออกกําลังกาย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
 ๙.๒ กําลังพลและครอบครัวท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตและสังคม จากการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และการใชยาเสพติดใหโทษ 
 ๙.๓ กําลังพลของหนวยเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชนท่ัวไป มีคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีด ี    
จากการออกกําลังกายและจากการงดการสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา และไมใชยาเสพติดใหโทษ 
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กลยุทธท่ี ๘ พัฒนาขีดความสามารถดานกิจการพลเรือน 
(๒๗) โครงการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ ภัยแลง และอุทกภัย ประกอบ แผนงานกิจการพล
เรือน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวย.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของ รร.จปร. ใหหนวยทหารสนับสนุนและชวยเหลือประชาชนในการปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัยอยางเต็มขีดความสามารถ โดยพัฒนาศักยภาพท้ังดานกําลังพลและยุทโธปกรณของหนวย 
ใหมีความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ตั้งแตในยามปกติ 
และสามารถท่ีจะปฏิบัติในทันทีท่ีเกิดภัยพิบัติอยางเต็มขีดความสามารถ รวมท้ังบูรณาการการวางแผน 
และประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเฝาระวัง      
ติดตามสถานการณและประสานแลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่อง จึงจัดทําโครงการ 
ชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ ภัยแลง และอุทกภัยข้ึน เพ่ือสรางความเชื่อ ความศรัทธา ใหกับ
ประชาชนท่ีมีตอหนวยทหารในการดําเนินโครงการดังกลาว 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเตรียมความพรอมในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
 ๓.๒ เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติโดยเรงดวน 
 ๓.๓ เพ่ือฟนฟูบริเวณพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติ กอใหเกิดผลตอการปฏิบัติการจิตวิทยาและ
ประชาสัมพันธ 
๔. เปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ี จว.น.ย. และ จว.ใกลเคียง 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ เสนอโครงการ 
 ๖.๒ ขออนุมัติโครงการ 
 ๖.๓ จัดตั้งศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สกศ.รร.จปร. (ศบภ.สกศ.รร.จปร.) 
 ๖.๔ จัดทําแผนเผชิญเหตุ การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
 ๖.๕ ฝกซอมแผนเผชิญเหตุ การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ รวมกับ รร .จปร . 
ปภ.จว.น.ย. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๖.๖ ติดตามสถานการณภัยพิบัติและใหการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติดวย 
ความรวดเร็ว 
 ๖.๗ จัดตั้งศูนยชวยเหลือประชาชน สกศ.รร.จปร. ตามพระราชดําริ ใหกับประชาชนท่ีประสบ
ภัยพิบัติไดพักอาศัยเปนการเรงดวน 
 ๖.๘ รายงานผลการดําเนินโครงการฯ ให รร.จปร. ทราบ 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจาก รร.จปร. 
๘. การติดตามประเมินผล 
 จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนตอการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
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๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ หนวยมีความพรอมท้ังดานกําลังพล ยุทโธปกรณ และสถานท่ีในการชวยเหลือประชาชน 
ท่ีประสบภัยพิบัติ 
 ๙.๒ ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติไดรับการชวยเหลือโดยรวดเร็วและทันเวลา 
 ๙.๓ เสริมสรางภาพลักษณใหกับหนวย และไดรับความเชื่อม่ัน ความศรัทธา จากประชาชน 
เพ่ิมมากข้ึน 
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กลยุทธท่ี ๙ การสรางคานิยมและทัศนคติท่ีดีตอองคกร 
(๒๘) โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบ แผนงานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบ ผนวก ค 
กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กฟส.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 รร.จปร. เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ ทบ. ท่ีใหการศึกษาและมุงสราง นนร. ใหมี
ความจงรักภักดีตอชาติและราชบัลลังก มีเกียรติ มีวินัย มีความกลาหาญ มีอุดมการณ และความเสียสละ        
มีวิสัยทัศนกวางไกล มีจิตใจใฝรู ทันโลก ทันเหตุการณ ไดดุลยภาพระหวางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ศิลปศาสตร 
คุณธรรมและจริยธรรม มีความสามารถในการเปนผูนําทหารระดับหมวด ในการท่ี รร.จปร. จะทําภารกิจ       
ท่ีกลาวมานี้ใหสําเร็จโดยสมบรูณ จะตองมีกําลังพลทุกๆ หนวยงาน ใน รร.จปร. ชวยกันทํางานอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ดวยความมุงม่ัน เสียสละ และมีอุดมการณ ใน สกศ.รร.จปร. ไดตระหนักถึงภารกิจนี้มาโดย
ตลอด จึงไดจัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเปนการเสริมสรางคานิยมและทัศนคติท่ีดีขององคกร 
แบงออก เปน ๙ ดานดังนี้ 
 ๑) ดานการสงเสริมความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย 
 ๒) ดานการสงเสริมความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมไทย 
 ๓) ดานการสงเสริมความเขาใจและยึดม่ันในแบบธรรมเนียมทหาร 
 ๔) ดานการสงเสริมความเขาใจและศรัทธาในสถาบันศาสนา 
 ๕) ดานการสรางระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม 
 ๖) ดานการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 ๗) ดานการแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอ่ืน 
 ๘) ดานการสรางศรัทธาและเทิดเกียรติตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 ๙) ดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 ท่ีผานมา หนวยไดดําเนินงานท่ีเก่ียวของดานอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรม รวมถึง
ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ไดแก กิจกรรมทําบุญ  
ปใหม สกศ.ฯ โครงการสืบสานประเพณีทําบุญปใหมของกองวิชา โครงการทัศนศึกษาโครงการสวนพระองค
และพระบรมมหาราชวัง โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย โครงการเสริมวัฒนธรรมพ้ืนบาน 4 ภาค            
ชวง นนร. ดูงาน โครงการทัศนศึกษาพิพิธภัณฑพระตําหนักบานสวนปทุม กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ การจัดทอดกฐินประจําป การทอดผาปาสามัคคี การจัดกิจกรรมการเวียนเทียนในวัน
สําคัญของพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา กิจกรรมธรรมบรรยาย ซ่ึงการดําเนินการ
ดังกลาว เปนการปลูกฝงและสรางเสริมให นนร. และกําลังพล มีคานิยมและทัศนคติท่ีดีขององคกร ตลอดจน
ความรู ใหความสําคัญวันสําคัญทางพุทธศาสนา เพ่ือรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของไทยใหมีความยั่งยืนคงอยู
กับประเทศชาติตอไป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ืออนุรักษ สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม อันเปนมรดกอันล้ําคาและ
เอกลักษณของชาติ 
 ๓.๒ รณรงคและปลูกฝงให นนร. และกําลังพลของ สกศ.ฯ ตระหนักในคุณคาและความสําคัญ
แหงสุนทรียภาพดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีความภูมิใจในการประพฤติตามแบบแผน
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
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 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางพัฒนาบุคลิกภาพความเปนผูนํา มีคุณธรรมและจริยธรรมแก นนร. และ 
กําลังพลของหนวย 
 ๓.๔ สงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความรักความสามัคคี ความผูกพัน และความภาคภูมิใจ
ในความเปนลูก จปร. 
 ๓.๕ เพ่ือใหกําลังพลท่ีเขารวมกิจกรรมมีความรู ความเขาใจ ในวันสําคัญของพุทธศาสนา 
 ๓.๖ เพ่ือปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหแกกําลังพลของหนวย มีสวนรวมในการทํานุบํารุง      
ศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางของศาสนาพุทธ 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ นนร. และกําลังพลท่ีเขารวมกิจกรรม มีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมสูงข้ึน รอยละ ๘๐ 
 ๔.๒ นนร. และกําลังพลท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรู ความเขาใจ ในหลักธรรมทางพุทธศาสนา 
รอยละ ๘๐ 
 ๔.๓ นนร. และกําลังพลของหนวย มีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ 
 ๔.๔ นนร. และกําลังพลท่ีเขารวมกิจกรรม สามารถนําหลักธรรมไปปรับใชในชีวิตประจําวัน  
รอยละ ๗๕ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ เตรียมการประสานงานสวนท่ีเก่ียวของและขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 
 ๖.๒ ทํากิจกรรมตามหวงเวลาท่ีกําหนด 
 ๖.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ 
 ๖.๔ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ การสังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 
 ๘.๒ การประเมินผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 - 
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(๒๙) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับกําลังพล สกศ.รร.จปร. ประกอบ แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา            
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กฟส.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี รร.จปร. ไดกําหนดใหดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับขาราชการ 
รร.จปร. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม            
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 สกศ.รร.จปร. มีความตระหนักในการดําเนินการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเปนอยางมาก     
ท่ีผานมาหนวยไดดําเนินการตามนโยบายการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหารตามแนวทางของ รร.จปร. 
ควบคูกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมท่ีหนวยดําเนินการ อาทิเชน การไหวพระสวดมนต
ประจําวันหรือตามหวงเวลาท่ีเหมาะสม การอบรมศีลธรรมประจําเดือน การสงเสริมใหกําลังพล ลด ละ เลิก
อบายมุข การสงเสริมใหกําลังพลไดดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลาวปฏิญาณตนตาม
โครงการหนวยทหารสีขาว เปนตน หากพิจารณาแลวจะเห็นวาการดําเนินการดังกลาว มีความสอดคลองกับ
โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามท่ีไดกลาวมาในขางตน ดังนั้น เพ่ือจัดทําโครงการตามนโยบายของ 
รร.จปร. ใหเปนรูปธรรม จึงไดเสนอใหมีโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับกําลังพล รร.จปร. เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของกําลังพลใหมีคุณภาพตอไป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหกําลังพลท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรู ความเขาใจ ในหลักธรรมทางพุทธศาสนาและ
สามารถนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 ๓.๒ เพ่ือปลูกฝงอุดมการณทหาร สรางจิตสํานึกใหแกกําลังพลของหนวยในการเปนแบบอยาง   
ท่ีดีแกประชาชนท่ัวไปท่ีใหความสําคัญในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ กําลังพลท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรู ความเขาใจ ในหลักธรรมทางพุทธศาสนาและสามารถ
นํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน รอยละ ๘๐ 
 ๔.๒ กําลังพลมีอุดมการณทหาร มีจิตสํานึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย รอยละ ๘๐ 
 ๔.๓ กําลังพลของหนวยมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม รอยละ ๘๐ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ เตรียมการประสานงานสวนท่ีเก่ียวของและขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 
 ๖.๒ ทํากิจกรรมตามหวงเวลาท่ีกําหนด 
 ๖.๓ ติดตามประเมินผลโครงการ 
 ๖.๔ รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจาก รร.จปร. จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
 ๗.๑ จัดนิทรรศการการไหวพระสวดมนต ๗๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.๒ การอบรมศีลธรรมประจําเดือน ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.๓ จัดนิทรรศการลด ละ เลิกอบายมุข ๗๐,๐๐๐ บาท 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๙๗ ของ ๑๗๐ หนา 

 ๗.๔ จัดนิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๗๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.๕ จัดนิทรรศการหนวยทหารสีขาว ๗๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ การสังเกตจากการเขารวมกิจกรรม 
 ๘.๒ การประเมินผลความพึงพอใจจากแบบสอบถาม 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ กําลังพลท่ีเขารวมกิจกรรม มีความรู ความเขาใจ ในหลักธรรมทางพุทธศาสนาและสามารถ
นํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 ๙.๒ กําลังพลของหนวยในการเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชนท่ัวไป ท่ีใหความสําคัญในการ
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
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กลยุทธท่ี ๑๐ การพัฒนาเพ่ือความทันสมัย 
(๓๐) โครงการพัฒนาดานฮารดแวรและระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๔ โครงการ 
ประกอบ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน 
และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑) ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในพ้ืนท่ีอาคารสวนการศึกษาฯ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหตุ 
  การรักษาความปลอดภัยของอาคารสถานท่ีใน สกศ.รร.จปร. ปจจุบันมีการจัดเวรยาม     
ในเวลากลางคืน โดยแตละผลัดเวรจะมีการลาดตระเวนไปตามพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงจะเปนการตรวจ  
เฝาระวังความปลอดภัยเปนชวงเวลา แตในความเปนจริงนั้น เหตุการณท่ีไมปกติอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา     
ท้ังจากภัยธรรมชาติและภัยท่ีมนุษยสรางข้ึน อีกท้ัง ในพ้ืนท่ีของ สกศ.รร.จปร. มีอุปกรณเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน ตลอดจนวัสดุวิทยาศาสตรท่ีมีมูลคาสูงอยูเปนจํานวนมาก ระบบการรักษาความปลอดภัยจึงมี
ความสําคัญมาก 
 ๒.๒ ความจําเปน/ความตองการ 
  เ พ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยใหดี ข้ึน โดยใชกลองวงจรปด ซ่ึง              
มีความสามารถท่ีจะเฝาระวังความปลอดภัยไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง และยังใชเปนหลักฐานสําคัญในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณไมปกติเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี 
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเฝาระวังความปลอดภัยทรัพยสินและเฝาระวังมิจฉาชีพในพ้ืนท่ี สกศ.รร.จปร. 
๔. เปาหมาย 
 วางระบบกลองวงจรปดทุกอาคารของ สกศ.รร.จปร. 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ม.ค.๕๖ - ธ.ค.๕๖ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สํารวจพ้ืนท่ีในการติดตั้งกลองวงจรปดในแตละอาคาร 
 ๖.๒ ออกแบบการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในแตละอาคาร 
 ๖.๓ จัดหาอุปกรณกลองวงจรปดและอุปกรณท่ีจําเปน 
 ๖.๔ ติดตั้งกลองวงจรปด 
 ๖.๕ จัดทําคูมือการใชงานและการบํารุงรักษา 
 ๖.๖ อบรมเจาหนาท่ีดูแลระบบของแตละอาคาร 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน การใชงานของระบบกลองวงจรปดใน สกศ.รร.จปร. 
 ๘.๒ เกณฑการประเมิน ระบบกลองวงจรปดใน สกศ.รร.จปร. สามารถใชงานไดท้ังหมด 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ใชเปนระบบเฝาระวังความปลอดภัยและมิจฉาชีพในพ้ืนท่ี สกศ.รร.จปร. 
 ๙.๒ ลดภาระงานดานการตรวจอาคารสถานท่ี 
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(๓๐) โครงการพัฒนาดานฮารดแวรและระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๔ โครงการ 
ประกอบ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน 
และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๒) การติดตั้งเครื่องแมขายประจํากองวิชา 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหตุ 
  ทุกกองวิชามีการพัฒนาเว็บไซดของกองวิชา จัดทําฐานขอมูล บริการขอมูลเชิงวิชาการ
ตางๆ เพ่ือการสืบคนและเพ่ือการศึกษาของบุคลากรและ นนร. อีกท้ังยังมีการพัฒนาระบบตางๆ เพ่ือนํามาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานในองคกรใหดีข้ึน แตทุกกองวิชายังไมมีเครื่องแมขายท่ีเปนสวนตัวในการท่ีจะใชงาน
ในการจัดการขอมูลดังกลาวขางตน 
 ๒.๒ ความจําเปน/ความตองการ 
  แตละกองวิชาควรมีเครื่องแมขายสําหรับเปนท่ีเก็บและจัดการขอมูลของกองวิชา ท้ังในดาน
การสืบคน การศึกษาหาความรูของบุคลากรและ นนร. และการประกาศประชาสัมพันธเรื่องตางๆ 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิคของแตละกองวิชา 
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลตางๆ ของกองวิชา ท่ีมีมากข้ึนตลอดเวลา 
๔. เปาหมาย 
 ติดตั้งเครื่องแมขายใหครบทุกกองวิชา 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ม.ค.๕๖ - ธ.ค.๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สํารวจความพรอมของแตละกองวิชา 
 ๖.๒ ดําเนินการออกแบบและวางแผนการติดตั้ง 
 ๖.๓ จัดหาอุปกรณ 
 ๖.๔ ติดตั้งอุปกรณตามแผนท่ีวางไว 
 ๖.๕ ทดสอบใชงานเครื่องแมขาย 
 ๖.๖ อบรมการใชงานและบํารุงรักษา 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน ตรวจสอบการใชงานเครื่องแมขาย 
 ๘.๒ เกณฑการประเมิน ตองสามารถใชงานเครื่องแมขายไดครบทุกกองวิชา 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาสื่ออิเล็คทรอนิคของแตละกองวิชา 
 ๙.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลตางๆ ของกองวิชา ท่ีมีมากข้ึนตลอดเวลา 
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(๓๐) โครงการพัฒนาดานฮารดแวรและระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๔ โครงการ 
ประกอบ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน 
และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๓) การรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหตุ 
  ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีความสําคัญมากในระบบการศึกษาในปจจุบัน แตปญหา      
ท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนจากการใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ต คือ 0Virus, Worm, Spyware, Trojan, Malware 
ตางๆ สกศ.รร.จปร. มีการใชระบบอินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนและการสืบคนหาขอมูลกันอยูตลอดเวลา 
ทําใหมีโอกาสท่ีจะพบกับปญหาดังกลาวไดตลอดเวลา ซ่ึงปจจุบันมีโปรแกรมปองกันมากมายในทองตลาด แตก็
ไมสามารถท่ีจะปองกันและแกไขปญหาได 
 ๒.๒ ความจําเปน/ความตองการ 
  โปรแกรมปองกันท่ีมีประสิทธิภาพจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะนํามาเพ่ือแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึน และเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขาย และตองมีเจาหนาท่ีหรือหนวยงาน 
ท่ีคอยตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบเครือขายอยางตอเนื่อง 
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือวางระบบความปลอดภัยของระบบเครือขายของ สกศ.รร.จปร. 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ จัดหาโปรแกรมปองกันไวรัสท่ีมีประสิทธิภาพ มาติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอรของ           
สกศ.รร.จปร. 
 ๔.๒ วางแผนจัดการบํารุงรักษาและตรวจสอบระบบเครือขายตามหวงเวลาท่ีเหมาะสม 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ม.ค.๕๖ - ธ.ค.๕๖ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ศึกษาโปรแกรมปองกันไวรัสท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๒ ตรวจสอบจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรของ สกศ.รร.จปร. ท่ีจําเปนตองติดตั้งโปรแกรม
ปองกันไวรัส 
 ๖.๓ จัดหาโปรแกรม 
 ๖.๔ ติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน ตรวจสอบการลงโปรแกรมปองกันไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอรท้ังหมด 
 ๘.๒ เกณฑการประเมิน เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง ตองไดรับการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือขายของ สกศ.รร.จปร. ไดดีข้ึน 
 ๙.๒ สามารถปองกันโปรแกรมประเภท malware ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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(๓๐) โครงการพัฒนาดานฮารดแวรและระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ๔ โครงการ 
ประกอบ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน 
และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๔) ติดตั้งระบบ wireless บริเวณพ้ืนท่ีอาคารเรียน ข. 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหตุ 
  ปจจุบัน สกศ.รร.จปร. ใชระบบเครือขายไรสายในการรับสงขอมูล สืบคนหาขอมูล 
ตลอดจนการศึกษาดวยตนเองมากข้ึน ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญใน สกศ.รร.จปร. สามารถใชบริการระบบเครือขาย    
ไรสายได แตบริเวณพ้ืนท่ีอาคารเรียน ข. ยังไมสามารถใชบริการระบบเครือขายไรสายได ทําใหอาจารยและ
นนร. ท่ีศึกษาท่ีอาคารเรียน ข. ไมสามารถรับสงขอมูล สืบคนหาขอมูลโดยใชระบบอินเทอรเน็ตได 
 ๒.๒ ความจําเปน/ความตองการ 
  เพ่ือขยายการใหบริการระบบเครือขายไรสายใหครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารเรียน ข. ท้ังหมด 
จําเปนท่ีจะตองตอสัญญาณเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีดังกลาว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการใชเครือขายไรสาย wireless บริเวณพ้ืนท่ีอาคารเรียน ข. และพ้ืนท่ี
ใกลเคียง 
 ๓.๒ สงเสริมการสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ืออํานวยตอการศึกษาหาความรูไดตลอดเวลา และท่ัว
ทุกพ้ืนท่ีใน สกศ.รร.จปร. 
๔. เปาหมาย 
 ติดตั้งระบบเครือขายไรสาย wireless บริเวณพ้ืนท่ีอาคารเรียน ข. 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ม.ค.๕๖ - ธ.ค.๕๖ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สํารวจพ้ืนท่ีอาคารเรียน ข.๑ และ ข.๒ เพ่ือวางแผนการติดตั้ง 
 ๖.๒ ออกแบบการวางระบบเครือขายไรสายใหครอบคลุมพ้ืนท่ีอาคารเรียน ข. ท้ังหมด 
 ๖.๓ จัดหาอุปกรณ 
 ๖.๔ ติดตั้งอุปกรณ 
 ๖.๕ ทดสอบระบบเครือขายไรสายบริเวณพ้ืนท่ีอาคารเรียน ข. 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยเหนือ จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน ตรวจสอบการใชงานระบบเครือขายไรสาย บริเวณพ้ืนท่ีอาคารเรียน ข.๑ 
และ ข.๒ 
 ๘.๒ เกณฑการประเมิน ตองสามารถใชระบบเครือขายไรสายไดทุกบริเวณในพ้ืนท่ีของอาคาร
เรียน ข.๑ และ ข.๒ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ นนร. สามารถใชระบบเครือขายไรสายในการสืบคนศึกษาหาความรูได ในเวลาท่ีใชอาคาร
เรียน ข. 
 ๙.๒ อาจารยสามารถใชระบบเครือขายไรสายในการเรียนการสอนท่ีอาคารเรียน ข. 
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(๓๑) โครงการพัฒนาซอฟแวรเพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย จํานวน ๙ 
โครงการ ประกอบ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหตุ 
  ปจจุบัน หนวยงานตางๆ ใน รร.จปร. มีการรับสงเอกสารเปนจํานวนมาก ท้ังท่ีมาจาก
หนวยงานภายในและภายนอก ไมวาจะเปนหนังสือบันทึกขอความ หนังสือแจงเวียนขาวสาร ระเบียบ คําสั่ง 
และดวยกระบวนการทํางาน (Workflow) ของการรับและสงเอกสารมีหลายข้ันตอน และบางข้ันตอนมีความ
ซํ้าซอน ทําใหการทํางานเกิดความลาชาในบางครั้ง นอกจากนี้พบวา ปญหาสวนใหญท่ีเกิดข้ึน คือ การคนหา
เอกสารเปนไปอยางยากลําบาก เนื่องจากวาไมมีระบบการจัดเก็บเอกสารท่ีดีพอ การรับสงเอกสารมีความลาชา 
รวมถึงไมสามารถติดตามสถานะของเอกสารได อีกท้ังยังเปนการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ 
 ๒.๒ ความจําเปน/ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
  ดวยเหตุนี้ ทางคณะผูจัดทําจึงเล็งเห็นวา ควรนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเขามาใช 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เปนโครงการท่ีนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการและ
บริหารงานเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือทดแทนการจัดการการรับสงเอกสารแบบเดิม เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการคนหา ลดปริมาณการใชกระดาษ ลดเวลาในการดําเนินงาน ลดปญหาดานบุคลากรในการ
จัดสงเอกสาร 
  การรับและสงเอกสาร สามารถทําใหผานระบบเครือขายคอมพิวเตอรท้ังระบบแลน (LAN) 
และอินเตอรเน็ต (Internet) ทําใหชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน นอกจากนี ้      
ยังสามารถติดตามสถานะของหนังสือ ทําใหทราบวาเอกสารติดคางอยูท่ีข้ันตอนใด โดยมีการทํางานหลักๆ คือ  
สรางเอกสาร รับเอกสาร สงเอกสาร ตรวจสอบผลการดําเนินการของเอกสาร และคนหาเอกสารตางๆ     
พรอมกับมีสถิติการรับเขาและสงออกเอกสาร 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการทํางานของระบบสารบรรณในปจจุบันท่ีเปนกระดาษ โดยใชกระบวนการ
กระแสงาน (Workflow) 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการอนุมัติและตรวจสอบติดตามเอกสารในระบบสารบรรณ 
 ๓.๓ เพ่ือพัฒนาระบบแจงเวียนเอกสาร 
 ๓.๔ เพ่ือพัฒนาระบบการออกรายงาน 
๔. เปาหมาย 
 ระบบซอฟทแวรท่ีจะพัฒนาจะใชเทคโนโลยีแบบเว็บ (Web-based Application) เพ่ือลดความ
ยุงยากในการบํารุงรักษาและลดข้ันตอนในการติดตั้งซอฟทแวร เนื่องจากไมจําเปนตองติดตั้งซอฟทแวรเพ่ิมเติม
ลงบนเครื่องลูกขายท่ีจะเขามาใชงาน 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ป ๒๕๕๖ - ป ๒๕๕๙ 
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๖. วิธีการดําเนินการ 
 การดําเนินโครงการ จะใชสถานท่ีและอุปกรณภายใน กคศ.สกศ.รร.จปร. เปนหลัก อาจมีการ
เดินทางไปหนวยงานภายนอกเพ่ือศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติม โดยเนนใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานสารบรรณของ    
กคศ.สกศ.รร.จปร. มีสวนรวมตั้งแตข้ันตอนการใหขอมูล การออกแบบ การทดสอบระบบ และการปรับปรุง
ระบบ 
 การทํางานจะแบงข้ันตอนออกเปนดังนี้คือ 
 ๖.๑ วิเคราะหระบบ  ๑ เดือน 
 ๖.๒ ออกแบบระบบ ๑ เดือน 
 ๖.๓ พัฒนาระบบ ๑ เดือน 
 ๖.๔ ทดสอบระบบ ๑ เดือน 
 ๖.๕ ปรับปรุงและแกไขระบบ ๑ เดือน 
๗. งบประมาณ : ๕๕๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน ซอฟทแวรท่ีพัฒนาข้ึนจะถูกนํามาใชภายใน สกศ.รร.จปร. เพ่ือทําการ
ประเมินผลอยางตอเนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดานงานสารบรรณ 
 ๘.๒ เกณฑการประเมิน ไดรับความพึงพอใจจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การนํา “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” มาใชในการบันทึกขอมูล การรับและสงเอกสาร นั้น    
มีประโยชนท้ังในสวนของผูบริหารและผูปฏิบัติงานดังนี้ 
 ๙.๑ ประโยชนสําหรับผูบริหาร 
  ๑) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน 
  ๒) สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งไดอยางสะดวก รวดเร็ว ครบถวน         
ทุกข้ันตอน 
  ๓) สามารถเรียกดูการเคลื่อนไหวของหนังสือไดตลอดเวลา โดยไดรับขอมูล ณ เวลานั้น
ทันที 
  ๔) ไดรับรายงานตามความเปนจริง มีหลักฐานชัดเจน 
  ๕) ประหยัดงบประมาณการจัดซ้ือทรัพยากรกระดาษ 
 ๙.๒ ประโยชนสําหรับผูใชงาน 
  ๑) การบันทึกขอมูลการรับและสงหนังสือทําไดสะดวก รวดเร็ว ไมซํ้าซอน 
  ๒) สามารถสรางหนังสือราชการไดงายและสะดวก เนื่องจากมีแบบฟอรมไวใหเพียงแต
กรอกขอมูลเทานั้น 
  ๓) สามารถคนหาหนังสือไดรวดเร็ว เพียงแตเลือกระบุเลขท่ีหนังสือ วันท่ี ชื่อเรื่อง คําใน 
ชื่อเรื่อง อยางใดอยางหนึ่ง เพราะระบบไดเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษอิเล็กทรอนิกส 
  ๔) สามารถติดตามสถานะเอกสารได 
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(๓๑) โครงการพัฒนาซอฟแวรเพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย จํานวน ๙ 
โครงการ ประกอบ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๒) โครงการพัฒนาระบบสืบคนขอมูลจราจรเพ่ือเก็บบันทึกขอมูลจราจร (Data Archive) 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหตุ 
  การเก็บบันทึกการเคลื่อนไหวขอมูลภายในองคกรท่ีมีการเชื่อมตออินเตอรเน็ตหรือเชื่อม
ขอมูลสูภายนอกองคกร (Extranet) ตองมีการเก็บบันทึกขอมูลจราจร (Log) สวนสถานท่ีใหบริการเครือขาย  
ไรสายท่ีเปนสาธารณะท่ีสามารถใชระบบอินเตอรเน็ตเชื่อมตอขอมูลได จําเปนตองเก็บบันทึกขอมูลจราจร  
หรือท่ีเรียกวา Log เพ่ือเปนประโยชนในการสืบหาผูกระทําความผิด เม่ือมีการฟองรองข้ึนมาจะไดหาผูกระทํา
ความผิดไดอยางสะดวกมากข้ึน 
  Log ระดับเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการท้ังท่ีเปน Hosting และ Webmaster ท่ีมี 
Domain หรือมี Domain ใชในการรับสงขอมูล (FTP, Storage Server) หรือใหบริการสนทนาออนไลท (Chat 
Server เชน IRC Server เปนตน), ผูใหบริการ Mail Server, VoIP Server หรือใหบริการอินเตอรเน็ต ISP  
ควรตองมีการเก็บบันทึกขอมูลผูใชงาน เพราะผูใชบริการอาจสรางความเสี่ยงใหเกิดคดีตามมาตรา ๕ - ๑๖ ได 
 ๒.๒ ความจําเปน/ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
  ปจจุบัน สกศ.รร.จปร. ยังไมมีการเก็บ Log เหลานี้ จึงมีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาระบบ 
Data Archive เพ่ือจัดเก็บบันทึกการเคลื่อนไหวขอมูลภายในองคกรท่ัวไป 
  archive คือ การเก็บ log ท่ีเปน transection ของฐานขอมูล วาในชวงขณะนั้นฐานขอมูล
มีการทํา transection อะไรไปบาง ซ่ึง oracle จะทําการสราง archive log file ตัวนี้ออกมาจากระบบ ซ่ึงการ
ทํา archive log file นั้น มีประโยชนมาก สามารถชวยในการ backup, recovery การใชในสวนของ rman 
tool 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือทําการเก็บขอมูลในชวงเวลาตางๆ ท่ีผานเขาออกในองคกร 
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ backup, recovery 
๔. เปาหมาย 
 พัฒนาระบบการทํา archive log file เพ่ือชวยในการ backup, recovery การใชในสวนของ 
rman tool  
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ป ๒๕๕๖ - ป ๒๕๕๘ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ การกําหนดความตองการ 
 ๖.๒ เก็บความตองการ 
 ๖.๓ กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต 
 ๖.๔ ออกแบบซอฟตแวร 
 ๖.๕ การเขียนโปรแกรม 
 ๖.๖ การทดสอบระบบ 
 ๖.๗ การแกไขโปรแกรม 
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 ๖.๘ จัดทําคูมือการใชงาน 
 ๖.๙ อบรมการใชงาน 
๗. งบประมาณ : ขอสนับสนุนจากหนวยเหนือ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน ซอฟทแวรท่ีพัฒนาข้ึนจะถูกนํามาใชภายใน สกศ.รร.จปร. เพ่ือทําการ
ประเมินผลอยางตอเนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดานงานสารบรรณ 
 ๘.๒ เกณฑการประเมิน ไดรับความพึงพอใจจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 พัฒนาระบบการทํา archive log file เพ่ือชวยในการ backup, recovery การใชในสวนของ 
rman tool 
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(๓๑) โครงการพัฒนาซอฟแวรเพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย จํานวน ๙ 
โครงการ ประกอบ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๓) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักวิจัยของ รร.จปร. 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหตุ 
  ทุกปการศึกษา สกศ.รร.จปร. มีการจัดงานนิทรรศการเพ่ือเปดโอกาสใหนักวิจัยใชเปนเวที
ในการแสดงผลงานของตน ซ่ึงในแตละปมีนักวิจัยของ รร.จปร. เขารวมนําเสนองานวิจัยเปนจํานวนมาก      
แตหลังจากจบงานแลวการจัดเก็บขอมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยยังไมมีระบบจัดเก็บท่ีเหมาะสม 
 ๒.๒ ความจําเปน/ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
  การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักวิจัยของ รร.จปร. จะชวยเก็บขอมูลนักวิจัยและงานวิจัย  
ท่ีมีคุณคาของ รร.จปร. ไมใหสูญหายไป อีกท้ังงายตอการคนหา เปนประโยชนตอนักวิจัยรุนใหมท่ีจะศึกษา   
หาความรูจากงานวิจัยเกาๆ 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักวิจัยของ รร.จปร. เพ่ือการจัดการขอมูลดังกลาวใหเปน
ระเบียบจัดเก็บงาย สืบคนไดดวยความรวดเร็ว 

 ๓.๒ เพ่ือเปนแหลงขอมูลของนักวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหมไดศึกษา 
๔. เปาหมาย 
 การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักวิจัยของ รร.จปร. เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลนักวิจัยและ
ผลงานวิจัยสําหรับใหนักวิจัยใหมๆ ไดศึกษา 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ป ๒๕๕๗ - ป ๒๕๕๘ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ การกําหนดความตองการ 
 ๖.๒ เก็บความตองการ 
 ๖.๓ กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต 
 ๖.๔ ออกแบบซอฟตแวร 
 ๖.๕ การเขียนโปรแกรม 
 ๖.๖ การทดสอบระบบ 
 ๖.๗ การแกไขโปรแกรม 
 ๖.๘ จัดทําคูมือการใชงาน 
 ๖.๙ อบรมการใชงาน 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน ซอฟทแวรท่ีพัฒนาข้ึนจะถูกนํามาใชภายใน สกศ.รร.จปร. เพ่ือทําการ
ประเมินผลอยางตอเนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 ๘.๒ เกณฑการประเมิน ไดรับความพึงพอใจจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
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๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลนักวิจัยของ รร.จปร. เพ่ือใชในการจัดเก็บขอมูลนักวิจัยและ
ผลงานวิจัยสําหรับใหนักวิจัยใหมๆ ไดศึกษา 
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(๓๑) โครงการพัฒนาซอฟแวรเพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย จํานวน ๙ 
โครงการ ประกอบ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๔) โครงการพัฒนาระบบจัดการส่ิงอุปกรณในหนวยงานโดยใชระบบ barcode 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหตุ 
  ปจจุบันการควบคุมดูแลสิ่งอุปกรณในหนวยงานนั้น มีการควบคุมโดยใชการบันทึกการรับ
การจายสิ่งอุปกรณในเอกสารแลวจัดเก็บเปนไฟลงาน การชี้บงสิ่งอุปกรณใชระบบการตั้งชื่อเรียกสิ่งอุปกรณ
นั้นๆ แตบางครั้งก็เกิดความผิดพลาดเนื่องจากไมสามารถระบุชัดเจนไดวาหมายถึงสิ่งอุปกรณชิ้นใด 
 ๒.๒ ความจําเปน/ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
  การพัฒนาระบบจัดการสิ่งอุปกรณในหนวยงานโดยใชระบบ barcode มาชวยในการ
จัดการ ควบคุม ดูแลการรับการจายสิ่งอุปกรณในหนวยงาน จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการควบคุมดูแลการรับการจายสิ่งอุปกรณดังกลาว 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลการรับการจายสิ่งอุปกรณในหนวยงาน 

 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบ สํารวจสิ่งอุปกรณในหนวยงาน 
๔. เปาหมาย 
 พัฒนาระบบการรับการจายสิ่งอุปกรณในหนวยงานโดยใชระบบ barcode เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการรับการจายสิ่งอุปกรณในหนวยงาน ตลอดจนเปนเครื่องมือในการตรวจสอบสิ่งอุปกรณในหนวยงาน 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ป ๒๕๕๗ - ป ๒๕๕๘ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ การกําหนดความตองการ 
 ๖.๒ เก็บความตองการ 
 ๖.๓ กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต 
 ๖.๔ ออกแบบซอฟตแวร 
 ๖.๕ การเขียนโปรแกรม 
 ๖.๖ การทดสอบระบบ 
 ๖.๗ การแกไขโปรแกรม 
 ๖.๘ จัดทําคูมือการใชงาน 
 ๖.๙ อบรมการใชงาน 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน ซอฟทแวรท่ีพัฒนาข้ึนจะถูกนํามาใชภายใน สกศ.รร.จปร. เพ่ือทําการ
ประเมินผลอยางตอเนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 ๘.๒ เกณฑการประเมิน ไดรับความพึงพอใจจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๑๐๙ ของ ๑๗๐ หนา 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 พัฒนาระบบการรับการจายสิ่งอุปกรณในหนวยงานโดยใชระบบ barcode เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการรับการจายสิ่งอุปกรณในหนวยงาน ตลอดจนเปนเครื่องมือในการตรวจสอบสิ่งอุปกรณในหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๑๑๐ ของ ๑๗๐ หนา 

(๓๑) โครงการพัฒนาซอฟแวรเพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย จํานวน ๙ 
โครงการ ประกอบ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๕) โครงการพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดของ นนร. 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหตุ 
  ในทุกภาคการศึกษา งานใหญงานหนึ่งของ สกศ.รร.จปร. คือการสอบของ นนร. ซ่ึงเปนการ
วัดผลการศึกษาของ นนร. วามีความรู ความเขาใจ ในเนื้อหาการเรียนแคไหน บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรู
หรือเปลา แตปญหาหนึ่งท่ีมักพบกันเสมอคือ การใหอักษรระดับของแตละรายวิชา แตละสาขาวิชา มีความ   
ไมเทาเทียมกัน หรือมีเกณฑการกําหนดการใหอักษรระดับแตกตางกัน ทําใหเกิดความไมยุติธรรม 
 ๒.๒ ความจําเปน/ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
  เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชเทคโนโลยีพัฒนาโปรแกรม  
เพ่ือใชเปนเกณฑมาตรฐานในการใหอักษรระดับของทุกวิชา เพ่ือความยุติธรรมและสามารถเปรียบเทียบ/
ประเมินการพัฒนาการเรียนรูของ นนร. ในแตละสาขา ไดชัดเจนและถูกตองมากข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ พัฒนาโปรแกรมเพ่ือพิจารณาการใหอักษรระดับ นนร. 
 ๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินการพัฒนาการเรียนรูของ นนร. ใหมีความถูกตองมากข้ึน 
๔. เปาหมาย 
 การพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดของ นนร. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนมาตรฐานของการ
พิจารณาการใหอักษรระดับของทุกวิชาแก นนร. 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ป ๒๕๕๖ - ป ๒๕๕๘ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ การกําหนดความตองการ 
 ๖.๒ เก็บความตองการ 
 ๖.๓ กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต 
 ๖.๔ ออกแบบซอฟตแวร 
 ๖.๕ การเขียนโปรแกรม 
 ๖.๖ การทดสอบระบบ 
 ๖.๗ การแกไขโปรแกรม 
 ๖.๘ จัดทําคูมือการใชงาน 
 ๖.๙ อบรมการใชงาน 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน ซอฟทแวรท่ีพัฒนาข้ึนจะถูกนํามาใชภายใน สกศ.รร.จปร. เพ่ือทําการ
ประเมินผลอยางตอเนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 ๘.๒ เกณฑการประเมิน ไดรับความพึงพอใจจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๑๑๑ ของ ๑๗๐ หนา 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดของ นนร. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและความเปนมาตรฐานของการ
พิจารณาการใหอักษรระดับของทุกวิชาแก นนร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๑๑๒ ของ ๑๗๐ หนา 

(๓๑) โครงการพัฒนาซอฟแวรเพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย จํานวน ๙ 
โครงการ ประกอบ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖) โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหตุ 
  งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนงานท่ีมีความเก่ียวของกับการจัดการดาน
เอกสารจํานวนมาก ซ่ึงท่ีผานมามีความยุงยากมากเก่ียวกับการจัดเก็บและการคนหาเอกสารท่ีตองการ อีกท้ัง 
ยังพบปญหาเก่ียวกับเอกสารสูญหาย นอกจากนี้ความสิ้นเปลืองทรัพยากร เชน กระดาษ หมึกพิมพ ก็เปนอีก
ปญหาหนึ่งท่ีเกิดข้ึน 
 ๒.๒ ความจําเปน/ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
  เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนดังกลาว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองใชเทคโนโลยีพัฒนาโปรแกรม  
เพ่ือชวยในการจัดการกับเอกสารตางๆ เก่ียวกับงานดานประกันคุณภาพการศึกษา งายตอการจัดเก็บและ
สืบคน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ พัฒนาโปรแกรมเพ่ือการจัดการเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพงานดานประกันคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งข้ึน 
๔. เปาหมาย 
 การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการจัดการเอกสารงานประกันคุณภาพ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน สามารถติดตามและตรวจสอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษาไดตลอดเวลา และ
สามารถประหยัดทรัพยากรสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก และอ่ืนๆ ได 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ป ๒๕๕๖ - ป ๒๕๕๘ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ การกําหนดความตองการ 
 ๖.๒ เก็บความตองการ 
 ๖.๓ กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต 
 ๖.๔ ออกแบบซอฟตแวร 
 ๖.๕ การเขียนโปรแกรม 
 ๖.๖ การทดสอบระบบ 
 ๖.๗ การแกไขโปรแกรม 
 ๖.๘ จัดทําคูมือการใชงาน 
 ๖.๙ อบรมการใชงาน 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน ซอฟทแวรท่ีพัฒนาข้ึนจะถูกนํามาใชภายใน สกศ.รร.จปร. เพ่ือทําการ
ประเมินผลอยางตอเนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดานงานสารบรรณ 
 ๘.๒ เกณฑการประเมิน ไดรับความพึงพอใจจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๑๑๓ ของ ๑๗๐ หนา 

๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการจัดการเอกสารงานประกันคุณภาพ ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน สามารถติดตามและตรวจสอบงานดานประกันคุณภาพการศึกษาไดตลอดเวลา และ
สามารถประหยัดทรัพยากรสิ้นเปลือง เชน กระดาษ หมึก และอ่ืนๆ ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๑๑๔ ของ ๑๗๐ หนา 

(๓๑) โครงการพัฒนาซอฟแวรเพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย จํานวน ๙ 
โครงการ ประกอบ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๗) โครงการพัฒนาโปรแกรมอาจารยท่ีปรึกษา 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหตุ 
  ปจจุบัน สกศ.รร.จปร. มีการจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือใหคําแนะนํา เปนผูให
คําปรึกษาในกรณีท่ี นนร. เกิดปญหาหรือตองการคําแนะนําในเรื่องตางๆ ของ นนร. ซ่ึงจะมีการสับเปลี่ยน
อาจารยท่ีปรึกษาทุกภาคการศึกษา ทําใหการใหคําแนะนําเกิดความไมตอเนื่องดานขอมูลและเนื้อหาการให
คําแนะนําแก นนร. ก็ไมไดรับการจัดเก็บท่ีเปนระบบท่ีเหมาะสม 
 ๒.๒ ความจําเปน/ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
  การพัฒนาโปรแกรมอาจารยท่ีปรึกษา จะชวยในการจัดเก็บขอมูลประวัติ นนร. การให
คําแนะนําตางๆ กับ นนร. ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการท่ีจะใชเปนขอมูลในการแนะนําใหคําปรึกษา         
ท่ีตอเนื่องใหกับ นนร. ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนแก นนร. สูงสุด 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ พัฒนาโปรแกรมอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือเปนอุปกรณในการจัดการกับเอกสารขอมูล           
ท่ีเก่ียวของ 

 ๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพในการใหคําปรึกษาและคําแนะนํากับ นนร. 
๔. เปาหมาย 
 การพัฒนาโปรแกรมอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือชวยในการจัดการขอมูลการใหคําปรึกษา ตลอดจน
ประวัติและขอมูลท่ีจําเปนของ นนร. ใหมีระบบการจัดการท่ีเปนระบบ สะดวกตอการจัดเก็บและการสืบคน 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ป ๒๕๕๖ - ป ๒๕๕๘ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ การกําหนดความตองการ 
 ๖.๒ เก็บความตองการ 
 ๖.๓ กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต 
 ๖.๔ ออกแบบซอฟตแวร 
 ๖.๕ การเขียนโปรแกรม 
 ๖.๖ การทดสอบระบบ 
 ๖.๗ การแกไขโปรแกรม 
 ๖.๘ จัดทําคูมือการใชงาน 
 ๖.๙ อบรมการใชงาน 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน ซอฟทแวรท่ีพัฒนาข้ึนจะถูกนํามาใชภายใน สกศ.รร.จปร. เพ่ือทําการ
ประเมินผลอยางตอเนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
 ๘.๒ เกณฑการประเมิน ไดรับความพึงพอใจจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
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๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การพัฒนาโปรแกรมอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือชวยในการจัดการขอมูลการใหคําปรึกษา ตลอดจน
ประวัติและขอมูลท่ีจําเปนของ นนร. ใหมีระบบการจัดการท่ีเปนระบบ สะดวกตอการจัดเก็บและการสืบคน 
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(๓๑) โครงการพัฒนาซอฟแวรเพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย จํานวน ๙ 
โครงการ ประกอบ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๘) โครงการประเมินการเรียนการสอนออนไลน 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหตุ 
  ปจจุบันมีการประเมินการเรียนการสอนของอาจารยโดย นนร. โดยใชแบบสอบถามแบบ
กระดาษ ซ่ึงตองใชเจาหนาท่ีในการแจกและรวบรวมแบบประเมิน ทําการคํานวณผลการประเมิน ซ่ึงแตละ
ข้ันตอนจะใชระยะเวลาในการดําเนินงานและสิ้นเปลืองการใชกระดาษ 
 ๒.๒ ความจําเปน/ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
  ดวยสาเหตุดังกลาว จําเปนตองพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการ
ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย โดยใหมีการทํางานเปนอัตโนมัติมากเทาท่ีทําได โดยเฉพาะดานการ
ประมวลผลขอมูลไดอยางถูกตอง และนําเสนอขอมูลรายงานสรุปการประเมินการเรียนการสอนไปใชในการ
บริหารการจัดการ การตัดสินใจ เพ่ือใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน รวมท้ังลดเวลาในการ
ดําเนินงาน สะดวกในการติดตาม ลดปริมาณการใชกระดาษ เปนตน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ พัฒนาระบบฐานขอมูลของระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน เพ่ือใชในการจัดเก็บ  
สืบคน และปรับปรุงฐานขอมูล 

 ๓.๒ พัฒนาเว็บไซตการประเมินการเรียนการสอนออนไลนและระบบรายงาน เพ่ือสนับสนุน 
การเรียนการสอน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผูบริหาร 
๔. เปาหมาย 
 การประเมินการเรียนการสอนออนไลนโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน สามารถติดตามและตรวจสอบการประเมินการเรียนการสอนดวยตนเอง
ของ นนร. ได และสามารถกําหนดการเสร็จสิ้นในการดําเนินงานประเมิน เพ่ือใหไดรายงานสรุปการประเมิน
การเรียนการสอนอยางถูกตองสมบูรณ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ป ๒๕๕๗ - ป ๒๕๕๘ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ การกําหนดความตองการ 
 ๖.๒ เก็บความตองการ 
 ๖.๓ กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขต 
 ๖.๔ ออกแบบซอฟตแวร 
 ๖.๕ การเขียนโปรแกรม 
 ๖.๖ การทดสอบระบบ 
 ๖.๗ การแกไขโปรแกรม 
 ๖.๘ จัดทําคูมือการใชงาน 
 ๖.๙ อบรมการใชงาน 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
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๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน ซอฟทแวรท่ีพัฒนาข้ึนจะถูกนํามาใชภายใน สกศ.รร.จปร. เพ่ือทําการ
ประเมินผลอยางตอเนื่องจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดานงานสารบรรณ 
 ๘.๒ เกณฑการประเมิน ไดรับความพึงพอใจจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การประเมินการเรียนการสอนออนไลนโดยผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ
และความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน สามารถติดตามและตรวจสอบการประเมินการเรียนการสอนดวยตนเอง
ของ นนร. ได และสามารถกําหนดการเสร็จสิ้นในการดําเนินงานประเมิน เพ่ือใหไดรายงานสรุปการประเมิน
การเรียนการสอนอยางถูกตองสมบูรณ 
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(๓๑) โครงการพัฒนาซอฟแวรเพ่ือการบริหาร การจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย จํานวน ๙ 
โครงการ ประกอบ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๙) จัดตั้งระบบส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหตุ 
  เนื่องดวยระบบการเรียนการศึกษาและการฝกของ นนร. ทําให นนร. มีเวลาวางท่ีจํากัด  
ในการฝกฝนตนเอง และ นนร. มีกิจกรรมท่ีตองเขารวมหลายกิจกรรมตลอดปการศึกษา ซ่ึงในบางครั้งสงผลให 
นนร. บางกลุม ไมไดเขาเรียนตามปกติในชวงกิจกรรมนั้นๆ เชน การแขงกีฬาระหวาง รร.เหลาทัพ กิจกรรมของ
ชมรมดนตรีไทย การซอมสวนสนาม เปนตน ท้ังนี้ รวมถึงการปวยและสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําให นนร. ไมสามารถ 
เขาเรียนตามปกติได ปจจัยเหลานี้ตางสงผลกระทบตอการเรียนการศึกษาของ นนร. ในดานลบ 
  การมีเวลาวางท่ีจํากัด ยังสงผลกระทบตอ นนร. ท่ีมีผลการเรียนออน ซ่ึงจะไมมีเวลา       
ไปคนควาและศึกษาเพ่ิมเติมดวยตัวเอง เพ่ือชวยพัฒนาการศึกษาของตนใหดีข้ึน 
  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดแสดงเจตนารมณตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๙ ใหมีการปฏิรูป 
การเรียนการสอน สงเสริมใหท้ังระบบการศึกษาเขาใจถึงศักยภาพ ความเปนไปได ประโยชน และวิธีการท่ีเปน
รูปธรรมของการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม ในเรื่องระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning)  
ซ่ึงเปนการเรียนการสอนท่ีใชการนําเสนอเนื้อหาสาระผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร และเครือขาย
อินเตอรเน็ต ทําใหนักเรียนมีความสนใจ สนุกสนาน ไมเบื่อในการท่ีจะเรียนรูดวยตัวเอง และสามารถเรียนได
ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ท่ีสามารถเขาใชอินเตอรเน็ตได 
 ๒.๒ ความจําเปน/ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
  เพ่ือแกปญหาดังกลาว และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในดานการเรียนและการศึกษาของ นนร. 
เห็นควรใหจัดตั้งระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือให นนร. ไดศึกษาและคนควาจากสื่อท่ีหลากหลาย ผานสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส 
 ๓.๒ เพ่ือใหบุคลากรของ สกศ.รร.จปร. สามารถใชสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสชวยในการ
พัฒนาการเรียนการศึกษาของ นนร. 
 ๓.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการเรียนการศึกษาของ รร.จปร. 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ มีระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสใชพัฒนาการเรียนการสอนของ สกศ.รร.จปร. 
 ๔.๒ นนร. มีประสิทธิผลในการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 ๔.๓ นนร. ท่ีไมสามารถเขาเรียนตามปกติ และ นนร. ท่ีมีผลการเรียนออน สามารถใชสื่อ     
การสอนอิเล็กทรอนิกสในการทบทวนบทเรียนและศึกษาเพ่ิมเติมใหทัน นนร. คนอ่ืนๆ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ป ๒๕๕๖ - ป ๒๕๕๗ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ บริษัทผูจําหนายติดตั้งระบบและทดสอบระบบใหใชการได 
 ๖.๒ ทดสอบการจัดทํา e-Learning ในรายวิชา MA 1002 เพ่ือทดลองใช โดยมี หน.วิชา เปน
ผูรับผิดชอบ 
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 ๖.๓ ปรับแกระบบข้ันสุดทายตามขอแนะนําท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงานข้ัน ๖.๒ 
 ๖.๔ อบรมบุคลากรใน สกศ.ฯ อาจารย และเจาหนาท่ีธุรการ (๒ รอบ รอบละ ๒๕ นาย) เพ่ือให
สามารถใชระบบสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสได โดยมีกําหนดการตามตาราง 

วันท่ี เวลา หัวขอ 

กําหนดลวงหนา 
ตามความเหมาะสม 

๐๘๓๐~๑๐๐๐ แนะนําระบบและการใชงาน 
๑๐๐๐~๑๐๓๐ พัก 
๑๐๓๐~๑๒๐๐ ทดลองการทํา e-Learning ข้ึนบนระบบ 
๑๒๐๐~๑๓๓๐ พักเท่ียง 
๑๓๓๐~๑๕๐๐ Work Shop 

 ๖.๕ จัดทํา e-Learning ในทุกรายวิชาท่ีเปดสอนของ สกศ.ฯ โดยมี หน.วิชาเปนผูรับผิดชอบ 
 ๖.๖ ทําการประเมินผลในภาพรวมท้ังหมดภายใน สกศ.ฯ 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ จํานวน ๑,๕๔๕,๓๐๐ บาท ดังนี้ 
 ๗.๑ คาติดตั้งและทดสอบระบบ ๑,๕๔๐,๘๐๐ บาท 
 ๗.๒ คาจัดอบรม ๒,๒๕๐ บาทตอครั้ง ท้ังหมด ๒ ครั้ง รวมเปนเงิน ๔,๕๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน ทําแบบฟอรมการประเมินผูใชระบบหลังจบภาคการศึกษาแตละภาค
การศึกษา เพ่ือประเมินผลการทํางานของระบบ เพ่ือท่ีจะนํามาปรับปรุงแกไข 
 ๘.๒ เกณฑการประเมิน ถาผลจากแบบประเมินผูใชระบบมีผูใชระบบพอใจกับระบบตั้งแต ๗๕% 
ข้ึนไป ถือวาผาน 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ การเรียนการสอนมีประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
 ๙.๒ นนร. มีผลการเรียนดีข้ึน โดยเฉพาะ นนร. ท่ีเรียนออน และท่ีเปนนักกีฬา เปนตน 
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(๓๒) โครงการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา 
  แผนแมบทการพัฒนา รร.จปร. ประจําป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ กําหนดใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT : ไอที) มาใชในการสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการ
ตัดสินใจ ใหมีความทันสมัยและเพียงพอตอการใชงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ผูใชงานท่ัวไป ใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ในภาพรวมของการดําเนินการดานไอทีของประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ เพ่ือรองรับการพัฒนาและ
ปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนั้น 
ในป ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบนโยบายบรอดแบนดแหงชาติ ซ่ึงเปนนโยบายท่ีเสริมความเขมแข็ง
ของการดําเนินงานตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓     
ของประเทศไทย หรือ ICT ๒๐๒๐ ท่ีกําหนดเปาหมายใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและการ
สื่อสาร ใหเปนสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได เชนเดียวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
เชน ไฟฟา น้ําประปา และโทรศัพท โดยใหมีคุณภาพและความม่ันคงปลอดภัยเทียบเทามาตรฐานสากล  
ภายในป พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรหลักใน ๕ ดาน ไดแก e-Government, e-Industry,      
e-Commerce, e-Education และ e-Society 
  เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององคกรไดเปนอยางดี 
โดยเฉพาะในดานการพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรมีทักษะ ความรู ความสามารถสูงข้ึนในดานไอที สกศ.ฯ 
เปน นขต. ของ รร.จปร. มีพันธกิจท่ีหลากหลาย จําเปนอยางยิ่งในการพัฒนาและสงเสริมใหบุคลากรของหนวย 
มีความรูความสามารถในการนําไอทีมาประยุกตใชในการทํางานอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงานดียิ่งข้ึน เชน สงเสริมใหบุคลากรใชงานระบบหนังสือเวียนทราบ สกศ.ฯ, การพัฒนา
บุคลากรของหนวยใหมีความรูความสามารถในการใชเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝายอํานวยการ
ตางๆ และ สงเสริมใหบุคลากรของหนวยเขารวมการอบรม/สัมมนา/เสวนา/ประชุมกับสถาบันภายนอก/   
นอกหนวย/นขต.รร.จปร./ภายในหนวยงาน สําหรับการใชงานดานไอที เปนตน 
 ๒.๒ ปญหาและสาเหตุ 
  สกศ.ฯ ไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังดานฮารดแวร 
ซอฟตแวร เครือขายสารสนเทศ และบุคลากรอยางตอเนื่อง ซ่ึงสถานภาพในปจจุบันดานระบบงาน ฮารดแวร 
ซอฟตแวร เครือขาย และบุคลากร มีคอนขางเพียงพอ มีลักษณะเชนเดียวกับองคกรอ่ืนๆ คือ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใชงานภายในหนวย อาทิ การพัฒนาดานซอฟตแวรและการพัฒนาความรูความสามารถของ
บุคลากรดานไอที ตองสงเสริมและพัฒนาอยางตอเนื่อง ปจจุบันการดําเนินงานยังใชระบบแมนวลบนฐานของ
กระดาษ และทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร เปนหลัก 
  การดําเนินงานตางๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพดวยเครื่องมือ
ซอฟตแวรประเภทตางๆ ท้ังแบบ Commercial และ Open Source ท่ีสําคัญไดแก ซอฟตแวรประเภทท่ีชวย
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จัดการฐานขอมูล (Database Management) ซอฟตแวรชวยจัดการกระบวนการทํางาน (Business Process 
Management) และจัดใหมีการอบรมและฝกปฏิบัติงานในสายงานอยางตอเนื่อง 
 ๒.๓ ความสําคัญ 
  ปจจัยภายนอกท่ีทําให สกศ.ฯ ตองเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีหลาย
ประการ เชน การรองรับการเปดหลักสูตรพลเรือนและหลักสูตรปริญญาโท การปรับปรุงจุดออนทางดาน
งานวิจัยเพ่ือรองรับการประเมินในรอบท่ี ๓ จาก สมศ. ดังนั้น การผลิต นนร. ใหสามารถรองรับภัยคุกคาม    
ในรูปแบบไซเบอร (Cyber warfare) และการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ อยางเต็มความสามารถ 
ปจจัยดังกลาว จําเปนตองเตรียมความพรอมกับบุคลากรของหนวยใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และความ
ชํานาญในดานไอที เพ่ืองานท่ีมีความถูกตอง แมนยํา และทันเวลา ซ่ึงไอทีตอบสนองความตองการนี้ไดเปน
อยางดี 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญงานดานไอทีกับการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีแตละความรับผิดชอบ อาทิ ดานการเรียนการสอน ดานธุรการ ดานโสตทัศนูปกรณ และ
อ่ืนๆ 
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานไอทีของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการใชและการพัฒนา
สารสนเทศ 
 ๓.๓ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรของ สกศ.รร.จปร. ประยุกตใชงานดานไอทีอยางเต็ม
ความสมรรถนะ 
๔. เปาหมาย  
 สกศ.ฯ ไดนําความสามารถทางดานไอที มาใชงานภายในหนวยงาน/ระหวางหนวยงานเปนจํานวน
มาก อาทิ ระบบหนังสือเวียนทราบ การนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานในสายงานสนับสนุนดานการ
เรียนการสอนและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยบุคลากรในความรับผิดชอบแตละหนาท่ีและบทบาท สามารถ
ปฏิบัติงานไดจริงและเต็มความสามารถของตน ซ่ึงบุคลากรจะไดรับการฝกฝนการทํางานอยางตอเนื่อง 
ดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ การอบรมในหัวขอ การนําไอทีมาใชกับการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีสายสนับสนุนและ
บุคลากรท่ีสนใจ เชน ความรูดานการใชงานไมโครซอฟต Word, Excel, Power point เปนตน 
 ๔.๒ การเผยแพรความรูดานระบบหนังสือเวียนทราบของ สกศ.ฯ แกบุคลากรของหนวย 
 ๔.๓ การนําไอทีมาประยุกตใชในแตละสายงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ๑ ป 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมหัวขอสําหรับการนําไอทีมาใชงานของหนวย 
  การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทํา Courseware และอบรมหลักสูตร
ตางๆ ประกอบดวย 
  ๑) หลักสูตรสําหรับผูพัฒนาและผูดูแลระบบ 
  ๒) หลักสูตรสําหรับผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๖.๒ การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยการจัดทํา Courseware และ
จัดอบรมหลักสูตรท่ีจัดทําข้ึน ดังตอไปนี ้
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  ๑) หลักสูตรสําหรับผูพัฒนาและผูดูแลระบบ 
   - หลักสูตรการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูล Web Application ท่ีพัฒนาข้ึนใน
โครงการ ระยะเวลา ๑๘ ชั่วโมง จํานวนผูรับการอบรม ๓๐ คน 
   - หลักสูตรการพัฒนาระบบจัดการกระบวนการดวยเครื่องมือ Business Process 
Management System ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง จํานวนผูเขารับการอบรม ๓๐ คน 
   - หลักสูตรการพัฒนา Mobile Application ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง จํานวนผูเขารับการ
อบรม ๓๐ คน 
   - หลักสูตรการพัฒนา Courseware ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง จํานวนผูเขารับการอบรม 
๓๐ คน 
  ๒) หลักสูตรสําหรับผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   - หลักสูตรการใชงานโปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง จํานวนผูเขา
รับการอบรม ๔๐ คน 
   - หลักสูตรการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ ระยะเวลา ๘ ชั่วโมง จํานวนผูเขา
รับการอบรม ๔๐ คน 
๗. งบประมาณ : จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ เจาหนาท่ี/บุคลากร รายงานความกาวหนาทุก ๓ เดือน 
 ๘.๒ ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีในความรับผิดชอบ เพ่ือทราบความกาวหนาใน
การทํางานอีกทางหนึ่ง 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สกศ.ฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรท่ีสามารถใชสารสนเทศในการปฏิบัติภารกิจ 
และตอบรับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ ไปจนจบวาระของแผนแมบท        
การพัฒนา รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
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(๓๓) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและเว็บไซค สกศ.รร.จปร. ประกอบ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา 
  แผนแมบทการพัฒนา รร.จปร. ประจําป ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ กําหนดใหมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการสนับสนุนการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการตัดสินใจ ใหมี
ความทันสมัยและเพียงพอตอการใชงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและผูใชงานท่ัวไป  
ใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติภารกิจใหบรรลุผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  ในภาพรวมของการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดจัดทํา        
แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี ๒) ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ เพ่ือรองรับ
การพัฒนาและปรับตัวทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในประเทศและระดับนานาชาติ 
นอกจากนั้นในป ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบนโยบายบรอดแบนดแหงชาติ ซ่ึงเปนนโยบายท่ีเสริม
ความเขมแข็งของการดําเนินงานตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. ๒๕๕๔ - 
๒๕๖๓ ของประเทศไทย หรือ ICT ๒๐๒๐ ท่ีกําหนดเปาหมายใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหเปนสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได เชนเดียวกับสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
อ่ืนๆ เชน ไฟฟา น้ําประปา และโทรศัพท โดยใหมีคุณภาพและความม่ันคงปลอดภัยเทียบเทามาตรฐานสากล 
ภายในป พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรหลักใน ๕ ดานไดแก e-Government, e-Industry,       
e-Commerce, e-Education และ e-Society 
  เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานขององคกรไดเปนอยางดี 
โดยเฉพาะในดานการประมวลผลขอมูล  สกศ.ฯ เปน นขต. ของ รร.จปร. ท่ีมีพันธกิจท่ีหลากหลาย จําเปนตอง
ดําเนินการเก่ียวกับขอมูลปริมาณมาก เชน ขอมูลทะเบียนประวัติและผลการเรียน นนร. ขอมูลสนับสนุน    
การปฏิบัติงานของฝายอํานวยการตางๆ และขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับกองวิชา และ    
สกศ.ฯ เปนตน 
 ๒.๒ ปญหาและสาเหตุ 
  สกศ.ฯ ไดดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท้ังดานฮารดแวร 
ซอฟตแวร และเครือขายสารสนเทศ มาโดยตลอด ซ่ึงสถานภาพในปจจุบันดานฮารดแวรและเครือขาย          
มีคอนขางเพียงพอ แตมีลักษณะเหมือนองคกรอ่ืนๆ ท่ีรับเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชงานคือ การพัฒนาดาน
ซอฟตแวร และการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังคงดอยกวาทางดาน
อ่ืนๆ การดําเนินงานยังใชระบบแมนวลบนฐานของกระดาษเปนหลัก เครื่องคอมพิวเตอรยังคงถูกนํามาใชเพ่ือ
ทดแทนเครื่องพิมพดีด 
  การดําเนินงานตางๆ ของบุคลากรสายสนับสนุน สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพดวยเครื่องมือ
ซอฟตแวรประเภทตางๆ ท้ังแบบ Commercial และ Open Source ท่ีสําคัญไดแก ซอฟแวรประเภทท่ีชวย
จัดการฐานขอมูล (Database Management) ซอฟแวรชวยจัดการกระบวนการทํางาน (Business Process 
Management) 
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 ๒.๓ ความสําคัญ 
  ปจจัยภายนอกท่ีทําให สกศ.ฯ ตองเตรียมความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลาย
ประการ เชน การรองรับการเปดหลักสูตรพลเรือนและหลักสูตรปริญญาโท การปรับปรุงจุดออนทางดาน
งานวิจัยเพ่ือรองรับการประเมินในรอบท่ี ๓ ของ สมศ. การผลิต นนร. ใหสามารถรองรับภัยคุกคามในรูปแบบ
ไซเบอร (Cyber warfare) และการกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ เปนตน ซ่ึงปจจัยดังกลาว
จําเปนตองใชขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจท่ีถูกตอง แมนยํา ทันเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถตอบสนอง
ความตองการนี้ไดเปนอยางดี  
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูล/ระบบสนับสนุนการจัดการกระบวนการท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินงานของบุคลากรฝายสนับสนุน และประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร 
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการใชและ
การพัฒนาสารสนเทศ 
 ๓.๓ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาเว็บไซตของ สกศ.ฯ 
๔. เปาหมาย 
 สกศ.รร.จปร.มีระบบท่ีสามารถแสดงผลสถานภาพการดําเนินงานของหนวยงาน ในแงมุมตางๆ 
เพ่ือประกอบการวิเคราะหและการตัดสินของผูบริหารในระดับกองวิชาและ สกศ.รร.จปร. โดยมีขอมูลท่ีถูกตอง
และทันสมัยในทุกหัวขอ ดังตอไปนี้ 
 ๔.๑ ขอมูลโครงการวิจัยท่ีกําลังดําเนินอยูและท่ีผานมาแลว 
 ๔.๒ ขอมูลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการประเภทตางๆ 
 ๔.๓ ขอมูลโครงงานวิจัย นนร. 
 ๔.๔ ขอมูลบุคลากรทางการวิจัย 
 ๔.๕ ขอมูลการบริการวิชาการ 
 ๔.๖ ขอมูลภาระงานและพอรทโฟลิโอ 
 ๔.๗ ขอมูลศิษยเกาและคณาจารยท่ีไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ 
 ๔.๘ ขอมูลบุคลากร ความเชี่ยวชาญ และการพัฒนา 
 ๔.๙ ขอมูลการสงกําลังบํารุง 
 ๔.๑๐ ผลการปฏิบัติงานของกําลังพล 
 ๔.๑๑ ผลประเมินการสอน 
 ๔.๑๒ ผลการประเมินหลักสูตร 
 ๔.๑๓ ผลการประเมิน นนร. 
 ๔.๑๔ ผลการประเมินโครงการ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ๑ ป 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ เครื่องเซอรเวอรจํานวน ๑ เครื่อง 
  - มี Case แบบ Tower 
  - หนวยประมวลผลแบบ Quad Core ความเร็วไมต่ํากวา ๒.๔ Ghz 
  - หนวยความจําหลัก ไมต่ํากวา ๘ GB 
  - มี Drive Bay แบบ ๒.๕" SATA ไมต่ํากวา ๘ ชอง 
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  - มี Gigabit Ethernet Port 
  - รองรับการทํางานแบบ RAID ระดับ ๐ ๑ และ ๕ ไดเปนอยางนอย 
  - มี Harddisk แบบ SATA จํานวน ๔ ลูก ลูกละไมต่ํากวา ๑ TB 
  - มี DVD ROM แบบ SATA จํานวนไมต่ํากวา ๑ หนวย 
  - มี Power Supply จํานวนไมต่ํากวา ๒ หนวย ทํางานแบบ Redundant 
 ๖.๒ การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลและกระบวนการทํางาน (Database and Business 
Process Management System) 
  - ระบบสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรค เปนระบบท่ีใหผูเก่ียวของดาน 
การดําเนินงานวิจัย เชน อาจารย และผูสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย สามารถดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
งานวิจัย เชน 
   ๑) จัดการขอมูลโครงการวิจัยท่ีกําลังดําเนินอยูและท่ีผานมาแลว 
   ๒) จัดการขอมูลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการประเภทตางๆ 
   ๓) จัดการขอมูลโครงงานวิจัย นนร. 
   ๔) จัดการขอมูลบุคลากรทางการวิจัย 
  - ระบบสนับสนุนการบริการวิชาการ 
  - ระบบฐานขอมูลภาระงานและพอรทโฟลิโอ 
  - ระบบฐานขอมูลศิษยเกาและคณาจารยท่ีไดรับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ 
  - ระบบฐานขอมูลขอมูลบุคลากร ความเชี่ยวชาญ และการพัฒนา 
  - ระบบสนับสนุนการสงกําลังบํารุง 
  - ระบบการประเมิน เชน 
   ๑) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกําลังพล 
   ๒) ระบบประเมินหลักสูตร 
   ๓) ระบบประเมิน นนร. 
   ๔) ระบบประเมินโครงการ 
  ระบบจัดการฐานขอมูลและกระบวนการทํางาน ตองสามารถตอบสนองการทํางานของ
ผูใชงาน สามารถแสดงรายงานตางๆ และสามารถเพ่ิมเติม/ปรับเปลี่ยนรายงานโดยผูใชงาน มีการออกแบบ 
Data Model ของระบบ อยางถูกตองตามหลักวิชาการ เชนมีการ Normalize ขอมูลจนถึงระดับท่ี ๓ ใช 
Naming Convention ท่ีชัดเจน เขาใจงายในทุก Table และ Field มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ    
Role-Based Security ซ่ึงอํานวยความสะดวกตอผูดูแลระบบในการบริหารจัดการผูใชงาน ออกแบบ          
ในลักษณะ Service-Oriented Architecture ซ่ึงเปนการเตียมพรอมเพ่ือขยาย ตอยอด และแลกเปลี่ยนขอมูล
การปฏิบัติงานกับระบบอ่ืนๆ ภายในหรือภายนอก สกศ.ฯ 
 ๖.๓ การปรับปรุงเว็บไซต สกศ.ฯ มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูใชงานท้ังท่ีเปน นนร. บุคคลากร และ
บุคคลภายนอก สามารถเขาถึงระบบสารสนเทศตามสิทธิ์ของตนได โดยบูรณาการระบบตางๆ ท่ีมีอยู          
ใหสามารถแสดงผลในรูปแบบท่ีสวยงาม งายตอการเขาใจ และการปรับเปลี่ยนบํารุงรักษาระบบ ขอมูล         
ท่ีสามารถแสดงผลบนเว็บไซตรวมถึง 
  - ขอมูลโครงการวิจัยตางๆ โดยเชื่อมโยงขอมูลมาจากฐานขอมูลโครงการวิจัย 
  - ขอมูลปฏิทินการศึกษา 
  - ขาวสารท่ีเก่ียวของ 
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  - ขอมูลอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
 ๖.๔ การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยการจัดทํา Courseware และ
จัดอบรมหลักสูตรตางๆ ตาม Courseware ท่ีจัดทําข้ึน ดังตอไปนี้ 
  - หลักสูตรสําหรับผูพัฒนาและผูดูแลระบบ 
   ๑) หลักสูตรการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูล Web Application ท่ีพัฒนาข้ึนใน
โครงการ ระยะเวลา ๑๘ ชั่วโมง จํานวนผูรับการอบรม ๒๐ คน 
   ๒) หลักสูตรการพัฒนาระบบจัดการกระบวนการดวยเครื่องมือ Business Process 
Management System ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง จํานวนผูรับการอบรม ๒๐ คน 
   ๓) หลักสูตรการพัฒนา Mobile Application ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง จํานวนผูเขารับการ
อบรม ๑๐ คน 
   ๔) หลักสูตรการพัฒนา Courseware ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง จํานวนผูรับการอบรม ๔๐ 
คน 
  - หลักสูตรสําหรับผูใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๑) หลักสูตรการใชงานโปรแกรมสํานักงานอัตโนมัติ ระยะเวลา ๑๒ ชั่วโมง จํานวนผูรับ
การอบรม ๔๐ คน 
   ๒) หลักสูตรการใชงานโปรแกรมอรรถประโยชนตางๆ ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง จํานวนผูรับ
การอบรม ๔๐ คน 

๗. งบประมาณ : จํานวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
 ๗.๑ เครื่องเซอรเวอร  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๗.๒ คาพัฒนาซอฟตแวร  ๑,๓๐๐,๐๐๐  บาท 
 ๗.๓ คาฝกอบรม  ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ผูดําเนินการนําเสนอความกาวหนาดวยวาจาพรอมสงรายงานความกาวหนาทุก ๑ เดือน 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สกศ.ฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรท่ีสามารถใชสารสนเทศในการปฏิบัติภารกิจ
และตอบรับการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ ไปจนจบวาระของแผนแมบท        
การพัฒนา รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ 
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(๓๔) โครงการพัฒนาและจัดทํา e-Learning เพ่ือจัดการเรียนการสอน ประกอบ แผนงานพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวฟ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สกศ.รร.จปร. เปนหนวยข้ึนตรงของ รร.จปร. มีภารกิจจัดการศึกษาอบรมแก นนร. ใหมี         
พ้ืนฐานความรูวิทยาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอสําหรับนายทหารสัญญาบัตรท่ีจะตองปฏิบัติหนาท่ี ผบ.หมวด 
ของหนวยกําลังรบหรือหนวยอ่ืนๆ ใน ทบ. 
 โดยมีวิสัยทัศนท่ีจะพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมกับ  
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรไทย ใหมีวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางรูเทาทัน 
และมีการบริหารจัดการอยางบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางการศึกษาแหงอนาคต 
 สกศ.ฯ มีแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนแบบ e-Learning โดยสนับสนุนการพัฒนาบทเรียน 
เพ่ือเปนสื่อประกอบการสอน โดย สกศ.ฯ จะจัดหาระบบซอฟตแวรบริหารจัดการ (Learning Management 
System : LMS) เปนเครื่องมือใหอาจารยสามารถบริหารการสอนและมีปฏิสัมพันธกับนักศึกษาผานระบบ
เครือขายอินทราเน็ต โดยใชซอรฟแวร LMS และบทเรียน e-Learning ท่ีพัฒนาจากเนื้อหาวิชาของอาจารย 
 เพ่ือใหสามารถดําเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนในยุคอินเทอรเน็ต โดยใชเทคโนโลยี         
e-Learning  สกศ.ฯ มีความประสงคจะพัฒนาบทเรียน e-Learning ซ่ึงแบงเปนหมวดประจําปการศึกษา  
และแตละกองวิชา เพ่ือความงาย สะดวก และชัดเจนยิ่งข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหอาจารยใชสื่อ e-Learning ประกอบการเรียนการสอนได 
 ๓.๒ เพ่ือให นนร. สามารถเขาถึงบทเรียนไดทันที ทุกท่ี ภายในระบบเครือขายอินทราเน็ต 
รร.จปร. 
 ๓.๓ เพ่ือให สกศ.ฯ มีชุดวิชา e-Learning ออนไลน 
 ๓.๔ เพ่ือดําเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ สกศ.ฯ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน 
 ๓.๕ เพ่ือเปดโอกาสการเรียนการสอนในอีกรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมีศักยภาพในการกระจายองคความรู 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ สกศ.ฯ จัดทําและเผยแพรชุดวิชา e-Learning แก นนร. และบุคลากรท่ีสนใจ บนระบบ
เครือขายอินทราเน็ตท่ีมีความครบถวน ถูกตอง สมบูรณ และทันสมัย 
 ๔.๒ อาจารยไดใชระบบสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ในการถายทอด
ความรูแก นนร. ใหไดรับความรู ความเขาใจในบทเรียนอยางถองแทและรวดเร็ว และ นนร. สามารถนํารูปแบบ
สื่อการสอนไปประยุกตใชงานเม่ือจบออกไปรับราชการ 
 ๔.๓ นนร. ไดรับประโยชนสูงสุดจากการใช e-Learning สงผลใหพัฒนาการเรียนรูและผล    
การเรียนดีข้ึน 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ๑ ป 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมเนื้อหาและแบบทดสอบจากอาจารยประจําวิชา และจัดทําโครงสรางวิชา โดยแบง
หมวดเปนแตละกองวิชาและปการศึกษา 
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 ๖.๒ จัดทํา Story board สําหรับการจัดทํา e-Learning ท่ีกําหนดในขอ ๖.๑ 
 ๖.๓ พัฒนาเนื้อหาบทเรียนตาม Story board ท่ีระบุในขอ ๖.๒ ในรูปแบบ e-Learning ตาม
มาตรฐาน SCORM ประกอบดวย 
  ๑) บทเรียน e-Learning ท่ีสรางข้ึนทํางานบน LMS 
  ๒) เนื้อหา (Content) ในวิชาใดวิชาหนึ่ง สามารถนําเอาสวนใดสวนหนึ่งมาใชรวมกับ
บทเรียนอ่ืนได 
  ๓) สามารถหาขอมูลท่ีตองการพบจากในระบบได 
  ๔) บทเรียนสามารถสื่อสารโดยตรงกับ LMS ทําให LMS สามารถใชขอมูลผลการเรียน  
ในการสรางเสนทางการเรียนสําหรับแตละบุคคลได โดยไมติดกับการเรียนและการสอนท่ีตายตัว 
  ในการพัฒนาบทเรียนฯ ตองมีกิจกรรมดังตอไปนี้ 
  - จัดทํา Instructional Design and Prototyping ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 
   ๑) จัดทําเนื้อหาแตละวิชาเปนเฟรม 
   ๒) กําหนดวัตถุประสงคของแตละวิชาของแตละชั้นเรียน 
   ๓) จัดทํา Pretest ของบทเรียน (ถามี) 
   ๔) จัดทํา Assessment ของแตละวิชา (ถามี) 
   ๕) จัดทํา Wallpaper (background) ของแตละวิชา หนารายงานคะแนน และหนา 
Assessment (ถามี) 
  - จัดทํา Production and Publishing ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 
   ๑) จัดทํา Content Frame ท้ังหมด 
   ๒) วาดรูป Graphic และ Flash ท่ีตองใช 
   ๓) จัดทําชิ้นสวน Engaging (Interactive) ตามหลักของ Bloom, Gagne และโมเดล 
ARCS 
   ๔) ถายรูปประกอบ 
   ๕) จัดทํา Video Clip (ถามี) 
   ๖) อัดเสียงบรรยาย (ถามี) 
   ๗) ประกอบสวนตางๆ เขาไวในบทเรียน e-Learning 
   ๘) ตรวจสอบ ทบทวน แกไข และปรับปรุง 
   ๙) Publish (เผยแพร) บทเรียน ตามมาตรฐาน SCORM และ Webpage 
   ๑๐) สงมอบบทเรียนใหอาจารยตรวจสอบ 
   ขอยอยท่ี ๑) - ๙) ไมจําเปนตองเปนอาจารยในการจัดทําท้ังหมด 
  - จัดหาเครื่องมือท่ีใชพัฒนาบทเรียน e-Learning 
  - จัดฝกอบรมการสรางบทเรียน ประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 
   ๑) จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม 
   ๒) กําหนดเวลาและสถานท่ี 
   ๓) จัดการฝกอบรม 
   ๔) ทดสอบและประเมินผล 
   ๕) สรุปผลการฝกอบรม 
  - จัดทําคูมือประกอบการใชงานเบื้องตน 
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 ๖.๔ จัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะห พัฒนา ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน เพ่ือจัดทําโครงการ
พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน 
 ๖.๕ พัฒนาบุคลากรโดยการจัดการฝกอบรม เพ่ือใหสามารถใชงาน ดูแลรักษา และปรนนิบัติ
บํารุง อยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๖ จัดใหมีการสัมมนาโดยใหผูท่ีเก่ียวของกับระบบการใชสื่อการสอน วิเคราะหการใชระบบสื่อ
การสอน ประเมินผลการใชท่ีผานมา เพ่ือหาขอบกพรองและขอเสนอแนะในการใชระบบสื่อการสอน 
 ๖.๗ จัดทําโครงการจัดหาสื่อการสอน โดยการศึกษาดูงานจากสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน
ตาง ๆ เพ่ือใหไดสื่อการสอนชนิดตางๆ ท่ีมีความเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา 
๗. งบประมาณ : จํานวน ๑,๙๓๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 
 ๗.๑ คาจัดทําระบบ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.๒ คาดําเนินการสรางเนื้อหาบทเรียน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.๓ คาฝกอบรม ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.๔ อ่ืนๆ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ใหสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. รับผิดชอบกํากับดูแลและติดตามโครงการอยาง
ตอเนื่อง 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ นนร. มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและรวดเร็ว จากระบบสื่อการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 ๙.๒ นนร. สามารถเขาถึงองคความรูและวิชาการ จากบทเรียน e-Learning ไดโดยผาน
อินทราเน็ต 
 ๙.๓ อาจารยสามารถนําเสนอบทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธและมีแอนนิเมชั่น ตลอดจนสามารถรับรู
ผลการเรียนจากการสอบแบบออนไลนไดทันที 
 ๙.๔ อาจารยสามารถติดตามผลการเรียนของ นนร. ไดผาน LMS ตามมาตรฐาน SCORM 
 ๙.๕ เพ่ิมขีดความสามารถของ รร.จปร. ในการใชเทคโนโลยี ICT ใหเปนประโยชนตอการพัฒนา
อาจารยและ นนร. 
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(๓๕) โครงการอบรมภาษาอังกฤษใหกับกําลังพล ประกอบ แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับกําลังพล 
ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กอศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญทางดานการติดตอสื่อสารระหวางกัน ท้ังในระดับบุคคล 
ระดับองคกร ระดับประเทศ ในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน นอกจากนั้น ประเทศไทย     
จะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC) ทําใหภาษาอังกฤษยิ่งทวี
ความสําคัญจนกลายเปนภาษาสากล กอศ.สกศ.รร.จปร. จึงจัดทําโครงการอบรมภาษาอังกฤษใหแกขาราชการ 
รร.จปร. ท่ีสนใจจะพัฒนาทักษะความรูดานภาษาอังกฤษ ในเรื่องการพูด การอาน การฟง และการเขียน    
โดยเรียนกับอาจารยเจาของภาษาโดยตรง ซ่ึงจะทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 การท่ีขาราชการมีทักษะและความรูพ้ืนฐานดานภาษาอังกฤษถือวาเปนสิ่งสําคัญ เพราะการทํางาน
ในปจจุบันและในอนาคต ตองอาศัยพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษเขามาเก่ียวของ การเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
อยางตอเนื่อง จึงนําไปสูการพัฒนาหนวยงานและองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหขาราชการท่ีเขารับการอบรม ไดรับความรูทางภาษาอังกฤษจากอาจารยชาวตางชาติ
ท่ีเปนเจาของภาษาโดยตรง 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษท้ังดานการพูด การฟง การอาน การเขียน ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 ๓.๓ เพ่ือนําความรูท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได 
 ๓.๔ เพ่ือเขาใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และความรูท่ัวๆ ไป ท่ีเก่ียวของกับเจาของภาษา 
 ๓.๕ เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป พ.ศ.๒๕๕๘ 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ ขาราชการท่ีเขารับการอบรม ไดรับความรูทางภาษาอังกฤษจากอาจารยเจาของภาษา
โดยตรง 
 ๔.๒ เกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในดานตางๆ หลังจากการอบรม 
 ๔.๓ นําความรูท่ีไดจากการอบรมไปใชในชีวิตประจําวัน หรือนําไปประยุกตในการทํางานได 
 ๔.๔ เขาใจและพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (หวงเดือน ม.ค. - ก.พ. ของทุกป) 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ข้ันเตรียมการ ตั้งแตไดรับอนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ประสานกับ สกศ.ฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนตามความเก่ียวของกับภารกิจ 
 ๖.๓ รายงาน สกศ.ฯ เพ่ือขออนุมัติดําเนินโครงการและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 
๗. งบประมาณ : ๑๒๐,๐๐๐ บาท ตอป 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ตอบแบบสอบถาม 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ไดรับความรูทางดานภาษาอังกฤษ 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๑๓๑ ของ ๑๗๐ หนา 

 ๙.๒ กอใหเกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในดานตางๆ 
 ๙.๓ สามารถนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปใชในชีวิตประจําวัน หรือนําไปประยุกตใชในการ
ปฎิบัติงานดานอ่ืนๆ ได 
 ๙.๔ เขาใจวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมในดานตางๆ จากเจาของภาษา 
 ๙.๕ มีความม่ันใจและเขาใจในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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(๓๖) โครงการจัดทําคูมือบทสนทนาภาษาอังกฤษสําหรับ นนร. และกําลังพล รร.จปร. ประกอบ แผนงาน
พัฒนาภาษาอังกฤษใหกับกําลังพล ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบท
การพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กอศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจาก นนร. และกําลังพลของ รร.จปร. มักจะประสบปญหาทางดานการพูดและการ
ติดตอสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ ทาง กอศ.สกศ.ฯ เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ จึงจัดทําคูมือบทสนทนา
ภาษาอังกฤษสําหรับ นนร. และกําลังพล รร.จปร. ท่ีสนใจจะศึกษาเพ่ิมเติม โดยมีตัวอยางของบทสนทนาใน  
แตละสถานการณใหเลือกใชและปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณจริงได อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งท้ังขณะท่ี
กําลังศึกษาและเม่ือสําเร็จการศึกษาไปรับราชการตามหนวยตางๆ ตอไป อีกท้ังเปนการเตรียมเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ ดวย 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือให นนร. และกําลังพล รร.จปร. มีความรู ความสามารถในการติดตอสื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษได 
 ๓.๒ เพ่ือให นนร. นําความรูท่ีไดรับจากคูมือบทสนทนา ไปถายทอดใหแกผูใตบังคับบัญชาและ
นําไปใชในการฝกรวมทางทหารกับมิตรประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๓ เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ นนร. และกําลังพล รร.จปร. สามารถสนทนาเปนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 
 ๔.๒ นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษาแลว สามารถนําความรูดานการพูดภาษาอังกฤษไปใชในการ      
รับราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๓ นนร. และกําลังพล รร.จปร. มีความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : เริ่มดําเนินการตั้งแต ม.ค.๕๕ - ธ.ค.๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ข้ันเตรียมการตั้งแตไดรับอนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ประสานกับ สกศ.ฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนตามความเก่ียวของกับภารกิจ 
 ๖.๓ รายงาน สกศ.ฯ เพ่ือขออนุมัติดําเนินโครงการและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 
๗. งบประมาณ : ๕๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ตอบแบบสอบถาม 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ไดรับความรูดานสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 
 ๙.๒ สามารถนําความรูท่ีไดจากคูมือบทสนทนา ไปใชในชีวิตประจําวันและนําไปประยุกตใชใน
การรับราชการได 
 ๙.๓ สามารถถายทอดความรูใหแกผูใตบังคับบัญชาได 
 ๙.๔ สามารถนําความรูไปใชในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธท่ี ๑๑ การพัฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวยใหเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
(๓๗) โครงการเพ่ิมศักยภาพของระบบรักษาความปลอดภัย รร.จปร. ประกอบ แผนงานการพัฒนา
สภาพแวดลอมในหนวย ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา          
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กฟส.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สกศ.ฯ เปนหนวยท่ีมีภารกิจในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล ควบคุมการฝก
ศึกษาของ นนร. ใหตรงกับวัตถุประสงคของ รร.จปร. ท้ังนี้ หนวยยังมีภารกิจสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจะตองทํา
ควบคูกันไปกับภารกิจขางตน คือ การถวายความปลอดภัย จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี สกศ.ฯ จําเปนตองเพ่ิม
มาตรการรักษาความปลอดภัยแดพระราชวงศท่ีเสด็จ ฯ มาทรงสอน นนร. ในทุกๆ ดาน ใหเรียบรอยและมีความ
ปลอดภัยสูงสุด โดยจะตองไมกระทบกระเทือนภารกิจหลักของ รร.จปร. 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหการเสด็จฯ ทรงสอน นนร. และการปฏิบัติพระราชภารกิจอ่ืนๆ ใน รร.จปร. ของ 
พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปนไปดวยความเรียบรอย 
 ๓.๒ เพ่ือใหการรักษาความปลอดภัยและการจราจรของ สกศ.ฯ เปนไปดวยความเรียบรอย 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ การรักษาความปลอดภัย พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ทรงสอน นนร. และการปฏิบัติพระราชภารกิจอ่ืนๆ ใน รร.จปร. 
 ๔.๒ การรักษาความปลอดภัยภายใน รร.จปร. (บุคคล, เอกสาร, สถานท่ี) 
 ๔.๓ การจราจร (ควบคุมการเขา - ออกของยานพาหนะทุกชนิด, การรักษาวินัยจราจร) 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ การรักษาความปลอดภัย พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ ทรงสอน นนร. และการปฏิบัติพระราชกิจอ่ืนๆ ใน รร.จปร. 
  ๑) ดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวย การรักษาความปลอดภัยสําหรับองค
พระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการแทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค
และพระราชอาคันตุกะ พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๒) ดําเนินการตามระเบียบ ทบ. วาดวย การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญของประเทศ 
พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ๖.๒ การรักษาความปลอดภัยภายใน รร.จปร. 
  ๑) บุคคล 
   - กําลังพลและครอบครัวภายใน รร.จปร. 
    - การจัดทําบัตรผานเขา - ออก รร.จปร. 
    - การจัดทําประวัติบุคคลท่ีกระทําความผิด/ท่ีตองสงสัย 
    - การจัดทําสถิติ/วิเคราะห เหตุการณกระทําผิดตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใน รร.จปร. 
   - ผูบังคับบัญชาชั้นสูงและบุคคลสําคัญท่ีเขามาในพ้ืนท่ี รร.จปร. 
   - บุคคลอ่ืนๆ ท่ีเขามาในพ้ืนท่ี รร.จปร. 
    - การจัดทําบัตรผานเขา - ออก ของผูท่ีมาติดตอราชการและเขามากอสราง 
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    - การจัดทําประวัติ/ตรวจสอบบุคคล ท่ีเขามาในพ้ืนท่ี รร.จปร. 
  ๒) เอกสาร 
   - การลงทะเบียนเอกสารท่ีมีชั้นความลับ 
   - การตรวจสอบเอกสาร บทความ สิ่งตีพิมพ และเวปไซตตางๆ ท้ังปวง 
  ๓) สถานท่ี 
   - สํานักงานภายใน รร.จปร. ควรติดกลองวงจรปดไวในพ้ืนท่ีลอแหลม 
   - บานพักขาราชการในพ้ืนท่ี รร.จปร. ควรติดกลองวงจรปดไวในพ้ืนท่ีจุดเสี่ยง/
ลอแหลม 
   - สถานท่ีสําคัญ สนามฝกของ นนร. สนามกีฬา สถานท่ีพักผอน และอ่ืนๆ 
   - อาคารตึกเรียน สกศ.ฯ (รวมท้ังตึก ก.๑ - ๔, ข.๑ - ข.๒) ควรติดกลองวงจรปดไวตาม
อาคารเรียนท้ังหมด และในเขตพ้ืนท่ีลอแหลม/จุดเสี่ยง 
 ๖.๓ การจราจรภายใน รร.จปร. 
  ๑) การควบคุมการเขา - ออก ของยานพาหนะทุกชนิด 
   - การจัดทําทะเบียนควบคุมยานพาหนะทุกชนิด 
   - การจัดทําบัตรผานเขา - ออก ยานพาหนะทุกชนิด 
  ๒) การรักษาวินัยจราจร 
   - การควบคุมความเร็วของการขับข่ียานพาหนะทุกชนิด 
   - การติดตั้งปายจราจร 
   - การควบคุมกํากับดูแลการขับข่ียานพาหนะทุกชนิด 
    - การควบคุมการสวมใสหมวกกันน็อกในการขับข่ีรถจักรยานยนต 
    - การควบคุมการดัดแปลงยานพาหนะทุกชนิด 
๗. งบประมาณ : ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้ 
 ๗.๑ การถวายความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบุคลสําคัญ ขอใชงบประมาณจาก  
ทบ. (ผาน รร.จปร.) จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 ๗.๒ การรักษาความปลอดภัยดานการจราจร ใชงบประมาณจาก ทบ. (ผาน รร.จปร.) จํานวน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 จากการกํากับดูแลทางฝายอํานวยการของ สกศ.ฯ และ รร.จปร. 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 การรักษาความปลอดภัยและการจราจรของ รร.จปร. โดยความควบคุมของ พัน.ร.รร.จปร.        
มีความสมบูรณอยูในตัวเอง ขอมูลของเอกสารหรือตัวบุคคลในสวนของการ รปภ. สามารถนําไปใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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(๓๘) โครงการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ประกอบ แผนงานการพัฒนาสภาพแวดลอมในหนวย 
ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวล.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สภาพแวดลอมขององคกรท่ีเหมาะสม สวยงาม สรางความสะดวกสบายใหแกบุคลากรในองคกร 
จะเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งท่ีเอ้ือใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจ มีความกระตือรือรนอยากท่ีจะทํางาน 
หรือตองการดํารงอยูในองคกรนั้นๆ อยางเต็มใจ สุขภาพอนามัยของผูปฏิบัติงานก็จะดี แข็งแรงท้ังทางรางกาย
และจิตใจ การผลิตผลงานท่ีปรากฏจะมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การสรางสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีของ สกศ.รร.จปร. 
ใหมีภูมิทัศนท่ีเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม สรางความสะดวกสบายตอการปฏิบัติงานของกําลังพลทุก
ระดับชั้น จะทําใหกําลังพลมีพลังในการทํางาน พรอมท่ีจะรวมทุมเทการทํางานใหแก สกศ.ฯ ดวยจิตใจท่ี    
เบิกบาน แจมใส เกิดความรักในองคกร และตองการอยูปฏิบัติราชการใน สกศ.ฯ ตลอดไป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เสริมสภาพภูมิทัศนภายในหนวย ใหมีความรมรื่นสวยงาม 
 ๓.๒ เสริมสรางสิ่งอํานวยความสะดวกตอการทํางานใหแกกําลังพล 
 ๓.๓ เสริมสรางสุขอนามัยของกําลังพลใหมีความแข็งแรง สดชื่นแจมใส ท้ังรางกายและจิตใจ 
 ๓.๔ ดํารงรักษายอดกําลังพลใหอยูภายในหนวยไดตามความประสงค ในการบริหารจัดการ  
กําลังพล 
๔. เปาหมาย 
 สกศ.ฯ มีบุคลากรท่ีสามารถดําเนินการตามกิจกรรมตางๆ ไดทุกกิจกรรม หากมีการสนับสนุน
งบประมาณ หรือวัสดุอุปกรณท่ีเพียงพอ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 การดําเนินงานของโครงการ ประกอบไปดวยกิจกรรมตามลําดับความเรงดวนและอยูในวิสัยท่ี
สามารถจะดําเนินการไดทันที ดังนี้ 
 ๖.๑ การกําจัดขยะท่ีถูกวิธี นขต.สกศ.ฯ มีการคัดแยกขยะท่ีถูกวิธี จัดหาภาชนะรองรับขยะ    
ใหเหมาะสม และเพียงพอประจําอาคาร,รานอาหาร,ซุมเครื่องดื่ม การกําหนดจุดตําบลรวบรวมขยะใหชัดเจน 
 ๖.๒ การนําวัสดุเหลือใชนํากลับมาใชใหม (Reused) นขต.สกศ.ฯ รวบรวมวัสดุเหลือใชท่ียัง  
เปนประโยชน จัดเก็บไวใหเปนระเบียบเรียบรอยภายในอาคารของตน พรอมท่ีจะนํากลับมาใชใหมไดเม่ือ
ตองการ 
 ๖.๓ การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําการปรับปรุงศักยภาพของระบบ Internet 
และ Intranet ของ สกศ.ฯ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพคงท่ี พรอมบริการบุคลากรของ สกศ.ฯ 
และ นนร. อยางสมํ่าเสมอตลอดเวลา 
 ๖.๔ ซอมแซมระบบไฟฟาและหลอดไฟสองสวาง ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมระบบไฟฟาและ
หลอดไฟสองสวางท้ังภายในอาคารและนอกอาคาร ตลอดจนตามแนวเสนทางใหใชการไดทุกดวง 
 ๖.๕ สรางท่ีจอดรถ สรางท่ีจอดรถของกําลังพลประจําอาคารกองวิชาทุกอาคาร โดยไมใหเสีย
สภาพภูมิทัศนของหนวย 
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 ๖.๖ สรางหลังคาครอบคลุมถนนสายกลาง สรางหลังคาแบบถาวรครอบคลุมทางเดินตามถนน
สายกลางของ สกศ.ฯ ตั้งแต หนาหอประชุม สกศ.ฯ จนถึงตึกเรียน ก.๓, ก.๔ เพ่ือให นนร. และกําลังพลไดใช
สัญจร ดวยความสะดวกสบายแมสภาพอากาศจะไมอํานวย 
๗. งบประมาณ : ใชงบประมาณของราชการ ตามเกณฑการใชจายจริง 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายใน สกศ.ฯ 
 ๘.๒ การประเมินความพึงพอใจของกําลังพลโดยใชแบบสอบถาม 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ อุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกของ นขต .สกศ .ฯ มีความสมบูรณพรอมสนองตอบ        
การทํางานของกําลังพล 
 ๙.๒ อาคารสถานท่ีของ สกศ.ฯ มีบรรยากาศท่ีสวยงามรมรื่น 
 ๙.๓ สุขภาพอนามัยของกําลังพลมีความแข็งแรง สดชื่นแจมใส ท้ังทางรางกายและจิตใจ 
 ๙.๔ การใชประโยชนจากวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานท่ี เปนไปอยางคุมคาสมประโยชน 
 ๙.๕ กําลังพลของ สกศ.ฯ มีความสนใจ กระตือรือรนท่ีจะอยูรวมทํางานใน สกศ.ฯ ดวยความ 
เต็มใจ 
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(๓๙) โครงการปรับภูมิทัศน สกศ.รร.จปร. ประกอบ แผนงานการพัฒนาสภาพแวดลอมในหนวย ประกอบ 
ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวล.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สกศ.ฯ ไดยายสถานท่ีตั้งหนวยจากถนนราชดําเนินนอก กทม. มาอยู  ณ  สถานท่ีใหม เขาชะโงก 
ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ตั้งแต ๓๐ ก.ค.๒๕๒๙ พรอมกับ รร.จปร. หนวยไดมีการปรับปรุงสภาพ     
ภูมิทัศนมาโดยตลอดอยางไมหยุดนิ่ง เพ่ือใหสภาพแวดลอม อาคารสถานท่ีท้ังหมดของ สกศ.ฯ เกิดความ
เรียบรอยสวยงาม การใชประโยชนท่ีดินมีความคุมคาเหมาะสม สมกับเกียรติประวัติท่ีดีงามของสถาบัน ทําให
เปนแหลงทองเท่ียวเพ่ือการสันทนาการของบุคคลท่ัวไปในปจจุบัน แตภารกิจการพัฒนาสภาพแวดลอมดวยการ
ปรับปรุงตกแตงสภาพภูมิทัศน ยังคงตองมีการดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง ไมสามารถจะหยุดนิ่งได เพราะหาก
หยุดนิ่งเม่ือใด ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมภายในหนวยก็จะเกิดข้ึน จึงเปนความจําเปนท่ี นขต.สกศ.ฯ 
ทุกหนวย จะตองมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนอยูเสมอ 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในพ้ืนท่ี สกศ.ฯ ใหเรียบรอยสวยงาม เอ้ือตอการปฏิบัติงานของ
กําลังพล และสมประโยชนกับการใชประโยชนท่ีดิน 
 ๓.๒ ปรับสภาพแวดลอมใหมีสุนทรียภาพ ไมเปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมตางๆ หรือการ
สัญจรของกําลังพลหรือบุคคลภายนอก 
๔. เปาหมาย 
 กําลังพลของ สกศ.ฯ ทุกนาย สามารถท่ีจะรวมดําเนินงานไดทุกกิจกรรม 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ปรับปรุงทางเดินเทา ทําการปรับสภาพถนนสายกลางภายใน สกศ.ฯ ดวยการปรับพ้ืนท่ี  
ผิวทางเดิน เรียงอิฐตัวหนอนใหเรียบในระนาบเดียวกันตลอดเสนทาง ตัดแตงไมดอกไมประดับและไมยืนตน   
๒ ขางทาง ซอมแซมอุปกรณไฟสองสวางตามเสนทางใหใชงานไดอยูเสมอ 
 ๖.๒ การปรับสภาพภูมิทัศนของอาคารสถานท่ี นขต.สกศ.ฯ ทุกหนวย ดําเนินการปรับแตงพ้ืนท่ี
เขตสุขาภิบาล อาคารสถานท่ี ในความรับผิดชอบใหมีความรมรื่นสวยงาม บํารุงตัดแตงสนามหญา ไมดอกไม
ประดับ และไมยืนตน ใหมีความสวยงามเขียวขจีอยูเสมอ จัดทําปายประจําอาคารทุกหอง และปายบอก
กิจกรรมของหนวยทุกกิจกรรม 
 ๖.๓ รวมแรงรวมใจพัฒนาหนวยในวันสําคัญ ระดมกําลังพลของ สกศ.ฯ รวมกันพัฒนาหนวย  
ในวาระวันสําคัญของชาติหรือของ รร.จปร. เชน การขุดลอกวัชพืชท่ีไมตองการในบริเวณบึงน้ําของ สกศ.ฯ  
การปรับแตงสะพานและฝายอินทนิล ศาลาริมบึง สวนสุขภาพ ใหมีความทนทานแข็งแรง และสวยงามยิ่งข้ึน 
 ๖.๔ จัดทําปายบอกเสนทางและอาคาร ตามจุดแยกตางๆ ริมถนนสายหลักของ สกศ.ฯ มีการ
ติดตั้งปายบอกเสนทางและอาคารเพ่ือบริการแกบุคคลภายนอก 
 ๖.๕ การประชาสัมพันธเชิญชวน มีการรณรงคประชาสัมพันธใหกําลังพลของ สกศ.ฯ เขารวม
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ดวยความสมัครใจ 
๗. งบประมาณ : ใชเงินนอกงบประมาณตามเกณฑการใชจายจริง 
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๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ สังเกตการณเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของภูมิทัศนในพ้ืนท่ี สกศ.ฯ 
 ๘.๒ สังเกตปริมาณกําลังพลของ รร.จปร. และบุคคลภายนอกท่ีเขามาใชพ้ืนท่ีของ สกศ.ฯ เพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ 
 ๘.๓ ประเมินความพึงพอใจของกําลังพลโดยใชแบบสอบถาม 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ กําลังพลของ รร.จปร. มีสภาพจิตใจท่ีสดชื่นแจมใสเม่ือเขามาในพ้ืนท่ีของ สกศ.ฯ 
 ๙.๒ มีสถานท่ีจัดกิจกรรมสันทนาการภายในพ้ืนท่ี สกศ.ฯ เพ่ิมมากข้ึน 
 ๙.๓ มีบุคคลภายนอกเดินทางเขาเยี่ยมชมพ้ืนท่ีหรือจัดกิจกรรมสันทนาการในพ้ืนท่ีของ สกศ.ฯ
เพ่ิมข้ึน 
 ๙.๔ กําลังพลของ สกศ.ฯ มีรายไดพิเศษเพ่ิมข้ึน จากการใหบริการแกบุคคลภายนอกท่ีมาจัด
กิจกรรมในพ้ืนท่ี สกศ.ฯ 
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กลยุทธท่ี ๑๒ นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
(๔๐) โครงการพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) ประกอบ แผนงานการสอบ
คัดเลือกเขาเปนนักเรียนทหารของ ทบ. ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ        
แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) เปนขบวนการคัดเลือกบุคคลพลเรือนท่ีดีและ
มีคุณภาพเขาเปน นตท.(ทบ.) เพ่ือการผลิตทรัพยากรบุคคลดานการทหาร ซ่ึงมีความสําคัญและความจําเปน
อยางยิ่งตอการพัฒนา ทบ. ตอไป การปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) 
ดานภาควิชาการ ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูอยางตอเนื่องนั้นจึงมีความสําคัญยิ่งตอ ทบ. 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหการสอบคัดเลือกภาควิชาการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 ๓.๒ เพ่ือใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศท่ีมีผลการศึกษาดี (เฉลี่ย ๓.๕๐ ข้ึนไป) มา
สมัครเขาสอบคัดเลือกเปน นตท.(ทบ.) 
 ๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) ภาควิชาการ 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ จัดทําระบบคลังขอสอบสําหรับคณะอนุกรรมการออกขอสอบใหได ๘๐% ภายในป ๒๕๕๗ 
 ๔.๒ ขอสอบมีความเท่ียงตรงอยางนอย ๘๐% 
 ๔.๓ จัดระบบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําระบบคลังขอสอบสําหรับคณะอนุกรรมการออกขอสอบ 
 ๖.๒ วิเคราะหความยากของขอสอบ 
๗. งบประมาณ : การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) ในแตละป 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ คณะอนุกรรมการออกขอสอบ 
 ๘.๒ คณะอนุกรรมการตรวจขอสอบประเมินความยากงายของขอสอบ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ทบ. ไดบุคคลพลเรือนเขาเปน นตท.(ทบ.) ท่ีดีและมีคุณภาพ 
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(๔๑) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นนร. ประกอบ แผนงานการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา ประกอบ 
ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กอศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สกศ.รร.จปร. มีหนาท่ีใหการศึกษาแก นนร. ใหมีความรูดานวิชาการตามหลักสูตรของ รร.จปร. 
และมีการอบรม นนร. ใหมีจริยธรรม คุณธรรม ควบคูกันไปดวย เพ่ือให นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษาเปนนายทหาร
หลักท่ีดีของ ทบ. 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือปลูกฝงให นนร. ท่ีจะจบเปนนายทหารหลักของ ทบ. และเปนผูนําหนวยทหาร 
รับผิดชอบตอผูใตบังคับบัญชา กองทัพ และประเทศชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติและปฏิบัติตนอยูใน
กรอบของศีลธรรมอันดีงาม 
 ๓.๒ เพ่ือให นนร. มีอุดมการณความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รวมท้ังมีศรัทธาและ
ยึดม่ันตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
๔. เปาหมาย 
 นนร .  ท่ีสํา เร็จการศึกษา มี คุณธรรม จริยธรรม ความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : เริ่มดําเนินการตั้งแต ม.ค.๕๕ - ธ.ค.๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 มีการอบรมปลูกฝงดานจิตใจให นนร. มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณลักษณะผูนํา 
๗. งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ตอบแบบสอบถาม 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษา เปนนายทหารท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม และมีคุณลักษณะผูนํา 
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(๔๒) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประกอบ แผนงานพัฒนาผูเรียน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ 
แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กอศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามหลักสูตร รร.จปร.  นนร. ตองเรียนภาษาอังกฤษทุกเทอม เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
และมีการฝกฝนทักษะท้ัง ๔ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ตลอดระยะเวลา ๔ ป ตั้งแตข้ัน
พ้ืนฐานถึงระดับสูง อีกท้ังในป พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นนร. ท่ีจะสําเร็จ
การศึกษา จําเปนจะตองใชภาษาอังกฤษไดอยางคลองแคลว และสามารถติดตอสื่อสารกับประเทศตางๆ       
ในอาเซียนไดเปนอยางดี  กอศ.สกศ.รร.จปร. จึงจัดทําโครงการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุง     
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ นําขอมูลมาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหแก นนร. 
 ๓.๒ เปนการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษของ นนร. เพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
๔. เปาหมาย 
 - 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ข้ันเตรียมการ ตั้งแตไดรับอนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ประสานกับ สกศ.ฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนตามความเก่ียวของกับภารกิจ 
 ๖.๓ รายงาน สกศ.ฯ เพ่ือขออนุมัติดําเนินโครงการ 
๗. งบประมาณ : ๓๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ตอบแบบสอบถาม 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ สามารถนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได 
 ๙.๒ กระตุนใหอาจารยไดทํางานวิจัยมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๑๔๒ ของ ๑๗๐ หนา 

กลยุทธท่ี ๑๓ กองทัพบก หนวย/เหลา มีความพึงพอใจตอนายทหารสัญญาบัตรหลักท่ีสําเร็จการศึกษา 
(๔๓) โครงการติดตามและประเมินผล นนร. ท่ีสําเร็จการศึกษา ประกอบ แผนงานพัฒนาคุณภาพของ
ผูสําเร็จการศึกษา ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา         
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 - 
๓. วัตถุประสงค 
 - 
๔. เปาหมาย 
 - 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : - 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 - 
๗. งบประมาณ : - 
๘. การติดตามประเมินผล 
 - 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 - 
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กลยุทธท่ี ๑๔ สงเสริมการศึกษาของกําลังพลและสงกําลังพลเขารวมประชุมสัมมนากับหนวยงานภายนอก 
(๔๔) โครงการสงกําลังพลเขารับการศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทร., รร.สธ.ทอ., วสท., วทร., วทอ. ประกอบ 
แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. และแผนการใชประโยชน ประกอบ 
ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวค.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามนโยบายของ ทบ. ตองการสงเสริมใหกําลังพลของ ทบ. ไดเขารับการศึกษาในหลักสูตร 
นอก ทบ. ภายใน กห. และสามารถนํากําลังพลท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว มาใชประโยชนไดอยาง
คุมคา และเกิดประโยชนตอสวนรวมอยางสูงสุด อีกท้ังใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. 
ภายใน กห. โดยเม่ือสิ้นป ๒๕๕๙ ทบ. จะตองมีกําลังพลท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. 
ปฏิบัติงานท่ีหนวย อยางนอย ๑ นาย 
 สกศ.รร.จปร. เห็นความสําคัญในการสงเสริมทางดานการศึกษาตามนโยบายของ ทบ. จึงวางแผน 
เพ่ือสงเสริมใหกําลังพลของหนวย ไดเขารับการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. โดยตั้งแตปงบประมาณ 
๒๕๕๕ เปนตนไป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสงเสริมใหกําลังพลของ สกศ.ฯ ไดเขารับการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. 
และสามารถนํากําลังพลท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว มาใชประโยชนไดอยางคุมคา และเกิดประโยชน
ตอสวนรวมอยางสูงสุด 
 ๓.๒ เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. รวมท้ังจะเปนการ
พัฒนาการยุทธรวมระหวางเหลาทัพใหดียิ่งข้ึน 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ สกศ.ฯ จะตองมีกําลังพลท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. ปฏิบัติงานท่ี
หนวย อยางนอย ๒ นาย เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณท่ี ๒๕๕๙ 
 ๔.๒ กําลังพลของ สกศ.ฯ มีทัศนคติท่ีดีตอการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. รวมท้ัง
สามารถพัฒนาการยุทธรวมระหวางเหลาทัพไดดียิ่งข้ึน 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ป พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สกศ.ฯ สํารวจและวางแผนระยะสั้นและระยะยาว โดยจัดทําบัญชีรายชื่อกําลังพลเขารับ
การศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. ในหลักสูตรตางๆ 
 ๖.๒ สกศ.ฯ เสนอบัญชีความตองการให รร.จปร ทราบ เพ่ือดําเนินการจัดทําฐานขอมูลตอไป 
๗. งบประมาณ : งบประมาณจากหนวยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด อยางนอย ๒ นาย เม่ือสิ้นสุด
ปงบประมาณท่ี ๒๕๕๙ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 มีกําลังพลของหนวยสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห.เพ่ิมมากข้ึน 
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(๔๕) โครงการสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ ประกอบ แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับสูงข้ึนของหลักสูตรภายในประเทศ 
นอก กห. และแผนการใชประโยชน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบท
การพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวย สกศ.รร.จปร. เปนหนวยท่ีใหความรูแก นนร. ในระดับอุดมศึกษา จําเปนตองมีบุคลากร   
ทางการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถเปนอยางดีในการใหความรูแก นนร. ดังนั้น บุคลากรทางการศึกษาของ 
สกศ.ฯ ควรไดรับความรูเพ่ิมเติมในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการถายทอดความรูใหแก 
นนร. ตอไป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางตอเนื่อง 
 ๓.๒ เพ่ือใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลสูงข้ึน 
 ๓.๓ เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการทํางานซ่ึงเปนผลดีตอองคกร 
๔. เปาหมาย 
 บุคลากรทางการศึกษาไดรับการศึกษาเพ่ิมข้ึน ปละ ๕ นาย 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดประชุมสงอาจารยเขารับทุนการศึกษาของ ทบ. โดยใหศึกษาในประเทศ 
 ๖.๒ จัดประชุมสงอาจารยเขารับการศึกษาโดยใชทุนสวนตัว และใชเวลาราชการเต็มเวลา 
 ๖.๓ อนุมัติใหบุคลากรทางการศึกษาเขารับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ โดยใชเวลานอก
ราชการและเวลาราชการบางสวน 
๗. งบประมาณ  
 ๗.๑ งบประมาณประจําปของ ทบ. 
 ๗.๒ ทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ 
 ๗.๓ กําลังพลท่ีเขารับการศึกษาออกทุนการศึกษาเอง 
๘. การติดตามประเมินผล 
 จํานวนบุคลากรทางการศึกษาไดเขารับการศึกษาตามเปาหมาย 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรทางการศึกษามีการศึกษาสูงข้ึน และสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการ
สอน นนร. ไดเปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๑๔๕ ของ ๑๗๐ หนา 

(๔๖) โครงการสงกําลังพลเขารับการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสถาบันการศึกษา
ตางประเทศ ประกอบ แผนงานการสงกําลังพลเขารับการศึกษาของหลักสูตรตางประเทศและแผนการ        
ใชประโยชน ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กตก.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 รร.จปร. เปนสถาบันการศึกษาของ ทบ. มีหนาท่ีใหการศึกษา อบรม และดําเนินการฝก นนร. 
รับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาสําหรับ นนร. ใหมีความเหมาะสม กาวหนา ทันสมัย และ   
ไดมาตรฐาน รวมท้ังสอดคลองกับความตองการของ ทบ. สถานการณ และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป      
การเพ่ิมพูนความรูใหกับอาจารยและกําลังพลนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ รร.จปร. 
และยังเปนการตอบสนองตอนโยบายสงเสริมการเรียนรูใหกับกําลังพล เพ่ือใหมีความรูมากข้ึน ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีทางการทหารและดานอ่ืนๆ 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของ สกศ.ฯ ใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
ความสามารถในการสอนและการวิจัย 
 ๓.๒ เพ่ือเปนการตอยอดความรูของอาจารยในดานวิชาการใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เปนการ
เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของอาจารยในเรื่องการดําเนินงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และการแขงขันท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓.๓ เพ่ือให สกศ.ฯ สามารถสรางเครือขายทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาท่ีไปศึกษา 
๔. เปาหมาย 
 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๙  สกศ.ฯ มีอาจารยท่ีไดรับทุนระดับปริญญาโท จํานวน ๑๐ นาย 
และไดรับทุนระดับปริญญาเอกจํานวน ๕ นาย 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สกศ .ฯ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกอาจารย เ พ่ือขอรับ
ทุนการศึกษาในตางประเทศ และดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 
 ๖.๒ สกศ.ฯ โดยคณะกรรมการบริหาร สกศ.ฯ พิจารณาคัดเลือกผูรับทุนการศึกษาใหครบตาม
จํานวนทุนการศึกษาท่ีไดรับทุนจาก ทบ. ในแตละปงบประมาณ ภายในเดือนเมษายนของทุกป 
 ๖.๓ สกศ.ฯ รวบรวมสถิติของผูรับทุนการศึกษาในตางประเทศ 
๗. งบประมาณ : ใชงบประมาณจาก ทบ. 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ ประเมินผลจากจํานวนอาจารยท่ีไดรับทุนการศึกษา 
 ๘.๒ อาจารย สกศ.ฯ สามารถนําความรูท่ีไดจากการศึกษาในตางประเทศ มาประยุกตใชในการ
เรียนการสอน นนร. การวิจัยของ รร.จปร. การปฏิบัติงาน และในชีวิตประจําวันได 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ อาจารย สกศ.ฯ ไดพัฒนาความรูดานวิชาการ งานวิจัยและสรางสรรค สงเสริมการสราง
องคความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอ รร.จปร. และ ทบ. 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๑๔๖ ของ ๑๗๐ หนา 

 ๙.๒ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณกับอาจารยและนักวิชาการในตางประเทศ 
โดยสามารถนําความรู ขอมูล และประสบการณท่ีไดรับจากการบริการทางวิชาการ มาพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนและงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ๙.๓ อาจารย สกศ.ฯ สามารถนําความรู แนวคิดใหมๆ มาถายทอดให นนร. ไดอยางถูกตองและ
ทันตอเหตุการณในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๑๔๗ ของ ๑๗๐ หนา 

(๔๗) โครงการสงกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ ประกอบ แผนงานการสงกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงาน
ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในและตางประเทศ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ 
ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ภายใตบริบทของกระแสการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมดานความม่ันคงรูปแบบใหม รวมท้ัง
รัฐบาลกําหนดการปฏิรูประบบราชการและการบริหารบานเมืองท่ีดีท่ีมุงเนนการดําเนินการโดยมีเปาหมายเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน  ทบ. ซ่ึงมีหนาท่ีในการเตรียมกําลังและปองกันราชอาณาจักร จึงมีความจําเปน     
ท่ีจะตองกําหนดความคาดหมายหรือวิสัยทัศนท่ีเปนเปาหมายรวมกันของกําลังพลในกองทัพท่ีทุกคนจะตอง
รวมมือรวมใจปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมาย ใหมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สอดคลองกับนโยบาย
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี แผนพัฒนา ทบ. วาดวยการพัฒนากําลังพล มีนโยบายสงเสริมการเรียนรูใหกับ
กําลังพล ใหสามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ เทคโนโลยีการทหาร และดานอ่ืนๆ โครงการ      
สงกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนา กับหนวยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและตางประเทศ 
ของ สกศ.รร.จปร. จึงเปนการดําเนินการท่ีสามารถตอบสนองนโยบายของ ทบ. โดยเปนการเพ่ิมพูนความรูและ
พัฒนากําลังพล ท้ังทางดานวิชาการ วิชาทหาร วิชาชีพ และสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสงเสริมใหกําลังพล สกศ.ฯ ไดเขารวมการฝกอบรม ประชุม สัมมนากับหนวยงาน     
ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนท้ังภายในและตางประเทศ 
 ๓.๒ เพ่ือใหกําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและประกอบ 
การเรียนการสอน นนร. ได 
 ๓.๓ เพ่ือให สกศ.ฯ สามารถสรางเครือขายทางวิชาการกับหนวยงานท้ังของภาครัฐและเอกชน 
ท้ังภายในและตางประเทศ 
๔. เปาหมาย 
 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๙  สกศ.ฯ จะตองมีกําลังพลท่ีเขารวมฝกอบรม ประชุม สัมมนา   
ท้ังในและตางประเทศอยางนอย รอยละ ๕๐ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ปงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ นขต.สกศ.ฯ สงแผนการสงกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนา กับหนวยงานท้ังของ
ภาครัฐและภาคเอกชนภายในและตางประเทศ ประจําปให สกศ.ฯ หวง ก.ค. ของทุกป 
 ๖.๒ สกศ.ฯ รวบรวมแผนและประชุมรวมกับ นขต.สกศ.ฯ ในการจัดทําแผนการสงกําลังพล   
เขารวมการประชุม/สัมมนา กับหนวยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและตางประเทศ เพ่ือขออนุมัติ
และเสนอของบประมาณจาก รร.จปร. ประจําป หวง ส.ค. ของทุกป 
 ๖.๓ สกศ.ฯ ดําเนินการสงกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนา กับหนวยงานท้ังของภาครัฐและ
ภาคเอกชนภายในและตางประเทศ เม่ือไดรับการจัดสรรท่ีนั่งจาก ทบ. หรือหนวยราชการอ่ืน และใหการ
สนับสนุนแก นขต.สกศ.ฯ เม่ือไดรับการรองขอ 
๗. งบประมาณ : - 
 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๑๔๘ ของ ๑๗๐ หนา 

๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ ประเมินผลจากจํานวนกําลังพลท่ีเขารวมการประชุม/สัมมนา กับหนวยงานท้ังของภาครัฐ
และภาคเอกชนภายในและตางประเทศ 
 ๘.๒ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรูท่ีไดจากการประชุม/สัมมนา กับหนวยงานท้ังของ
ภาครัฐและภาคเอกชนภายในและตางประเทศ มาประยุกตใชในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และในชีวิต 
ประจําวันได 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ กําลังพล สกศ.ฯ ไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ กับนักวิชาการ 
นักวิจัย และผูปฏิบัติงาน ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังภายในและตางประเทศ โดยสามารถนําความรู ขอมูล และ
ประสบการณท่ีไดรับจากการเขารวมประชุม/สัมมนา มาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัย ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ๙.๒ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรูท่ีไดรับจากการเขารวมประชุม/สัมมนา กับหนวยงาน 
ของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและตางประเทศ มาสรางองคความรูแกหนวยงานได 
 ๙.๓ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถเพ่ิมพูนศักยภาพและประสบการณของตนเอง และนําความรู
แนวคิดใหมๆ มาถายทอดให นนร. ได 
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(๔๘) โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง รร.จปร. กับสถาบันอุดมศึกษาภายในและตางประเทศ 
ประกอบ แผนงานการสงกําลังพลเขารวมการประชุม/สัมมนากับหนวยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนท้ัง
ภายในและตางประเทศ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา  
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : เคมี สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 รร.จปร. มีหนาท่ีใหการศึกษา อบรม และดําเนินการฝก นนร. รับผิดชอบปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาสําหรับ นนร. ใหมีความเหมาะสม กาวหนา ทันสมัย และไดมาตรฐาน รวมท้ังสอดคลองกับ
ความตองการของ ทบ. สถานการณ และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป รร.จปร. เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
นโยบายในการบริการวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ รร.จปร. โดยไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ท่ีผานมาไดมีการทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันภายนอก เพ่ือพัฒนาทางวิชาการ งานวิจัยและสรางสรรค แลกเปลี่ยนความรู
บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษารวมกัน มีการบูรณาการการเรียนการสอนอันจะนําไปสูการสรางเครือขาย
ความรวมมือทางวิชาการท่ีเขมแข็ง พัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพทางการศึกษา        
ท่ีเขมแข็งตอไป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือพัฒนาทางวิชาการ งานวิจัยและสรางสรรค สงเสริมการสรางองคความรูใหม
แลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรทางการศึกษา ตลอดท้ังสงเสริมการวิจัยท่ีเปนประโยชนตอ รร.จปร. และ 
ทบ. 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาองคความรูของอาจารยในดานวิชาการใหมีความทันสมัยอยูเสมอ เปนการเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของอาจารยในเรื่องการดําเนินงานทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน     
การวิจัย และการแขงขันท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๓.๓ เพ่ือให สกศ.ฯ สามารถสรางเครือขายทางวิชาการกับหนวยงานท้ังของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ท้ังภายในและตางประเทศ 
๔. เปาหมาย 
 เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๙  สกศ.ฯ มีกําลังพลท่ีเขารวมในโครงการความรวมมือทางวิชาการ 
ไดแก งานบริการทางวิชาการ งานวิจัยและงานสรางสรรคกับสถาบันภายนอก ท้ังในและตางประเทศ       
อยางนอย ๑๕ งาน 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สกศ.ฯ ดําเนินการใหบริการทางวิชาการ โดยสงกําลังพลเขารวมเปนอาจารยพิเศษ  
บรรยายพิเศษ คณะกรรมการดานวิชาการและวิชาชีพ และคณะทํางานวิจัยรวมกับสถาบันภายนอก ท้ังในและ
ตางประเทศ ตามโครงการความรวมมือกับสถาบันภายนอก นขต.สกศ.ฯ สงแผนการสงกําลังพลเขารวมการ
ประชุม/สัมมนา กับหนวยงานท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนภายในและตางประเทศประจําป ให สกศ.ฯ หวง 
ก.ค. ของทุกป 
 ๖.๒ นขต.สกศ.ฯ รวบรวมสถิติในดานการความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันภายนอก ท้ังใน
และตางประเทศ ให สกศ.ฯ หวง ส.ค. ของทุกป 
๗. งบประมาณ : - 
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๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ ประเมินผลจากจํานวนกําลังพลท่ีใหบริการทางวิชาการกับสถาบันภายนอก ท้ังภายในและ
ตางประเทศ 
 ๘.๒ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรูท่ีไดจากการบริการทางวิชาการใหกับสถาบันภายนอก 
ภายใน และตางประเทศ มาประยุกตใชในการเรียนการสอน นนร. การวิจัยของ รร.จปร. การปฏิบัติงาน และ
ในชีวิตประจําวันได 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ กําลังพล สกศ.ฯ ไดพัฒนาทักษะดานวิชาการ งานวิจัยและสรางสรรค สงเสริมการสราง 
องคความรูใหมท่ีเปนประโยชนตอ รร.จปร. และกองทัพ 
 ๙.๒ ไดมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณกับนักวิชาการ นักวิจัย และ
ผูปฏิบัติงาน โดยสามารถนําความรู ขอมูล และประสบการณท่ีไดรับจากการบริการทางวิชาการ มาพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 ๙.๓ กําลังพล สกศ.ฯ สามารถนําความรู แนวคิดใหมๆ มาถายทอดให นนร. ไดอยางถูกตองและ
ทันตอเหตุการณในปจจุบัน 
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กลยุทธท่ี ๑๕ หนวยงานภายในและภายนอกกองทัพบก ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เช่ือม่ันและ   
ใหการยอมรับในเชิงวิชาการ 
(๔๙) โครงการสงกําลังพลเขารับการอบรมหลักสูตรครูทหารช้ันสูง ประกอบ แผนงานการสงกําลังพลเขารับ
การอบรมหลักสูตรครูทหารชั้นสูง ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบท  
การพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กคศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา / ปญหาและสาเหตุ 
  สกศ.รร.จปร. เปนหนวยการศึกษาท่ีมีนายทหารสัญญาบัตรเปนอาจารยผูใหการศึกษาแก 
นนร. เปนจํานวนมาก แตดวยแนวทางการรับราชการตามหวงเวลาท่ีกําหนด จําเปนท่ีจะตองใชเวลาบางสวน 
ไปศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ กลาวคือ การเรียนหลักสูตรชั้นนายรอยและชั้นนายพัน ซ่ึง
หลักสูตรท้ังสองจะใชเวลาศึกษาประมาณ ๓ เดือนถึง ๔ เดือน ซ่ึงจะตรงกับหวงเวลาการศึกษาของ นนร. พอดี 
จึงสงผลกับการจัดกําลังพลอาจารยเพ่ือใหการศึกษาแก นนร. 
 ๒.๒ ความจําเปน / ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการพัฒนา 
  เพ่ือแกปญหาการจัดกําลังพลอาจารย และรักษาสิทธิในการเขารับการศึกษาในหลักสูตร
ตามแนวทางรับราชการของกําลังพล จึงจําเปนท่ีจะตองวางแผนการจัดกําลังพลเขารับการศึกษาในหลักสูตร
ตามแนวทางรับราชการ โดยไมใหกระทบกับภาระกิจการใหการศึกษาแก นนร.  
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือวางแผนจัดกําลังใหการศึกษาแก นนร. อยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๒ เพ่ือวางแผนจัดกําลังเขารับการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ โดยท่ีไมกระทบ
ตอการใหการศึกษาแก นนร. 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ จัดทําหลักการพิจารณาการจัดลําดับความเรงดวน ในการเขารับการศึกษาตามแนวทางรับ
ราชการของกําลังพล สกศ.รร.จปร. 
 ๔.๒ ประเมินความตองการอาจารยเพ่ือใหการศึกษาแก นนร.เพ่ือวางแผนการจัดอาจารย      
ใหเพียงพอ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : - 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ปรับปรุงฐานขอมูลกําลังพล 
 ๖.๒ เก็บขอมูลความตองการอาจารยทําการสอนในแตละภาคการศึกษาของแตละกองวิชา 
 ๖.๓ จัดลําดับความเรงดวนในการเขารับการศึกษาตามแนวทางรับราชการของกําลังพล 
 ๖.๔ จัดสงกําลังพลเขารับการศึกษาตามแนวทางรับราชการ โดยท่ีสงผลกระทบกับความตองการ
อาจารยทําการสอนนอยท่ีสุดในปการศึกษาตอไป 
๗. งบประมาณ : ใชทรัพยาการท่ีมีอยู 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ วิธีการประเมิน แบบสอบถามกําลังพล 
 ๘.๒ เกณฑการประเมิน ถาผลจากแบบประเมินพอใจกับระบบตั้งแต ๗๕% ข้ึนไป ถือวาผาน 
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๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ลดปญหาการสงอาจารยเขารับการศึกษาตามแนวทางรับราชการท่ีสงผลกระทบตอภารกิจการ
สอนของอาจารย สกศ.รร.จปร. 
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(๕๐) โครงการจัดการความรู ประกอบ แผนงานการจัดการความรู (Knowledge Management) ประกอบ 
ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวค.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 โลกและบานเมืองในยุคปจจุบันมีความเจริญกาวหนาไปมาก มีรายละเอียดสรรพวิชาท่ีเปนความรู
ท่ีลึกซ้ึงมากมายมหาศาล ประเทศไทยคือท่ีหนึ่งท่ีเปนศูนยรวมของผูมีความรู เปนศูนยรวมนักวิจัย หรือมี    
องคความรูอยางมากมายเชนกัน ประเทศไทยมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมือง พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กําหนดให “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมี
ลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสม ตอสถานการณ 
รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ   
ในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ...” 
 ดังนั้น สกศ.รร.จปร. จึงไดมีการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) เพ่ือใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการความรูของ สกศ.ฯ เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการจัดการความรูของ รร.จปร. 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ สงเสริมและพัฒนาความรูในหนวยงานเพ่ือใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 ๓.๒ สนับสนุนใหมีการประมวลความรูในหนวยงานในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือความถูกตอง รวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงข้ึน 
 ๓.๓ สงเสริมใหขาราชการมีสวนรวมผลักดันการจัดการความรูในหนวยงานและเกิดการเรียนรู
รวมกัน 
 ๓.๔ ใชเทคโนโลยีเพ่ือการสรางและเชื่อมโยงความรู การจัดเก็บ และเชื่อมโยงฐานขอมูลความรู 
เพ่ือใหสามารถมีระบบสืบคนขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
๔. เปาหมาย 
 นนร. รวมถึงบุคลากรของ สกศ.รร.จปร. บุคลากร รร.จปร และผูสนใจ สามารถใชประโยชนและ
เขาถึงการจัดการองคความรูไดอยางเต็มท่ี มีบรรยากาศวิชาการ มีการโตตอบ มีการสืบคนสอบถาม และเกิด
การพัฒนาในตัวทรัพยากรบุคคล ใหเปนนายทหารท่ีมีความพรอมและสมบูรณแบบของกองทัพบกสืบไป 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สกศ.รร.จปร. ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู สกศ.รร.จปร. รวมท้ัง
แผนการปฏิบัติงาน 
 ๖.๒ กองวิชาฯ เสนอหัวขอการจัดการความรูใหกับ สกศ.รร.จปร. 
 ๖.๓ คณะกรรมการการจัดการความรู สกศ.รร.จปร. กลั่นกรองหัวขอ และอนุมัติการดําเนินการ
ตามแผนท่ีเสนอ 
 ๖.๔ ดําเนินการจัดการประกวดหัวขอการจัดการความรูภายใน สกศ.รร.จปร. 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ คณะกรรมการการจัดการองคความรู สกศ.รร.จปร. จะติดตามประเมินผลการจัดการ
ความรูโดยมุงเนนวัดผลสําเร็จ ๓ ประเด็น คือ 
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  ๑) ดานระบบและกระบวนการจัดการความรู 
  ๒) ดานผลลัพธ (Output) 
  ๓) ดานผลกระทบท่ีเปนประโยชน (Outcome) 
 ๘.๒ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ 
  ๑) จํานวนกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการจัดการความรู 
  ๒) จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรม 
  ๓) จํานวนขอมูล ความรูท่ีไดรับการถายถอดและรวบรวมข้ึน 
  ๔) จํานวนชองทางในการเขาถึงองคความรู 
 ๘.๓ เครื่องมือท่ีใชในการวัดผล 
  ๑) การจัดประชุมเพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน 
  ๒) แบบสํารวจ / แบบประเมินโครงการ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ไดการจัดการความรูใน สกศ.รร.จปร. และเกิดการเรียนรูรวมกันภายในหนวยงาน 
 ๙.๒ เกิดองคกรแหงการเรียนรูข้ึนภายใน สกศ.รร.จปร. 
 ๙.๓ เกิดการจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานขอมูลความรู ทําใหสามารถมีระบบสืบคนขอมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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(๕๑) โครงการสนับสนุนศูนยวิจัยและพัฒนา รร.จปร. ประกอบ แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งาน
สรางสรรค ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ๒.๑ ความเปนมา/ปญหาและสาเหตุ 
  ๑) จากแผนแมบทการพัฒนา รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ หนา ๑๐ ไดกําหนด
เปาหมายในการพัฒนา ในขอ ๔ ไววา “...ขอ ๔.๑.๖ จัดตั้งศูนยวิจัยเพ่ือตอบสนองตอการดําเนินการดานการ
วิจัยของ นนร., อาจารย และ ทบ.  ขอ ๔.๑.๗ สงเสริมการดําเนินงานดานการวิจัยของครู อาจารย และ นนร. 
เพ่ือใหเกิดประโยชนแก รร.จปร. และ ทบ. ...” 
  ๒) สถานการณปจจุบันมีความจําเปนท่ีจะตองจัดตั้งศูนยการวิจัยข้ึน เพ่ือท่ีจะสรางองค
ความรูในเรื่องของการพัฒนาผูนําใหแก รร.จปร. การสรางองคความรูทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
การทําโพลศึกษาปรากฏการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย เปนตน 
 ๒.๒ ความจําเปน/ความตองการในการพัฒนา หรือความสําคัญของโครงการ 
  จากหลักการและความเปนมาดังกลาว จําเปนตองจัดหานักวิจัย สถานท่ี และเครื่องมือ     
ท่ีจําเปนเพ่ือใชในกระบวนการวิจัย การกําหนดประเด็นการวิจัย เก็บรวบรวม การวิเคราะห สังเคราะห 
ประเมินคา ตีความขอมูล รวมไปถึงการเก็บความรูและการเผยแพรขอมูล และเปนแหลงผลิตนักวิจัยใหกับ
กองทัพจาก นนร. และกําลังพลภายใน รร.จปร.  
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสรางศูนยวิจัยภาวะผูนําและการศึกษา รร.จปร. รวมท้ังใหบริการดานวิทยาการทางการ
วิจัยท่ีครอบคลุมดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และการทหาร ใหแก รร.จปร. ทบ. และ
สาธารณชนท่ัวไป โดยการรวบรวม เผยแพร จัดระบบและวิเคราะหขอมูลจากโครงการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) 
 ๓.๒ เพ่ือเปนฐานขอมูล (Database) ใหกับหนวยงานในกองทัพบก รวมท้ังภาครัฐและเอกชน  
ท่ีสนใจศึกษาโครงการวิจัยของ รร.จปร. อันเปนการสงเสริมและรักษามาตรฐานในความเปนเลิศทางวิชาการ
ของ รร.จปร.  
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ ดําเนินการเก่ียวกับงานวิจัย มีหนาท่ีอํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล การจัดหาแหลง
ทุนดานการวิจัย แผนงาน และโครงการวิจัยตางๆ ตลอดจนไปถึงการบริหารจัดการ และการประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาดานการวิจัย 
 ๔.๒ พัฒนาหองปฏิบัติการและระบบโสตทัศนูปกรณ ใหมีความทันสมัย กาวทันเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะสาขาท่ีเก่ียวของกับความตองการของกองทัพ เพ่ือเกิดความพรอมหรือแรงจูงใจในการทํางานวิจัย 
และเปนหองปฏิบัติงานท่ีหนวยราชการตางๆ ในกองทัพบก สามารถขอใชประโยชนได 
 ๔.๓ พัฒนาและปรับปรุงฐานขอมูลใหมีระบบฐานขอมูลท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนระบบ
ฐานขอมูลในการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การวิจัยพัฒนา การบริการวิชาการ และวิชาชีพอ่ืนๆ 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ รายละเอียดในการดําเนินการ 
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 ๖.๒ ปรับปรุงสถานท่ี 
 ๖.๓ ติดตั้งอุปกรณ 
 ๖.๔ การฝกผูชวยนักวิจัยเพ่ิมเติม 
 ๖.๕ การดําเนินโครงการวิจัยตางๆ 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจากหนวยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ ใชเปนหองสําหรับทําการสอนใหกับ นนร. ในดานการวิจัยและการเรียนการสอน ตลอดป
การศึกษา และใชเปนหองอบรมสัมมนาตางๆ ใชสัมมนาเม่ือมีการเชิญวิทยากรพิเศษภายนอกมาบรรยายใหกับ 
นนร. และขาราชการ รร.จปร. เนื่องจากความจุของหองประมาณ ๘๐ ท่ีนั่ง 
 ๘.๒ ใชเปนหองคนควา ศึกษาหาขอมูล และการเรียนรูดานการวิจัยใหกับ นนร. และขาราชการ 
รร.จปร. 
 ๘.๓ ใชเปนหองประชุมและตอนรับคณะผูบังคับบัญชาท่ีเดินทางมาตรวจเยี่ยมหนวย 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ มีสถานท่ีในการทําวิจัยในเรื่องของการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห การสังเคราะห  
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานการวิจัย และเปนแหลงรวบรวมความรู ผลงานดานการวิจัยใหกับ 
รร.จปร. 
 ๙.๒ สามารถสํารวจผลผลิตของ รร.จปร. ในทุกมิติ เพ่ือเปนหลักประกันในการผลิต นนร. ใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามความตองการของกองทัพบก 
 ๙.๓ เปนสถานท่ีผลิตนักวิจัยจาก นนร. และกําลังพลภายใน รร.จปร. 
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(๕๒) โครงการเพ่ือการวิจัยของอาจารยและ นนร. ประกอบ แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งาน
สรางสรรค ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. 
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวส.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสถาบันการศึกษาจะตองไดรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. หนึ่งในตัวบงชี้เปนดานงานวิจัยและงาน
สรางสรรค ซ่ึงเก่ียวของกับงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร การนํางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคไปใชประโยชน และผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 
 สกศ.รร.จปร. มีอาจารยท่ีมีความรู ความสามารถ จํานวนมาก อีกท้ังมี นนร. ซ่ึงมีพ้ืนความรูท่ีดี 
ดังนั้น จึงมีความสามารถทําผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ และเพ่ือเปนการ
เตรียมพรอมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
จัดทําโครงการเพ่ือการวิจัยอาจารยและ นนร. 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารย 
 ๓.๒ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรมของ นนร. 
 ๓.๓ เพ่ือสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางดานการเรียนการสอน 
 ๓.๔ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําตําราหรือเอกสารทางวิชาการของอาจารย 
 ๓.๕ เพ่ือสงเสริมการตีพิมพหรือเผยแพรเอกสารทางวิชาการหรืองานวิจัย ในระดับกองทัพ 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๙  สกศ.รร .จปร. มีการพัฒนาดานงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของอาจารย อยางนอย ๕๐ โครงการ 
 ๔.๒ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๙  สกศ.รร.จปร. มีจํานวนโครงงานวิจัยหรือนวัตกรรมของ 
นนร. อยางนอย ๑๒๐ โครงการ 
 ๔.๓ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๙  สกศ.รร.จปร. มีนวัตกรรมทางดานการเรียนการสอน 
อยางนอย ๑๐๐ ผลงาน 
 ๔.๔ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๙  สกศ.รร.จปร. มีจํานวนตําราหรือเอกสารทางวิชาการท่ี
ไดรับการรับรองคุณภาพ อยางนอย ๔๐ ผลงาน 
 ๔.๕ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๙  สกศ.รร.จปร. มีการตีพิมพหรือเผยแพรเอกสารทาง
วิชาการหรืองานวิจัย ในระดับกองทัพ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อยางนอย ๖๐ โครงการ/ผลงาน 
 ๔.๖ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๙  สกศ.รร.จปร. มีการนําผลงาน/โครงการดานงานวิจัย และ
งานสรางสรรคของอาจารยไปใชประโยชน อยางนอย ๑๕ โครงการ/ผลงาน 
 ๔.๗ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ ๒๕๕๙  สกศ.รร.จปร. มีการนําผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมของ 
นนร. ไปใชประโยชน อยางนอย ๑๐ ผลงาน 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๕๙ 
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๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ การดําเนินการในภาพรวม 
  จัดทําเว็บไซตเพ่ือเปนชองทางในการทําใหการปฏิบัติงานของนักวิจัยและผูเก่ียวของ เปนไป
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว เชน การขอใชผลงานวิจัย และการคนหาโครงการวิจย แหลงทุน และแหลงตีพิมพ
ผลงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 ๖.๒ การดําเนินการดานการสนับสนุนงานวิจัยของอาจารย 
  ๑) ดําเนินการวิจัยเพ่ือใหไดมาซ่ึงหัวขอวิจัยท่ีเปนท่ีตองการของกองทัพ และอยูภายใต
ศักยภาพการดําเนินการของบุคลากรภายใน สกศ.รร.จปร. 
  ๒) พัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีตอบสนอง
ความตองการในการดําเนินภารกิจของสํานักงานวิจัย สกศ.ฯ และการเฝาติดตามประสิทธิภาพของการ
ดําเนินการตามตัวบงชี้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดานการวิจัยและงานสรางสรรค ของ สกศ.ฯ 
  ๓) จัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิด/ดูงานดานการวิจัย กับหนวยงานท่ีมีประสบการณดาน
การดําเนินการวิจัย 
  ๔) กําหนดระเบียบท่ีเ ก่ียวของกับการสนับสนุนคาใชจายและคาตอบแทนในการ
ดําเนินการวิจัยและการเผยแพร เชน คาพิจารณาผลงานสําหรับการเผยแพร คาลงทะเบียนในการนําผลงาน  
ไปเผยแพรในการประชุมวิชาการ คาตอบแทนนักวิจัยเม่ือผลงานไดรับการตีพิมพ 
 ๖.๓ การดําเนินการดานการสนับสนุนงานวิจัยของ นนร. 
  ๑) จัดทําระบบฐานขอมูลงานวิจัยของ นนร. ท่ีรวบรวมงานวิจัยท่ีผานมาของ นนร. เพ่ือ
สนับสนุนการนําไปใชประโยชนหรือตอยอดตอไป 
  ๒) จัดหาชองทางการเผยแพรผลงานวิจัยของ นนร. ออกไปสูระดับท่ีสูงข้ึน 
 ๖.๔ การดําเนินการดานการสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางดานการเรียนการสอน 
  จัดทําระบบฐานขอมูลนวัตกรรมทางดานการเรียนการสอน ท่ีรวบรวมนวัตกรรมตางๆ ของ 
สกศ.ฯ ท่ีผานมา เพ่ือเปนตัวอยางท่ีดี และสรางแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรมขององคกร 
 ๖.๕ การดําเนินการดานการสงเสริมการจัดทําตํารา/เอกสารทางวิชาการ 
  ๑) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําตําราเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
  ๒) สงเสริมใหมีการจัดทําสื่อการสอนในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส และเผยแพรในระบบ        
e-Learnine ของ สกศ.ฯ 
  ๓) จัดใหมีรางวัลสื่อการสอนยอดเยี่ยมประจําปของ สกศ.ฯ 
 ๖.๖ ดานการสงเสริมการตีพิมพและเผยแพรเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยในระดับกองทัพ 
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
  จัดใหมีงบประมาณในการสนับสนุนคาใชจายและคาตอบแทนในการดําเนินการวิจัยและ
การเผยแพร เชน คาพิจารณาผลงานสําหรับการเผยแพร คาลงทะเบียนในการนําผลงานไปเผยแพรในการ
ประชุมวิชาการ คาตอบแทนนักวิจัยเม่ือผลงานไดรับการตีพิมพ 
๗. งบประมาณ : ตามท่ีไดรับอนุมัติงบประมาณจากหนวยเหนือ 
๘. การติดตามประเมินผล 
 สกศ.ฯ ดําเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลให รร.จปร. ทราบ ทุกสิ้นปการศึกษา 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ สกศ.ฯ มีการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู การวิจัย และการพัฒนา 
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 ๙.๒ มีผลการวิจัยและพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอการนําไปตอยอดและใชงานในระดับกองทัพบก 
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
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(๕๓) โครงการบริการทางวิชาการ ประกอบ แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ประกอบ ผนวก ค 
กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวล.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สกศ.รร.จปร. เปนหนวยข้ึนตรงของ รร.จปร. มีหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักท่ีสําคัญ คือ      
จัดการศึกษาดานวิชาการในระดับปริญญาตรีใหแก นนร. ในสาขาตางๆ ใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดของ
สถานศึกษาวิชาทหาร กระทรวงกลาโหม สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษา และสภาวิศวกร
โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ใหผูท่ีสําเร็จการศึกษาจาก รร.จปร. มีความสามารถในการประยุกตใชความรูดานวิชาการ
กับการทํางานราชการ 
 ดวยหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีสําคัญของ สกศ.ฯ ดังกลาวขางตน จึงทําให สกศ.ฯ เปน
หนวยงานท่ีมีความพรอม และมีศักยภาพท้ังทางดานบุคลากร โดยเฉพาะอาจารยของ สกศ.ฯ เปนผูมีความรู 
ประสบการณ และความสามารถเปนอยางดี ท้ังทางดานการสอนและการทําวิจัย อีกท้ังเครื่องมือและ
หองปฏบิัติการของ สกศ.ฯ ก็มีความสมบูรณและทันสมัย ดังนั้น สกศ.ฯ จึงมีขีดความสามารถท่ีจะนําศักยภาพ
ทุกดานท่ีมีอยู สนับสนุนใหแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอก รร.จปร. เพ่ือเปนการบริการทางวิชาการ ท้ังนี้
นอกจากจะเปนประโยชนตอหนวยงานท้ังหลายแลว ยังเปนการพัฒนาประสบการณใหแกกําลังพล สกศ.ฯ   
อีกทางหนึ่งดวย 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนการใชศักยภาพดานตางๆ ท่ีมีอยูของ สกศ.ฯ บริการทางดานวิชาการใหแก
หนวยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอก รร.จปร. 
 ๓.๒ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสบการณ ประสิทธิภาพ และความรูของกําลังพล สกศ.ฯ 
 ๓.๓ เพ่ือใหการสนับสนุนการบริการทางดานวิชาการแกหนวยงานตางๆ ท่ีขอรับการสนับสนุน 
 ๓.๔ เปนการทําเครือขายอันดีระหวาง สกศ.ฯ กับหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก 
รร.จปร. 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ สกศ.ฯ มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณในการสอนและการทําวิจัย 
ในหลากหลายสาขา สามารถใหการสนับสนุนและบริการทางวิชาการใหแกหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและ
ภายนอก รร.จปร. ได 
 ๔.๒ สกศ.ฯ มีหองปฏิบัติการและเครื่องมือวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัย พรอมสนับสนุนงานบริการ
ทางวิชาการใหแกหนวยราชการท้ังภายในและภายนอก รร.จปร. ได 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทํากําหนดการ/กิจกรรมบริการทางดานวิชาการในมิติ/รูปแบบตางๆ 
 ๖.๒ ขออนุมัติดําเนินการตามกําหนดการ/กิจกรรท่ีจัดทําไว 
 ๖.๓ ดําเนินการตามหวงเวลาท่ีกําหนด 
 ๖.๔ ติดตามและประเมินผล 
 ๖.๕ รายงานผลการดําเนินงาน 
๗. งบประมาณ : ขอรับการสนับสนุนจาก รร.จปร. 
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๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ ติดตามผลการดําเนินงานเม่ือจากรายงานสรุปเสร็จสิ้นในแตละกิจกรรมบริการทางดาน
วิชาการ 
 ๘.๒ ประเมินความพึงพอใจของหนวยงานท่ีรับการสนับสนุนการบริการทางดานวิชาการจาก  
สกศ.ฯ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ เปนการพัฒนาและเปดโลกทัศนใหแกกําลังพล สกศ.ฯ ท่ีมีสวนรวมในการบริการกับ
หนวยงานตางๆ 
 ๙.๒ การพัฒนาขอมูลทางวิชาการ 
 ๙.๓ ประสบการณท่ีไดรับจากหนวยงานอ่ืนสามารถนํามาเปนขอมูลในการพัฒนา สกศ.ฯ 
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(๕๔) โครงการบริการทางวิชาการผานส่ือวิทยุ ประกอบ แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวล.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 สกศ.รร.จปร. เปนหนวยท่ีมีความพรอมทางดานบุคลากร โดยเฉพาะอาจารย ซ่ึงเปนผูมีความรู 
ประสบการณ และความสามารถในสาขาตางๆ เปนอยางดี ท้ังทางดานการสอน การวิจัย จึงมีความพรอม     
ในการท่ีจะใหบริการทางดานวิชาการแกชุมชนและสังคมในรูปแบบตางๆ ประกอบกับสถานีวิทยุของ รร.จปร. 
เปนหนวยงานท่ีมีศักยภาพในการประชาสัมพันธ กระจายขอมูลขาวสาร ดังนั้น สกศ.ฯ จึงไดจัดทําโครงการ
บริการทางวิชาการผานสื่อวิทยุ เพ่ือท่ีจะใหกําลังพลไดนําความรูและประสบการณท่ีมีอยู เผยแพรใหชุมชน 
และสังคมไดรับทราบ 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนการใชศักยภาพดานตางๆ ท่ีมีอยูของ สกศ.ฯ บริการทางวิชาการใหแกชุมชนและ
สังคมท้ังภายในและภายนอก รร.จปร. ผานทางสื่อวิทยุ 
 ๓.๒ เพ่ือเปนการพัฒนาประสบการณ ประสิทธิภาพ และความรูของกําลังพล สกศ.ฯ 
 ๓.๓ เพ่ือเปนการใชศักยภาพดานสื่อวิทยุของ รร.จปร. ในการสนับสนุนการบริการทางดาน
วิชาการ 
 ๓.๔ ชุมชนและสังคมโดยรอบท้ังภายในและภายนอก รร .จปร. ไดรับความรูและความ
เพลิดเพลินในวิชาการสาขาตางๆ ทางสื่อวิทยุ ซ่ึงเปนประโยชนในการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
๔. เปาหมาย 
 สกศ.ฯ มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณในสาขาวิชาตางๆ สามารถใหการ
บริการทางวิชาการผานสื่อวิทยุได 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ นขต.สกศ.ฯ จัดทํารายละเอียดกิจกรรมบริการทางวิชาการผานสื่อวิทยุ 
 ๖.๒ ขออนุมัติดําเนินการตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีจัดทําไว 
 ๖.๓ ดําเนินการตามรายละเอียดกิจกรรม 
 ๖.๔ ติดตามและประเมินผล 
 ๖.๕ รายงานผลการดําเนินงาน 
๗. งบประมาณ : - 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ พิจารณาผลการตอบกลับของผูฟง ในการเขารวมรายการขณะดําเนินกิจกรรมจัดรายการ
กับทางสถานีวิชาการ 
 ๘.๒ ประเมินผลการดําเนินงาน จากรายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมทางวิชาตางๆ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ชุมชนและสังคมโดยรอบท้ังภายในและภายนอก รร.จปร. ไดรับความรูอันเปนประโยชน
จากการบริการทางวิชาการผานสื่อวิทยุของ สกศ.รร.จปร. 
 ๙.๒ กําลังพล สกศ.ฯ ไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการจัดโครงการทางวิชาการผานสื่อวิทยุ 
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(๕๕) โครงการบริการทางวิชาการทางระบบสารสนเทศ ประกอบ แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวล.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ทบ. ไดกําหนดนโยบายใหป พ.ศ.๒๕๕๕ เปนปแหงการพัฒนาบุคลากรของ ทบ.เพ่ือนํา ทบ. ไปสู
การเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน ในฐานะหนวยงานความม่ันคงของรัฐในการพิทักษรักษาชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และประชาชน ใหมีความทันสมัยกาวทันสถานการณโลก และมีความเปนทหารมืออาชีพ   
โดยมุงเนนใหใชระบบสารสนเทศในการพัฒนากําลังพลใหเปนผูมีความรู 
 สกศ.รร.จปร. ซ่ึงเปนหนวยข้ึนตรงของ รร.จปร. มีกําลังพลท่ีมีความรูและความสามารถดาน
เทคโนโลยีระบบสารสนเทศอยูมาก จึงสามารถสนองตอบนโยบายของ ทบ. โดยกําหนดเปนแผนงานบริการ 
ทางวิชาการหนวยระบบสารสนเทศ และกองวิชาตางๆ จัดทําโครงการ e-learning เพ่ือเผยแพรความรูใหแก 
นนร. ครอบครัว กําลังพล และบุคคลท่ัวไป ทางหนาเว็บไซคของกองวิชา 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนการใชศักยภาพดานตางๆ ท่ีมีอยูของ สกศ.รร.จปร. ใหบริการทางดานวิชาการแก 
นนร. ครอบครัว ชุมชน และสังคมภายในและภายนอก รร.จปร. 
 ๓.๒ เพ่ือเปนการพัฒนาความรูประสบการณ และประสิทธิภาพการทํางานของกําลังพล สกศ.ฯ 
๔. เปาหมาย 
 ๔.๑ สกศ.ฯ มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณท้ังทางดานวิชาการ และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดําเนินการจัดทําโครงการบริการทางวิชาการผานระบบสารสนเทศ 
 ๔.๒ สกศ.ฯ มีศูนยเทคโนโลยีระบบสารสนเทศท่ีพรอมจะใหคําแนะนําแกกําลังพล ในการจัดทํา
ขอมูลทางวิชาการผานทางระบบสารสนเทศได 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ นขต.สกศ.ฯ จัดทํารายละเอียดกิจกรรมบริการทางวิชาการผานระบบสารสนเทศ 
 ๖.๒ ขออนุมัติดําเนินการตามรายละเอียดกิจกรรมท่ีจัดทําไว 
 ๖.๓ ดําเนินการตามรายละเอียดกิจกรรม 
 ๖.๔ ติดตามและประเมินผล 
 ๖.๕ รายงานผลการดําเนินตามหวงระยะเวลาท่ีระบุในรายละเอียดกิจกรรม 
๗. งบประมาณ : ตามเกณฑการใชจายจริง 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ พิจารณาจากจํานวนผูชมในเว็บไซดการบริการทางวิชาการ สกศ.รร.จปร. 
 ๘.๒ ประเมินผลการดําเนินงานจากรายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการผานระบบ
สารสนเทศ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ นนร. ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรอบท้ังภายในและภายนอก สกศ.ฯ สามารถติดตาม
ขอมูลทางวิชาการผานทางระบบสารสนเทศของ สกศ.ฯ ได 
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 ๙.๒ กําลังพล สกศ.ฯ ไดมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในการจัดทําโครงการบริการ        
ทางวิชาการผานระบบสารสนเทศ 
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(๕๖) โครงการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการเขารวมกิจกรรมบริการทางวิชาการรวมกับสถาบันและ
บุคคลภายนอก ประกอบ แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน 
และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กวล.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันสถาบันตางๆ ไดมีการรวมตัวสรางเครื่อขายแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู ซ่ึงความรูและ
ประสบการณซ่ึงกันและกัน เพ่ือการพัฒนาองคความรูใหทันกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการของโลก หรือการ
สรางนวัตกรรมใหม จึงเปนโอกาสดีท่ี สกศ.รร.จปร. ซ่ึงเปนแหลงขุมปญญาของกองทัพบก เนื่องดวยมีบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถ และศักยภาพเปนจํานวนมาก เพียงพอท่ีจะออกไปสรางผลงานวิชาการ 
และวิชาชีพใหแกสถาบันและบุคคลภายนอก ซ่ึงจะนํามาซ่ึงชื่อเสียงและเกียรติภูมิของ สกศ.รร.จปร. 
๓. วัตถุประสงค 
 ๒.๑ สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. ไดเขาไปมีสวนรวม     
ในการบริการทางวิชาการใหกับสถาบันหรือบุคคลภายนอก 
 ๒.๒ รวมสรางเครือขายทางวิชาการกับสถาบันภายนอก โดยใชศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ของ สกศ.รร.จปร. 
๔. เปาหมาย 
 ขาราชการหรือบุคลากรทางการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. มีความรู ความสามารถ และศักยภาพ
เพียงพอท่ีจะใหการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ใหแกสถาบัน องคกร หรือบุคคลภายนอกได 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ สนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการของ สกศ.รร.จปร. ไดไปเขารวมเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา
ทางดานวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาภายนอก 
 ๖.๒ สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรของ สกศ.รร.จปร. ไปเปนวิทยากรใหแกสถาบัน องคกร
ภายนอก ตามท่ีไดมีการรองขอ 
 ๖.๓ สนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการของ สกศ.รร.จปร. ไดไปเขารวมเปนกรรมการหรือ      
ผูใหบริการเผยแพรทางวิชาชีพแกสถาบัน หรือองคกรภายนอก เม่ือมีการรองขอ 
 ๖.๔ สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. เปนกรรมการพิจารณา
วิทยานิพนธหรือผลงานทางวิชาการ ใหกับสถาบันหรือองคกรภายนอก 
๗. งบประมาณ : - 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ๘.๑ การประเมินความพึงพอใจในการรับบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ จากหนวยงานหรือบุคคล
ผูรับบริการ 
 ๘.๒ การประเมินจากแบบรายงานการใชบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ จากผูปฏิบัติในการ
ใหบริการ 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาของ สกศ.รร.จปร. จะไดรับความรู ประสบการณ
เพ่ิมเติมจากการท่ีไดเขารวมกิจกรรมบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ๙.๒ สรางชื่อเสียงและเกียรติภูมิทางวิชาการแก สกศ.รร.จปร. 



แผนแมบทการพัฒนา สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ หนาท่ี ๑๖๖ ของ ๑๗๐ หนา 

 ๙.๓ รวมสรางเครือขายทางวิชาการรวมกันกับสถาบันภายนอก เพ่ือประโยชนดานการพัฒนา
วิชาการในอนาคต 
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(๕๗) โครงการสอนภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนในพระราชานุเคราะห ประกอบ แผนงานการบริการ       
ทางวิชาการและวิชาชีพ ประกอบ ผนวก ค กลยุทธ แผนงาน และโครงการ ประกอบ แผนแมบทการพัฒนา 
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๑. หนวยเจาของโครงการ : กอศ.สกศ.รร.จปร. 
๒. หลักการและเหตุผล 
 กอศ.สกศ.รร.จปร. ไดรับมอบหมายจาก รร.จปร. ใหเตรียมความพรอมทางดานภาษาอังกฤษ    
แกนักเรียนในพระราชานุเคราะหของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีไดรับ
การคัดเลือกจากนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดตางๆ ของประเทศไทย ใหมีโอกาส   
ศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  ณ  ประเทศอินเดีย 
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเตรียมความพรอมและฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษท้ัง ๔ ทักษะคือ การเขียน การอาน    
การฟง การพูด รวมท้ังการปูพ้ืนฐานดานไวยากรณและฝกทักษะในหองปฏิบัติการภาษา ใหแกนักเรียน        
ในพระราชานุเคราะหท่ีไดรับคัดเลือกไปศึกษาตอ  ณ  ประเทศอินเดีย 
๔. เปาหมาย 
 เพ่ือใหนักเรียนท่ีไดรับทุนไปศึกษาตอ  ณ  ประเทศอินเดีย สามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการศึกษาตอตามความตองการของนักเรียน และสามารถติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนได 
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ : พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ (มีนักเรียนทุนมาเรียนทุกป) 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ประสานกับ สกศ.ฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนภารกิจ 
 ๖.๒ รายงาน สกศ.ฯ เพ่ือขออนุมัติดําเนินโครงการ 
๗. งบประมาณ : ปละ ๑๐,๐๐๐ บาท เวลา ๕ ป เปนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๘. การติดตามประเมินผล 
 ตอบแบบสอบถาม 
๙. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๙.๑ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะหไดรับความรูดานภาษาอังกฤษ 
 ๙.๒ นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และสามารถศึกษาตอตามความตองการ  ณ  
ประเทศอินเดีย ได 
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คําสั่งสวนการศึกษา โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

(เฉพาะ) 

ท่ี  ๕๕ / ๕๕ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแมบท สกศ.รร.จปร. ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 

------------------------------------- 

 เพ่ือใหการดําเนินการจัดทําแผนแมบท สกศ.รร.จปร. ประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙   
เปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งคณะทํางานพรอมท้ังหนาท่ีคณะทํางาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. รายชื่อคณะทํางานฯ ประกอบดวย 
  ๑.๑ พ.อ.เธียรทรรศน เกตุตรีกรณ ประธานคณะทํางาน 
  ๑.๒ พ.อ.วินัฐ อินทรสุวรรณ รองประธานคณะทํางาน (กตก.ฯ) 
  ๑.๓ พ.อ.องอาจ พิมพทนต คณะทํางาน (กวค.ฯ) 
  ๑.๔ พ.อ.ศุภชัย ศรีหอม คณะทํางาน (กคศ.ฯ) 
  ๑.๕ พ.อ.หญิง พวงจันทร คงคาเพ็ชร คณะทํางาน (กอศ.ฯ) 
  ๑.๖ พ.อ.หญิง มนทกานติ์ มีชูเวท คณะทํางาน (กวล.ฯ) 
  ๑.๗ พ.อ.ประเวทย มงคลศิริ คณะทํางาน (เคมีฯ) 
  ๑.๘ พ.อ.สัญญา เกษตรเวทิน คณะทํางาน (กฟส.ฯ) 
  ๑.๙ พ.อ.ปราโมทย วานเครือ คณะทํางาน (กวส.ฯ) 
  ๑.๑๐ พ.อ.ชวน จันทวาลย คณะทํางาน (กวย.ฯ) 
  ๑.๑๑ พ.อ.สิทธา สาริบุตรานนท คณะทํางาน (กวฟ.ฯ) 
  ๑.๑๒ พ.อ.ภาณุวัตร อาดํา คณะทํางาน (กมส.ฯ) 
  ๑.๑๓ พ.อ.หญิง ปยนุช รัตนวิชัย คณะทํางาน (กปศ.ฯ) 
  ๑.๑๔ พ.อ.จิระ เหลาจิรอังกูร คณะทํางานและเลขานุการ (กตก.ฯ) 
  ๑.๑๕ พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุง คณะทํางานและ ผช.เลขานุการ (กวค.ฯ) 
 ๒. หนาท่ีของคณะทํางาน 
  ๒.๑ ศึกษาสภาวะแวดลอมท้ังภายในและภายนอก รร .จปร. ท่ีมีผลกระทบตอ        
การดําเนินงานของ สกศ.รร.จปร. 
  ๒.๒ กําหนดเปาหมาย (End) คือ การปฏิบัติตามภารกิจของ สกศ.รร.จปร. ไดอยาง       
มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับยุทธศาสตรและนโยบายของ รร.จปร. ภายในระยะเวลา ๕ ป (๕๕ - ๕๙) 
  ๒.๓ กําหนดวิธีการท่ีจะบรรลุเปาหมาย (Mean) 
  ๒.๔ กําหนดแนวทางในการบรรลุเปาหมาย (Way) 
  ๒.๕ จัด ทําแผนแมบทประจํ าป  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ใหสอดคลองกับแผนแมบท       
รร.จปร. 
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  ๒.๖ พัฒนาแผนแมบทประจําปอยางตอเนื่อง ใหทันตอสิ่งแวดลอมและนโยบาย        
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
  ๒.๗ ประธานคณะทํางาน มีอํานาจในการดําเนินการกําหนดการประชุมและเชิญ   
บุคคลหรือผูแทนหนวยตางๆ รวมประชุมใหขอมูลในสวนท่ีเก่ียวของไดตามความเหมาะสม 
  ๒.๘ รายงานความกาวหนาและผลการดํ าเนินการให  สกศ .รร .จปร.  ทราบ              
โดยตอเนื่อง  
 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี     ๒๔     เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
              (ลงชื่อ) พล.ต.  จุมพล   บุตรโปรงจิต 

                       ( จุมพล   บุตรโปรงจิต ) 

       ผอ.สกศ.รร.จปร. 

 
 
แผนกฝกศึกษาฯ  
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