
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. 

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 
 
 

 
 
 
 

โดย 
กองวิชาอักษรศาสตร ์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

๒๕๕๙ 

 



๒ 

 

ค าน า 
 
   กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร  ประจ ำปี ๒๕๕๙ โดยน ำผลกำร

ประเมินคุณภำพภำยในของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน สกศ.รร.จปร. ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนดังกล่ำว ซึ่งสอดคล้องกับแผนแม่บท สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติรำชกำรของ สกศ.รร.จปร. ประจ ำปี ๒๕๕๙ แผนปฏิบัติรำชกำร กอศ.สกศ. 

รร.จปร.  ประจ ำปี  ๒๕๕๙ ประกอบด้วยยุทธศำสตร์  กลยุทธ์  แผนงำน โครงกำร   ควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงแผนแม่บท สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  กับแผนปฏิบัติรำชกำร กอศ.สกศ.รร.จปร.  

และรำยละเอียดแผนปฏิบัติรำชกำร กอศ.สกศ. รร.จปร. 

   กอศ.สกศ.รร.จปร. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ    แผนปฏิบัติรำชกำรฉบับนี้จะท ำให้กำร

ด ำเนินงำนของกองวิชำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ มำกยิ่งขึ้น 

 
 

        พ.อ.หญิง  
                          (สุนิสำ  วรรณชำติ) 

                                                                                        ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
                              ๒๗ ก.ค. ๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



๓ 

 

สารบัญ 
  
  
 หน้า 

ค ำน ำ  
 สำรบัญ 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ  ๑ 
           สว่นประกอบของแผนปฏิบัติรำชกำร  ๒ 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน   ๓ 
ส่วนที่ ๓ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนแม่บท  ๔ 
ส่วนที่ ๔ รำยกำรโครงกำรประกอบแผนกำรปฏิบัติรำชกำร  ๒๗ 
    

 
ภาคผนวก  
ค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร กอศ.สกศ.รร.จปร.           ๖๕               
ประจ ำปี  ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

 
บทน า 

 

รร.จปร. มีกำรพัฒนำและด ำเนินงำนตำมแผนแม่บทกำรพัฒนำ รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙  
โดยประกอบด้วย ๓ ประเด็นยุทธศำสตร์ คือ ประเด็นยุทธศำสตรที่ ๑ กำรพิทักษ รักษำ ปกป้อง และ
เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์  ประเด็นยุทธศำสตรที่ ๒ มุงผลิตนำยทหำรสัญญำบัตรหลักใหเปนผูน ำ
ทำงทหำรที่พึงประสงคของกองทัพบก และประเด็นยุทธศำสตรที่ ๓ กำรสร ำงควำมรวมม ือก ับ
สถำบ ันกำรศ ึกษำอ ื่นๆ และ หนวยงำนภำยนอกเพ ื่อใหรร.จปร. เปนท ี่ยอมร ับในเช ิงว ิชำกำร นอกจำก
จะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ รร.จปร.แล้ว แผนแม่บทดังกล่ำวยังเป็นกรอบส ำหรับหน่วยขึ้นตรงใช้เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำหน่วยเพื่อให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน  

สกศ.รร.จปร. ในฐำนะหน่วยขึ้นตรงของรร.จปร. ได้มีกำรจัดท ำแผนแม่บทกำรพัฒนำ              
สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ยังจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรสกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เพ่ือให้ผู้บริหำรใช้เป็นคู่มือในกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติงำน โดยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทกำรพัฒนำฯ โดยได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวน ๓ 
ประเด็น ได้แก่ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรพิทักษ์ รักษำ ปกป้องและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ มุ่งผลิตนำยทหำรสัญญำบัตรหลักให้เป็นผู้น ำทำงทหำรที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก และประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำอ่ืนๆและหน่วยงำน
ภำยนอกเพ่ือให้ สกศ.ฯ สำมำรถพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นที่ยอมรับในทุกด้ำนที่เกี่ยวข้อง
กับวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

กอศ.สกศ.รร.จปร. เป็นหนึ่งในกองวิชำภำยใต้ สกศ.รร.จปร. ท ำหน้ำที่ให้กำรศึกษำแก่นนร.
ในสำขำสังคมศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ และวิชำพ้ืนฐำนที่ส ำคัญแก่  นนร. ในชั้นปีที่ ๑ ทุกนำย กำร
บริหำรงำนของ กอศ.ฯ ต้องเป็นไปในแนวทำงเดียวกับที่ สกศ.ก ำหนด กล่ำวคือต้องมีควำมสอดคล้อง
กับแผนแม่บท รร.จปร.ฯ และแผนแม่บทสกศ.กอศ.ฯ จึงมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร กอศ.สก
ศ.รร.จปร. ขึ้นประจ ำทุกปี โดยก ำหนดให้มีควำมสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.ฯ เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนของ กอศ.ฯ ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ และเพ่ือให้พร้อมรับกำร
ตรวจสอบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ด้วยควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของกอศ.ฯ ให้มี
คุณภำพที่ดีข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง 
 



๒ 

 

ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 
 แผนปฏิบัติรำชกำร กอศ.สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ประกอบไปด้วย ส่วนต่ำง ๆ ที่ส ำคัญ 
ดังนี้ 

๑.  บทน ำ แสดงให้เห็นถึงภำพรวมของแผนปฏิบัติรำชกำร กอศ.สกศ.รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙ 

๒.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน และโครงกำร/กิจกรรม 
๓.  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนแม่บทกำรพัฒนำ สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กับ

แผนงำน และโครงกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
๔.  รำยละเอียดแผนปฏิบัติรำชกำร กอศ.ฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ แสดงถึงแผนงำน และ

โครงกำร/กิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งชี้และค่ำเป้ำหมำย 
๕.  รำยกำรโครงกำรประกอบแผนปฏิบัติรำชกำร สกศ.รร.จปร.ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  แสดง

ถึงรำยชื่อตำมโครงกำรทั้งหมดของ กอศ.ฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 



๓ 

 

๓ ยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน / ๑๔ โครงการ / ๒๖ กิจกรรม 
การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง 

และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๑. กำรถวำยควำมปลอดภัยและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตรยิ์ในทุกโอกำสอันควร
อย่ำงเต็มขีดควำมสำมำรถ 

๑. แผนงำนกำรพิทกัษ์รักษำและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตรยิ์ (๒ โครงกำร, ๑ กิจกรรม) 
๒. แผนงำนกำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยหมิ่นพระบรมเดชำนภุำพและกำรกดดนัทำงสังคม (๑ กิจกรรม) 

๒. กำรปลูกฝังและเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมรักชำต ิ ๓. แผนงำนปลูกฝังและเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ (๑ โครงกำร) 

มุ่งผลิตนายทหารสัญญา
บัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของ

กองทัพบก 

๓. ปรับปรุงและพัฒนำหลกัสูตรกำรศึกษำให้เหมำะสม ทันสมัย และได้มำตรฐำน ๔. แผนงำนกำรพัฒนำหลักสูตร (๓ กิจกรรม) 

๔. พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน ๕. แผนงำนกำรพัฒนำต ำรำและเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน  (๓ กจิกรรม) 
๖. แผนงำนปรับปรุงและพัฒนำอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน (๒ โครงกำร, ๑ กิจกรรม) 

๕. นักเรียนนำยร้อยที่ส ำเร็จกำรศึกษำมคุีณลักษณะที่พึงประสงค์ ๗. แผนงำนกำรสอบคัดเลือกเขำ้เป็นนักเรียนทหำรของ ทบ. 
๘. แผนงำนพัฒนำผู้เรียน (๓ โครงกำร, ๓ กิจกรรม) 
๙. แผนงำนกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ (๑ กิจกรรม) 

๖. พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ ๑๐. แผนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ (๔ กจิกรรม) 
๗. พัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรส ำหรับปรนนิบัติบ ำรุงอุปกรณ์ ๑๑. แผนงำนกำรพัฒนำบุคลำกรส ำหรับปรนติบัติบ ำรุงอุปกรณ์ 
๘. พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนส่งก ำลังบ ำรุง ๑๒. แผนงำนกำรปรับปรุงอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก และระบบสำธำรณูปโภค 
๙. พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนก ำลังพล ๑๓. แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถของก ำลังพล (๑ โครงกำร, ๑ กิจกรรม) 

๑๔. แผนงำนพัฒนำควำมรู้และทักษะภำษำต่ำงประเทศให้แกก่ ำลังพล (๑ กิจกรรม) 
๑๐. กำรสร้ำงค่ำนิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ๑๕. แผนงำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  

๑๖. แผนงำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตก ำลังพล 
๑๑. กำรพัฒนำเพือ่ควำมทันสมยั ๑๗. แผนงำนกำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

๑๘. แผนงำนพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ (๑ โครงกำร) 
๑๒. กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยให้เอื้อตอ่กำรปฏิบัติงำน ๑๙. แผนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในหน่วย (๑ กจิกรรม) 

สร้างความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
และหน่วยงานภายนอก
เพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่
ยอมรับในเชิงวิชาการ 

๑๓. ส่งเสริมกำรศึกษำของก ำลังพลและส่งก ำลังเข้ำร่วมประชุมสัมมนำกบัหน่วยงำน
ภำยนอก 

๒๐. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรนอก ทบ. ภำยใน กห. และแผนกำรใช้ประโยชน ์
๒๑. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำในระดับสูงขึ้นของหลักสูตรภำยในประเทศ นอก กห. และแผนกำร
ใช้ประโยชน ์
๒๒. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำรับกำรศึกษำของหลักสูตรต่ำงประเทศและแผนกำรใช้ประโยชน์ 
๒๓. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำรว่มกำรประชุม/สัมมนำกับหนว่ยงำนทั้งของภำครัฐและภำคเอกชนทั้งภำยในและ
ต่ำงประเทศ (๒ กิจกรรม) 

๑๔. หน่วยงำนภำยในและภำยนอกกองทัพบกทั้งภำครัฐ เอกชน และประชำชนให้กำร
ยอมรับและเช่ือมั่นในเชิงวิชำกำร 

๒๔. แผนงำนกำรวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์ (๑ โครงกำร, ๑ กิจกรรม) 
๒๕. แผนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) (๑ โครงกำร) 
๒๖. แผนงำนกำรบรกิำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ (๔ โครงกำร, ๓ กจิกรรม) 

 
 



๔ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บท สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ กับแผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ด้านกิจการพลเรือน 

สนับสนุนและส่งเสริมกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข พร้อมท้ังส่งเสรมิ
อุดมกำรณ์ควำมรักชำต ิศำสน ์
กษัตริย ์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
บุคลำกรของ สกศ. รร.จปร. ยึด
มั่นและปฏิบัตตินให้เป็น
แบบอย่ำงท่ีดีแก่ประชำชน 

บุคลำกรของ สกศ.รร.จปร. มี
อุดมกำรณ์ประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข และปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่ำงท่ีดีแก่สังคม 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  กำรถวำยควำมปลอดภัยและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ในทุกโอกำสอันควรอย่ำงเตม็ขีดควำมสำมำรถ 
๑.  แผนงำนกำรพิทักษ์
รักษำและเทิดทูน
สถำบันพระมหำกษัตริย ์
 

กำรเทิดทูนพระมหำกษัตริย์และพระ
บรมวงศำนุวงศ์ 

ร.อ.หญิง บุษด ี ๙.๑ 

โครงกำรจดัท ำสำรคดีวิทยเุฉลมิพระ
เกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
เนื่องในโอกำสทรงครองสริิรำชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี 

พ.อ.หญิง ศิริวรรณ์,  
ร.ท.หญิง อ ำภำ 

๙.๑ 

โครงกำรจัดท ำสำรคดีวิทยุเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสทรง
เจริญพระชนมพรรษำ ๗ รอบ 

พ.อ.หญิง ศิริวรรณ์,  
ร.ท.หญิง อ ำภำ 

๙.๑ 

๒. แผนงำนกำรใช้
มำตรกำรทำงกฎหมำย
หมิ่นพระบรมเดชำนุ
ภำพและกำรกดดันทำง
สังคม 

งำนตรวจสอบเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนกำร
ล่วงละเมิดสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
รำยกำรจัดตั้งเครือข่ำยผู้น ำชุมชนเฝ้ำ
ระวังและแจ้งเตือนกำรล่วงละเมิดสถำบัน
ฯ ในโครงกำรรณรงค์เสริมสร้ำงควำมรัก
ชำติ 

พ.อ.หญิง จิดำภำ ๙.๑ 

 

 

 

 



๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
  กลยุทธ์ที่ ๒  กำรปลูกฝังและเสรมิสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมรักชำต ิ

๓. แผนงำนปลูกฝังและ
เสรมิสร้ำงอุดมกำรณ์
ควำมรักชำต ิ

โครงกำรปลูกฝังและเสรมิสรำ้ง
อุดมกำรณ์ควำมรักชำติส ำหรับก ำลังพล 
สกศ.รร.จปร. 

พ.อ.หญิง สุนิสำ ๙.๑ 

 
  



๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ด้านการศึกษา 

พัฒนำหลักสตูรกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี และปริญญำโท ด้ำน
วิชำกำรให้เหมำะสม ทันสมัย 
และก้ำวหน้ำ สอดคล้องกับ
สภำวะแวดล้อมและนโยบำยของ
กองทัพบก ได้มำตรฐำนตำม
ข้อก ำหนดของทหำรและพลเรือน 
และให้มผีลต่อกำรพัฒนำควำมรู้
ด้ำนภำษำท่ีสอนของ นนร. 
โดยเฉพำะภำษำอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภำษำสำกล ให้สำมำรถน ำมำใช้
งำนได้จริง 

มีหลักสูตรกำรศึกษำดำ้น
วิชำกำรระดับปริญญำตรี และ
ปริญญำโท ที่ไดม้ำตรฐำนตำม
ข้อก ำหนดของทำงทหำรและ
พลเรือน 

กลยุทธ์ที ่๓  ปรับปรุงและพัฒนำหลักสตูรกำรศึกษำให้เหมำะสม ทันสมัย และได้มำตรฐำน 
๔. แผนงำนกำรพัฒนำ
หลักสตูร 
 
 

ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ พ.ท.หญิง มนทิรำ ๓.๒ (๓) (๔) 

กำรจัดท ำ มคอ.๓ และ มคอ.๕ พ.ท.หญิง งำมนิจ ๓.๒ (๑-๒,๕) ๓.๓ 
(๑,๒,๕) 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำน
กำรศึกษำ 

พ.ท.หญิง งำมนิจ ๓.๓ (๔,๖) 

มีต ำรำ อุปกรณ์กำรเรยีนกำร
สอน ห้องปฏิบัติกำร 
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่ำ
เทียมกับสถำบันอดุมศึกษำ
ภำยนอก 

กลยุทธ์ที ่๔  พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
๕. แผนงำนกำรพัฒนำ
ต ำรำและเอกสำร
ประกอบกำรเรียนกำร
สอน 

กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ
ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรยีนรู ้

พ.ท.หญิง วันทนำ  ๓.๔ (๒) 

กำรพัฒนำต ำรำหรือเอกสำร
ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

ร.ท.หญิง อ ำภำ  ๓.๔ (๑) 

กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ร.ท.หญิง อ ำภำ ๓.๔ (๑) 

  ๖. แผนงำนปรับปรุง
และพัฒนำอุปกรณ์
ประกอบกำรเรียนกำร
สอน 

โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบตัิกำรและ
โสตทัศนูปกรณ ์

ร.ท. โยธิน ๓.๔ (๑) 

 
  



๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ด้านการศึกษา 

พัฒนำหลักสตูรกำรศึกษำระดับ
ปริญญำตรี และปริญญำโท ด้ำน
วิชำกำรให้เหมำะสม ทันสมัย 
และก้ำวหน้ำ สอดคล้องกับ
สภำวะแวดล้อมและนโยบำยของ
กองทัพบก ได้มำตรฐำนตำม
ข้อก ำหนดของทหำรและพลเรือน 
และให้มผีลต่อกำรพัฒนำควำมรู้
ด้ำนภำษำท่ีสอนของ นนร. 
โดยเฉพำะภำษำอังกฤษ ซึ่งเป็น
ภำษำสำกล ให้สำมำรถน ำมำใช้
งำนได้จริง 

มีต ำรำ อุปกรณ์กำรเรยีนกำร
สอน ห้องปฏิบัติกำร 
โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่ำ
เทียมกับสถำบันอดุมศึกษำ
ภำยนอก 

กลยุทธ์ที ่๔  พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน 
๖. แผนงำนปรับปรุง
และพัฒนำอุปกรณ์
ประกอบกำรเรียนกำร
สอน 

โครงกำรพัฒนำห้องเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ ์

ร.ท. โยธิน ๓.๔ (๑) 

กำรประเมินผลระดับควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำรด้ำนอุปกรณ์กำรเรียนกำร
สอนและทรัพยำกรกำรเรยีนรู้ สกศ.ฯ 

พ.ท.หญิง วันทนำ ๓.๔ (๔-๕) 

กลยุทธ์ที ่๕ นักเรียนนำยร้อยที่ส ำเร็จกำรศึกษำมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

๗. แผนงำนกำรสอบ
คัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียน
ทหำรของ ทบ. 

- - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ด้านผู้เข้ารับการศึกษา 
สนับสนุน รร.จปร. ในกำรสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น 
นตท.(ทบ.) ให้เป็นไปด้วยควำม
บริสุทธ์ิและยุติธรรม เพื่อให้ได ้
นนร. ที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ 
และควำมพร้อมที่จะศึกษำตำม
หลักสตูรกำรศึกษำของ รร.จปร. 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

๑. รักษำมำตรฐำนระบบกำร
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้ำเป็น นตท. (ทบ.) ด้ำน
วิชำกำร ให้มีควำมโปร่งใส 
บริสุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นท่ี
ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 
๒. จัดให้มีกิจกรรมด้ำน
วิชำกำรของ นนร. ต่อ
สำธำรณะชนอย่ำงต่อเนื่อง 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโรงเรียน
ระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อ
สร้ำงแรงจูงใจให้มผีู้สมคัรสอบ
คัดเลือกเข้ำเป็น นตท. (ทบ.)
เพิ่มขึ้นทุกป ี
๓. รักษำมำตรฐำนทำงด้ำน
คุณภำพของ นนร. ให้มีควำม
พร้อมในทุก ๆ ด้ำน ท้ังในด้ำน
กำรศึกษำและด้ำนจริยธรรม 
เพื่อเป็นนำยทหำรทีด่ีของ
กองทัพ 

กลยุทธ์ที ่๕ นักเรียนนำยร้อยที่ส ำเร็จกำรศึกษำมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

๘. แผนงำนพัฒนำ
ผู้เรยีน 

โครงกำรสนับสนุน นนร. ในกำรเขำ้
แข่งขันชิงชนะเลิศ : โครงกำรประกวด
สุนทรพจน ์

พ.อ.หญิง ศิริวรรณ ์ ๑.๒ ข้อ ๒ 

โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ พ.อ.หญิง จิดำภำ ๑๐.๑ 
กิจกรรมจดัท ำป้ำยนเิทศภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ 

ร.ท.หญิง มัทวัน 
ร.ท.หญิง อ ำภำ 

๑๐.๑ 

กำรเชิญผู้มีประสบกำรณค์วำมรูจ้ำก
หน่วยงำนภำยนอกและศิษย์เก่ำมำให้
ควำมรู้ นนร. 

พ.อ.หญิง ศิริวรรณ ์ ๑.๔ (๑) 

จัดระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ นนร. 
ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

พ.อ.หญิง บุษยะมำส ไม่ม ี

โครงกำรลดละเลิกกำรสูบบุหรี่ของ 
นนร. 

ร.ท. โยธิน ๙.๑ 

๙. แผนงำนกำร
เสรมิสร้ำงคุณลักษณะ
ผู้น ำ 

กำรอบรมคณุธรรม จริยธรรม นนร. พ.อ.หญิง บุษยะมำส ๗.๒ (๑), ๙.๑ 

 

 

 

 

 



๙ 

 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลำกรทุก
ระดับมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และ
ตระหนักถึงควำมส ำคญัของ
ระบบกำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

ทุกกองวิชำมีระบบและกลไก
ในกำรประกันคณุภำพและ
น ำมำใช้ในกำรพัฒนำและกำร
บริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 
และบุคลำกร สกศ.รร.จปร. มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ระบบกำร
ประกันคณุภำพ 

กลยุทธ์ที ่๖  พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 

๑๐. แผนงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
กำรศึกษำเพื่อก ำหนดแผนปฏิบตัิ
รำชกำร กอศ.ฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

พ.อ.หญิง สุนิสำ ๘.๒ (๒) 

กำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อสรุปผลกำร
ด ำเนินงำน ปี ๒๕๕๙ พิจำรณำแนวทำง
กำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

พ.ท.หญิง วันทนำ ๓.๓ (๔,๖) 

กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร   
กอศ. สกศ.รร.จปร.  

ร.ท.หญิง อ ำภำ ๕.๑ (๑) 

กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
กอศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

พ.ท.หญิง งำมนิจ ๕.๑ (๒), ๘.๒ (๑) 

ด้านการส่งก าลังบ ารุง 

พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
กำรศึกษำให้มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถในกำรใช้และกำร
ท ำนุบ ำรุงรักษำสื่อ 

จัดกำรอบรมเรื่องกำรใช้และ
กำรบ ำรุงรักษำสื่อกำรสอน
ประเภทต่ำงๆ แก่บุคลำกรฝ่ำย
สนับสนุนทุกครั้งท่ี สกศ.ศ.ฯ 
ได้รับมอบสื่อกำรสอนใหม่ๆ  

กลยุทธ์ที ่๗  พัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรส ำหรับปรนนิบัติบ ำรงุอุปกรณ ์
๑๑. แผนงำนกำรพัฒนำ
บุคลำกรส ำหรับ
ปรนนิบัติบ ำรุงอุปกรณ ์

- - - 

 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ด้านการส่งก าลังบ ารุง 
ดูแลรักษำสิ่งอุปกรณ ์อำคำร
ส ำนักงำน อำคำรเรียน และ
บ้ำนพักของทำงรำชกำรในควำม
รับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้
สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม
อยู่เสมอ 

ปรนนิบัติบ ำรุงสิ่งอุปกรณ ์
อำคำรส ำนักงำน อำคำรเรยีน 
และบ้ำนพักของทำงรำชกำร 
ในควำมรับผดิชอบของ สก
ศ.รร.จปร. ให้สำมำรถใช้งำน
ได้อย่ำงเหมำะสมอยู่เสมอ 

กลยุทธ์ที ่๘ พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนส่งก ำลังบ ำรุง 

๑๒. แผนงำนกำรปรับ 
ปรุงอำคำรสิ่งปลูกสร้ำง 
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
และระบบสำธำรณูปโภค 

- - - 

ด้านก าลังพล 

ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับช้ัน
ศึกษำเพิ่มเตมิ เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ โดยกำร
ช่วยในกำรจัดหำแหล่งทุนทั้ง
ระดับปริญญำตร ีปริญญำโท 
และปรญิญำเอก ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 

ในแต่ละป ีอจ.สกศ.รร.จปร. 
แต่ละคน ต้องเข้ำร่วมสัมมนำ
หรือเข้ำรับกำรฝึกอบรมทำง
วิชำกำรและวิชำชีพท่ีตนเอง
เกี่ยวข้อง อย่ำงน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง และเข้ำร่วมสัมมนำทำง
วิชำกำรที่สภำอำจำรยฯ์ จัด 
ร้อยละ ๕๐ ของจ ำนวน อจ.
สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที ่๙ พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนก ำลังพล 

๑๓. แผนงำนส่งเสริมและ
พัฒนำขีดควำมสำมำรถ
ของก ำลังพล 

กำรส่งเสริมให้ก ำลังพลมคีวำมตั้งใจใน
กำรศึกษำหลักสูตรตำมแนวทำงรบั
รำชกำร 

พ.ท.หญิง วันทนำ ๒.๔, ๕.๔ 

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดท ำและกำร
รับรองผลงำนเพื่อขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรสภำอำจำรย์ สกศ.ฯ 

ร.อ.หญิง บุษด ี ๒.๑ 

  



๑๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ด้านก าลังพล 

ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับช้ัน
ศึกษำเพิ่มเตมิ เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ โดยกำร
ช่วยในกำรจัดหำแหล่งทุนทั้ง
ระดับปริญญำตร ีปริญญำโท 
และปรญิญำเอก ทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 

ในแต่ละป ีอจ.สกศ.รร.จปร. 
แต่ละคน ต้องเข้ำร่วมสัมมนำ
หรือเข้ำรับกำรฝึกอบรมทำง
วิชำกำรและวิชำชีพท่ีตนเอง
เกี่ยวข้อง อย่ำงน้อยปีละ ๒ 
ครั้ง และเข้ำร่วมสัมมนำทำง
วิชำกำรที่สภำอำจำรยฯ์ จัด 
ร้อยละ ๕๐ ของจ ำนวน อจ.
สกศ. รร.จปร. ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที ่๙ พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนก ำลังพล 

๑๔. แผนงำนพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศให้แก่
ก ำลังพล 

กำรอบรมภำษำอังกฤษให้แก่ก ำลังพลที่
สนใจ 

พ.ท.หญิง วันทนำ ๒.๔, ๕.๔ 

สร้ำงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมสำมัคค ีกำรท ำงำนเป็นหมู่
คณะ รวมถึงค่ำนิยมที่ดีและ
เหมำะสมอื่นๆ แก่บุคลำกร 

สกศ.รร.จปร. จัดอบรม
หรือจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ค่ำนิยม 
เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำรแก่
บุคลำกร อย่ำงน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 
 

กลยุทธ์ที ่๑๐ กำรสร้ำงค่ำนยิมและทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร 

๑๕. แผนงำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

- - - 

๑๖. แผนงำนกำรพัฒนำ
และเสรมิสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตก ำลังพล 

- - - 

 

 

 

 



๑๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เสนอควำมต้องกำรสิ่งอุปกรณ์ที่
เป็นผลมำจำกวิทยำกำรและ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่เพื่อพัฒนำ
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำยน ำมำใช้ในกำรศึกษำ 
กำรวิจัย กำรบริหำรงำนของ  
สกศ.รร.จปร. อันเป็นกำร
ยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำให้
สูงขึ้น 

๑. สกศ.รร.จปร. มรีะบบ
เครือข่ำยคอมพิวเตอร์และ
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ี
ทันสมัย เพื่อใช้ในกำรศึกษำ 
กำรวิจัย กำรบริหำรงำนของ 
สกศ.รร.จปร. ท่ีสำมำรถใช้งำน
ได้ตลอดเวลำ 
๒. บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้
ด้ำนคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับ
ที่สำมำรถน ำมำใช้งำนได้อย่ำง
แท้จริง ภำยใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที ่๑๑  กำรพัฒนำเพื่อควำมทันสมัย 
๑๗. แผนงำนกำรพัฒนำ
สื่อกำรเรียนกำรสอน
แบบอิเล็กทรอนิกส ์

- - - 

๑๘. แผนงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์ กอศ.ฯ พ.อ.หญิง จิดำภำ ๕.๑ 

ด้านการบริหารจัดการ 
พัฒนำกำรจัดโครงสร้ำงของ
หน่วยให้สำมำรถรองรับปริมำณ
งำนท่ีมีอยู่ และรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคต 

สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้ำงของ
หน่วยท่ีสำมำรถรองรับปริมำณ
งำนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและ
อนำคต 

กลยุทธ์ที ่๑๒  กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน 

๑๙. แผนกำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมภำยใน
หน่วย 

กำรปรับภูมิทัศน์ กอศ.ฯ และรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม 

 พ.ท.หญิง มนทิรำ ๗.๒ 

  



๑๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ด้านก าลังพล 
ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับช้ัน
ศึกษำเพิ่มเตมิ เพื่อยกระดับ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
 

อจ.สกศ.รร.จปร.เข้ำร่วม
สัมมนำหรือเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้อง 
อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเขำ้
ร่วมสมัมนำทำงวิชำกำรที่สภำ
อำจำรย์ฯ จัด ร้อยละ ๕๐ ของ
จ ำนวน อจ.สกศ.รร.จปร. 
ทั้งหมด 
 

กลยุทธ์ที ่๑๓ ส่งเสรมิกำรศึกษำของก ำลังพลและส่งก ำลังพลเขำ้ร่วมประชุมสัมมนำกับหน่วยงำนภำยนอก 

๒๐. แผนงำนกำรส่งก ำลังพล
เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตร
นอก ทบ. ภำยใน กห. และ
แผนกำรใช้ประโยชน ์

- - - 

๒๑. แผนงำนกำรส่งก ำลังพล
เข้ำรับกำรศึกษำในระดับสูง
ขึ้นของหลักสูตร
ภำยในประเทศ นอก กห. 
และแผนกำรใช้ประโยชน ์

- - - 

๒๒. แผนงำนกำรส่งก ำลังพล
เข้ำรับกำรศึกษำของ
หลักสตูรตำ่งประเทศและ
แผนกำรใช้ประโยชน ์

- - - 

๒๓. แผนงำนกำรส่งก ำลังพล
เข้ำร่วมกำรประชุม/สมัมนำ
กับหน่วยงำนทั้งของภำครัฐ
และภำคเอกชนท้ังภำยใน
และต่ำงประเทศ 

กำรส่งผู้บริหำร / อำจำรย์เข้ำร่วม
ประชุม / สมัมนำกับหน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชนท้ัง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

พ.อ.หญิง สุนิสำ ๒.๔, ๕.๔ 

กำรส่งบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำ
อบรม / ทัศนศึกษำ / ดูงำน 

ส.ท. ณัฐกมล ๕.๔ 

 

 
 
 



๑๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ด้านการศึกษา 
พัฒนำและส่งเสรมิกำรท ำงำน
วิจัยและงำนวิชำกำรอื่นๆ ของ 
อจ.สกศ.รร.จปร. และ นนร. 
 

ให้กำรสนับสนุนแก ่รร.จปร. 
ในกำรจัดตั้งศูนย์กำรวิจัยและ
กองทุนวิจัย เพื่อสนองตอบต่อ
กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจยั
ของ นนร. อำจำรย ์และ ทบ. 
ภำยใน พ.ศ.๒๕๕๙ 

กลยุทธ์ที ่๑๔  หน่วยงำนภำยในและภำยนอกกองทัพบก ทั้งภำครัฐ เอกชน และประชำชนให้กำรยอมรับและ เชื่อมั่น ใน
เชิงวิชำกำร 
๒๔. แผนงำนกำรวิจัย/
ผลงำนทำงวิชำกำร/งำน
สร้ำงสรรค ์

โครงกำรส่งเสริมเพื่อกำรวิจัย / งำน
สร้ำงสรรค์ของอำจำรย ์

ร.อ.หญิง บุษด ี ๒.๒ (๑) 

กำรประกวดผลงำนวิจัยดเีด่นของ
อำจำรย์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

ร.อ.หญิง บุษด ี ๒.๒ 

๒๕. แผนงำนกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) 

โครงกำรจดักำรควำมรูส้่วนกำรศึกษำ 
โรงเรียนนำยร้อยพระจลุจอมเกล้ำ 
ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

พ.ท.หญิง งำมนิจ ๙.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 

นโยบายตามแผนแม่บท เป้าหมาย แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 
ด้านการศึกษา 
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกร
สำยอำจำรย ์บริกำรทำงวิชำกำร 
 

ให้บริกำรทำงกำรศึกษำแก่
สถำนศึกษำภำยนอก และกลุ่ม
บุคคลอื่นๆ 
 

๒๖. แผนงำนกำร
บริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพ 

โครงกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรบริกำร
วิชำกำรแก่สังคมในหน่วยงำนอื่นทัง้
ภำยในและภำยนอกสถำบัน 

ร.ท.หญิง ฉัฐรภรณ ์ ๖.๑ 

โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้
อำจำรย์เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ / 
กรรมกำรวิชำกำร / กรรมกำรวิชำชีพ / 
กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ท้ังภำยในและ
ภำยนอกสถำบัน 

ร.ท.หญิง ฉัฐรภรณ ์ ๖.๑ 

โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้
ข้ำรำชกำรเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ / 
ผู้เชี่ยวชำญ / ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุน
หน่วยงำนอ่ืน 

ร.ท.หญิง ฉัฐรภรณ ์ ๖.๑ 

กำรบริกำรทำงวิชำกำรผ่ำนสื่อ
วิทยุกระจำยเสียง 

พ.อ.หญิง ศิริวรรณ ์
ร.ท.หญิง ฉัฐรภรณ ์

๖.๑, ๖.๒ 

กำรสอนภำษำอังกฤษให้แก่นักเรยีนใน
พระรำชำนุเครำะห ์

พ.อ.หญิง จิดำภำ ๖.๑, ๖.๒ 

โครงกำรพัฒนำภำษำสู่ชุมชน พ.อ.หญิง สุนิสำ ๖.๑, ๖.๒ 

กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำก
กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรยีนกำรสอน
และ/หรือกำรวิจยั 

ร.อ.หญิง บุษด ี ๖.๒ 

 

 

 



๑๖ 

 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย
ปี ๕๙ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

เป้าประสงค์ : บุคลำกรของ สกศ.รร.จปร. มีอุดมกำรณ์ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัตตินเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่สังคม  

กลยุทธ์ที่ ๑ กำรถวำยควำมปลอดภัยและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ในทุกโอกำสอันควรอย่ำงเตม็ขีดควำมสำมำรถ 

๑. แผนงำนกำรพิทักษ์รักษำ
และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษตัริย ์

จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% กำรเทิดทูนพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
 

คะแนนควำม
พึงพอใจ 

≥๔ ร.อ.หญิง บุษด ี ๙.๑ 

โครงกำรจัดท ำสำรคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสทรงครองสิริรำชสมบัติครบ ๗๐ ปี 

คะแนนควำม
พึงพอใจ 

≥๔ พ.อ.หญิง ศิริวรรณ์, 
ร.ท.หญิง อ ำภำ 

๙.๑ 

โครงกำรจัดท ำสำรคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสทรงเจริญพระชนมพรรษำ ๗ 
รอบ 

คะแนนควำม
พึงพอใจ 

≥๔ พ.อ.หญิง ศิริวรรณ์, 
ร.ท.หญิง อ ำภำ 

๙.๑ 

๒. แผนงำนกำรใช้มำตรกำร
ทำงกฎหมำยหมิ่นพระบรมเด
ชำนุภำพและกำรกดดันทำง
สังคม 

ปริมำณ
จ ำนวน

ข้อควำมรวม
ในกำร

ตรวจสอบ 

จ ำนวน
ข้อควำมที่
ตรวจสอบ 

๖๐๐ 
ข้อควำม 

งำนตรวจสอบเฝ้ำระวังและแจ้งเตือนกำรล่วงละเมิดสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ รำยกำรจัดตั้งเครือข่ำยผู้น ำชุมชนเฝ้ำระวังและ
แจ้งเตือนกำรล่วงละเมิดสถำบันฯ ในโครงกำรรณรงค์เสริมสร้ำง
ควำมรักชำติ 

ปริมำณ
จ ำนวน

ข้อควำมรวม
ในกำร

ตรวจสอบ 

เดือนละ ๑๐ 
ข้อควำม 

พ.อ.หญิง จิดำภำ ๙.๑ 

 

  



๑๗ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย
ปี ๕๙ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

กลยุทธ์ที่ ๒ กำรปลูกฝังและเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ 
๓. แผนงำนปลูกฝังและ
เสรมิสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมรัก
ชำติ 

กำรจัด
กิจกรรมกำร

อบรม 

ไม่น้อย
กว่ำ ๑ 
ครั้ง 

โครงกำรปลูกฝังและเสรมิสรำ้งอุดมกำรณ์ควำมรักชำติส ำหรับ
ก ำลังพล สกศ.ฯ 

กำรส่งก ำลัง
พลเข้ำร่วม
โครงกำร 

ไม่น้อยกว่ำ 
๓ นำย 

พ.อ.หญิง สุนิสำ ๙.๑ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงำน 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย

ปี ๕๙ 
โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

เป้าประสงค์  : มีหลักสูตรกำรศึกษำด้ำนวิชำกำรระดับปรญิญำตรีและปรญิญำโทที่ไดม้ำตรฐำนตำมข้อก ำหนดของทำงทหำรและพลเรอืน 
กลยุทธ์ที ่๓ ปรับปรุงและพัฒนำหลักสตูรกำรศึกษำให้เหมำะสม ทันสมัย และได้มำตรฐำน 
๔. แผนงำนกำรพัฒนำ
หลักสตูร 
 
 

กำรรับรอง
หลักสตูรจำก
หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง 

๑๐๐% ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ ผลกำร
ประเมิน 

≥๔ พ.ท.หญิง มนทิรำ ๓.๒ (๓) 
(๔) 

กำรจัดท ำ มคอ.๓ และ มคอ.๕ จ ำนวนวิชำที่
จัดท ำ 

๑๐๐% พ.ท.หญิง งำมนิจ ๓.๒ (๑-
๒,๕) ๓.๓ 
(๑,๒,๕) 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ กรรมกำร
ก ำกับ

มำตรฐำน
กำรศึกษำกอง

วิชำ 

๑๐๐% พ.ท.หญิง งำมนิจ ๓.๓ (๔,๖) 

 
 



๑๘ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย
ปี ๕๙ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

เป้าประสงค์  : มีต ำรำ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องปฏิบัติกำร โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัย เท่ำเทียมกบัสถำบันอุดมศึกษำภำยนอก 

กลยุทธ์ที ่๔  พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน 

๕. แผนงำนกำรพัฒนำต ำรำ
และเอกสำรประกอบกำร
เรียนกำรสอน 

 ? กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำทรัพยำกรสนับสนุนกำร
เรียนรู ้

ค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร 

๑๐๐% พ.ท.หญิง วันทนำ  ๓.๔ (๒) 

กำรพัฒนำต ำรำหรือเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอน จ ำนวนต ำร
และเอกสำร
ประกอบกำร
เรียนกำรสอน 

≥๕๐% ของ
รำยวิชำที่

สอน 

ร.ท.หญิง อ ำภำ  ๓.๔ (๑) 

กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอน ควำมพร้อม
ของสื่อ 

๑๐๐% ร.ท.หญิง อ ำภำ ๓.๔ (๑) 

๖. แผนงำนปรับปรุงและ
พัฒนำอุปกรณ์ประกอบกำร
เรียนกำรสอน 

คะแนนควำม
พึงพอใจของ
ผู้เรยีนต่อสิ่ง
สนับสนุนกำร

เรียนรู ้

≥๔ โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบตัิกำรและโสตทัศนูปกรณ ์ ควำมพร้อม
ห้องปฏิบัติกำร 

๑๐๐% ร.ท. โยธิน ๓.๔ (๑) 

โครงกำรพัฒนำห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ ์ ควำมพร้อม
ห้องเรียนและ

ห้องโสตฯ 

๑๐๐% ร.ท. โยธิน ๓.๔ (๑) 

กำรประเมินผลระดับควำมพึงพอใจกำรให้บริกำรด้ำน
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนและทรพัยำกรกำรเรียนรู้ สกศ.ฯ 

  พ.ท.หญิง วันทนำ ๓.๔ (๔-๕) 

 

 

 
 



๑๙ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์ :  ๑. รักษำมำตรฐำนระบบกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นตท. (ทบ.) ด้ำนวิชำกำร ให้มีควำมโปร่งใส บรสิุทธ์ิ ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง 
                   ๒. จัดให้มีกิจกรรมด้ำนวิชำกำรของ นนร. ต่อสำธำรณะชนอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งโรงเรยีนระดับมัธยมทั้งประเทศเพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้มีผู้สมัครสอบคดัเลือกเข้ำเป็น นตท. 
(ทบ.)เพิ่มขึ้นทุกป ี
 ๓. รักษำมำตรฐำนทำงด้ำนคุณภำพของ นนร. ให้มีควำมพร้อมในทุก ๆ ด้ำน ท้ังในด้ำนกำรศึกษำและด้ำนจริยธรรม เพื่อเป็นนำยทหำรที่ดีของกองทัพ 

กลยุทธ์ที ่๕ นนร. ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
๗. แผนงำนกำรสอบคัดเลือก
เข้ำเป็นนักเรยีนทหำรของ 
ทบ. 

- - โครงกำรสนับสนุน นนร. ในกำรเขำ้แข่งขันชิงชนะเลิศ : 
โครงกำรประกวดสุนทรพจน ์

จ ำนวน นนร. 
ที่ได้รับรำงวัล
หรือประกำศ
เกียรติคณุ 

๑ นำย พ.อ.หญิง ศิริวรรณ ์ ๑.๒ ข้อ ๒ 

๘. แผนงำนพัฒนำผูเ้รียน จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 

๘๐% 

 

โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ  จ ำนวน
กิจกรรม 

๑ กิจกรรม พ.อ.หญิง จิดำภำ ๑๐.๑ 

กิจกรรมจดัท ำป้ำยนเิทศภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จ ำนวนป้ำย
นิเทศท่ีจัดท ำ

ตลอดปี
กำรศึกษำ 

๘ ป้ำย ร.ท.หญิง มัทวัน 
ร.ท.หญิง อ ำภำ 

๑๐.๑ 

กำรเชิญผู้มีประสบกำรณค์วำมรูจ้ำกหน่วยงำนภำยนอกและ
ศิษย์เก่ำมำให้ควำมรู้ นนร. 

จ ำนวนครั้งท่ีมี
กำรเชิญผู้มี

ประสบกำรณ์/
ปีกำรศึกษำ 

๑ ครั้ง พ.อ.หญิง ศิริวรรณ ์ ๑.๔ (๑) 

กำรจัดระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ นนร. ประจ ำปี ๒๕๕๙ รำยงำนข้อมูล 
นนร. ท่ีอยู่ใน

ควำม
รับผิดชอบให้ 
ผบช.ทรำบ 

เดือนละ ๑ 
ครั้ง 

พ.อ.หญิง  
บุษยะมำส 

ไม่ม ี

  



๒๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย
ปี ๕๙ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

๘. แผนงำนพัฒนำผูเ้รียน จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% 

 

โครงกำรลดละเลิกกำรสูบบุหรี่ของ นนร. นนร. ไมสู่บ
บุหรี่ที่ กอศ. 

๑๐๐ ร.ท. โยธิน ๙.๑ 

๙. แผนงำนกำรเสริมสร้ำง
คุณลักษณะผู้น ำ 

ผลกำรประเมิน
กำรปฏิบัติงำน 
กอศ.ฯ ที่
สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์
ของ นนร. 

≥๔ กำรอบรมคณุธรรม จริยธรรม นนร. จ ำนวนครั้ง
กำรอบรมของ

แต่ละวิชำ 

ไม่น้อยกว่ำ 
๑ ครั้ง 

พ.อ.หญิง  
บุษยะมำส 

๗.๒ (๑), 
๙.๑ 

เป้าประสงค์ : ทุกกองวิชำมีระบบและกลไกในกำรประกันคณุภำพและน ำมำใช้ในกำรพัฒนำและกำรบรหิำรงำนให้มปีระสิทธิภำพ และบุคลำกร สกศ.รร.จปร. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ระบบกำร
ประกันคณุภำพ 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ 
๑๐. แผนงำนประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

คะแนน
ประเมิน

ตนเอง กอศ.ฯ 

๔.๕๑ กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำเพื่อก ำหนด
แผนปฏิบัตริำชกำร กอศ.ฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัติ
รำชกำร กอศ.ฯ 

๑๐๐% พ.อ.หญิง สุนิสำ ๘.๒ (๒) 

 
 

 

 

 

 
 



๒๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย
ปี ๕๙ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

   

กำรประชุมคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อ
สรุปผลกำรด ำเนินงำน ปี ๒๕๕๙ พิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำ
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

รำยงำนกำร
ประชุม

คณะกรรมกำร
ก ำกับมำตรฐำน 

๑๐๐% พ.ท.หญิง วันทนำ ๓.๓ (๔,๖) 

กำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำร   กอศ. สกศ.รร.จปร.  

สรุป
แผนปฏิบัติ
รำชกำร 

๑๐๐% ร.ท.หญิง อ ำภำ  ๕.๑ (๑) 

กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง กอศ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙ 

รำยงำนกำร
ประเมิน
ตนเอง 

๑๐๐% พ.ท.หญิง งำมนิจ ๕.๑ (๒), 
๘.๒ (๑) 

เป้าประสงค์ : จัดกำรอบรมเรื่องกำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำสื่อกำรสอนประเภทต่ำง ๆ แก่บุคลำกรฝ่ำยสนับสนุนทุกครัง้ที่ สกศ.รร.จปร. ได้รับมอบสื่อกำรสอนใหม่ ๆ 
กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนำขีดควำมสำมำรถบุคลำกรส ำหรับปรนนบิัติบ ำรุงอุปกรณ ์
๑๑. แผนงำนกำรพัฒนำ
บุคลำกรส ำหรับปรนนิบัติ
บ ำรุงอุปกรณ ์

- - - - - - - 

เป้าประสงค์ : ปรนนิบัติบ ำรุงสิ่งอุปกรณ์ อำคำรส ำนักงำน อำคำรเรียน และบ้ำนพกัของทำงรำชกำร ในควำมรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสมอยู่เสมอ 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนส่งก ำลังบ ำรุง 
๑๒. แผนงำนกำรปรับปรุง
อำคำรสิ่งปลูกสรำ้ง สิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก และระบบ
สำธำรณูปโภค 

- - - - - - - 

 
 



๒๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย
ปี ๕๙ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

เป้าประสงค์ : ในแต่ละปี อจ.สกศ.รร.จปร. แต่ละคน ต้องเข้ำร่วมสัมมนำหรือเข้ำรบักำรฝึกอบรมทำงวิชำกำรและวิชำชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้อง อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำร
ที่สภำอำจำรย์ฯ จดั ร้อยละ ๕๐ ของจ ำนวน อจ.สกศ.รร.จปร. ท้ังหมด 
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนำขีดควำมสำมำรถของก ำลังพล 
๑๓. แผนงำนส่งเสริมและ
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
ก ำลังพล 

จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% กำรส่งเสริมให้ก ำลังพลมคีวำมตั้งใจในกำรศึกษำหลักสูตร
ตำมแนวทำงรับรำชกำร 

จ ำนวนก ำลัง
พลที่จบ

กำรศึกษำตำม
หลักสตูร 

๑๐๐% พ.ท.หญิง วันทนำ ๒.๔, ๕.๔ 

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดท ำและกำรรับรองผลงำนเพื่อขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรสภำอำจำรย์ สกศ.ฯ 

จ ำนวน
อำจำรย์ที่เข้ำ
สู่ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 

๑ นำย ร.อ.หญิง บุษด ี ๒.๑ 

๑๔. แผนงำนพัฒนำควำมรู้
และทักษะภำษำต่ำงประเทศ
ให้แก่ก ำลังพล 

จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% กำรอบรมภำษำอังกฤษให้แก่ก ำลังพลที่สนใจ ระดับควำมพึง
พอใจของผู้รับ

กำรอบรม 

≥๔ พ.ท.หญิง วันทนำ ๒.๔, ๕.๔ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงำน 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย

ปี ๕๙ 
โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

เป้าประสงค์ : สกศ.รร.จปร. จัดอบรมหรือจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรแก่บุคลำกร อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ กำรสร้ำงค่ำนยิมและทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร 
๑๕. แผนงำนกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% - - - - - 

๑๖. แผนงำนกำรพัฒนำและ
เสรมิสร้ำงคุณภำพชีวิตก ำลัง
พล 

- - - - - - - 

เป้าประสงค์ :  ๑. สกศ.รร.จปร. มรีะบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศท่ีทันสมยั เพื่อใช้ในกำรศึกษำ กำรวิจัย กำรบริหำรงำนของ สกศ.รร.จปร. ท่ีสำมำรถใช้งำนได้
ตลอดเวลำ 
 ๒. บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ดำ้นคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศในระดับทีส่ำมำรถน ำมำใช้งำนได้อย่ำงแท้จริง ภำยใน พ.ศ.๒๕๕๙ 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ กำรพัฒนำเพื่อควำมทันสมัย 
๑๗. แผนงำนกำรพัฒนำสื่อ
กำรเรยีนกำรสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

- - - - - - - 

๑๘. แผนงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์ กอศ.ฯ ควำมพึงพอใจ
ของผู้ใช้ 

≥๔ พ.อ.หญิง จิดำภำ ๕.๑ 

  



๒๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย
ปี ๕๙ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

เป้าประสงค์ :  สกศ.รร.จปร. มีโครงสร้ำงของหนว่ยท่ีสำมำรถรองรับปรมิำณงำนท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและอนำคต 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมภำยในหน่วยให้เอื้อต่อกำรปฏิบัติงำน 
๑๙. แผนกำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมภำยในหน่วย 

ระดับควำมพึง
พอใจ 

≥๔ กำรปรับภูมิทัศน์ กอศ.ฯ และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม คะแนนควำม
พึงพอใจ 

≥๔ พ.ท.หญิง มนทิรำ ๗.๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ  
เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย
ปี ๕๙ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

เป้าประสงค์ :  อจ.สกศ.รร.จปร. เข้ำร่วมสัมมนำหรือเข้ำรับกำรฝึกอบรมทำงวิชำกำรและวิชำชีพท่ีตนเองเกี่ยวข้อง อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ งและเข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำรทีส่ภำอำจำรยฯ์ จัด ร้อย
ละ ๕๐ ของจ ำนวน อจ.สกศ.รร.จปร. ทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสรมิกำรศึกษำของก ำลังพลและส่งก ำลังพลเขำ้ร่วมประชุมสัมมนำกับหน่วยงำนภำยนอก 
๒๐. แผนงำนกำรส่งก ำลังพล
เข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรนอก 
ทบ. ภำยใน กห. และ
แผนกำรใช้ประโยชน ์

- - - - - - - 

๒๑. แผนงำนกำรส่งก ำลังพล
เข้ำรับกำรศึกษำในระดับสูง
ขึ้นของหลักสูตร
ภำยในประเทศ นอก กห. 
และแผนกำรใช้ประโยชน ์

- - - - - - - 

๒๒. แผนงำนกำรส่งก ำลังพลเข้ำ
รับกำรศึกษำของหลักสูตร
ต่ำงประเทศและแผนกำรใช้
ประโยชน ์

- - - - - - - 



๒๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย
ปี ๕๙ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

๒๓. แผนงำนกำรส่งก ำลังพล
เข้ำร่วมกำรประชุม/สมัมนำ
กับหน่วยงำนทั้งของภำครัฐ
และภำคเอกชนท้ังภำยในและ
ต่ำงประเทศ 

จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% กำรส่งผู้บริหำร/อำจำรย์เข้ำร่วมกำรประชุม/สมัมนำกับ
หน่วยงำนท้ังภำครัฐและภำคเอกชนท้ังภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ 
  

จ ำนวน
ผู้บริหำร/

อำจำรย์ที่เข้ำ
ร่วมกำร
ประชุม/
สัมมนำฯ 

๒ นำย พ.อ.หญิง สุนิสำ ๒.๔, ๕.๔ 

ส่งบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำอบรม/ทัศนศึกษำ/ดูงำน จ ำนวนสำย
สนับสนุนท่ี
อบรม/ทัศน
ศึกษำ/ดูงำน 

๒ นำย ร.ท.โยธิน ๕.๔ 

เป้าประสงค์ :  ให้กำรสนับสนุนแก่ รร.จปร. ในกำรจัดตั้งศูนย์กำรวิจัยและกองทุนวจิัย เพื่อสนองตอบต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจยัของ นนร. อำจำรย์ และ ทบ. ภำยใน พ.ศ.๒๕๕๙ ให้บริกำร
ทำงกำรศึกษำแก่สถำนศึกษำภำยนอก และกลุ่มบคุคลอื่น ๆ 
กลยุทธ์ที่ ๑๔ หน่วยงำนภำยในและภำยนอกกองทัพบก ทั้งภำครัฐ เอกชน และประชำชน เชื่อมั่นและให้กำรยอมรับในเชิงวิชำกำร 
๒๔. แผนงำนกำรวิจัย/ผลงำน
ทำงวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค ์

คะแนน
ประเมิน

มำตรฐำนที่ ๒ 

≥๔ โครงกำรส่งเสริมเพื่อกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย ์ จ ำนวน
อำจำรย์ที่
ท ำงำนวิจัย 

๑ นำย ร.อ.หญิง บุษด ี ๒.๒ (๑) 

กำรประกวดผลงำนวิจัยดเีด่นของอำจำรย์ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๙ 

จ ำนวนผลงำน
ที่เข้ำร่วม
ประกวด 

๑ ผลงำน ร.อ.หญิง บุษด ี ๒.๒ 

 

 

 

 

 

 
 



๒๖ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหน่วยงานภายนอกเพื่อให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ (ต่อ) 
เป้ำประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงำน 
ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย
ปี ๕๙ 

โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งช้ี 

๒๕. แผนงำนกำรจดักำร
ควำมรู้ (KM) 

จ ำนวนเรื่องใน
กำรจัดกำร

ควำมรู้ สกศ.ฯ 

๑๒ เรื่อง โครงกำรจดักำรควำมรูส้่วนกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระ
จุลจอมเกล้ำ ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

จ ำนวนเรื่องใน
กำรจัดกำร

ควำมรู้ กอศ.ฯ 

๑ เรื่อง พ.ท.หญิง งำมนิจ ๙.๒ 

๒๖. แผนงำนกำรบริกำรทำง
วิชำกำรและวิชำชีพ 

จ ำนวน
โครงกำร/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๘๐% โครงกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรบริกำรวิชำกำรแกส่ังคมใน
หน่วยงำนอ่ืนท้ังภำยในและภำยนอกสถำบัน 

ระดับควำมพึง
พอใจของ
ผู้รับบริกำร 

≥๔ ร.ท.หญิง ฉัฐรภรณ ์ ๖.๑ 

โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมใหอ้ำจำรย์เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำ / กรรมกำรวิชำกำร / กรรมกำรวิชำชีพ / กรรมกำร
วิทยำนิพนธ์ท้ังภำยในและภำยนอกสถำบัน 

ระดับควำมพึง
พอใจของ
ผู้รับบริกำร 

≥๔ ร.ท.หญิง ฉัฐรภรณ ์ ๖.๑ 

โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมใหข้้ำรำชกำรเป็นวิทยำกร
บรรยำยพิเศษ / ผูเ้ชี่ยวชำญ / ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุน
หน่วยงำนอ่ืน 

ระดับควำมพึง
พอใจของ
ผู้รับบริกำร 

≥๔ ร.ท.หญิง ฉัฐรภรณ ์ ๖.๑ 

กำรบริกำรทำงวิชำกำรผ่ำนสื่อวิทยุกระจำยเสยีง ควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำร 

≥๔ พ.อ.หญิง ศิริวรรณ ์ ๖.๑ 

โครงกำรสอนภำษำอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระรำชำนุ
เครำะห ์

ควำมพึงพอใจ
ของผู้เรียน 

≥๔ พ.อ.หญิง จิดำภำ ๖.๑ 

โครงกำรพัฒนำภำษำสู่ชุมชน จ ำนวนนักเรียน
ที่เข้ำร่วม 

๑๕๐ คน พ.อ.หญิง สุนิสำ ๖.๑ 

น ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ/หรือ
กำรวิจัย 

จ ำนวนกำรบริ- 
กำรวิชำกำรฯ ท่ี
น ำมำใช้ในกำร
พัฒนำกำรสอน
และ/หรือกำร

วิจัย 

๘๐% จำก
จ ำนวน
ทั้งหมด 

ร.อ.หญิง บุษด ี ๖.๒ 



๒๗ 

 

 
รายการโครงการประกอบแผนการปฏิบัติราชการ 

กอศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

๑.  โครงกำรจัดท ำสำรคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสทรงครอง
สิริรำชสมบัติครบ ๗๐ ปี 

๒.  โครงกำรจัดท ำสำรคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำส
ทรงเจริญพระชนมพรรษำ ๗ รอบ 

๓. โครงกำรปลูกฝังและเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมรักชำติส ำหรับก ำลังพล สกศ.ฯ 
๔. โครงกำรพัฒนำห้องปฏิบัติกำรและโสตทัศนูปกรณ์ 
๕. โครงกำรพัฒนำห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ 
๖. โครงกำรสนับสนุน นนร.ในกำรเข้ำแข่งขันชิงชนะเลิศ : โครงกำรประกวดสุนทรพจน์ 
๗. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
๘. โครงกำรลดละเลิกกำรสูบบุหรี่ของ นนร. 
๙. โครงกำรสนับสนุนกำรจัดท ำและกำรรับรองผลงำนเพ่ือขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรสภำอำจำรย์ สกศ.ฯ 
๑๐. โครงกำรพัฒนำเว็บไซต์ กอศ.ฯ 
๑๑. โครงกำรส่งเสริมเพ่ือกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ของอำจำรย์ 
๑๒. โครงกำรจัดกำรควำมรู้ส่วนกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ประจ ำปี ๒๕๕๙ 
๑๓. โครงกำรสนับสนุนให้ข้ำรำชกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในหน่วยงำนอ่ืนทั้งภำยในและภำยนอก

สถำบัน 
๑๔. โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้อำจำรย์เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ / กรรมกำรวิชำกำร / กรรมกำร

วิชำชีพ / กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 
๑๕. โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรเป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ / ผู้เชี่ยวชำญ / 

ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุนหน่วยงำนอื่น 
๑๖. โครงกำรพัฒนำภำษำสู่ชุมชน 

 
 
 
 

 
 
 
 



๒๘ 

 

โครงการจัดท าสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 

 
๑. ชื่อโครงการ   สำรคดีเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

เนื่องในโอกำสทรงครองสิริรำชสมบัติครบ ๗๐ ปี 

๒. ผู้รับผิดชอบ   พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณ์  กำญจนโหติ  
ร.ท.หญิง อ ำภำ  ช่ำงเกวียน 

 ๓.หลักการและเหตุผล  
  พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทย พระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล และทรงเป็น
แบบอย่ำงที่ดีแก่พสกนิกรไทย ทรงบ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจนำนัปกำร อันเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่
ประเทศชำติและประชำชนชำวไทยโดยแท้จริง พระองค์ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำม “โรงเรียน
นำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ” และพระรำชทำนตรำแผ่นดินเป็นตรำประจ ำโรงเรียน  เมื่อปี ๒๕๒๓    มีพระรำชด ำริ
ให้โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำย้ำยที่ตั้งจำกถนนรำชด ำเนินนอกมำตั้งอยู่บริเวณเขำชะโงก จังหวัดนครนำยก   
หลังจำกนั้นทรงประกอบพิธีวำงศิลำฤกษ์โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ เมื่อก่อสร้ำงแล้วเสร็จ พระองคไ์ด ้
เสด็จฯ ทรงเปิดโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ นอกจำกนี้ยังไดพ้ระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้สร้ำงพระ
บรมรำ-ชำนุสำวรีย์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  พระองคเ์สด็จฯ ทรงวำงศิลำฤกษ์และทรงเปิดพระ
บรมรำ-ชำนุสำวรีย์   นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ 

เนื่องในโอกำสทรงครองสิริรำชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ และด้วยส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณ  กอศ.สกศ.รร.จปร.  กกร.รร.จปร. ร่วมกับ สถำนีวิทยุ รร.จปร. จึงได้จัดท ำสำรคดีเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จ ำนวน ๑๕ ตอน  ควำมยำวตอนละ ๓-๕ นำที  โดยเผยแพร่ออกอำกำศ  ณ   
สถำนีวิทยุ รร.จปร.  Fm 89.75 Mhz. ตั้งแต่ ๑ – ๑๕ มิ.ย. ๕๙  

๔.วัตถุประสงค์ 
๔.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสทรงครองสิริรำชสมบัติครบ ๗๐ ป ึ 
๔.๒ เพ่ือเผยแพร่พระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
๔.๓ เพ่ือให้ประชำชนชำวไทยน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม 
 ๕.๑ ตัวชีว้ัด   คะแนนควำมพึงพอใจ 
 ๕.๒ เป้ำหมำย    ≥๔ 
 
 
 



๒๙ 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
 รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ๑-๑๐ 

พ.ค. 
๑๑-๒๐ 
พ.ค. 

๒๑-๒๕
พ.ค. 

๒๖-๓๑
พ.ค. 

๑-๑๕ 
มิ.ย. 

๑.ศึกษำข้อมูลและรวบรวมเอกสำรที่เก่ียวข้องกับ 
พระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ และพระมหำ-
กรุณำธิคุณในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

     

๒.จัดหมวดหมู่และเรียบเรียงข้อมูลบทสำรคดี      
๓.พิมพ์ ตรวจแก้ไข และจัดท ำรูปเล่มต้นฉบับบทสำรคดี      
๔.บันทึกเสียงสำรคดี      
๕.ตัดต่อและผสมเสียงดนตรีประกอบให้สมบูรณ์      
๖.ตรวจสอบควำมถูกต้อง        
๗.เผยแพร่ออกอำกำศ ณ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
กองทัพบกโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
Fm 89.75 Mhz. ตั้งแต่ ๑ –๑๕ มิถุนำยน ๒๕๕๙ 
 หลังข่ำวต้นชั่วโมง เวลำ ๐๕๐๕ ,  ๐๖๓๐, ๑๒๐๕ 

     

 

๗.ระยะเวลาการด าเนินงาน     พ.ค. – มิ.ย. ๕๙ 

๘.งบประมาณ   ๓,๐๐๐ บำท 

๙.การประเมินผล 
- ใช้แบบสอบถำมกำรฟังสำรคดีเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ประชำชนได้เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
๑๐.๒ ประชำชนได้ทรำบพระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
๑๐.๓ ประชำชนได้น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

 
       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 

                                      พ.อ.หญิง 
                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 

                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
        ๕  เม.ย. ๕๙ 

 



๓๐ 

 

โครงการจัดท าสารคดีวิทยุเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ 

 
๑. ชื่อโครงการ   สำรคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 

เนื่องในโอกำสทรงเจริญพระชนมพรรษำ ๗ รอบ 

๒. ผู้รับผิดชอบ   พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณ์ศิริวรรณ์  กำญจนโหติ  
ร.ท.หญิง อ ำภำ  ช่ำงเกวียน 

๓. หลักการและเหตุผล  
  สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถทรงได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นผู้ส ำเร็จรำชกำรแทนพระองค์ ใน

ระหว่ำงที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงผนวช ( ๒๒ ตุลำคม – ๕ พฤศจิกำยน ๒๔๙๙ ) และเป็นสมเด็จพระ
นำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ พระองค์ที่ ๒ ของประเทศไทย พระองค์ทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจนำนัปกำร 
โดยเฉพำะพระรำชกิจในกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต อำชีพ และควำมเป็นอยู่ของรำษฎร  นอกจำกนี้ยังทรงด ำรง
ต ำแหน่งสภำนำยิกำสภำกำชำดไทย ในด้ำนกำรทหำรนั้นทรงด ำรงพระยศพันเอก ต ำแหน่งผู้บังคับกำรพิเศษ      
กรมทหำรรำบที่ ๒๑ รักษำพระองค์  เมื่อ ๒๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๑๗ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถได ้ 
เสด็จฯ แทนพระองค์ในพิธีพระรำชทำนกระบี่และปริญญำบัตรแก่นำยทหำรผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนนำย
ร้อย-    พระจุลจอมเกล้ำ โรงเรียนนำยเรือ และโรงเรียนนำยเรืออำกำศ ณ บริเวณสนำมในศำลำว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ 

เนื่องในโอกำสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษำ ๗ รอบ วันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๙ และด้วยส ำนึกใน        
พระมหำกรุณำธิคุณ  กอศ.สกศ.รร.จปร. และ กกร.รร.จปร. ร่วมกับ สถำนีวิทยุ รร.จปร. ได้จัดท ำสำรคดีเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ จ ำนวน ๑๕ ตอน ควำมยำวตอนละ ๓-๕ นำที   
โดยเผยแพร่ออกอำกำศ  ณ  สถำนีวิทยุกระจำยเสียงกองทัพบกโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ                
Fm 89.75 Mhz. ตั้งแต่ ๑ – ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๙  

 ๔.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ  เนื่องในโอกำสทรงเจริญพระชนมพรรษำ 

๗ รอบ 
๒. เพ่ือเผยแพร่พระรำชประวัติและพระรำชกรณียกิจในสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
๓. เพ่ือให้ประชำชนชำวไทยน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ  

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม 
 ๕.๑ ตัวชีว้ัด   คะแนนควำมพึงพอใจ 
 ๕.๒ เป้ำหมำย    ≥๔  
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1


๓๑ 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน ๑-๑๐

มิ.ย. 
๑๑-๓๑

มิ.ย. 
๑-๑๕
ก.ค. 

๑๖-๓๐
ก.ค. 

๑-๑๕
ส.ค. 

๑.ศึกษำข้อมูลและรวบรวมเอกสำรที่เก่ียวข้องกับพระ
รำชประวัติ พระรำชกรณียกิจสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ   

     

๒.จัดหมวดหมู่และเรียบเรียงข้อมูลบทสำรคดี      
๓.พิมพ์ ตรวจแก้ไข และจัดท ำรูปเล่มต้นฉบับบทสำรคดี      
๔.บันทึกเสียงสำรคดี      
๕.ตัดต่อและผสมเสียงดนตรีประกอบให้สมบูรณ์      
๖.ตรวจสอบควำมถูกต้อง        
๗.เผยแพร่ออกอำกำศ ณ สถำนีวิทยุกระจำยเสียง
กองทัพบกโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
Fm 89.75 Mhz. ตั้งแต่ ๑ – ๑๕ สิงหำคม ๒๕๕๙  
หลังข่ำวต้นชั่วโมง เวลำ ๐๕๐๕ , ๐๖๓๐, ๑๒๐๕ 

 

     

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน     มิ.ย. – ส.ค. ๕๙ 

๘. งบประมาณ   ๓,๐๐๐ บำท 

๙.การประเมินผล 
 -  ใช้แบบสอบถำมกำรฟังสำรคดเีทิดพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ   

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑. ประชำชนได้เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
๑๐.๒ ประชำชนได้ทรำบพระรำชประวัติ พระรำชกรณียกิจ และพระเกียรติคุณใน สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ   
๑๐.๓ ประชำชนได้น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณในสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ   

       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 
                                      พ.อ.หญิง 

                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 
                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 

        ๕  เม.ย. ๕๙ 



๓๒ 

 

โครงการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ 
ส าหรับก าลังพล กอศ.สกศ.รร.จปร. 

๑. ผู้รับผิดชอบ   พ.อ.หญิง สุนิสำ   วรรณชำติ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 สังคมก ำลังเกิดควำมขัดแย้งและแตกแยกทำงควำมคิด จนถึงขั้นเกิดกำรแบ่งแยกฝักแบ่งฝ่ำยและนับวัน
จะมีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะเมื่อเกิดกำรเผชิญหน้ำ เหตุกำรณ์ดังกล่ำวจึงส่งผลกระทบต่อควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมม่ันคงของชำติอย่ำงยิ่ง หนทำงหนึ่งจะช่วยให้คนในสังคมมีควำมรักสำมัคคีและยอมหันหน้ำเข้ำ
หำกัน เพื่อร่วมกันคิดทบทวนแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น และยอมรับแม้จะมีควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง แต่ไม่ท ำให้เกิดควำม
แตกแยกในสังคม คือการปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติให้แก่ ประชำชน และชุมชนต่ำงๆ ใน
สังคม ให้มีจิตส ำนึก รัก และภำคภูมิ หวงแหนในควำมเป็นชำติไทย พร้อมทั้งยึดมั่นและเทิดทูนในสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ ซึ่งเปรียบเหมือนศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชำติ 
 ด้วยเหตุผลดังกล่ำว สกศ.ฯ จึงได้จัดให้มีโครงกำรปลูกฝังและเสริมสร้ำงอุดมกำรณ์ควำมรักชำติให้แก่
ก ำลังพล สกศ.ฯ ขึ้น เพ่ือเป็นกำรกระตุ้นและปลูกจิตส ำนึกให้ก ำลังพลเข้ำใจและภำคภูมิใจในหลั กกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเมื่อจบโครงกำรนี้แล้วก ำลังพล กอศ.สกศ.ฯ สำมำรถ
น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้ครอบครัวและสังคมโดยรอบได้รับทรำบต่อไป เป็นกำรสร้ำง
เครือข่ำยในสังคมให้มีควำมเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน ก่อให้ เกิดควำมรัก สำมัคคี และพร้อมที่จะรวมกันแก้ไข
ปัญหำที่เกิดข้ึน 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้ก ำลังพล กอศ.สกศ.ฯ ที่เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในหลักกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๓.๒ เพ่ือปลูกฝังอุดมกำรณ์สร้ำงจิตส ำนึกให้แก่ก ำลังพล กอศ.สกศ.ฯ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ก ำลังพล กอศ.สกศ.ฯ มีควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ 

๔. ตัวช้ีวัด 
ก ำลังพลเข้ำร่วมกิจกรรม 

๕. ค่าเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่ำ ๓ นำย 
 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ : ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
 ๗.๑ ส่งก ำลังพลเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 



๓๓ 

 

 ๗.๒ ติดตำมประเมินผลก ำลังพลที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 ๗.๓ รำยงำนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
๘. งบประมาณ : - 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ๙.๑ กำรสังเกตจำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
 ๙.๒ กำรประเมินผลควำมพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถำม 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ก ำลังพล กอศ.สกศ.ฯ ที่เข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตย และให้ควำมส ำคัญในกำรเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
 ๑๐.๒ ก ำลังพล กอศ.สกศ.ฯ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่สังคมทั่วไป ในกำรเทิดทูนสถำบันชำติ
ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
 ๑๐.๓ ก ำลังพล กอศ.สกศ.ฯ สำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้แก่บุคคลใน
ครอบครัวและสังคมโดยรอบเพ่ือให้มีควำมเข้ำใจไปในทิศทำงเดียวกัน 
 

       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 
                                      พ.อ.หญิง 

                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 
                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 

        ๕  เม.ย. ๕๙ 
  



๓๔ 

 

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบ        ร.ท.โยธิน ทวำนชัยสงค์ 

๒. หลักการและเหตุผล 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษจ ำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติกำรและโสตทัศนูปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพ  
อีกท้ังสภำพแวดล้อมในห้องปฏิบัติกำรเป็นสิ่งที่จ ำเป็นที่จะเอ้ืออ ำนวยให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำเป็นไปตำม
แผนงำนปรับปรุงและพัฒนำอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน กอศ.สกศ.รร.จปร.  จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำ
ห้องปฏิบัติกำรและโสตทัศนูปกรณ์ โดยกำรซ่อมบ ำรุงโต๊ะ เก้ำอ้ี หูฟัง คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในห้อง 
ปฏิบัติกำร ให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและเหมำะสมกับกำรเรียนรู้ของ นนร. ตลอดจนเกิด
ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไป 

๓. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ห้องปฏิบัติกำรและโสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภำพพร้อมใช้ 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม 

 ๔.๑ ตัวช้ีวัด  ควำมพร้อมห้องปฏิบัติกำรและโสตทัศนูปกรณ์ 

๔.๒  เป้าหมาย  ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

๖.๒ จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

๖.๓ แบ่งมอบงำนและผู้รับผิดชอบ 

๖.๔ ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 

 ๖.๕ ประเมินและรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 

๖.๖ สรุปผลกำรประเมินเพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำ  

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน      พ.ค. - มิ.ย. ๕๙ 

๗.งบประมาณ  - 

๘.การประเมินผล 

 - กำรทดลองใช้ห้องปฏิบัติกำร 



๓๕ 

 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 -  นนร.ได้ใช้ห้องปฏิบัติกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ 

 

       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 
                                      พ.อ.หญิง 

                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 
                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 

        ๕  เม.ย. ๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

โครงการพัฒนาห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ 

 

๑. ผู้รับผิดชอบ        ร.ท. โยธิน ทวำนชัยสงค์ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจ ำเป็นต้องมีห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพ  อีกทั้ง

สภำพแวดล้อมในห้องเรียนเป็นสิ่งที่จ ำเป็นที่จะเอ้ืออ ำนวยให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมแผนงำนปรับปรุง

และพัฒนำอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน กอศ.สกศ.รร.จปร.จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำห้องเรียนและ

โสตทัศนูปกรณ ์โดยกำรปรับปรุงสภำพภำยในห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่เหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ของ นนร. เช่น 

เปลี่ยนฝ้ำเพดำนและผนังรอบห้องเพ่ือป้องกันเสียงสะท้อน ติดตั้งกระดำนไวต์บอร์ดขนำดใหญ่ที่ ฝำผนัง ๓ ด้ำน 

จัดระเบียบสำยไฟอุปกรณ์และโสตทัศนูปกรณ์ไม่ให้กีดขวำง ทั้งนี้เพ่ือให้สภำพห้องเรียนปลอดโปร่ง เป็นระเบียบ

เรียบร้อย และเหมำะสมต่อกำรเรียนรู้ของ นนร. ตลอดจนเกิดประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

๓. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้ห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์อยู่ในสภำพพร้อมใช้ 

๔. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม 

 ๔.๑ ตัวช้ีวัด  ควำมพร้อมห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ 

 ๔.๒  เป้าหมาย  ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

๖.๒ จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

๖.๓ แบ่งมอบงำนและผู้รับผิดชอบ 

๖.๔ ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 

 ๖.๕ ประเมินและรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 

๖.๖ สรุปผลกำรประเมินเพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำ  

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน      พ.ค. – มิ.ย. ๕๙ 

๘.งบประมาณ -   



๓๗ 

 

 

๙.การประเมินผล 

 - กำรทดลองใช้ห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 -  นนร.ได้ใช้ห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของ นนร. 

 

       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 
                                      พ.อ.หญิง 

                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 
                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 

        ๕  เม.ย. ๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

 

ชื่อโครงการ โครงกำรประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษำ 
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บำท 
หน่วยเจ้าของโครงการ กอศ.สกศ.รร.จปร. 
ผู้อ านวยการโครงการ พ.อ.หญิง ศิริวรรณ์  กำญจนโหติ 
ผู้ช่วยนายทหารโครงการ พ.ต.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภำพันธุ์ 

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

๑.หลักการและเหตุผล 

 กอศ.สกศ.รร.จปร. มีปณิธำนมุ่งผลิต นนร.ให้มีศักยภำพทำงภำษำ กอศ.สกศ.รร.จปร. จึงจัดท ำโครงกำร

กำรประกวดสุนทรพจน์ เพ่ือพัฒนำศักยภำพทำงภำษำของ นนร.ให้เข้ำร่วมประกวดสุนทรพจน์กับสถำบันภำยนอก

อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยังเป็นกำรสืบสำนวัฒนธรรมกำรใช้

ภำษำไทยอันเป็นภำษำประจ ำชำติได้อีกทำงหนึ่ง ผลกำรประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษำ นนร.ได้รับรำงวัลหรือ

ประกำศเกียรติคุณให้แก่สถำบันตลอดมำ 

๒.วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ นนร.ได้พัฒนำทักษะทำงภำษำได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถเข้ำร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษำ 

ซึ่งมีกำรประกวดกับสถำบันภำยนอกเป็นประจ ำทุกปี 

๓.ความเป็นไปได้ของโครงการ 

 โครงกำรนี้มีควำมเป็นไปได้อย่ำงยิ่ง โดยให้ อจ.กอศ.สกศ.รร.จปร. ด ำเนินกำรฝึกซ้อมกำรกล่ำวสุนทรพจน์

ให้แก่ นนร.ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลำ ๑๕๐๐ – ๑๘๐๐ ณ กอศ.ฯ จนถึงวันเขำร่วมกำรประกวด โดยมีรำยชื่อ

อำจำรย์ผู้สอนดังนี้ 

 ๓.๑ พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ์ กำญจนโหติ 

 ๓.๒ พ.ต.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภำพันธุ ์

 ๓.๓ ร.อ.หญิง บุษดี  อรสิริวรรณ 

 ๓.๔ ร.ท.หญิง ฉัฐรภรณ์   ยศสุนทร 

 ๓.๕ ร.ท.หญิง อ ำภำ  ช่ำงเกวียน 

 



๓๙ 

 

๔.แผนงานในการด าเนินโครงการ 

 ๔.๑ รำยละเอียดในกำรด ำเนินงำน 

  ๔.๑.๑ เตรียมข้อมูลหัวข้อเรื่องที่จะเข้ำประกวดสุนทรพจน์ 

  ๔.๑.๒ ฝึกซ้อมกำรกล่ำวสุนทรพจน์ให้แก่ นนร.ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลำ ๑๕๐๐ – ๑๘๐๐  

จนถึงวันประกวด 

 ๔.๒ ระยะเวลำและขั้นตอนกำรท ำงำน  

การด าเนินการ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑. คัดเลือก นนร. จ ำนวน ๒ นำย เพ่ือเตรียมเข้ำประกวด และ 
อีก ๑ นำย เพ่ือเตรียมเข้ำประกวดในปีต่อไป 

        

๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและผู้ฝึกซ้อม นนร.         

๓. เขียนบทสุนทรพจน์รอบเตรียมตัว : อจ.ต้องสอนวิธีกำรเขียน
บทและจัดหำหนังสือเกี่ยวกับพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวใน
ทุกด้ำน เพ่ือให้ นนร.สืบค้น 
(เพื่อเข้าแข่งขันรอบภูมิภาค หรือรอบคัดเลือก) 

        

๔. สรุปรำยงำนผลกำรประกวดรอบคัดเลือก (ระดับภูมิภำค)         

๕. ฝึกซ้อมกล่ำวสุนทรพจน์โดยแบ่งเป็นรอบเตรียมตัว และรอบ
ฉับพลัน 

        

๖. เข้ำประกวดรอบภูมิภำค หรือรอบคัดเลือก โดยมี นนร.ที่
สนใจหรือเตรียมตัวจะเข้ำประกวดปีต่อไปตำมไปศึกษำงำนและ
ให้ก ำลังใจจ ำนวน ๑๐ นำย 

        

๗. เตรียมตัวเขียนบทสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ และฝึกซ้อม
กล่ำวสุนทรพจน์ทั้งแบบเตรียมตัวและแบบฉับพลัน 

        

๗. นนร.ผู้เข้ำประกวดเข้ำเก็บตัวก่อนกำรประกวด ๑ วัน         

๘. เข้ำประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ มีคณำจำรย์และ 
นนร.ที่ตำมไปให้ก ำลังใจจ ำนวน ๒๐ นำย 

        

๙. สรุปรำยงำนผลกำรประกวดรอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) 
พร้อมทั้งจัดท ำป้ำยนิเทศกำรประกวดสุนทรพจน์ รอบคัดเลือก
และรอบชิงชนะเลิศ 

        

 

 



๔๐ 

 

๕.ความต้องการงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

 ๕.๑ ค่ำตอบแทน 

ล ำดับ รำยกำร 
จ ำนวน

วัน 
จ ำนวน 

หน่วย
นับ 

รำคำต่อ
หน่วย 
(บำท) 

จ ำนวน
เงินรวม 
(บำท) 

๑ ค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำวันรำชกำร วันละ ๓ ช.ม. 
ห้วงที่ ๑ เดือน ก.ค. – ส.ค. ๕๙ 

๘ ๔ นำย ๑๕๐ ๔,๘๐๐ 

๒ ค่ำปฏิบัติงำนนอกเวลำวันรำชกำร วันละ ๓ ช.ม. 
ห้วงที่ ๒ เดือน ก.ย. ๕๙ 

๑๑ ๔ นำย ๑๕๐ ๖,๖๐๐ 

๓ ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ เปิด-ปิด ห้องซ้อมและควบคุม
เครื่องเสียงระหว่ำงกำรฝึกซ้อม 

๑๓ ๑ คน ๕๐ ๖๕๐ 

รวม ๑๒,๐๕๐ 
 

 ๕.๒ ค่ำใช้สอย 

ล ำดับ รำยกำร 
จ ำนวน

วัน 
จ ำนวน 

หน่วย
นับ 

รำคำต่อ
หน่วย 
(บำท) 

จ ำนวน
เงินรวม 
(บำท) 

๑ ค่ำล้ำงอัดรูปเพ่ือจัดท ำรำยงำน  ๒๐ ใบ ๑๘ ๓๖๐ 
๒ ค่ำล้ำงอัดรูปเพ่ือแจกจ่ำยให้ นนร.ผู้เข้ำประกวด  ๓๐ ใบ ๑๘ ๕๔๐ 
๓ ค่ำจัดป้ำย  ๑ ป้ำย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๔ ค่ำแผ่นซีดีเพ่ือเก็บข้อมูล  ๑ กล่อง ๔๕๐ ๔๕๐ 
๕ ค่ำกระดำษ A4  ๕ รีม ๑๒๐ ๖๐๐ 
๖ ค่ำหมึกเครื่อง Laser Printer  ๑ กล่อง ๒,๘๖๐ ๒,๘๖๐ 
๗ ค่ำหนังสือเพ่ือสืบค้นข้อมูลในกำรเขียนบท     ๑,๕๐๐ 
๘ ค่ำอุปกรณ์เครื่องเขียน     ๖๔๐ 

รวม ๗,๘๕๐ 
   

 

 



๔๑ 

 

๖.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 นนร.มีพ้ืนฐำนในกำรใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้อง และมีทักษะทำงภำษำเพ่ิมมำกขึ้น เมื่อส ำเร็จ

กำรศึกษำจำก รร.จปร. สำมำรถน ำไปใช้ปฏิบัติงำนรำชกำรของหน่วยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และนอกจำกนี้       

ผู้เข้ำประกวดที่ได้รับรำงวัลจะเป็นแรงบันดำลให้เพ่ือน นนร.เกิดควำมกระตือรือร้นที่จะเข้ำประกวด และฝึกพูด

ภำษำไทยให้ชัดเจนและถูกต้อง 

 

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

 

 

ขอรับรองว่ำถูกต้อง 

                                      พ.อ.หญิง 
                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 

                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
        ๕  เม.ย. ๕๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒ 

 

โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 

๑. ผู้รับผิดชอบ พ.อ.หญิง จิดำภำ    ธรรมวิหำร  

๒. หลักการและเหตุผล 
 กำรเรียนรู้ทำงภำษำจ ำเป็นต้องอำศัยทักษะกำรเพ่ิมพูนประสบกำรณ์และกำรฝึกฝนจนเกิดควำม
ช ำนำญจึงจะสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น กอศ.ฯ จึงจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือเสริมทักษะ
ทำงภำษำอังกฤษให้แก่ นนร. โดยกำรแลกเปลี่ยเรียนรู้กับ นักเรียนต่ำงชำติ (ROTC) เพ่ือให้มีโอกำสใช้ภำษำอังกฤษ
ในกำรสื่อสำร ฝึกทักษะกำรฟัง กำรพูด และกำรเขียน ในชีวิตประจ ำวัน 
 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ นนร.ได้เพ่ิมพูนทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ นนร.กล้ำแสดงออกและพร้อมที่จะใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำร 

๔. ดัชนีชี้วัด 
 - จ ำนวนกิจกรรม 

๕. เป้าหมาย 
 - ≥ ๑ กิจกรรม 

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน      ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 
 เพ่ือให้กำรสนับสนุน นนร.ได้มีโอกำสเพ่ิมพูนประสบกำรณ์และได้ฝึกฝนทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษมำกขึ้นจึงก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 ๗.๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
 ๗.๒ ประชุมและมอบหมำยหน้ำที่กำรดูแลในแต่ละกิจกรรมและด ำเนินกำรตำมแผน 
 ๗.๓  ประเมินผลส ำเร็จของ โครงกำร  
 ๗.๔  สรุปผลกำรประเมินเพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำ 

๘. งบประมาณ  – 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสรุปผลกำรประเมินโครงกำร เพ่ือน ำผลกำรประเมินที่
ได้มำปรับปรุงและพัฒนำ 
 
 



๔๓ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ นนร. มีทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษเพิ่มมำกข้ึน 
 ๑๐.๒ นนร. สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 

 
       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 

                                      พ.อ.หญิง 
                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 

                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
        ๕  เม.ย. ๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



๔๔ 

 

โครงการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ของ นนร. 

 

๑. ชื่อโครงการ     ลด ละ เลิก กำรสูบบุหรี่ของ นนร.    

๒. ผู้รับผิดชอบ    ร.ท.โยธิน ทวำนชัยสงค์ 

๓. หลักการและเหตุผล 

 บุหรี่เป็นสำรเสพติดที่เป็นอันตรำยต่อชีวิต จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องรณรงค์กันอย่ำงจริงจังเพื่อกำรไม่สูบ
บุหรี่   กอศ.สกศ.รร.จปรจึงได้จัดโครงกำรลด ละ เลิก กำรสูบบุหรี่ของ นนร.โดยเข้มงวดสอดส่องดูแลพฤติกรรม
กำรสูบบุหรี่ของ นนร. กำรสุ่มตรวจค้นบุหรี่ กำรติดป้ำยห้ำมสูบบุหรี่บริเวณอำคำรเรียน หำกก ำลังพล 
กอศ.สกศ.รร.จปร. ตรวจพบ นนร.ที่สูบบุหรี่ ต้องแจ้งให้ อจ.ผู้สอนทรำบ และรำยงำนควำมผิดดังกล่ำวให้  
ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.ทรำบต่อไป 

๔. วัตถุประสงค์ 

 - เพ่ือให้ นนร. ลด ละ เลิก กำรสูบบุหรี่ 

๕. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม 

๕.๑ ตัวช้ีวัด  นนร.ไม่สูบบุหรี่ที่ กอศ.สกศ.รร.จปร 

 ๕.๒ เป้าหมาย  ร้อยละ ๑๐๐ 

๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

๖.๒ จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

๖.๓ ประสำนงำนเจ้ำหน้ำที่ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 

 ๖.๔ ประเมินและรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร 

๖.๕ สรุปผลกำรประเมินเพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำ  

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน      พ.ค. ๕๙ –ธ.ค. ๕๙ 

๘. งบประมาณ -   

 

 



๔๕ 

 

๙. การประเมินผล 

 - กำรสังเกตและตรวจตรำกำรสูบบุหรี่ของ นนร. 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 -  นนร.ลด ละ เลิก กำรสูบบุหรี่ 

  
 

       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 
                                      พ.อ.หญิง 

                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 
                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 

        ๕  เม.ย. ๕๙ 
  



๔๖ 

 

โครงการสนับสนุนการจัดท าและการรับรองผลงาน 
เพื่อขอต าแหน่งทางวิชาการสภาอาจารย์ สกศ.ฯ 

  
๑. ผู้รับผิดชอบ    ร.อ.หญิง บุษดี  อรสิริวรรณ 

๒. หลักการและเหตุผล    
 กอศ.สกศ.รร.จปร. สนับสนุนให้คณำจำรย์ในกองวิชำพัฒนำตนเองโดยน ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือจะ
ได้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร อันเป็นแนวทำงหนึ่งในกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมน่ำเชื่อถือทำงด้ำน
วิชำกำร ทั้งนี้ กองวิชำจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ที่ เตรียมตัวน ำเสนอผลงำนได้มีเวลำในกำรจัดท ำผลงำน หรือมีเวลำ
ค้นคว้ำข้อมูลให้เต็มก ำลังควำมสำมำรถ โดยไม่กระทบกับภำระหน้ำที่หลักคือกำรสอน นนร. และอยู่ในกรอบ
ปฏิบัติของส่วนรำชกำร 

๓. วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนสำรสนเทศ 

๔. ดัชนีชี้วัด 
       - จ ำนวนอำจำรย์ที่เข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

๕. เป้าหมาย 
      - ๑ นำย 

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน      ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ  
เพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนสำรสนเทศเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
๗.๑ กำรติดตำมและแจ้งข่ำวสำรเมื่อมีทุนวิจัยหรือทุนที่สนับสนุนกำรท ำต ำรำเรียนให้บุคลำกรทรำบ 
๗.๒ กำรสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น สอบถำมในระหว่ำงกำรประชุมกองวิชำ หรือ

กำรจัดป้ำยนิเทศเพ่ือกระตุ้นกำรเรียนรู้และกำรท ำผลงำน  
๗.๓ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือกับสถำบันอุดมศึกษำอ่ืน ๆ 
๗.๔ สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร  

๘. งบประมาณ – 

 

 



๔๗ 

 

๙. การติดตามประเมินผล 
ติดตำมและประเมินผลจ ำนวนบุคลำกรของอำจำรย์ที่เป็นก ำลังพลที่ด ำเนินกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 กอศ.สกศ.รร.จปร. จะมีบุคลำกรที่เพ่ิมศักยภำพในด้ำนวิชำกำร เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำบัน 

 
       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 

                                      พ.อ.หญิง 
                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 

                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
        ๕  เม.ย. ๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๔๘ 

 

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ กอศ.ฯ 
 
๑. ผู้รับผิดชอบ   พ.อ.หญิง จิดำภำ    ธรรมวิหำร 

๒. หลักการและเหตุผล 
ปี ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งกำรเตรียมควำมพร้อมกองทัพไปสู่อนำคต กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้ตระหนักถึง

ควำมส ำคัญของระบบฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ จึงได้จัดท ำโครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ขึ้น โดย
จัดระบบฐำนข้อมูลของก ำลังพลและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของ กอศ.สกศ.รร.จปร. ให้ทันสมัย เพ่ือสะดวกใน
กำรค้นหำข้อมูลของก ำลังพลและติดตำมข่ำวสำรของ กอศ.สกศ. รร.จปร. 

๓. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเว็บไซต์  

๔. ดัชนีชี้วัด 
 - ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ 

๕. เป้าหมาย 
- คะแนนควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำ ๔ 

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน      ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ  
เพ่ือให้กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเว็บไซต์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
๗.๑ แต่งตั้งกรรมกำรผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๒ รวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ 
๗.๓ สรุปรำยงำนผลกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ 
๗.๔ ประเมินผลระบบฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ พร้อมทั้งสรุปผลกำรประเมินเพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำ  

๘. งบประมาณ – 

๙. การติดตามประเมินผล 
ให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสรุปผลกำรประเมินโครงกำร เพ่ือน ำผลกำรประเมินที่ได้มำ

ปรับปรุงและพัฒนำ 
 
 
 



๔๙ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - กอศ.สกศ.รร.จปร. มีระบบฐำนข้อมูลและเว็บไซต์ 

 
 

       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 
                                      พ.อ.หญิง 

                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 
                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 

        ๕  เม.ย. ๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

โครงการส่งเสริมเพื่อการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 
 
๑. ผู้รับผิดชอบ  ร.อ.หญิง บุษดี   อรสิริวรรณ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำตรฐำนที่ ๒ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ แสดงให้
เห็นว่ำอำจำรย์กองวิชำอักษรศำสตร์มีผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ต่ ำกว่ำเกณฑ์ คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ มำตรฐำนที่ ๒ ของกองวิชำฯ จึงต้องกำรสนับสนุนให้ อจ.ท ำงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ โดยเริ่มด้วย
กำรส ำรวจตรวจสอบควำมสนใจในกำรศึกษำค้นคว้ำและสนับสนุนให้เข้ำร่วมประชุมทำงวิชำกำรของอำจำรย์ เพ่ือ
น ำไปสู่กำรสร้ำงผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ต่อไป อันจะก ำหนดทิศทำงของนโยบำยกำรพัฒนำงำนวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์ของกองวิชำ ได้ในอนำคต 

๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือระบุแผนปฏิบัติกำรด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของ อจ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
 ๓.๒ เพ่ือกระตุ้นควำมสนใจของ อจ.กอศ.สกศ.รร.จปร. ให้ท ำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

๔. ดัชนีชี้วัด 
 - จ ำนวนอำจำรย์ที่ท ำงำนวิจัย 

๕. เป้าหมาย 
 - ๑ นำย 

๖. ระยะเวลาด าเนินงาน ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ 
 ๗.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ๗.๒ ท ำแบบส ำรวจควำมคิดเห็น ปัญหำ หรืออุปสรรคในกำรผลิตงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 ๗.๓ ประสำนงำนหำกอำจำรย์ต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรผลิงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
 ๗.๔ ประเมินผลแบบส ำรวจและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 

๘. งบประมาณ - 

๙. การติดตามประเมินผล   
ประเมินผลจำกกำรตอบแบบส ำรวจ 
 
 



๕๑ 

 

 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ได้ทรำบปัญหำข้อขัดข้องต่ำง ๆ ว่ำ เหตุใด อจ. จึงไม่สำมำรถผลิตงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ได้ 
 ๑๐.๒ กระตุ้นให้ อจ. มีควำมประสงค์จะผลิตงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์มำกขึ้น 

 
       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 

                                      พ.อ.หญิง 
                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 

                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
        ๕  เม.ย. ๕๙ 

  



๕๒ 

 

โครงการจัดการความรู้ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 
๑. ผู้รับผิดชอบ   พ.ท.หญิง งำมนิจ  สุขเกษม 

๒. หลักการและเหตุผล 
กำรจัดกำรองค์ควำมรู้เป็นกำรรวบรวมควำมรู้ที่มีอยู่ในบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบ 

เพ่ือให้บุคลำกรในองค์กรได้เข้ำถึงควำมรู้ น ำควำมรู้มำพัฒนำตนเอง รวมทั้งประยุกต์ใช้ในปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ จึงได้จัดท ำโครงกำรนี้
ขึ้น เพ่ือให้ควำมรู้และปัญญำคงอยู่ในองค์กร ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลำกรในหน่วยให้มีกำรเรียนรู้
ร่วมกัน 

๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือให้ควำมรู้และปัญญำคงอยู่ในองค์กร  
๓.๒ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลำกรในหน่วยให้มีกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

๔. ดัชนีชี้วัด 
 - จ ำนวนเรื่องในกำรจัดกำรควำมรู้ กอศ.ฯ 

๕. เป้าหมาย 
- ๑ เรื่อง 

๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน      ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐ 

๗. วิธีด าเนินการ  
เพ่ือให้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
๗.๑. แต่งตั้งกรรมกำรผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๒ รวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมรู้ 
๗.๓  สรุปรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ 
๗.๔  ประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้ พร้อมทั้งสรุปผลกำรประเมินเพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำ  

๘. งบประมาณ - 

๙. การติดตามประเมินผล 
- ให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสรุปผลกำรประเมินโครงกำร เพ่ือน ำผลกำรประเมินที่ได้มำ

ปรับปรุงและพัฒนำ 
 



๕๓ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- กอศ.สกศ.รร.จปร. มีกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

 
       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 

                                      พ.อ.หญิง 
                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 

                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
        ๕  เม.ย. ๕๙ 

  



๕๔ 

 

โครงการสนับสนุนให้ข้าราชการบริการวิชาการแก่สังคมในหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 

๑. ผู้รับผิดชอบ:  ร.ท.หญิง ฉัฐรภรณ์  ยศสุนทร 

๒. หลักการและเหตุผล 
 กอศ.ฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้อำจำรย์ในกองวิชำน ำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำไปให้บริกำร
ทำงวิชำกำรแก่สังคมในหน่วยงำนอ่ืนทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน ทั้งนี้ เพรำะเล็งเห็นควำมส ำคัญว่ำ กำรบริกำร
วิชำกำรให้แก่หน่วยงำนอื่น ๆ เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ศักยภำพ และควำมน่ำเชื่อถือในด้ำนวิชำกำร  

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้ควำมรู้และปัญญำคงอยู่ในองค์กร 
 ๓.๒ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลำกรในหน่วยให้มีกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
๔. ตัวช้ีวัด   ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

๕. เป้าหมาย ≥๔ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ: ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
เพ่ือให้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
๗.๑. แต่งตั้งกรรมกำรผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๒ ประสำนงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 
๗.๓  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
๗.๔  ประเมินผลกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งสรุปผลกำรประเมินเพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำ  

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
- ให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสรุปผลกำรประเมินโครงกำร เพ่ือน ำผลกำรประเมินที่ได้มำ

ปรับปรุงและพัฒนำ 

 

 

 

 



๕๕ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- กอศ.สกศ.รร.จปร. ให้กำรบริกำรด้ำนวิชำกำรแก่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 

 
       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 

                                      พ.อ.หญิง 
                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 

                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
        ๕  เม.ย. ๕๙ 

  



๕๖ 

 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/กรรมการวิทยากร/ 
กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 
๑. ผู้รับผิดชอบ:  ร.ท.หญิง ฉัฐรภรณ์  ยศสุนทร 

๒. หลักการและเหตุผล 
 กอศ.ฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้อำจำรย์ในกองวิชำเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำกรรมกำรวิทยำกร กรรมกำร
วิชำชีพ กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน ทั้งนี้ เพรำะเล็งเห็นควำมส ำคัญว่ำ กำรบริกำร
วิชำกำรให้แก่สถำบันต่ำง ๆ เป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ศักยภำพ และควำมน่ำเชื่อถือในด้ำนวิชำกำร อีกท้ังยังแสดงถึง
ควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรระหว่ำง รร.จปร. กับสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ อีกด้วย 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้ควำมรู้และปัญญำคงอยู่ในองค์กร 
 ๓.๒ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลำกรในหน่วยให้มีกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
๔. ตัวช้ีวัด   
    ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

๕. เป้าหมาย ≥๔ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ: ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
เพ่ือให้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
๗.๑. แต่งตั้งกรรมกำรผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๒ ประสำนงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 
๗.๓  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
๗.๔  ประเมินผลกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งสรุปผลกำรประเมินเพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำ  

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
- ให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสรุปผลกำรประเมินโครงกำร เพ่ือน ำผลกำรประเมินที่ได้มำปรับปรุงและ

พัฒนำ 
 
 
 



๕๗ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- กอศ.สกศ.รร.จปร. ให้กำรบริกำรด้ำนวิชำกำรแก่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 

 
       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 

                                      พ.อ.หญิง 
                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 

                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
        ๕  เม.ย. ๕๙ 

  



๕๘ 

 

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/กรรมการวิทยากร/ 
กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 
๑. ผู้รับผิดชอบ:  ร.ท.หญิง ฉัฐรภรณ์  ยศสุนทร 

๒. หลักการและเหตุผล 
 กอศ.ฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้อำจำรย์ในกองวิชำเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำกรรมกำรวิทยำกร 
กรรมกำรวิชำชีพ กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน ทั้งนี้ เพรำะเล็งเห็นควำมส ำคัญว่ำ  
กำรบริกำรวิชำกำรให้แก่สถำบันต่ำง ๆ เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ศักยภำพ และควำมน่ำเชื่อถื อในด้ำนวิชำกำร 
อีกท้ังยังแสดงถึงควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรระหว่ำง รร.จปร. กับสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ อีกด้วย 

๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้ควำมรู้และปัญญำคงอยู่ในองค์กร 
 ๓.๒ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลำกรในหน่วยให้มีกำรเรียนรู้ร่วมกัน 
๔. ตัวช้ีวัด   
    ระดบัควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

๕. เป้าหมาย ≥๔ 

๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ: ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 

๗. วิธีการด าเนินการ 
เพ่ือให้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
๗.๑. แต่งตั้งกรรมกำรผู้รับผิดชอบ 

 ๗.๒ ประสำนงำนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 
๗.๓  สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
๗.๔  ประเมินผลกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งสรุปผลกำรประเมินเพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำ  

๘. งบประมาณ : - 

๙. การติดตามประเมินผล 
- ให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสรุปผลกำรประเมินโครงกำร เพ่ือน ำผลกำรประเมินที่ได้มำ

ปรับปรุงและพัฒนำ 
 
 
 



๕๙ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
- กอศ.สกศ.รร.จปร. ให้กำรบริกำรด้ำนวิชำกำรแก่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน 

 
       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 

                                      พ.อ.หญิง 
                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 

                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
        ๕  เม.ย. ๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

โครงการบริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
 
๑. ผู้รับผิดชอบ    พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ์  กำญจนโหติ 

๒. หลักการและเหตุผล 
กอศ.สกศ.รร.จปร. มีทรัพยำกรบุคคลที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถพิเศษในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือให้กำรใช้

ทรัพยำกรบุคคลเป็นไปอย่ำงคุ้มค่ำ กอศ.สกศ.รร.จปร.จึงสนับสนุนให้อำจำรย์บริกำรวิชำกำรผ่ำนสื่อวิทยุ โดยผลิต
รำยกำรประเภทควำมรู้ผ่ำนสื่อวิทยุกระจำยเสียง ซึ่งล้วนแต่เป็นภำรกิจที่ส่งเสริมให้ อจ.กอศ.สกศ.รร.จปรได้
เผยแพร่ควำมรู้และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ตลอดจนสร้ำงชื่อเสียงและภำพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงำน  

๓. วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้วิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษผ่ำนสื่อวิทยุกระจำยเสียง 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนำ อจ.กอศ.สกศ.รร.จปร.ให้มีศักยภำพทำงภำษำ 

๔. ดัชนีชี้วัด   คะแนนควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

๕. เป้าหมาย  คะแนนไม่น้อยกว่ำ ≥๔ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ ๑ พ.ค. ๕๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๐  

๗. วิธีด าเนินการ  
เพ่ือให้กำรบริกำรทำงวิชำกำรของ กอศ.สกศ.รร.จปร. เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดวิธีกำร

ด ำเนินงำน ดังนี้ 
๗.๑ กำรบริกำรวิชำกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือประกันคุณภำพ สกศ.รร.จปร. พ.ศ.๒๕๕๘          
๗.๒ แต่งตั้งกรรมกำรผู้รับผิดชอบแผนงำนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรอย่ำงเป็นระบบ 

 ๗.๓  รวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับงำนบริกำรวิชำกำร 
๗.๔ ประเมินผล / กำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรทุกโครงกำร/กิจกรรม พร้อมทั้งสรุปผลกำรประเมิน  

เพ่ือน ำไปปรับปรุงและพัฒนำ                                                       

๘. งบประมาณ   - 

๙. การติดตามประเมินผล 
ให้มีกำรประเมินผล กำรด ำเนินงำน และสรุปผลกำรประเมินในแต่ละภำรกิจ / กิจกรรม /โครงกำร ฯลฯ 

เพ่ือน ำผลกำรประเมินที่ได้มำปรับปรุงและพัฒนำ 
 
 



๖๑ 

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑  อจ.กอศ.สกศ.รร.จปร.ได้พัฒนำควำมรู้ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับ

กำรเรียนกำรสอน นนร. 
 ๑๐.๒ ประชำชนได้รับควำมรู้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
 

       ขอรับรองว่ำถูกต้อง 
                                      พ.อ.หญิง 

                       ( สุนิสำ   วรรณชำติ ) 
                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 

        ๕  เม.ย. ๕๙ 
  



๖๒ 

 

ชื่อโครงการ โครงกำรพัฒนำภำษำสู่ชุมชน 
งบประมาณ ๕,๐๐๐ บำท 
หน่วยเจ้าของโครงการ กอศ.สกศ.รร.จปร. 
นายทหารโครงการ พ.อ.หญิง สุนิสำ  วรรณชำติ 

 
............................................................................................................................. ................................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 
 รร.จปร. มียุทธศำสตร์คือมุ่งผลิตนำยทหำรสัญญำบัตรหลักให้เป็นผู้น ำทำงทหำรที่พึงประสงค์ของ
กองทัพบก และสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ และหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับ
ในเชิงวิชำกำร ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนให้ รร.จปร. บรรลุตำมยุทธศำสตร์ดังกล่ ำว กอศ.สกศ.รร.จปร.         
จึงด ำเนินกลยุทธ์ด้ำนกำรสร้ำงค่ำนิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งกำรด ำเนินกิจกรรมให้หน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกกองทัพบกทั้งภำครัฐ เอกชน และประชำชนให้กำรยอมรับและเชื่อมั่นในเชิงวิชำกำร โดย กอศ.ฯ     
จะลงพ้ืนที่พบปะประชำชนในชุมชนรอบข้ำง รร.จปร. ในห้วงปิดภำคกำรศึกษำ เดือน มี.ค. – เม.ย. ด้วยกิจกรรม
ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษซึ่งถือเป็นกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่ชุมชนทั้งกำรสร้ำง
สัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงองค์กรกับชุมชนด้วย 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงหน่วยงำนทหำรและชุมชนรอบข้ำง 
 ๒) เพ่ือบุคลำกร กอศ.ฯ ได้มีโอกำสให้บริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชนรอบข้ำง รร.จปร. โดยใช้เวลำในช่วงปิด
ภำคกำรศึกษำ 
 ๓) เพ่ือกระตุ้นให้เยำวชนหรือชุมชนรอบข้ำง รร.จปร. เกิดควำมอยำกเรียนรู้หรือพัฒนำทักษะทำงภำษำ
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
 
๓. ความเป็นไปได้ของโครงการ 
 โครงกำรนี้จะจัดขึ้นในห้วงปิดภำคกำรศึกษำของ นนร. หรือเดือน มี.ค. -เม.ย. โดยให้บุคลำกรทั้งองค์กร
ช่วยกันร่วมท ำกิจกรรม เช่น คณำจำรย์ทั้งแผนกวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษร่วมกันวำงแผนและด ำเนิน
กิจกรรม โดยมีบุคลำกรฝ่ำยสนับสนุนช่วยเหลืองำนธุรกำรต่ำง ๆ ให้โครงกำรส ำเร็จลุล่วง 
 กอศ.ฯ จะจัดโครงกำรในลักษณะกำรท ำกิจกรรมทำงภำษำ เช่น กำรเล่ำนิทำนในรูปแบบสองภำษำ คือ 
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษให้นักเรียนระดับประถมศึกษำถึงระดับมัธยมศึกษำท่ีอยู่ในชุมชนรอบข้ำงได้ฟัง และเล่น
เกมตอบค ำถำม ปิดท้ำยด้วยกำรฝึกร้องเพลงสองภำษำเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงทหำรและประชำชน 



๖๓ 

 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔-๖ โรงเรียนวัดวังปลำจีด จ ำนวน ๑๕๐ คน 

๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑) แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบ 
 ๕.๒) วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 ๕.๓) ประสำนงำนเพื่อขอรับกำรสนับสนุนด้ำนต่ำง ๆ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ๕.๔) ก ำหนดกำรด ำเนินกิจกรรมในช่วงเช้ำของกำรลงพ้ืนที่ ตั้งแต่ ๐๘๓๐-๑๑๓๐ 
  ๐๘๓๐  ประธำนกล่ำวเปิดงำน 
  ๐๘๔๐  ละลำยพฤติกรรม โดยกำรแนะน ำตัวเองแบบสองภำษำ 
  ๐๙๐๐  สอนร้องเพลงสร้ำงเสริมควำมรักชำติและฝึกภำษำทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
  ๑๐๐๐  เล่ำนิทำนสร้ำงเสริมคุณธรรมในรูปแบบสองภำษำ 
  ๑๑๐๐  ตอบค ำถำมจำกนิทำนเพื่อชิงรำงวัล 
  ๑๑๑๕  กล่ำวขอบคุณ มอบของที่ระลึก และถ่ำยรูปร่วมกัน 
 ๕.๕) ประเมินผลกำรด ำเนินงำน พร้อมทั้งสรุปผลเพื่อน ำไปปรับปรุงและพัฒนำ 
 
๖. แผนงานในการด าเนินโครงการ 

การด าเนินการ มี.ค. เม.ย. 

๑. ประสำนงำนกับ ผอ.โรงเรียนวัดวังปลำจีด หรือผู้แทน   

๒. ประสำนงำนภำยในหน่วย รร.จปร. เพื่อขอรับกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ ตำม
แผนที่ได้วำงไว้ 

  

๓. เตรียมอุปกรณ์ส ำหรับท ำกิจกรรม   

๔. ซักซ้อมกำรท ำกิจกรรม   

๕. ลงพื้นที ่   

๖. สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน   

 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

๗. ความต้องการงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

ล ำดับ รำยกำร 
จ ำนวน

วัน 
จ ำนวน 

หน่วย
นับ 

รำคำต่อ
หน่วย 
(บำท) 

จ ำนวน
เงินรวม 
(บำท) 

๑ ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรติดต่อประสำนงำน (โทรศัพท์)     ๑๐๐ 
๒ ค่ำ สป.๓ รดส.ขนำดเล็ก (ไป-กลับ) วันประสำนงำน ๑ ๑๐ กม. ๓๐ ๓๐๐ 
๓ ค่ำ สป.๓ รดส.ขนำดใหญ่ (ไป-กลับ) วันลงพ้ืนที่ ๑ ๑๐ กม. ๓๐ ๓๐๐ 
๔ ค่ำท ำป้ำยพ้ืนหลังบนเวทีกำรท ำกิจกรรม  ๑ ป้ำย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 
๕ ค่ำของที่ระลึก  ๒ ชิ้น ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
๖ ค่ำอุปกรณ์กิจกรรม “ละลำยพฤติกรรม”- ป้ำยชื่อ  ๑๕๐ ป้ำย ๕ ๗๕๐ 
๗ ค่ำอุปกรณ์กิจกรรม “เล่ำนิทำน”     ๕๐๐ 
๘ ค่ำของรำงวัลกิจกรรมตอบค ำถำม     ๕๐๐ 
๙ ค่ำน้ ำดื่มระหว่ำงท ำกิจกรรม     ๕๕๐ 

รวม ๕,๐๐๐ 
   
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 นนร.มีพ้ืนฐำนในกำรใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้อง และมีทักษะทำงภำษำเพ่ิมมำกขึ้น เมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำจำก รร.จปร. สำมำรถน ำไปใช้ปฏิบัติงำนรำชกำรของหน่วยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และนอกจำกนี้ ผู้เข้ำ
ประกวดที่ได้รับรำงวัลจะเป็นแรงบันดำลให้เพ่ือน นนร.เกิดควำมกระตือรือร้นที่จะ เข้ำประกวด และฝึกพูด
ภำษำไทยให้ชัดเจนและถูกต้อง 
 

...................................................................... 
 
     ขอรับรองว่ำถูกต้อง 

                  (ลงชื่อ)      นำยทหำรโครงกำร 
                  ( สุนิสำ  วรรณชำติ ) 
                           ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
             ๑๕ ก.พ. ๕๙ 

 
 



๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



๖๖ 

 

 

 


