
 
 

 
 
 

 
แผนปฏิบัติราชการ 

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 
 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ที่ กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
                                                        พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนปฏิบัติราชการ 

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

สว่นการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการ กอง วิชา วิศวกรรมไฟฟ้า ส่ วนการ ศึกษา โรง เรียนนายร้อย              
พระจุลจอมเกลา้ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้จัดท า ข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ติดตามและ
ควบคุมการด าเนินงานระดับกองวิชา โดยก าหนด กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้ง
ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของทั้งระดับแผนงานและโครงการ/
กิจกรรม อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติราชการของ 
กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีที่ก าหนดตามระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่
เป็นประโยชน์ ต่อกองวิชา ส่วนการศึกษาฯ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการปฏิบัติงาน
ติดตาม ตรวจสอบ ผลปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

                                                     

                                                  พันเอก    

                                                             ( ภาคภูมิ     รุจิเสนีย์ ) 
                                                              ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 หน้า 

๑.บทน า    
    กล่าวทั่วไป   ๑
 วัตถุประสงค์   ๑  

 ภารกิจ   ๑ 
    โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน   ๒  
 ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ   ๓ 
๒.ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม  ๔ 
๓.รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ๑๐ 
๔.สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ  ๒๒ 

การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.   
ปีการศึกษา ๒๕๕๙             

๕.ภาคผนวก    
โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๔ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญโครงการ 

  ชื่อโครงการ                                                                หน้า 

๑. การพัฒนาหุ่นยนต์ในส่วนของนกัเรียนนายร้อยเพื่อเข้าแข่งขันด้านหุ่นยนต์ประเภท   
ต่างๆประจ าปี ๒๕๖๑ 

๒.การแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 



๑ 
 

บทน า 
 
กล่าวโดยท่ัวไป 
 แผนปฏิบัติราชการ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การผล ิตนายทหารส ัญญาบ ัตรหล ักให ้เป ็นผ ู น ําทางทหารที ่พ ึงประสงค ของกองท ัพบก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ประเด็นยุทธศาสตร์  
ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๕  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร  

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ ได้จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกองวิชาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัตถุประสงค์ 
๑. ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพื้นฐานความรู้ด้านวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร 
๒. ส่งเสริมให้ นนร. มีคุณลักษณะความเป็นผู้นํา มีระเบียบวินัย รู้แบบธรรมเนียมของ

กองทัพ 
๓. ส่งเสริมให้ นนร. เป็นสุภาพบุรุษ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

ภารกิจ  
กวฟ.สกศ.รร.จปร.เป็นหน่วยข้ึนตรงของ สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการข้ัน

อุดมศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
 
 



๒ 
 

โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 
กวฟ.สกศ.รร.จปร. มีการโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ทํางานทางวิชาการของอาจารย์และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างกัน โดยมีแผนผังการจัด ดังนี ้
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอ้  านวยการกองวิชา 

รองผูอ้  านวยการกองวิชา 

อาจารย ์
นายทหารประจ า
หอ้งปฎิบติัการ 

นายทหาร 
ประจ ากอง 

อาจารย ์อาจารย ์

นายสิบประจ า
หอ้งปฎิบตัิการ 

ธุรการ 
นายสิบเสมียน 

ลูกจา้ง  
คนงาน 



๓ 

 
ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 
 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ ที่สําคัญ 
ดังนี ้

๑. บทนํา แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
๓. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แสดงถึง

แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
๔. สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวฟ.สกศ. รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
 



 

 

 ๔ 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๘ กลยุทธ์ ๑๕ แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพิทักษ์
รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลังถวาย
ความปลอดภัยและถวายพระเกียรติใน
ทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออกค าสั่ง หรือ จัดท า 
รปจ. ในการสนับสนุนการถวายความ
ปลอดภัย 

- 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระ
เ กียรติคุณและพระอัจฉริ ยภาพของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวาย    พระ
พรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนม พรรษา 
ก าลังพลร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการ
พิ ทั ก ษ์ รั ก ษ า แ ล ะ เ ทิ ด ทู น ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ 
บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 

กลยุทธ์ที่  ๓  ติดตามเฝ้าระวังความ
เคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ 
และรายงานการกระท าผิดต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมาย
หม่ินพระบรมเดชานุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

งานตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่
บ่อนท าลายสถาบัน 

ประ เด็น ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๔. แผนงานการสอบคัดเลือก บุคคลเข้า
เป็น นตท. ในส่วนของ ทบ.  

การพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น 
นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชาการ) 

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. ใน
ระบบสองภาษา 



 

 

 ๕ 

ประ เด็น ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การผลิต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
(ต่อ) 

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน     การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. 

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. 

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ของ
โครงงานวิจัย นนร. 
 โครงการการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
โครงการการพัฒนาหุ่นยนต์ในส่วนของ นนร. 
เพื่อเข้าแข่งขันด้านหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 
การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือ
ทุนการศึกษา 
การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

๗. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบ
วินัย นนร. 
การปฐมนิเทศ  นนร. 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. 

กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาการ สนับสนุน ๘. แผนงานการพัฒนาต าราเอกสาร การพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียน



 

 

 ๖ 

การศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึก
นักเรียนนายร้อย 

ประกอบการเรียนการสอน และสื่อการ
เรียนการสอน 

การสอน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและ
โสตทัศนูปกรณ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร 
กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศการส่ง
บุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดู
งาน 
โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
โครงการประชุมนานาชาติ International 
Conference on Early State and Cultural 
Relationship of Mainland Southeast 
Asia 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

การจัดท า/ต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) 
กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันการวิจัย
ภายนอก 
โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 



 

 

 ๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่  ๖ พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับ
สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ (ต่อ) 

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ 
/ ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วม ให้ มีศักยภาพและ
คุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

- 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการ
รวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปใน
ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

_ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

_ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหาร _ 



 

 

 ๘ 

บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่
ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (ต่อ) 

จัดการ 

๑๗. แผนงานการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

_ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร ๑๘. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการ 
ศึกษาหลักสูตรนอก ทบ. ภายใน กห. และ
แผนการใช้ประโยชน์ 

_ 

๑๙. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการ 
ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ สู ง ขึ้ น ข อ ง ห ลั ก สู ต ร
ภายในประเทศ นอก กห.  

_ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) ๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ 

_ 

๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความ 
สามารถของก าลังพล 

_ 

๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับก าลังพล 

_ 

กลยุท ธ์ที่  ๑๑  กา รพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

การพัฒนาเวบไซต์ของ กองวิชาฯ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านิยมและทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์
และศิ ลป วัฒนธรรมไทยในระหว่าง
การศึกษาดูงานของ นนร.        

๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง การออกก าลังกายวันพุธ ( ห้วง ม.ค. - 



 

 

 ๙ 

คุณภาพชีวิตก าลังพล มี.ค. ) 

การตรวจที่พักอาศัยของก าลังพล 

๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

การปรับภูมิทัศน์ สกศ.รร.จปร. และการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม ๕ ส. 

 



 
 ๑๐ 

รายละเอียดแผนปฏบิัตริาชการ กวฟ.สกศ.รร.จปร. ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

๑. แผนงานการออก
ค าสั่ง หรือ จัดท า 
รปจ.ในการ
สนับสนุนการถวาย
ความปลอดภัย 

รับทราบค าสั่ง ร้อยละ 
๑๐๐ 

     

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตส านึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการ
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ ก าลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย  และถวาย    
พระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าชม 

≥ ๔.๐๐ ผอ.กวฟ.ฯ 
๙.๒, 

๗.๑, ๗.๒ 

ก าลังพลร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การพิ ทั ก ษ์ รั กษาและ เทิ ด ทู นสถ าบั น
พระมหากษัตริย์ 

จ านวน 
ก าลังพล  
สกศ.ฯ 

≥ ร้อยละ 
๕๐ 

ผอ.กวฟ.ฯ ๙.๑ 



 
 ๑๑ 

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล จ านวนครั้ง ๕ พ.อ.ผเดิม ๙.๑ 

ประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

กลยุทธ์ที่ ๓ ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระท าผิดต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย  

๓. แผนงานการใช้
มาตรการทาง
กฎหมายหม่ินพระ
บรมเดชานุภาพและ
การกดดันทางสังคม 

จ านวน
ข้อความรวม
ในการ
ตรวจสอบ 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๑,๐๐๐
ข้อความ/ปี 

งานตรวจสอบเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์
ที่บ่อนท าลายสถาบัน 

จ านวนครั้ง/
(URL) 

≥ ๑,๐๐๐ 
ครั้ง/ปี 

พ.อ.วิชิต ๙.๑ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยที่ส าเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญา-บัตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๔. แผนงานการ
สอบคัดเลือก 
บุคคลเข้าเป็น 
นตท. ในส่วนของ 
ทบ. (ภาควิชาการ) 

มีประสิทธิภาพ
และไม่มีการ
ทุจริตใน
กระบวนการ
สอบ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การพัฒนาการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น 
นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชาการ) 

มีประสิทธิภาพ
ไม่มีการทุจริต
ในกระบวนการ
สอบคัดเลือก 

ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กวฟ.ฯ ๑.๒ 



 
 ๑๒ 

๕. แผนงานการ
พัฒนาหลักสูตร 

การรับรอง
หลักสูตรจาก
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

โครงการการจัดการเรียนการสอนให้ นนร. 
ในระบบสองภาษา 

จ านวนวิชาที่
ท าการสอน 

≥ ๑ วิชา พ.อ.วิชิต  

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรียน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. ระดับความพึง
พอใจของ นนร.
และอาจารย์ 

≥ ๔.๐๐ พ.ต.กนก ๒.๔, 
๕.๔,๗.๑ 

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

จ านวนวิชาที่ท า
การสอน  

≥ ๑ พ.อ.วิชิต ๓.๒ 

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. รายงานข้อมูล 
นนร. ที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบ
ให้ ผบช. ทราบ 

≥ ๒ ครั้ง/
ภาค

การศึกษา 

พ.ท.หญิง รุ่งรัศมี  

การตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้
ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. 

จ านวนโครงงานที่
ตีพิมพ์/เผยแพร่

หรือน าไปใช้
ประโยชน์ 

≥ ร้อยละ 
๕๐ 

พ.ท.หญิง รุ่งรัศมี ๓.๒ 

 โครงการการแข่งขันอากาศยาน
อัตโนมัติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล หรือ
ประกาศเกียรติ

คุณ 

ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคุณ 

พ.อ.ศรราม ๑.๒, ๙.๑ 



 
 ๑๓ 

โครงการการพัฒนาหุ่นยนต์ในส่วนของ 
นนร. เพื่อเข้าแข่งขันด้านหุ่นยนต์
ประเภทต่างๆ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัล หรือ
ประกาศเกียรติ

คุณ 

ได้รับรางวัล
หรือประกาศ
เกียรติคุณ 

ร.อ.ธนรัตน์ ๑.๒, ๙.๑ 

การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากร
และ/หรือทุนการศึกษา 

จ านวนกองวิชาฯ 
ที่มีการเชิญผู้มี
ประสบการณ์  

ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กวฟ.ฯ  ๑.๔ 

การประกวดผลงานวิจัยดีเด่นของ นนร. 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ผลงานวิจัยดีเด่น ๑๐ ผลงาน พ.ท.หญิง รุ่งรัศมี ๑.๓ 

๗. แผนงานการ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า   

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การปฐมนิเทศ  นนร. จ านวนครั้ง ๑ ผอ.กวฟ.ฯ ๗.๒ (๑), 
๙.๑ 

การปัจฉิมนิเทศ นนร. จ านวนครั้ง ๑ ผอ.กวฟ.ฯ ๙.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย       

๘. แผนงานการ
พัฒนาต ารา
เอกสาร
ประกอบการเรียน

จ านวนต าราที่
จัดท าเพื่อ
ประกอบการ
เรียนการสอน 

๑๐ เล่ม การพัฒนาต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จ านวนต าราหรือ
เอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน
ที่ได้รับการพัฒนา 

≥ ร้อยละ 
๕๐ ของ
รายวิชาที่

สอน 

พ.อ.วิวัต ๓.๔ (๑) 



 
 ๑๔ 

การสอน และสื่อ
การเรียนการสอน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของ
สื่อการเรียนการ

สอน 

ร้อยละ ๑๐๐ ร.อ.วรเทพ ๓.๔ (๑,๓) 

๙. แผนงาน
ปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียน
การสอน 

คะแนนความ
พึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๔.๐๐ 

โครงการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
และโสตทัศนูปกรณ์ 

ความพร้อม
ห้องปฏิบัติการ 

ร้อยละ ๑๐๐ ผอ.กวฟ.ฯ ๓.๔ (๑) 

เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการ
ส่งก าลังพลเข้าร่วม
การประชุม/ 
สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งของ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งผู้บริหาร/อาจารย์ เ ข้ าร่ วมการ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภ าค เ อก ชนทั้ ง ภ า ย ใน ปร ะ เทศ แล ะ
ต่างประเทศการส่งบุคลากรสายสนับสนุน
เข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จ านวน
ผู้บริหาร/

อาจารย์ที่เข้า
ร่วมการ
ประชุม/
สัมมนาฯ 

๕ นาย ผอ.กวฟ.ฯ ๒.๔ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จ านวน
บุคลากรสาย

สนับสนุนที่เข้า
อบรม/ทัศน

ศึกษา/ดูงานไม่

ร้อยละ ๑๐๐  ผอ.กวฟ.ฯ ๕.๔ 



 
 ๑๕ 

น้อยกว่า ๒๐ 
ชม. / ปี 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 
รร.จปร. กับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

จ านวนผลงาน/
กิจกรรมทาง

วิชาการ 

๑ ผลงาน /
กิจกรรม 

พ.อ.ผเดิม ๒.๔ 

๑๑. แผนงานการ
วิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งาน 
สร้างสรรค์ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการภายนอก ระดับชาติและนานาชาติ 
เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

จ านวนผลงาน
ที่ได้รับการ

ตีพิมพ ์

อย่างน้อย ๑ 
ผลงาน 

พ.อ.นราเทพ ๒.๒ 

๑๒. แผนงานการ
บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา / กรรมการวิชาการ / 
กรรมการวิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ พ.อ.วิวัต ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิทยากรบรรยายพิเศษ / ผู้เชี่ยวชาญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน 

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ พ.ต.พงศ์กฤษณ์ ๖.๑ 

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 



 
 ๑๖ 

เป้าประสงค์/    
กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความม่ันคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความม่ันคงเฉพาะพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๑๓. แผนงาน
พัฒนาชุมชนเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ -     

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกัน 
๑๔. แผนงานการ
สร้างเครือข่ายและ
การรวมกลุ่มเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่
ของประชาชน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๘๐ 

-      

 

 
 



 
 ๑๗ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์/    
กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

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

๑๕. แผนงาน
พัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง  
สกศ.ฯ 

๔.๕๑ -     

๑๖. แผนงาน
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ -     

 
 
 
 
 



 
 ๑๘ 

 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

เป้าประสงค์/    
กลยุทธ์/แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๑๗. แผนงานการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 

จ านวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู้ สกศ. 
รร.จปร. 

...... เรื่อง -     

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 

๑๘. แผนงานการ
ส่งก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตร
นอก ทบ. ภายใน 
กห. และแผนการ
ใช้ประโยชน์ 

ก าลังพลสอบ
ผ่านการศึกษา
ในหลักสูตรที่
เข้ารับ
การศึกษาหรือ
อบรม 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

-     

๑๙. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับ 
สูงขึ้นของหลักสูตร

จ านวน
บุคลากรที่
ได้รับ
การศึกษา

.........คน -     



 
 ๑๙ 

ภายในประเทศนอก 
กห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 

สูงขึ้น 

๒๐. แผนงานการ
พัฒนาบุคลากร
ส าหรับปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ์ 

จ านวน
บุคลากร    
สกศ.ฯ ที่
ได้รับการ
อบรม 

ร้อยละ ๘๐ -     

๒๑. แผนงาน
ส่งเสริมและพัฒนา
ขีดความสามารถ
ของก าลังพล 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ -     

๒๒. แผนงาน
พัฒนาความรู้และ
ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ
ให้กับก าลังพล 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ -     

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 



 
 ๒๐ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงาน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การพัฒนาเวบไซต์ของ กองวิชาฯ ทันสมัย/
ถูกต้อง 

๑๐๐% พ.อ.วิวัต ๕.๑ 

กลยุทธ์ท่ี ๑๒ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และ
ศิลปวัฒนธรรมไทยในระหว่างการศึกษาดู
งานของ นนร.        

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม  

≥ ๔.๐๐ พ.ต.กนก ๗.๒ (๑) 

 
  



 
 ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ์/แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๒๕. แผนงานการ

พัฒนาและ

เสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตก าลังพล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๑๐  นาย การออกก าลังกายวันพุธ ( ห้วง ม.ค. - มี.ค. ) จ านวนครั้งต่อ
สัปดาห์ 

๑ ผอ.กวฟ.ฯ ๗.๒ 

การตรวจที่พักอาศัยของก าลังพล จ านวนครั้งต่อ
เดือน 

๑ ผอ.กวฟ.ฯ ๗.๒ 

๒๖. แผนงาน

พัฒนาสภาพ 

แวดล้อมภายใน

หน่วย 

ระดับความ
พึงพอใจ
ของ
บุคลากร
และ นนร. 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๔.๐๐ 

การปรับภูมิทัศน์ สกศ.รร.จปร. และการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนนความพึง
พอใจ 

≥ ๔.๐๐ ผอ.กวฟ.ฯ 
๗.๒ 

กิจกรรม ๕ ส. จ านวนครั้ง ≥ ๒  
ครั้ง/ปี 

ผอ.กวฟ.ฯ ๗.๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๒๒ 

 
สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพศิษย์ 

- ไม่มี 
- 

มาตรฐานด้านท่ี ๒ คุณภาพอาจารย ์

- ควรผลักดันให้อาจารยป์ระจ า ท างานวิจัย 

- โครงการการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัต ิประจ าปี ๒๕๖๐ 
- โครงการการพัฒนาหุ่นยนต์ในส่วนของ นนร. เพื่อเข้าแข่งขัน
ด้านหุ่นยนต์ประเภทต่างๆ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
- โครงการสนับสนุนการตีพมิพผ์ลงานทางวิชาการภายนอก 
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพฒันานักวิจัย รร.จปร. 

มาตรฐานท่ี ๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน - การพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
- สิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน มีไม่เพียงพอ - การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

- โครงการพฒันาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและโสตทัศนูปกรณ์     
มาตรฐานท่ี ๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของ สกศ.ฯ 

- ส่งบุคลากรในการอบรมที่ สกศ.ฯ เปิดอบรม
เพิ่มข้ึน 

- การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
- การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 
- โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอก 
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

มาตรฐานท่ี ๖ ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
      - ไม่มี 

- 

มาตรฐานด้ านท่ี  ๗ การท า นุบ า รุ ง ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ไม่มี 

- 

มาตรฐานด้านท่ี ๘ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

- ควรน าระบบประกันคุณภาพมาปรบัใช้ควบคู่ 
กับแผนปฏิบัติราชการของกองวิชา 

- ควรมีการจัดเก็บเอกสารและหลักฐานอ้างอิง 

- กองวิชาได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการใหส้อดคล้องกบัแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
- กองวิชาได้จัดท าตู้จัดเก็บเอกสารผลงานการวิจัยของ อาจารย์
และนนร. รวมไปถึงเอกสารที่ใช้ในการประกันคุณภาพ
การศึกษา 



๒๓ 

 
ของแต่ละมาตรฐานอย่างเป็นระบบ 

-  ควรมีโครงการติดตามผลการด าเนินงาน 
ด้านงานประกันคุณภาพและแผนปฏิบัติราชการอย่าง
ต่อเนื่อง 

- กองวิชาได้จัดประชุมติดตามผลการด าเนินงาน 
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประชุมจัดท า
แผนปฏิบัตริาชการ 

มาตรฐานด้านท่ี ๙ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
- ไม่มี 

- 

มาตรฐานด้านท่ี ๑๐ มาตรการส่งเสริม 

- ไม่มี 

- 

 
 



๕๕ 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

    โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กวฟ.สกศ.รร.จปร. 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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ชื่อโครงการ การพัฒนาหุนยนตในสวนของนักเรียนนายรอยเพื่อเขาแขงขันดานหุนยนตประเภท
ตางๆประจำป ๒๕๖๐ (Development of the robotics for the cadets to compete in the annual
robotcups).
หนวยเจาของโครงการ กวฟ.สกศ.รร.จปร.
ผูอำนวยการโครงการ พ.อ.สิทธา สาริบุตรานนท ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร.
นายทหารโครงการ ร.อ. ธนรัตน ดิษฐแยม อจ.สกศ.รร.จปร.
ผูชวยนายทหารโครงการ ๑. พ.อ.รศ.ดร. ผเดิม หนังสือ รศ.สกศ.รร.จปร.

๒. พ.อ.ดร. วิวัต เรืองมี อจ.สกศ.รร.จปร.
๓. พ.ท.หญิง รุงรัศมี สุวรรณวัฒนา อจ.สกศ.รร.จปร.
๔. พ.ต. กิตติมศักดิ์ นิลผองอำไพ อจ.สกศ.รร.จปร.
๕. พ.ต. กนก เจริญชัยประกิจ อจ.สกศ.รร.จปร.
๖. ร.อ. วรเทพ สุชล รรก.อจ.สกศ.รร.จปร.

งบประมาณ กทพ.รร.จปร. ประจำป ๒๕๖๐ ระยะเวลาโครงการวิจัย ม.ค.๖๐ – ธ.ค.๖๐
ความตองการงบประมาณ ๘๙,๕๘๐.- บาท (แปดหมื่นเกาพันหารอยแปดสิบบาทถวน)

๑. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันหุนยนต ไดมีความเกี่ยวของกับชีวิตประจำวันในหลายดาน เชน ดานการแพทย ดานอุตสาหกรรม

การผลิต ดานการสำรวจ และ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทางดานการทหาร ดวยความตระหนัก ถึงความสำคัญ
ของ เทคโนโลยี นี้เอง จึงไดมีหลายสถาบันและหลายหนวยงาน ไดจัดการแขงขันหุนยนตรายการตางๆขึ้น
มีตั้งแตระดับประถม จนถึง ระดับอุดมศึกษา เพื่อสงเสริม พัฒนาเยาวชนที่มีความรู ความสนใจ ดานเทคโนโลยี

สำหรับปที่ผานมา นักเรียนนายรอยไดเขารับการแขงขัน ในนาม ทีม จปร. ในรายการแขงขันหุนยนต
รายการ World Robot Games Thailand 2016 และไดรับผลการแขงขันลำดับที่ ๓๕ และ ๔๒ จากผู
เขารวมการแขงขัน ๖๒ ทีมที่เขารวมการแขงขันถือวาประสบความสำเร็จในระดับที่นาพอใจ เนื่องดวยเปน
ปแรกที่ รร.จปร. สงทีมเขาแขงขัน และไดฝกฝนให นนร.ไดทำงานรวมกัน ชวยกันแกปญหารูจักการวางแผน
เปนขั้นตอน ไดจัดระเบียบความคิด ไดรูจักการบริหารจัดการเวลา ทรัพยากรที่มีอยูอยางจำกัดไดเปนอยาง
ดีและไดสรางเครือขาย วางรากฐานกิจกรรมทางดานหุนยนตใหกับ รร.จปร.ที่ดวย เปนอีกการแขงขันหนึ่ง
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ที่เปนการพัฒนาศักยภาพของ นนร. ทางดานความคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรค ผานการแขงขัน
ในการออกแบบผลิตหุนยนต

ดังนั้นหากนำความรูและอุปกรณที่จัดซื้อจากปที่ผานมา ไปประยุกคและพัฒนาหุนรุนตอๆไปใหมีความ
กาวหนา เพิ่มมากขึ้น ก็จะสามารถทำใหนักเรียนนายรอย และทีม จปร.ไดรับอันดับที่ดีขึ้นในการแขงขันครั้ง
ตอไป
๒. วัตถุประสงคของโครงการ

๒.๑ เพื่อให นนร. รูจักการบูรณาการองคความรูจากหลายสาขาวิทยาการ เชน วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม
เครื่องกลและ วิทยาการคอมพิวเตอร ดวยการลงมือปฎิบัติ

๒.๒ เพื่อสงเสริมการพัฒนาการของ นนร. ที่มีความรู ทักษะ ความสนใจดานหุนยนต และ เปนการ
เปดโลกทัศนทางความคิด อีกทั้งยังเปนการแสดงศักยภาพของ นนร. ตอบุคคลภายนอก

๒.๓ เพื่อเปนการฝกให นนร. รูจักการทำงานเปนทีม และทำงานอยางเปนระบบ มีขั้นตอน
๒.๔ เพื่อให นนร. รูจักความมีน้ำใจนักกีฬา และสรางสัมพันธที่ดีตอเพื่อนตางสถาบัน อันเปนแนวทาง

ในการแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ
๓. เปาหมายการดำเนินงาน

๓.๑ เพื่อให นนร.ไดทำคนควาวิจัยและไดประดิษฐหุนยนต ที่ใชในการแขงขัน และเปนการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เขารวมการแขงขันทั่วประเทศ

๓.๒ เพื่อทำการฝกพัฒนาความคิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรค รวมถึงการประยุกตใชงานความรู
ทางวิชาการที่ไดศึกษาในชั้นเรียน

๓.๓ เพื่อฝกการทำงานรวมกันเปนทีม และการทำงานรวมกับบุคคลภายนอก
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๔. แผนงานในการดำเนินโครงงาน

ลำดับ รายการ เดือน สถานที่
๑. วิเคราะหภารกิจในการแขงขัน และ

วางแผนขั้นตน สำหรับการแขงขันครั้ง
ที่ ๑

เม.ย. กวฟ.สกศ.รร.จปร.

๒. นำขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะหและ
ออกแบบหุนยนต

พ.ค. กวฟ.สกศ.รร.จปร.

๓. ลงมือประกอบโครงสรางและแผง
วงจร

พ.ค. กวฟ.สกศ.รร.จปร.

๔. ทำการทดสอบระบบขับเคลื่อน กลไก
ตางๆพรอมปรับปรุงแกไข

มิ.ย. กวฟ.สกศ.รร.จปร.

๕. เขารวมการแขงขัน สำหรับการแขงขัน
ครั้งที่ ๑

ก.ค. สถานที่จัดการแขงขัน

๖. ประชุมถึงขอแกไขของการแขงขัน
สำหรับการแขงขันครั้งที่ ๑

ก.ค. กวฟ.สกศ.รร.จปร.

๗. วิเคราะหภารกิจในการแขงขัน และ
วางแผนขั้นตน สำหรับการแขงขันครั้ง
ที่ ๒

ก.ค. กวฟ.สกศ.รร.จปร.

๘. นำขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะหและ
ออกแบบหุนยนต

ส.ค. กวฟ.สกศ.รร.จปร.

๙. ลงมือประกอบโครงสรางและแผง
วงจร

ส.ค. กวฟ.สกศ.รร.จปร.

๑๐. ทำการทดสอบระบบขับเคลื่อน กลไก
ตางๆพรอมปรับปรุงแกไข สำหรับการ
แขงขันครั้งที่

ก.ย. กวฟ.สกศ.รร.จปร.

๑๑. เขารวมการแขงขัน สำหรับการแขงขัน
ครั้งที่ ๒

ก.ย. สถานที่จัดการแขงขัน

๑๒. ประชุมถึงขอแกไขของการแขงขัน ต.ค. กวฟ.สกศ.รร.จปร.
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ลำดับ รายการ เดือน สถานที่
๑๓. วิเคราะหภารกิจในการแขงขัน และ

วางแผนขั้นตน สำหรับการแขงขันครั้ง
ที่ ๓

ต.ค. กวฟ.สกศ.รร.จปร.

๑๔. นำขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะหและ
ออกแบบหุนยนต

ต.ค. กวฟ.สกศ.รร.จปร.

๑๕. ลงมือประกอบโครงสรางและแผง
วงจร

พ.ย. กวฟ.สกศ.รร.จปร.

๑๖. ทำการทดสอบระบบขับเคลื่อน กลไก
ตางๆพรอมปรับปรุงแกไข

พ.ย. กวฟ.สกศ.รร.จปร.

๑๗. เขารวมการแขงขัน สำหรับการแขงขัน
ครั้งที่ ๓

ธ.ค. สถานที่จัดการแขงขัน

๑๘. ประชุมถึงขอแกไขของการแขงขัน
สำหรับปตอไป

ธ.ค. กวฟ.สกศ.รร.จปร.

๔.๑ รายละเอียดในการดำเนินการ
๔.๑.๑ วิเคราะหภารกิจในการแขงขัน
๔.๑.๒ ศึกษาทำความเขาใจกติกาและสอบถามขอสงสัยกับกรรมการ พรอมศึกษากลไกและรูป

แบบของหุนยนต
๔.๑.๓ ทำการออกแบบหุนยนตตนแบบดวยมือ
๔.๑.๔ นำขอมูลที่ไดมาทำการวิเคราะหและออกแบบหุนยนต
๔.๑.๕ รวบรวมขอมูลและทำการวิเคราะหโครงสราง โดยปรับแกจากแบบหุนยนตตนแบบ
๔.๑.๖ ทำการออกแบบดวยโปรแกรม CAD (computer-aided design) สำหรับ 3D mod-

elling
๔.๑.๗ จัดหาวัสดุและอุปกรณที่ใช โดยประมาณการปริมาณวัสดุแตละชนิด จากระยะและสัดสวน

ในโปรแกรม CAD (computer-aided design) สำหรับ 3D modelling
๔.๑.๘ ลงมือประกอบโครงสรางและแผงวงจร
๔.๑.๘.๑ ประกอบโครงสรางตามแบบและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

๔.๑.๘.๒ ลงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆลงบนแผนปรินท
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๔.๑.๘.๓ ประกอบสวนวงจรเขากับโครงสราง
๔.๑.๙ ทำการทดสอบระบบขับเคลื่อน กลไกและระบบควบคุม

๔.๑.๙.๑ ทดสอบบนพื้นผิวและจำลองสภาพสิ่งกีดขวางตางๆ
๔.๑.๙.๒ จดบันทึกขอปรับปรุงและทำการปรับแก
๔.๑.๙.๓ ทำซ้ำขอ ๔.๑.๙.๑ - ๔.๑.๙.๒ จนกระทั่งเปนที่พอใจ

๔.๑.๑๐ เขารวมการแขงขันหุนยนตตามการแขงขันตางๆ
๔.๑.๑๐.๑ การประกวดและแขงขันหุนยนต สพฐ. ชิงแชมปประเทศไทย
๔.๑.๑๐.๒ การแขงขันหุนยนต ส.ส.ท. ชิงแชมปประเทศไทย
๔.๑.๑๐.๓ การแขงขันฟุตบอลหุนยนตขนาดเล็กชิงแชมปประเทศไทย
๔.๑.๑๐.๔ การแขงขันหุนยนตกูภัยชิงแชมปประเทศไทย
๔.๑.๑๐.๕ การแขงขันหุนยนตไอเน็กซัสชิงแชมปประเทศไทย

๔.๑.๑๑ ประชุมถึงขอแกไขดานโปรแกรม โครงสราง กลไก จุดออนจุดแข็งของตนเองและ ที
มอื่นๆ พรอมทั้งจดบันทึก เพื่อปรับใชในการแขงขันครั้งตอไป
๕. ระยะเวลาดำเนินการ เม.ษ. – ธ.ค. ๖๐
๖. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

๖.๑ นนร. ไดฝกการทำงานเปนทีม การวางแผนการทำงานอยางเปนระบบ
๖.๒ นนร. ไดความรู ทักษะ และประสบการณทางดานหุนยตมากขึ้น ทั้งจากภาคทฤษฎีและ ภาค

ปฎิบัติ
๖.๓ นนร. เกิดความคิดริเริ่ม ขยายกรอบทางความคิดและมีโลกทัศนที่กวางขึ้น จากการแลกเปลี่ยน

ประสบการณระหวางสถาบัน
๖.๔ นนร. มีแรงจูงใจในการพัฒนาขีดความสามารถ และองคความรูทางดานหุนยนต
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ลำดับ หมวด จำนวน ราคาตอหนวย รวมเปน
เงิน

หมายเหตุ

๑ คาตอบแทน
คาเบี้ยเลี้ยง
-นายทหาร ๔ นาย และพลขับ ๑ นาย ๙ วัน ๒๔๐บาท/คน/วัน ๑๐,๘๐๐
คาเชาที่พัก
-หองคู (นายทหาร ๓ นาย และพลขับ
๑ นาย)

๖ วัน ๖๐๐บาท/คน/วัน ๑๔,๔๐๐

-หองเดี่ยว (นายทหารหญิง ๑ นาย) ๖ วัน ๑๐๐๐บาท/คน/วัน ๖,๐๐๐
๒ คาวัสดุ

-บอรดไมโครคอนโทรลเลอร ๓ ชุด ๑,๘๐๐ ๕,๔๐๐
-ชุดรีโมทควบคุมไรสาย ๓ ชุด ๑,๘๐๐ ๕,๔๐๐
-บอรดควบคุมความเร็วมอเตอร ๓ ชุด ๘๖๐ ๒๕๘๐
-มอเตอรไฟฟา ๓ ชุด ๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐
-เครื่องประจุแบตเตอรรี่ ๓ ชุด ๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐
-วัสดุประเภทโครงสราง ๓ ชุด ๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐
-อื่นๆ เชน สายไฟ ตะกั่ว ทอหด ๓ ชุด ๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐
-คาสรางสนามแขงขันจำลอง ๓ ชุด ๒,๐๐๐ ๖,๐๐๐

๓ เงินแกปญหาสำหรับการแขงขัน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๘๙,๕๘๐

ขอรับรองวาถูกตอง

ร.อ. นายทหารโครงการ

(ธนรัตน ดิษฐแยม)
อจ.สกศ.รร.จปร.
๙ ก.ย. ๕๙

โทรศัพท ๐๘ ๑๓๔๒ ๔๑๔๑
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ชื่อโครงการ (ไทย) การแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

    (ภาษาอังกฤษ) Autonomous Aerial Vehicle Challenge 2017 

หน่วยเจ้าของโครงการ กวฟ.สกศ.รร.จปร. 

ผู้อ านวยการโครงการ พ.อ. สิทธา  สาริบุตรานนท์ 

นายทหารโครงการ พ.อ.ศรราม แสงวิลัย 

ที่ปรึกษาโครงการ พ.อ.เผดิม หนังสือ 

         ผูช้่วยนายทหารโครงการ พ.ต.ชินภัทร เช่ียวชิตบุญ 

งบ กทพ.รร.จปร. ประจ าปี ๒๕๖๐      ระยะเวลาโครงการ   ม.ค.๖๐ – ธ.ค.๖๐ 

ความต้องการงบประมาณ  ๗๗,๖๘๐.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

๑. หลักการและเหตุผล  

      อากาศยานไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) เป็นอากาศยานท่ีไม่มีนักบิน 

ประจ าการอยู่บนเครื่อง เป็นอากาศยานท่ีไร้คนขับหรือนักบินแต่สามารถควบคุมได้ อากาศยานท่ีควบคุมจาก 

ระยะไกล ใช้การควบคุมอัตโนมัติซึ่งมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ การควบคุมอัตโนมัติจากระยะไกล และการควบคุม 

แบบอัตโนมัติ โดยใช้ระบบการบินด้วยตนเองซึ่งต้องอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีระบบท่ีซับซ้อนแล้ว  ม ี

การติดต้ัง ไว้ใน อากาศยาน อาจมีการติดต้ังกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูง ท้ังกล้องถ่ายภาพในเวลากลางวัน 

(Electro Optical) และ กล้องอินฟาเรด (Infrared Sensor) ท่ีสามารถบันทึกภาพระยะไกลได้แล้ว แพร่ภาพ 

สัญญาณมายังจอภาพท่ีสถานี ภาคพื้นดิน ในเวลาท่ีใกล้เวลาจริงมากท่ีสุด (Near Real Time: NRT) ท าให้ 

ผู้บังคับบัญชา สามารถมองเห็นภาพ สนามรบ ในเวลาท่ีใกล้เวลาเป็นจริงมากท่ีสุด นอกจากนั้นอากาศยาน ไร้

คนขับยังสามารถปฏิบัติภารกิจ ด้าน ข่าวกรอง การเฝูาตรวจ การค้นหาเปูาหมาย และการลาดตระเวนหรือ ท่ี

เราเรียกว่า ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) ได้ เป็นต้น 

ในยุคของคล่ืนลูกท่ีสามซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปฏิบัติการทางทหารได้หัน 

มาให้ความส าคัญต่อแนวคิดท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network-Centric Operation) ความสามารถในการ 

ล่วงรู้สถานการณ์ของฝุายเดียวกันและฝุายข้าศึก (Situation Awareness) จะส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วย 

สามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์ และมีอ านาจด้านสารสนเทศท่ีเหนือกว่าข้ าศึก (Information 

Superiority) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว, อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ได้ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อ 

สนับสนุนภารกิจต่างๆของทหารท้ังการปูองกันประเทศและปฏิบัติการท่ีมิใช่สงคราม (Military Operations 

Other than War, MOOTW) ตัวอย่างเช่น 

- การตรวจการณ์ต าบลระเบิดของกระสุนปืนใหญ่ (แทนผู้ตรวจการณ์หน้า) 
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- การลาดตระเวนตามแนวชายแดน  

- การค้นหาผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติ 

- การค้นหาและแจ้งเตือนการเกิดไฟปุา 

- การส ารวจสถานการณ์น้ าท่วม 

- การเช่ือมต่อระบบเครือข่าย 

- การติดตามข้าศึก 

นอกจากนั้นในทางพลเรือนก็มีการใช้ UAV เพื่อสนับสนุนงานต่างๆเช่น การตรวจสอบโครงสร้างของ 

ท่อก๊าซ สะพาน อาคารสูง และสนามบิน การส ารวจแร่ และการสนับสนุนงานวิจัย (เช่นด้านส่ิงแวดล้อม มลพิษ 

หรือประวัติศาสตร์) 

ปี ๒๕๕๘ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรและ นนร.ให้

อยู่ในระดับท่ีสามารถเข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ระหว่างสถาบันการศึกษาทหารในอาเซียน 

ประจ าปี ๒๕๕๘ (Autonomous Aerial Vehicle Challenge 2015)  ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  โดยในการแข่งขันนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันท้ังหมด จ านวน ๒๙ ทีม 

(จากต่างประเทศ ๕ ทีม และภายในประเทศ ๒๔ ทีม) ทีม รร.จปร. ส่งเข้าแข่งขัน จ านวน ๒ ทีม ได้แก่ 

crma1(fixwing) และ crma2(quadrotor) สามารถผ่านรอบคัดเลือก ๑๒ ทีมสุดท้าย และได้ล าดับท่ี ๕

(crma2) และล าดับท่ี ๖(crma1) 

 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๒.๑ เพื่อให้ นนร.เข้าร่วมการแข่งขันอากาศยานอัตโนมัติ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 ๒.๒ เพื่อให้ นนร.มีความรู้และประสบการณ์ในด้าน UAV 
          ๒.๓ เพื่อการส่งเสริมทักษะด้านอากาศยานอัตโนมัติให้แก่ นนร. 
          ๒.๔ เพื่อการส่งเสริมการท ากิจกรรมเป็นหมู่คณะในการจัดทีมงานเพื่อให้พร้อมในการแข่งขัน 
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๓. ความเป็นไปได้ของโครงการ 

๓.๑ บุคลากร 

บุคลากรมีความรู้ และประสบการณ์ด้านเครื่องบินบังคับวิทยุ (RC Planes) และเครื่องบินไร้คนขับ 

(UAV) จากการด าเนินโครงการในปี ๒๕๕๙ 

๓.๒ นนร.สามารถบังคับอากาศยานได้ จากการฝึกก่อนเข้าแข่งขัน 

๓.๓ เครื่องมือ และส่ิงอ านวยความสะดวก 

กวฟ.สกศ.รร.จปร. มีห้องปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ และห้องปฏิบัติการทางการส่ือสารสามารถ 

สนับสนุนโครงการได้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังมีห้องว่างท่ีสามารถใช้จัดเก็บอุปกรณ์และใช้ปฏิบัติงาน 

ด้าน UAV โดยเฉพาะ 

  
๔. แผนงานในการด าเนนิโครงการ 

ล าดับ รายการ 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

๑. ศึกษาข้อมูลระบบ            

๒. จัดซื้ออุปกรณ์            
๓. ประกอบโครงสร้าง            
๔. พัฒนาและทดสอบ

ระบบควบคุมการบิน 
           

๕. ฝึก นนร.ด้าน UAV            

๖ . เข้าร่วมการแข่งขัน            
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อุปกรณ์ของเก่าที่ยังเหลืออยู่ ได้แก่ 

 Quadcopter                       

รร.จปร.จะส่งทีมเข้าแข่งขันจ านวน ๒ ทีม ดังนั้น มีความจ าเป็นต้องสั่งซ้ืออุปกรณ์เพิ่มเติม จ านวน ๒ ชุด 

โดย ๑ ชุดไว้ส าหรับทีมที่ ๒ อีก ๑ ชุดไว้เป็นส ารองเผื่อเกิดอุบัติเหตุตกระหว่างซ้อมบิน 

 

๕. ความต้องการงบประมาณ (รายละเอียดเป็นหมวดๆ) 

        งบประมาณท้ังส้ิน         ๗๗,๖๘๐.- บาท 

๕.๑ ค่าตอบแทน        ๒,๘๘๐ บาท 

ล าดับ รายการ จ านวน 
(วัน) 

หน่วยนับ ราคาต่อ
หน่วย(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

๑. ค่าเบ้ียเล้ียง  
 -นายทหาร ๕ นาย นายสิบ ๑ นาย 

 
๒ 

 

๒๔๐  ๖  ๒ 

 
๑,๔๔๐ 

 
๒,๘๘๐ 

 

๕.๒ ค่าวัสดุ          ๗๔,๘๐๐ บาท   

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
รวม (บาท) 

๑. โครง Quadrotor Tarlot 650 sport ๒ ล า ๔,๐๐๐ ๘,๐๐๐ 
๒. Autopilot pixhawk 2.4.6 ๒ ชุด ๙,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ 
๓. GPS m8n ๒ ชุด ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
๔. Motor t motor mn4010 kv580  ๒ ชุด ๑๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
๕. Speed hobbywing 40a ๒ ชุด ๒,๔๐๐ ๔,๘๐๐ 
๖. Data Link 250mw ๒ ชุด ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
๗. กล้องถ่ายภาพ full hd ๑ ชุด ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 
๘. Battery 8,000 mA 4s ๒ ก้อน ๓,๐๐๐ ๖,๐๐๐ 
๙. ใบพัด 15x5.5  ๒ ชุด ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
      

    รวม ๗๔,๘๐๐ 
 



(แบบค าขอโครงการพัฒนา กทพ.รร.จปร.)                               หน้า ๕ ของ  ๕   หน้า 

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๖.๑ เป็นการส่งเสริมให้ นนร. ได้รับความรู้และประสบการณ์จาการได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านอากาศยาน

อัตโนมัติ ร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ  

 ๖.๒ เป็นการเผยแพร่สถาบัน รร.จปร. ในด้านวิศวกรรมให้สถาบันการศึกษาท่ัวประเทศและสังคม

ภายนอกได้รู้จัก 

    

      ขอรับรองว่าถูกต้อง 

          พ.อ.       

      ( ศรราม  แสงวิลัย) 

         รอง ผอ.กวฟ.สกศ.รร.จปร 
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