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แผนปฏิบัติราชการ   

กองวิชาอักษรศาสตร์ 

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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พิมพ์ที่ กองวิชาอักษรศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

แผนปฏิบัติราชการ 

กองวิชาวิชาอักษรศาสตร์ ส่วนการศึกษา 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



๓ 
 

ค าน า 
 

แผนปฏิบัติราชการ กองวิชาอักษรศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับนี้จัดท า ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ติดตามและควบคุมการด าเนินงาน
ระดับกองวิชา โดยก าหนด กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของทั้งระดับแผนงานและโครงการ/กิจกรรม อย่างเป็นรูปธรรม โดย
พิจารณาข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ กองวิชาอักษรศาสตร์ เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ที่ก าหนดตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กองวิชาอักษรศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับนี้จะเป็นเอกสารที่เป็น
ประโยชน์ ต่อกองวิชา ส่วนการศึกษาฯ และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการปฏิบัติงานติดตาม 
ตรวจสอบ ผลปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูล ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องต่อไป 

                                                     

                                                  พ.อ.หญิง     

                                                                 (สุนิสา    วรรณชาติ) 
                                                                 ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
บทน า  

 กล่าวทั่วไป ๑ 

 วัตถุประสงค์  

 ภารกิจ  

 โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน  

 กรอบของแผนปฏิบัติราชการ  

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม ๔ 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๐ 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ  
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร.   
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๒๓ 

ภาคผนวก ๒๔ 

 โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๒๕ 

 กิจกรรมหลักในแผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๓๘ 

 ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. ๔๗ 
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สารบัญโครงการและกิจกรรม 

  ชื่อโครงการ                                                                 หน้า 

โครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒๖ 

โครงการพัฒนาภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ๒๙ 

โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา ๓๒ 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมสอบ ALCPT ๓๖ 

การอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ก าลังพลที่สนใจ ๓๙ 

การพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร. ร่วมกับ ROTC กิจกรรม ๔๑ 

การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ๔๓ 

การจัดท าป้ายนิเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๔๕ 
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บทน า 
 
กล่าวโดยท่ัวไป 
 แผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๒  
การผล ิตน ายทห ารส ัญ ญ าบ ัต รหล ัก ให ้เป ็น ผ ูน  าท างทหารที ่พ ึงป ระส งค ของกองท ัพบ ก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที ่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๕  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๐ แผนงาน ๔ โครงการ และ ๔กิจกรรม ซึ่ง กอศ.สกศ.รร.จปร. ได้จัดท า
แผนปฏิบัติราชการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกองวิชาให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัตถุประสงค ์
๑. ผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีพ้ืนฐานความรู้ลักษะด้านให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

นายทหารสัญญาบัตร 
๒. ส่งเสริมให้ นนร. มีคุณลักษณะความเป็นผู้น า มีระเบียบวินัย รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ 
๓. ส่งเสริมให้ นนร. เป็นสุภาพบุรุษ และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

ภารกิจ  
กอศ.สกศ.รร.จปร.เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สกศ.รร.จปร. มีหน้าที่ให้การศึกษาวิทยาการขั้น

อุดมศึกษาสาขาวิชา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษแก่ นนร. ทุกสาขาวิชา 

โครงสร้างองค์กรและการปฏิบัติงาน 
กอศ.สกศ.รร.จปร. มีการโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

ท างานทางวิชาการของอาจารย์และส่งเสริมความสามัคคีระหว่างกัน โดยมีแผนผังการจัด ดังนี้ 

กรอบของแผนปฏิบัติราชการ 
 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วย ส่วนต่างๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. บทน า แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา 
๒๕๖๐  

๒. ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 



๒ 
 

๓. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แสดงถึงแผนงาน 
และโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

๔. สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕. โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ. รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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๕ ยุทธศาสตร์ ๑๔ กลยุทธ์ ๒๒ แผนงาน / ๔ โครงการ / ๑๘ กิจกรรม 
การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์

๑. สนับสนนุการจัดก าลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส - 
๒. สนับสนนุการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวง-    
ศานุวงศ ์

๑. ก าลังพลร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
๒. ก าลังพลร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการพิทกัษ์รกัษาและเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัติย์ 
๓. โครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ์บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลมิพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๓. ติดตามเฝา้ระวังความเคลื่อนไหวของผูท้ีไ่ม่หวังดีต่อสถาบัน และรายงานการกระท าผิดฯ - 

การผลิตนายทหารสญัญาบัตร
หลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึง

ประสงค์ของกองทัพบก 

๔. พัฒนาการศกึษา อบรม และการด าเนนิการฝกึนกัเรียนนายร้อย ๔. โครงการจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
๕. การจัด อจ.ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. 
๖. โครงการประกวดสุนทรพจนอ์ุดมศกึษา 
๗. การพฒันาภาษาอังกฤษของ นนร. ร่วมกับ ROTC 
๘. การจัดป้ายนิเทศภาษาอังกฤษ 
๙. โครงการพัฒนาภาษาผ่านสื่อวทิยุกระจายเสียง 

๕. พัฒนาการสนับสนนุการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝกึนกัเรียนนายร้อย ๑๐. การพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

๑๑. การพัฒนาสือ่การเรียนการสอน 

การสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันและองค์กรตา่ง ๆ 

๖. พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพนัธุอนัดีรวมทั้งการสร้างความรว่มมอืทั้งทางวิชาการ ทาง
การทหาร กับสถาบันองคก์รต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๑๒.การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้ารว่มประชุมฝสัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 
๑๓. การสนับสนนุอาจารย์สอนพิเศษเพือ่สงเคราะห์การสอบเข้าศกึษาต่อของบุตรข้าราชการและลกูจ้าง 
๑๔. การสอนภาษาอังกฤษให้แกน่ักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 

สนับสนุนการพัฒนาประเทศ
และช่วยเหลือประชาชน 

๗. การชว่ยเหลือ สนับสนนุและส่งเสริมการการพัฒนาคน ชุมชน บนพืน้ฐานของการมสี่วนรว่ม ให้มี
ศักยภาพและคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างย่ังยืน 

- 

๘. สนับสนนุการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุ่มในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

- 

การพัฒนาระบบบริหารและการ
พัฒนาบุคลากร 

 

๙. พัฒนาระบบริหารจดัการเพือ่เพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. 
การบรกิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๕. การจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๐ 
๑๖. การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑๗. ข้อมูลเสียง ปฏิทนิพิธีการส าคัญ รร.จปร. ไทย/อังกฤษ (KM) 

๑๐. การพัฒนาบุคลากร ๑๘. โครงการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษเพือ่เตรียมสอบ ALCPT 
๑๙. การอบรมภาษาอังกฤษให้แกก่ าลังพลที่สนใจ 

๑๑. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศต่าง ๆ  - 

๑๒. การสร้างค่านิยมและทัศนคตทิี่ดีตอ่องค์กร ๒๐. การออกก าลังกายวนัพุธ (ห้วง ม.ค.-มี.ค.) 
๒๑. การตรวจที่พกัอาศัยของก าลังพล 
๒๒. กิจกรรม ๕ ส. 



๔ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
แผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๐แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ 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
เกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

๑. ก าลังพลร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๒. ก าลังพลร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัิย ์
๓. โครงการสารคดเีฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

กลยุทธ์ที่  ๓   ติดตามเฝ้าระวังความ
เคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ 
และรายงานการกระท าผิดต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้มาตรการทางกฎหมาย
หมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการกดดัน
ทางสังคม 

- 

ประเด็นยุทธศาสต ร์ที่  ๒  การผลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๔. แผนงานการสอบคัดเลือก บุคคลเข้า
เป็น นตท. ในส่วนของ ทบ. (ภาควิชา 
การ) 

- 

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร - 

 



๕ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสต ร์ที่  ๒  การผลิ ต
นายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทาง
ทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม 
และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 
(ต่อ) 

๖. แผนงานพัฒนาผูเ้รียน     ๔. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning 
๕. การจดั อจ.ท่ีปรึกษาให้แก่ นนร. 

๖. โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา 

๗. การพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร. ร่วมกับ 
ROTC 
๘. การจดัป้ายนิเทศภาษาอังกฤษ 

๙. โครงการพัฒนาภาษาผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

๗. แผนงานการเสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้น า 

- 

กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒ นาการสนับสนุ น
การศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึก
นักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการพัฒนาต าราเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน และสื่อการ
เรียนการสอน 

๑๐. การพัฒนาต าราและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

๑๑. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๙. แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

- 

 
 
 
 



๖ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
ร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ  

กลยุทธ์ที่  ๖  พัฒนากลไกในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความ
ร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับ
สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งก าลังพลเข้าร่วมการ
ประชุม/ สัมมนากับหน่วยงานทั้ งของ
ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

๑๒.การส่งผู้บริหาร/อาจารยเ์ข้ารว่ม
ประชุมสมัมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค ์

- 

๑๒. แผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

๑๓. การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจา้ง 
๑๔. การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน
ในพระราชานุเคราะห ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนับสนุนและ
ส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชน บนพื้นฐาน
ของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและ
คุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชนเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

- 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการ
รวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปใน
ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

๑๔. แผนงานการสร้างเครือข่ายและการ
รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ของประชาชน 

- 

 



๗ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

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

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๑๕. การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ 

๑๖ . การจัดท าแผนปฏิบั ติ ราชการ      
สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๗. แผนงานการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) 

๑๗. ข้อมลูเสียง ปฏิทินพิธีการส าคัญ 
รร.จปร.ไทย/อังกฤษ 

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

- 

๑๙. แผนงานการส่งก าลังพลเข้ารับการ 
ศึ ก ษ า ใน ระ ดั บ สู งขึ้ น ข อ งห ลั ก สู ต ร
ภายในประเทศ นอก กห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

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

- 

๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีดความ 
สามารถของก าลังพล 

- 

๒๒. แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับก าลังพล 

๑๘. โครงการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษ
เพื่อเตรียมสอบ ALCPT 
๑๙. การอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ก าลัง
พลที่สนใจ 

กลยุทธ์ที่  ๑๑  การพัฒ นาระบบงาน
สารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านยิม
และทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 

๒๕. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตก าลังพล 

๒๐. การออกก าลังกายวันพุธ          
(ห้วง ม.ค.-มี.ค.) 
๒๑. การตรวจที่พักอาศัยของก าลงัพล 

๒๖. แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน
หน่วย 

๒๒. กิจกรรม ๕ ส. 

 
 
 



๑๐ 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
เป้าประสงค์/     

กลยทุธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดก าลงัถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

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

รับทราบค าสั่ง ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - - - 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตส านกึหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกยีรตคิุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตรยิ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการ
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ ๑. ก าลังพลร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย
มงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

จ านวนก าลัง
พล กอศ. 

≥ ร้อยละ 
๕๐ ร.ท. โยธิน ๙.๑ 

๒. ก าลังพลร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัติย ์

จ านวนครั้ง ๓ ครั้ง 
ร.ท. โยธิน ๙.๑ 

 
 
 
 



๑๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 
เป้าประสงค์/     

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตส านกึหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกยีรตคิุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตรยิ์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการ
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ ๓. โครงการสารคดเีฉลมิพระเกยีรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

ความพึงพอใจ ≥ ๔๐ พ.อ.หญิง ศิริวรรณ ์ ๖.๑,๙.๑ 

กลยุทธ์ที ่๓ ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไมห่วังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระท าผิดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนนิการตามกฎหมาย 

๓. แผนงานการใช้
มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระ
บรมเดชานภุาพและ
การกดดันทางสังคม 

จ านวน
ข้อความรวม
ในการ
ตรวจสอบ 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

..........
ข้อความ/ป ี

- - - - - 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยทีส่ าเรจ็การศึกษาเป็นนายทหารสญัญา-บัตร มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

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

มีประสิทธิภาพ
และไม่มีการ
ทุจริตใน
กระบวนการ
สอบ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - - - 

๕. แผนงานการ
พัฒนาหลักสตูร 

การรับรอง
หลักสตูรจาก
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - - - 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ ๔. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning 

จ านวนวิชาที่
จัดการเรียนการ

สอน 

≥ ๑ วิชา ร.ท.หญิง อ าภา ๓.๒ 

๕. การจดั อจ.ท่ีปรึกษาให้แก่ นนร. รายงานข้อมูล 
นนร. ท่ีอยู่ใน

ความรับผิดชอบ
ให้ ผบ.ชา ทราบ 

≥ ๒ ครั้ง/
ภาค

การศึกษา 

พ.ท.หญิง งามนิจ ๓.๒ 

 
 



๑๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์/    
กลยุทธ/์แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยทีส่ าเรจ็การศึกษาเป็นนายทหารสญัญา-บัตร มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

กลยุทธ์ที ่๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๖. แผนงานพัฒนา
ผู้เรยีน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 ๖. โครงการประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษา 

จ านวนรางวัลหรือ
ประกาศเกยีรติ
คุณ 

อย่างน้อย ๑ 
รางวัล/
ประกาศ
เกียรติคณุ 

พ.อ.หญิง ศิริวรรณ ์
ร.ท.หญิง อ าภา 

๑.๒, ๙.๑ 

๗. การพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร. 
ร่วมกับ ROTC 

ความพึงพอใจของ 
นนร. ≥ ๔.๐๐ พ.อ.หญิง จิดาภา ๑๐.๑ 

๘. การจดัป้ายนิเทศภาษาอังกฤษ จ านวนป้ายนิเทศ ≥ ๘ ป้าย ร.อ.หญิง มัทวัน ๑๐.๑ 

๙. โครงการพัฒนาภาษาผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

จ านวน นนร. 
ผ่านเกณฑ ์

นนร.ผ่านเกณฑ์ 
ร้อยละ ๘๐ 
คะแนนเฉลีย่  
≥ ๔  

พ.อ.หญิง ศิริวรรณ ์
พ.ต.หญิง ช่ืนหทัย 

๓.๒, ๖.๑ 

 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และการด าเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๗. แผนงานการ
เสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า   

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ 

- - - - - 

๘. แผนงานการ
พัฒนาต ารา
เอกสาร
ประกอบการเรียน
การสอน และสื่อ
การเรยีนการสอน 

จ านวนต าราที่
จัดท าเพื่อ
ประกอบการ
เรียนการสอน 

๑ เลม่ ๑๐. การพัฒนาต าราและเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 

จ านวนต าราหรือ
เอกสาร

ประกอบการเรียน
การสอนที่ได้รับ

การพัฒนา 

≥ ร้อยละ 
๕๐ ของ
รายวิชาที่
เปิดสอน 

พ.อ.หญิง เมธิน ี ๓.๔ (๑) 

๑๑. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อม ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.หญิง วันทนา ๓.๔ (๑,๓) 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้น าทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์/    
กลยุทธ/์แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๙. แผนงาน
ปรับปรุงและ
พัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียน
การสอน 

คะแนนความ
พึงพอใจของ
ผู้เรยีนต่อสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู ้

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๔.๐๐ - - - - - 

เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสมัพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือท้ังทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการ
ส่งก าลังพลเข้าร่วม
การประชุม/ 
สัมมนากับ
หน่วยงานท้ังของ
ภาครัฐและ
ภาคเอกชนท้ัง
ภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ ๑๒.การส่งผู้บริหาร/อาจารยเ์ข้ารว่ม
ประชุมสมัมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทั้งภายในและต่างประเทศ 

จ านวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนา 

๕ นาย 

พ.อ.หญิง สุนิสา   ๒.๔ 

 
 
 



๑๖ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์/    
กลยุทธ/์แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๑๑. แผนงานการ
วิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งาน 
สร้างสรรค ์

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ 

- - - - - 

๑๒. แผนงานการ
บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ ๑๓. การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อ
สงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตร
ข้าราชการและลูกจา้ง 

ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

≥ ๔ ร.อ.หญิง ฉัฐรภรณ ์ ๖.๑ 

๑๔. การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห ์

ความพึงพอใจ
ของผู้รียน 

≥ ๔ พ.ท.หญิง ธนิกานต์ ๖.๑, 
๖.๒ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
 

เป้าประสงค์/    
กลยุทธ/์แผนงาน 

ตัวชี้วดั 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนบัสนุนและส่งเสรมิการพัฒนาคน ชุมชน บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคณุภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๑๓. แผนงาน
พัฒนาชุมชนเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ 

- - - - - 

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

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ 

- - - - - 

 
 
 
 



๑๘ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๕. แผนงาน
พัฒนาระบบงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง  
สกศ.ฯ 

๔.๕๑ ๑๕. การจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง 
ประจ าปี ๒๕๖๐ 

ส่งรายงาน
การประเมิน
ตัวเองตามที่
ก าหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ร.ท.หญิง อ าภา 

๕.๑ (๒) 
๘.๒ (๑) 

๑๖. แผนงาน
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ ๑๖. การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ            
กอศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดท าเป็น
รูปเลม่
สมบูรณ ์

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.หญิง ศิริวรรณ์  
ร.ท.หญิง อ าภา  

๕.๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
เป้าประสงค์/    

กลยุทธ/์แผนงาน 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมายปี 
๖๐ 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั 
ค่า

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๑๗. แผนงานการ
จัดการความรู้ 
(Knowledge 
Management) 

จ านวนเรื่องใน
การจัดการ
ความรู ้สกศ. 
รร.จปร. 

๑ เรื่อง ๑๗. ข้อมลูเสียง ปฏิทินพิธีการส าคัญ รร.จปร.
ไทย/อังกฤษ 
 

จ านวนเรื่อง ๑ เรื่อง พ.ท.หญิง งามนิจ ๙.๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพฒันาบุคลากร 

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

ก าลังพลสอบ
ผ่านการศึกษา
ในหลักสูตรที่
เข้ารับ
การศึกษาหรือ
อบรม 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- - - - - 

๑๙. แผนงานการส่ง
ก าลังพลเข้ารับ
การศึกษาในระดับ 
สูงขึ้นของหลกัสูตร
ภายในประเทศนอก 
กห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 

จ านวน
บุคลากรที่
ได้รับ
การศึกษา
สูงขึ้น 

.........คน 

- - - - - 



๒๐ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์/    
กลยุทธ/์แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๒๐. แผนงานการ
พัฒนาบุคลากร
ส าหรับปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ ์

จ านวน
บุคลากร    
สกศ.ฯ ท่ี
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 ๑๘. โครงการพัฒนาทักษะภาษาองักฤษเพื่อ
เตรียมสอบ ALCPT 

จ านวนผู้เข้า
สอบผ่านระดับ 

๗๐ 

ร้อยละ ๕๐ 
ของผู้เข้า

สอบ 
พ.อ.หญิง สุนิสา 

๑.๑ 

๑๙. การอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ก าลังพลที่
สนใจ 

ระดับความพึง
พอใจผู้เข้ารับ

การอบรม 

≥ ๔.๐ 
พ.ท.หญิง วันทนา 

๕.๔ 
๑๐.๑ 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์/    
กลยุทธ/์แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงาน
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ 

- - - - - 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  

๒๔. แผนงานการ
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
บรรลุวตัถ ุ
ประสงค ์

ร้อยละ ๘๐ 

- - - - - 

 
 
 
 



๒๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
 

เป้าประสงค์/     
กลยุทธ/์แผนงาน 

ตัวชี้วัด 
เป้าหมายปี 

๖๐ 
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ 

๒๕. แผนงานการ

พัฒนาและ

เสรมิสร้างคุณภาพ

ชีวิตก าลังพล 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๕  นาย ๒๐. การออกก าลังกายวันพุธ (ห้วง ม.ค.-มี.ค.) จ านวนครั้ง/
สัปดาห ์

๑ ครั้ง ร.ท. โยธิน ๗.๒ 

๒๑. การตรวจที่พักอาศัยของก าลงัพล จ านวนครั้ง/เดือน ๑ ครั้ง พ.อ.หญิง สุนิสา ๗.๒ 

๒๖. แผนงาน

พัฒนาสภาพ 

แวดล้อมภายใน

หน่วย 

ระดับความ
พึงพอใจ
ของ
บุคลากร
และ นนร. 

มากกว่า
หรือเท่ากับ 

๔.๐๐ 

๒๒. กิจกรรม ๕ ส. จ านวนครั้ง ≥ ๒ ครั้ง/ป ี พ.ท.หญิง มนทิรา ๗.๒ 

 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพศิษย์ 
ไม่มี 

-  

มาตรฐานด้านที่ ๒ คุณภาพอาจารย์ 

- การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นหรือเข้าว
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

- พ.ต.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภาพันธุ์ ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
- ร.อ.หญิง บุษดี  อรสิริวรรณ อยู่ระหว่างด าเนินการขอผลงานทาง    
วิชาการ 

มาตรฐานที่ ๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน 
-ความรู้ความเข้าใจของ อจ.ที่บรรจุใหม่ เกี่ยวกับ
การเขียน มคอ.๓ และ มคอ.๕ 

   - กอศ. ได้ส่ง อจ.ใหม่ ชั้นยศ ร.ต. – ร.ท. เข้ารับการอบรมการเขียน  
  มคอ.๓ และ มคอ.๕ จัดโดย สปค. ณ อาคาร กปศ. ห้วงก่อนเปิด 
  ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของ 
สกศ.ฯ 
- ส่งจ านวนบุคลากรเข้าอบรมตามโครงการที่  
สกศ. จัดขึ้น 

- กอศ.ฯ ได้วางแผนจัดและส่งบุคลากรเข้าอบรมตามโครงการที่      
สกศ.ฯ จัดขึ้น โดยค านวณให้มีชั่วโมงครบตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๖ ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
- การบริการวิชาการและวิชาชีพของ กอศ.ฯ ยัง

ไม่มีความยั่งยืน ไม่สามารถพ่ึงตนเองและ

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณสถาบัน 

- กอศ. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการพัฒนาภาษาสู่ชุมชน  
การบริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง และการสอน 

  ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ การด าเนินการ 
ดังกล่าวยังคงใช้งบประมาณจากสถาบัน 

มาตรฐานด้านที่ ๗ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
ไม่มี 

 

-  

มาตรฐานด้ านที่  ๘  การประกันคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน 
- ควรน าระบบประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้

ควบคู่กับแผนปฏิบัติราชการกอง 

- กอศ. ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องกับระบบ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มีการเก็บหลักฐานในเว็บไซต์ส านัก
ประกันของกองวิชาและจัดท ารายงานผลการปฏบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกองวิชาควบคู่กัน 

มาตรฐานด้านที่ ๙ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
ไม่มี 

- 

มาตรฐานด้านที่ ๑๐ มาตรการส่งเสริม 

ไม่มี 

- 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 

    โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

โครงการสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
๑.ชื่อโครงการ  สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
                     เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐    
                
๒.ผู้รับผิดชอบ   พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ์  กาญจนโหติ  
   ร.ท.หญิง อ าภา  ช่างเกวียน 
 
 ๓.หลักการและเหตุผล  
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่ง
ราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ หลังจากท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต เพ่ือให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งยัง
สอดคล้องกับคตินิยมในนานาประเทศที่ราชอาณาจักรย่อมไม่ว่างเว้นขาดตอนจากการมีพระมหากษัตริย์ 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ ตั้งแต่ ๑๓ ตุลาคม - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ พระองคเ์ป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์
แรก ในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทรงส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารดันทรูน 
ประเทศออสเตรเลีย หลังจากเสด็จฯกลับประเทศไทยเมื่อ ปี ๒๕๒๐ ทรงเข้ารับราชการทหารและทรงเข้า
ศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ ๔๖ เมื่อปี ๒๕๒๕ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
เป็นอเนกอนันต์ อันเป็นคุณูปการยิ่งแก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย 

เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และด้วยส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ  กองวิชาอักษรศาสตร์ ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโรงเรียนนายร้อยพระ-
จุลจอมเกล้า   จึงได้จัดท าสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร จ านวน ๑๐ ตอน ความยาวตอนละ ๓-๕ นาที  โดยเผยแพร่ออกอากาศ  ณ  สถานี
วิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  Fm 89.75 Mhz. ตั้งแต่ ๑๙ – ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลังข่าวต้นชั่วโมง เวลา ๐๕๐๕ ,  ๐๖๐๕, ๑๒๐๕ 

 
๔.วัตถุประสงค์ 

๔.๑.เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
๔.๒.เพ่ือเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๔.๓.เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ

นานัปการ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย  
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)


๒๗ 
 

๕.ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม 
 ๕.๑ ตัวช้ีวัด 
  - คะแนนเฉลี่ยประเมินความพีงพอใจของผู้ฟังสารคดี 
 ๕.๒ เป้าหมาย 
  - คะแนนเฉลี่ยประเมินความพึงพอใจของผู้ฟังสารคดี  ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๖.วิธีด าเนินการ 

รายละเอียดการด าเนินงาน ๒๐-๓๑
พ.ค. 

๑-๑๕
มิ.ย. 

๑๖-๓๐
มิ.ย. 

๑-๑๕
ก.ค. 

๑๕-๓๑
ก.ค. 

๑.ขออนุมัติจัดท าโครงการ      
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน      
๓.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน      
๔.ศึกษาข้อมูลและรวบรวมเอกสารที่เก่ียวข้องกับพระ
ราชประวัติ พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

     

๕.จัดหมวดหมู่และเรียบเรียงข้อมูลบทสารคดี      
๖.พิมพ์ ตรวจแก้ไขและจัดท ารูปเล่มต้นฉบับบทสารคดี      
๗.บันทึกเสียงสารคดี      
๘.ตัดต่อและผสมเสียงดนตรีประกอบให้สมบูรณ์      
๙.ตรวจสอบความถูกต้อง        
๑๐.เผยแพร่ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง
กองทัพบกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
Fm 89.75 Mhz. ตั้งแต่ ๑๙ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
หลังข่าวต้นชั่วโมง เวลา ๐๕๐๕ ,  ๐๖๐๕, ๑๒๐๕ 

     

๑๑.จัดท าแบบประเมินและประเมินผลการฟังสารคดี
เฉลิมพระเกียรติ 

     

๑๒.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน      
 

๗.ระยะเวลาการด าเนินงาน     พ.ค. – ก.ค. ๖๐ 
 
๘.งบประมาณ   - บาท 
 
๙.การประเมินผล 

- ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ฟังสารคดเีฉลิมพระเกียรติ และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน         
เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดท าสารคดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 



๒๘ 
 

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ก าลังพล รร.จปร.และประชาชนได้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑๐.๒ ประชาชนได้ทราบพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐.๓ ประชาชนได้น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

 
 

ขอรับรองว่าถูกต้อง 

      พ.อ.หญิง ผศ.                                    นายทหารโครงการ 

                      (ศิริวรรณ์  กาญจนโหติ) 
              รอง ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
                    
   

        พ.อ.หญิง   
                 (สุนิสา   วรรณชาติ) 

                                                                               ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
  ๕ เม.ย. ๖๐ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

โครงการพัฒนาภาษาผ่านสือ่วิทยุกระจายเสียง 
 

๑.ชื่อโครงการ     พัฒนาภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
 
๒.ผู้รับผิดชอบ     พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ์  กาญจนโหติ 
               พ.ต.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภาพันธุ์ 
 
๓.หลักการและเหตุผล 
 ภาษาที่ใช้สื่อสารผ่านวิทยุกระจายเสียงเป็นภาษาเพ่ือการฟังมีลักษณะเข้าใจง่าย ไม่เพ้อเจ้อ 
ไมว่กวนสับสนการใช้ภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงนั้น นอกจากต้องเลือกใช้ถ้อยค าที่กะทัดรัด ชัดเจน รวมทั้ง
สอดคล้องกับลักษณะและประเภทของรายการแล้ว ยังต้องค านึงถึงการเปล่งเสียงด้วยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นทักษะ
ส าคัญทีช่่วยพัฒนาการพูดของ นนร. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ที่ใช้ภาษาได้เป็นอย่างดีจึงต้องฝึกฝน
อย่างสม่ าเสมอ  

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กอศ.สกศ.รร.จปร.ได้จัดท าโครงการพัฒนาภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
โดยอจ.กอศ.สกศ.รร.จปร.และ นนร. ร่วมกันผลิตรายการประเภทสาระบันเทิงผ่านสถานีวิทยุ รร.จปร.   ซ่ึง
ล้วนแต่เป็นภารกิจที่ส่งเสริมให้ อจ.กอศ.สกศ.รร.จปร และ นนร.ไดพั้ฒนาตนเอง เผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารใน รร.จปร. และมีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่หน่วยงานอีกด้วย 
 
๔.วัตถุประสงค์ 
  ๔.๑ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางภาษาให้แก่ นนร. 
  ๔.๒ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ รร.จปร.ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
 
๕.ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม 
  ๕.๑ ตัวช้ีวัด 

๕.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยประเมินการใช้ภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
๕.๑.๒ จ านวน นนร.ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการใช้ภาษา 

 
  ๕.๒  เป้าหมาย 

๕.๒.๑ คะแนนเฉลี่ยประเมินการใช้ภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ≥๔ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๕.๒.๒ จ านวน นนร.ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินการใช้ภาษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

 
 
 
 



๓๐ 
 

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

๑.ขออนุมัติจัดท าโครงการ         

๒.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ         
๓.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน         
๔.รับสมัคร นนร. ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ         
๕.ร่างหนังสือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         
๖.เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดรายการวิทยุและการใช้ภาษาผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

        

๗.จัดอบรมการจัดรายการวิทยุและการใช้ภาษาผ่านสื่อ
วิทยุกระจายเสียง 

        

๘.จัดอบรมการบันทึกเสียงและการตัดต่อรายการวิทยุกระจายเสียง         
๙.วางแผนผลิตรายการ         
๑๐.เตรียมข้อมูลตามแผนที่ก าหนด         
๑๑.ฝึกเขียนบทวิทยุกระจายเสียง         
๑๒.ฝึกการออกเสียง         
๑๓.บันทึกและตัดต่อเสียงเตรียมออกอากาศ         
๑๔.จัดท าแบบประเมินผลการใช้ภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง         
๑๕.ประเมินผลการใช้ภาษาผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง         
๑๖.รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ         

 
๗.ระยะเวลาการด าเนินงาน      พ.ค. – ธ.ค. ๖๐ 
 
๘. งบประมาณ    -     บาท 
 
๙. การประเมินผล 

- ประเมินผลและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป 
 

๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ นนร.และ อจ.สกศ.รร.จปร.ที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่อ

วิทยุกระจายเสียง 
  ๑๐.๒ รร.จปร.ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 



๓๑ 
 

๑๐.๓ ประชาชนได้รับความรู้และทราบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท. ใน
ส่วน ทบ. ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของ นนร. เพิ่มมากขึ้น 
      

       
   ขอรับรองว่าถูกต้อง 

      พ.อ.หญิง ผศ.                                     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

                       (ศิริวรรณ์  กาญจนโหติ) 
                                                  รอง ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.  

 

              พ.อ.หญิง    
               (สุนิสา   วรรณชาติ) 

                                                                            ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
         ๕ เม.ย. ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 

  กอศ.สกศ.รร.จปร.เป็นกองวิชาที่ส่งเสริมให้ นนร. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร โดยเฉพาะทักษะการพูด เนื่องจากการพูดเป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญอันแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้น า 

ดังนั้น กอศ.    สกศ.รร.จปร. จึงได้จัดโครงการสนับสนุน นนร. ในการเข้าแข่งขันชิงชนะเลิศการประกวดสุนทร

พจน์  เพ่ือให้ นนร. เตรียมตัวและซักซ้อมการพูดส าหรับการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษา ซึ่ง

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

๒. วัตถุประสงค ์

 ๓.๑ เพ่ือให้ นนร. ไดพั้ฒนาทักษะการพูดและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 
   ๓.๒ เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง นนร. และ นิสิต นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย 

๓. ความเป็นไปได้ของโครงการ 

 อจ.กอศ.สกศ.รร.จปร. ด าเนินการฝึกซ้อมการกล่าวสุนทรพจน์ให้แก่ นนร.ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา ๑๕๐๐ 

– ๑๘๐๐ ณ กอศ.ฯ จนถึงวันเข้าร่วมการประกวด โดยมีรายชื่ออาจารย์ผู้ฝึกซ้อมดังนี้ 

  ๓.๑ พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ์ กาญจนโหติ 

  ๓.๒ พ.ต.หญิง ชื่นหทัย  สุริยโสภาพันธุ ์

  ๓.๓ ร.ท.หญิง ฉัฐรภรณ์   ยศสุนทร 

  ๓.๔ ร.ท.หญิง อ าภา  ช่างเกวียน 

๔. แผนงานในการด าเนินโครงการ 

 ๔.๑ รายละเอียดในการด าเนินงาน 

  ๔.๑.๑ เตรียมข้อมูลพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร หลักการทรงงาน ตลอดจนโครงการ

ในพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ชื่อโครงการ โครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา  
งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท  
หน่วยเจ้าของโครงการ กอศ.สกศ.รร.จปร.  
ผู้อ านวยการโครงการ พ.อ.หญิง ศิริวรรณ์  กาญจนโหติ  
นายทหารโครงการ ร.ท.หญิง อ าภา  ช่างเกวียน 

 
 



๓๓ 
 

  ๔.๑.๒ นนร. ฝึกซ้อมการตีความจากหัวข้อที่ก าหนด รวบรวมและจัดข้อมูลให้เป็นระบบ ฝึก

เขียนบท-พูดและฝึกซ้อมกล่าวสุนทรพจน์ทั้งรอบเตรียมตัวและรอบฉับพลัน ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 

๑๕๐๐ – ๑๘๐๐  จนถึงวันประกวด 

 

 ๔.๒ ระยะเวลาและขั้นตอนการท างาน  

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

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและผู้ฝึกซ้อม นนร.         

๒. คัดเลือก นนร. จ านวน ๒ นาย เพ่ือเตรียมเข้าประกวด, ๒ นาย 
เพ่ือเตรียมเข้าประกวดในปีต่อไป และ ๒ นาย ส าหรับการศึกษา
เตรียมข้อมูลอ านวยประโยชน์ต่อผู้เข้าแข่งขัน 

        

๓. นนร. ฝึกตีความตามหัวข้อที่ก าหนด อจ.ผู้ฝึกซ้อมจัดหาต ารา 
เอกสารให้ นนร. ช่วยกันศึกษาค้นคว้ารวบรวมและจัดกระท า
ข้อมูลให้เป็นระบบ เขียนบทพูดรอบเตรียมตัวฝึกซ้อมกล่าวสุนทร
พจน์โดยแบ่งเป็นรอบเตรียมตัว และรอบฉับพลัน 
(ส าหรับเข้าแข่งขันรอบภูมิภาค หรือรอบคัดเลือก) 

        

๔. เข้าประกวดรอบภูมิภาค หรือรอบคัดเลือก โดยมี นนร.ที่สนใจ
หรือเตรียมตัวจะเข้าประกวดปีต่อไปตามไปศึกษางานและให้
ก าลังใจจ านวน ๑๐ นาย 

        

๕. สรุปรายงานผลการประกวดรอบคัดเลือก (ระดับภูมิภาค)         

๖. เตรียมตัวเขียนบทสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ และฝึกซ้อมกล่าว
สุนทรพจน์ทั้งแบบเตรียมตัวและแบบฉับพลัน 

        

๗. นนร.ผู้เข้าประกวดเข้าเก็บตัวก่อนการประกวด ๑ วัน         

๘. เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ นนร.ที่ตามไปให้
ก าลังใจจ านวน ๒๐ นาย และคณาจารย์จาก กอศ.สกศ.รร.จปร. 

        

๙. สรุปรายงานผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) 
พร้อมทั้งจัดท าป้ายนิเทศการประกวดสุนทรพจน์ รอบคัดเลือก
และรอบชิงชนะเลิศ 

        

 

 

 

 



๓๔ 
 

๕. ความต้องการงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 

 ๕.๑ ค่าตอบแทน 

ล าดับ รายการ 
จ านวน

วัน 
จ านวน 

หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวน
เงินรวม 
(บาท) 

๑ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาวันราชการ วันละ ๓ ช.ม. 
ห้วงที่ ๑ เดือน มิ.ย. – ส.ค. ๖๐ 

๒๒ ๔ นาย ๑๕๐ ๑๓,๒๐๐ 

๒ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาวันราชการ วันละ ๓ ช.ม. 
ห้วงที่ ๒ เดือน ก.ย. ๖๐ 

๔ ๔ นาย ๑๕๐ ๒,๔๐๐ 

๓ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เปิด-ปิด ห้องซ้อมและ
ควบคุมเครื่องเสียงระหว่างการฝึกซ้อม 

๒๖ ๑ คน ๕๐ ๑,๓๐๐ 

รวม ๑๖,๙๐๐ 
 

๕.๒ ค่าใช้สอย 

ล าดับ รายการ 
จ านวน

วัน 
จ านวน 

หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

จ านวน
เงินรวม 
(บาท) 

๑ ค่าล้างอัดรูปเพ่ือจัดท ารายงานและจัดป้ายนิเทศ  ๖๐ ใบ ๑๘ ๑,๐๘๐ 
๒ ค่าล้างอัดรูปเพ่ือแจกจ่ายให้ นนร.ผู้เข้าประกวด  ๖๐ ใบ ๑๘ ๑,๐๘๐ 
๓ ค่าจัดป้าย (รอบคัดเลือก,รอบชิงชนะเลิศ)  ๒ ป้าย ๕๐๐ ๑,๐๐๐ 
๔ ค่ากระดาษ A4  ๕ รีม ๑๒๐ ๖๐๐ 
๕ ค่าแผ่นซีดีและดีวีดีเก็บข้อมูล  ๒ กล่อง ๔๐๐ ๘๐๐ 
๖ ค่าถ่ายเอกสารศึกษาข้อมูล  ๒,๐๐๐ แผ่น .๕๐ ๑,๐๐๐ 
๗ ค่าหนังสือเพ่ือสืบค้นข้อมูลในการเขียนบท     ๒,๐๐๐ 
๘ ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียน     ๕๔๐ 

รวม ๘,๑๐๐ 
 

 

 



๓๕ 
 

๖. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 นนร.มีพ้ืนฐานในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและมีทักษะทางภาษาเพ่ิมมากขึ้น เมื่อส าเร็จ

การศึกษาจาก รร.จปร. สามารถน าไปใช้ปฏิบัติงานราชการของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้

เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลยังเป็นแรงบันดาลให้เพ่ือน นนร. เกิดความกระตือรือร้นที่จะเข้าประกวด และ

ฝึกพูดภาษาไทยให้ชัดเจนและถูกต้อง 

 

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

 

 

     ขอรับรองว่าถูกต้อง 

                ร.ท.หญิง                               นายทหารโครงการ 

                    (อ าภา  ช่างเกวียน) 
       รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. 
       
  

        พ.อ.หญิง    
            (สุนิสา   วรรณชาต)ิ 

                                                                          ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร.   
              ๕ เม.ย. ๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 
 

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ ALCPT 

 

๑. ผู้รับผิดชอบ   พ.อ.หญิง สุนิสา  วรรณชาติ 
 
๒. หลักการและเหตุผล     
 เนื่องจาก อจ.สกศ. ชั้นยศ ร.ต. – พ.ต. เข้ารับการทดสอบ ALCPT เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ มี อจ.ที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ ๘๐ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน ตามท่ีก าหนด ผอ.สกศ.รร.จปร. พิจารณาแล้วเห็นว่า เฉพาะผู้ที่มีคะแนน
ทดสอบไม่ถึง ๖๐ ควรได้รับการฝึกฝนเพ่ิมเติม และท าการทดสอบอีกครั้ง 
 กอศ.สกศ.ฯ จึงสนับสนุนให้ อจ. ที่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมได้มาฝึกทักษะ โดยใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ 
English Discoveries ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา กอศ.สกศ.รร.จปร. โปรแกรม English Discoveries มีแบบ
ฝึกและข้อสอบครอบคลุมเรื่องไวยากรณ์ ค าศัพท์ การอ่าน และการฟัง ซึ่งเป็นทักษะที่ อจ. ต้องใช้ในการทดสอบ 
ALCPT 
 
๓.วัตถุประสงค์ 

  ๓.๑ เพ่ือให้ อจ.สกศ. ได้ฝึกฝนเพิ่มเติม 
   ๓.๒ เพ่ือให้ อจ.สกศ.ฯ ได้เพ่ิมพูนทักษะและพร้อมท าการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษอีกครั้ง 
 
๔. ดัชนีชี้วัด   เกณฑ์ผ่าน ALCPT ๗๐ คะแนน 
 
๕. เป้าหมาย  อจ. ทุกนายที่ทดสอบผ่านเกณฑ์ ๗๐ คะแนน 
 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน      ๑๒ มิ.ย. – ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ ๒/๖๐ 
 
๗. วิธีด าเนินการ  
  เพ่ือให้การสนับสนุน ก าลังพลได้มีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์และได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมากข้ึน  
จึงก าหนดวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

๗.๑. ตรวจเช็คอุปกรณ์เพ่ือเตรียมพร้อมใช้งาน 
๗.๒ ประชาสัมพันธ์ให้ อจ. ทราบถึงก าหนดการเปิด – ปิดห้องปฏิบัติการ 
๗.๓  บันทึกเวลาการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการของ อจ. ที่มาฝึกฝน 
๗.๔  อจ.สกศ. พร้อให้ค าแนะน าและตอบค าถามเมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องที่ฝึกฝน 
๗.๕  กอศ.สกศ.ฯ ท ารายงานสรุปการใช้ห้อง จ านวนผู้มาใช้ห้อง และเวลาของ อจ. ที่ใช้ในการ

ฝึกฝน 
๗.๖ ท าการทดสอบ ALCPT 



๓๗ 
 

๗.๗ สรุปผลการทดสอบของ อจ.สกศ. รายงานโครงการ 
 
๘. งบประมาณ  - 
 
๙. การติดตามประเมินผล 

ติดตามและประเมินผลโดยใช้การผลการทดสอบ ALCPT เทียบกับเกณฑ์ผ่าน ๘๐ คะแนน 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  อจ.สกศ.รร.จปร. ที่เข้ารับการฝึกฝนสามารถสอบผ่านเกณฑ์ ๘๐ คะแนน ตามท่ี สกศ.ก าหนด 
   
 
 

       ขอรับรองว่าถูกต้อง 

         พ.อ.หญิง   
                                       (สุนิสา   วรรณชาต)ิ 

                                                                                ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
                             ๕ เม.ย. ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 กจิกรรมหลักในแผนปฏบิัติราชการ กอศ.สกศ.รร.จปร. 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 
 

การอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ก าลังพลท่ีสนใจ 
 

๑. ผู้รับผิดชอบ   พ.ท.หญิง วันทนา  ปิยะพิสุทธิ์ 
 
๒. หลักการและเหตุผล     
            การเรียนรู้ทางภาษาเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยทักษะเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และการฝึกฝนจน
เกิดความช านาญจึงจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กอศ.ฯ จึงสนับสนุนให้ในแต่
ละปีการศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ หรือให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานอ่ืนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
๓.วัตถุประสงค์ 
   ๓.๑ เพ่ือให้ก าลังพลได้เพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
    ๓.๒ เพ่ือให้ก าลังพลกล้าแสดงออกและพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๔. ดัชนีชี้วัด   ระดับความพึงพอใจของผู้รับการอบรม 
 
๕. เป้าหมาย  คะแนนความพึงพอใจ ≥๔ 
 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน      ๑ ธ.ค. ๖๐ – ๒๘ ก.พ. ๖๑ 
 
๗. วิธีด าเนินการ  
   เพ่ือให้การสนับสนุน ก าลังพลได้มีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์และได้ฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษมากขึ้น จึงก าหนดวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
๗.๑. วางแผนการด าเนินงานประจ าปี 
๗.๒ ประชุมและมอบหมายหน้าที่การดูแลในแต่ละพ้ืนที่และด าเนินการตามแผน 
๗.๓  ภายใน ๓๐ ธ.ค. ๖๑ กองวิชาส่งรายชื่อนายทหารที่สนใจเข้ารับการอบรม 
๗.๔  ม.ค.-ก.พ. ด าเนินการอบรม 
๗.๕  ประเมินผลส าเร็จของ โครงการ  
๗.๖  สรุปผลการประเมินเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนา  
 
๘. งบประมาณ - 
 
 



๔๐ 
 

๙. การติดตามประเมินผล 
ติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๐.๑. ก าลังพลมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
   ๑๐.๒  ก าลังพลสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 

       ขอรับรองว่าถูกต้อง 

   พ.ท.หญิง  
                  (วันทนา  ปิยะพิสุทธิ์) 

          อจ.สกศ.รร.จปร. 
 

                                          พ.อ.หญิง 
                            (สุนิสา   วรรณชาติ) 

                                                                               ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
                  ๕  เม.ย. ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

การพัฒนาภาษาอังกฤษของ นนร. ร่วมกับ ROTC 
 

๑. ผู้รับผิดชอบ พ.ท.หญิง จิดาภา    ธรรมวิหาร  
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนรู้ทางภาษาจ าเป็นต้องอาศัยทักษะการเพ่ิมพูนประสบการณ์และการฝึกฝนจนเกิด
ความช านาญจึงจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กอศ.ฯ จึงจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
เสริมทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่ นนร. โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ นักเรียนต่างชาติ (ROTC) เพ่ือให้มี
โอกาสใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง การพูด และการเขียน ในชีวิตประจ าวัน 
 
๓.วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้ นนร.ได้เพ่ิมพูนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 ๓.๒ เพ่ือให้ นนร.กล้าแสดงออกและพร้อมที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
๔. ดัชนีชี้วัด 
 - จ านวนกิจกรรม 
๕. เป้าหมาย 
 ≥ ๑ กิจกรรม 
 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน      ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 
 
๗. วิธีด าเนินการ 
 เพ่ือให้การสนับสนุน นนร.ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนประสบการณ์และได้ฝึกฝนทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษมากขึ้นจึงก าหนดวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๗.๑. วางแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 ๗.๒  ประชุมและมอบหมายหน้าที่การดูแลในแต่ละกิจกรรมและด าเนินการตามแผน 
 ๗.๓  ประเมินผลส าเร็จของ โครงการ  
 ๗.๔  สรุปผลการประเมินเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนา 
 
๘. งบประมาณ  – 
 
๙. การติดตามประเมินผล 
 ติดตามและประเมินผลโครงการด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของ นนร. ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 



๔๒ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ นนร. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน 
 ๑๐.๒ นนร. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

 
       ขอรับรองว่าถูกต้อง 

             พ.อ.หญิง  
                               (จิดาภา  ธรรมวิหาร) 
                 อจ.สกศ.รร.จปร. 

 

                                           พ.อ.หญิง   
                                 (สุนิสา   วรรณชาติ) 

                                                                                    ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
                      ๕ เม.ย. ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

การสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 

๑. ผู้รับผิดชอบ    พ.ท.หญิง ธนิกานต์  อ านาจศิลป์เจริญ 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

กอศ.ฯ ได้รับมอบหมายจาก รร.จปร. ให้เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษแก่นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับการคัดเลือกจาก
นักเรียนที่มีฐานะยากจน ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรี ณ ประเทศอินเดีย กอศ.สกศ.รร.จปร. จึงได้จัดท าโครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ 
 
๓. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท้ัง ๔ ทักษะคือ การเขียน การอ่าน การ
ฟัง การพูด รวมทั้งการสอนพ้ืนฐานด้านไวยากรณ์และฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการภาษา ให้แก่นักเรียนใน
พระราชานุเคราะห์ที่ได้รับคัดเลือกไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย 
 
๔. ตัวช้ีวัด   ความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
๕. เป้าหมาย คะแนนความพึงพอใจ ≥๔ 
 
๖. ระยะเวลาในการด าเนินการ: ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (มีนักเรียนทุนมาเรียนทุกปี) 
 
๗. วิธีการด าเนินการ 

๗.๑ ประสานกับ สกศ.ฯ เพ่ือขอรับการสนับสนุนภารกิจ 
๗.๒ รายงาน สกศ.ฯ เพ่ือขออนุมัติด าเนินโครงการ 
๗.๓ ออกค าสั่งแต่งตั้ง อจ. ผู้สอนในโครงการ 
๗.๔ ด าเนินการสอบตามตารางเวลาที่ก าหนด 
๗.๕ ประเมินผลโครงการและสรุปผลการประเมินรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
๘. งบประมาณ :  ๑๐,๐๐๐ บาท  
 
๙. การติดตามประเมินผล ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 



๔๔ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
๑๐.๒ นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และสามารถศึกษาต่อตามความต้องการ ณ ประเทศ

อินเดีย 
 
 

       ขอรับรองว่าถูกต้อง 

              พ.ท.หญิง  
        (ธนิกานต์   อ านาจศิลป์เจริญ) 
                อจ.สกศ.รร.จปร. 

 

                                         พ.อ.หญิง 
                        (สุนิสา   วรรณชาติ) 

                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
        ๕ เม.ย. ๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

การจัดท าป้ายนิเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

๑. ผู้รับผิดชอบ   ร.ท.หญิง มัทวัน  ชุมทอง  
 
๒. หลักการและเหตุผล     
            กอศ.ฯ เป็นกองวิชาที่ให้ความรู้ด้านภาษาแก่ นนร. ซึ่งการเรียนรู้ภาษาเป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัย
การฝึกฝนจนเกิดเป็นความช านาญหรือทักษะ สิ่งเหล่านี้เกิดได้จากการสั่งสมประสบการณ์จากสิ่งรอบตัว กอ
ศ.ฯ จึงได้จัดกิจกรรมการจัดท าป้ายนิเทศภาษาอังกฤษเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร หรือสิ่งที่น่าสนใจ
อันเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันมาจัดแสดงให้ นนร.และการได้ศึกษาป้ายนิเทศจะช่วยกระตุ้นความสนใจในการ
เรียนการสอนภาษามากขึ้นและจะท าให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะไปศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเองต่อไป 
 
๓.วัตถุประสงค์ 

   ๓.๑ เพ่ือให้ก าลังพลและ นนร.ได้เพ่ิมพูนความรู้รอบตัว 
    ๓.๒ เพ่ือให้ก าลังพลและ นนร.เกิดแรงกระตุ้นในการเรียนรู้หรือเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ 
 
๔. ดัชนีชี้วัด   จ านวนป้ายนิเทศที่จัดท าตลอดปีการศึกษา 
 
๕. เป้าหมาย  ๘ ป้าย 
 
๖. ระยะเวลาการด าเนินงาน      ๑ พ.ค. ๖๐ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 
 
๗. วิธีด าเนินการ  
   เพ่ือให้การสนับสนุน ก าลังพลและ นนร. ได้มีโอกาสเพ่ิมพูนความรู้และทักษะการใช้ภาษามาก
ขึ้น จึงก าหนดวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

๗.๑. วางแผนการด าเนินงานประจ าปี 
 ๗.๒  หาข้อมูลและจัดท าป้ายนิเทศ 
๗.๓  ประเมินผลส าเร็จของโครงการ  
๗.๔  สรุปผลการประเมินเพ่ือน าไปปรับปรุงและพัฒนา  

 
๘. งบประมาณ - 
 
 
๙. การติดตามประเมินผล 



๔๖ 
 

ให้มีการประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการประเมินโครงการ เพ่ือน าผลการประเมินที่
ได้มาปรับปรุงและพัฒนา 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๑๐.๑. ก าลังพลและ นนร.มีความรู้รอบตัวด้านภาษาอังกฤษมากขึ้น 
   ๑๐.๒  ก าลังพลและ นนร.เกิดแรงบันดาลที่จะไปศึกษาเรื่องราวทางภาษาต่อไป 

 

 

 
       ขอรับรองว่าถูกต้อง 

       ร.อ.หญิง 
           (มัทวัน     ชุมทอง) 
          รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. 
 

                                          พ.อ.หญิง  
                        (สุนิสา   วรรณชาติ) 

                                                                                      ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. 
        ๕ เม.ย. ๖๐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแผนปฏิบตัิราชการ 

กองวิชาอักษรศาสตร ์



๔๘ 
 

 


