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คํานํา 
 

แผนปฏิบัติราชการ กองวิชาฟิสิกส์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า        
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน ติดตามและควบคุมการ
ดําเนินงานระดับกองวิชา โดยกําหนดกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม รวมท้ังกําหนด
ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของทั้งระดับแผนงานและโครงการ/กิจกรรม 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยพิจารณาข้อมูลสําคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ส่วนการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
และตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ กองวิชาฟิสิกส์ 
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดตามระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

กองวิชาฟิสิกส์ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับน้ีจะเป็นเอกสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกองวิชา ส่วนการศึกษา และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในการปฏิบัติงานติดตาม 
ตรวจสอบผลปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถนํามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองต่อไป 

                                                     

                                                  พันเอก    

                                                             ( เกรียงไกร นิตยสุทธิ ) 
                                                              ผอ.กฟส.สกศ.รร.จปร. 
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บทนํา 
 
กล่าวโดยท่ัวไป 
 แผนปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์์ท่ี ๑ การพิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์ ประเด็นยุทธศาสตร์์ที ่ ๒  
ก ารผล ิต น ายทห ารส ัญ ญ าบ ัต รห ล ัก ให ้เป ็น ผู ้นํ าท า งท ห ารที ่พ ึงป ระ ส งค ์ข อ งก อ งท ัพ บ ก  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๓ การสร้างความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที ่ ๔  การสน ับสน ุนการพ ัฒนาประเทศและช่วยเหล ือประชาชน  และประเด ็นย ุทธศาสตร์ที ่ ๕  
การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ น้ี ประกอบด้วย ๕ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๑๒ กลยุทธ์ ๒๖ แผนงาน ๓ โครงการ และ ๓๔ กิจกรรม ซ่ึง กฟส.สกศ.รร.จปร. ได้จัดทํา
แผนปฏิบัติราชการต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกองวิชาให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือผลิตนายทหารสัญญาบัตรเป็นนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพบกท่ีพร้อมด้วย

คุณลักษณะดังนี้ 
๑. เป็นแบบฉบับของนายทหารสัญญาบัตร ผู้มีลักษณะผู้นําดี มีวินัย รู้แบบธรรมเนียมกองทัพ อุทิศ

ตนเพ่ือชาติและประชาชน 
๒. มีความรู้ความสามารถข้ันพ้ืนฐานในการปฏิบัติการทางทหารในระดับหมวดของหน่วยรบ รู้

บทบาทเหล่าต่าง ๆ รู้พ้ืนฐานการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอ่ืน และมีพ้ืนฐานเพียงพอในการช่วยพัฒนา
ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

๓. มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาวิชาชีพทหาร และช่วยพัฒนากองทัพ 
๔. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสุภาพบุรุษ มีคุณธรรม สามารถพัฒนาและดํารงความ

เข้มแข็งของสมรรถภาพร่างกายทั้งในตนเอง และเสริมสร้างให้แก่กําลังพลในหน่วยของตนได้ 
๕. มีความรู้ทางวิชาการระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและวิชาทหาร ตามมาตรฐานที่กําหนด สภากลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้นักเรียน
นายร้อยท่ีสําเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ท้ังสามสาขาคือ สาขาวิชาฟิสิกส์ 
สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา ท้ังในด้านความรู้พ้ืนฐานและการนําไปใช้ซ่ึงนับได้ว่าเป็นผู้รู้ทางกว้าง 
นอกจากน้ันยังเป็นผู้ได้ฝึกทักษะ และพัฒนาความคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อันได้แก่ สังเกต 
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ทดลอง รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล สามารถใช้หลักการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์แก้ปัญหา
อย่างมี ระบบ 

๖. มีความสามารถในการฝึก สอน อบรมนายสิบและพลทหาร 
พันธกิจ  

๑. ผลิตนักเรียนนายร้อยให้เป็นนายทหารสัญญาบัตรหลัก ตรงตามคุณลักษณะท่ีกองทัพบก
ต้องการ 

๒. สร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ วิชาทหาร และการวิจัย 
๓. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
๔. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕. เทิดทูนและดํารงไว้ สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์์ 
๖. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
ส่วนประกอบของแผนปฏิบัติราชการ 
 แผนปฏิบัติราชการ สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบไปด้วย ส่วนต่าง ๆ ท่ีสําคัญ ดังน้ี 

๑. บทนํา แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ/กิจกรรม 
๓. รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แสดงถึงแผนงาน และ

โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
๔. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕. โครงการหลักในแผนปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
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ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และโครงงาน/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  

การพิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ์์ที่ ๑  

สนับสนุนการจัดกําลังถวายความปลอดภัย
และถวายพระเกียรติในทุกโอกาส  

๑. แผนงานการออกคําสั่ง หรือ
จัดทํา รปจ. ในการสนับสนุน
การถวายความปลอดภัย 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการในแผนงานนี ้

กลยุทธ์ที่ ๒  

สนับสนุนการเผยแพร่พระเกียรติคุณและ
พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

กําลังพลร่วมกิจกรรมอื่น  ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการพิ ทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 กลยุทธ์ที่ ๓  

ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่
หวังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระทํา
ผิดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการ
ตามกฎหมาย 

๓ . แผนงานใช้มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพและการกดดันทางสังคม กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการในแผนงานนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
การผลิตนายทหารสัญญา
บัตรหลักให้เป็นผู้นําทาง
ทหารที่พึ งประสงค์ของ
กองทัพบก 

กลยุทธ์ที่ ๔  

พัฒนาการศึกษา อบรม 
แ ล ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ฝึ ก
นักเรียนนายร้อย 

๔. แผนงานการสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนักเรียนเตรียมทหารของ ทบ. กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการในแผนงานนี้ 

๕. แผนงานการพัฒนาหลักสูตร 
กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการในแผนงานนี้ 

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. 

การตีพิมพ์/ เผยแพร่หรือนําไปใช้ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. 
การเชิญศิษย์เก่ามาให้ความรู้ และพัฒนาวิชาการ/ วิชาชีพ สนับสนุนทรัพยากรและ/ หรือทุนการศึกษา 

โครงการการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้แก่ นนร. และอาจารย์ 

๗ . แผนงานการเสริมสร้ างคุณ 
ลักษณะผู้นํา 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัย นนร. 

การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  นนร. 

กลยุทธ์ที่ ๕  

พัฒ นาการส นับส นุน
การศึกษา อบรม และ
ดําเนินการฝึกนักเรียน
นายร้อย 

๘ . แผน งานการ พัฒ นาตํ ารา
เอกสารประกอบการเรียนการ
สอนและสื่อการเรียนการสอน 

การพัฒนาตําราหรือเอกสารประกอบ การเรียนการสอน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

๙ . แผนงานการปรับป รุงและ
พัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียน
การสอน 

การพัฒนาห้องปฏิบัติการและโสต ทัศนูปกรณ์ 



 
แผนการปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

- ๕ - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  

การสร้างความร่วมมือกับ
สถาบันและองค์กรต่าง ๆ 

กลยุทธ์ที่ ๖  

พั ฒ น าก ล ไก ใน ก ารส ร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการ
สร้ างความ ร่วมมื อ ทั้ งท าง
วิชาการทางการทหารกั บ
สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งกําลังพลเข้า
ร่ วมการป ระ ชุม / สั ม มนากั บ
หน่วยงานทั้งของภาครัฐและภาค 
เอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

การส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าอบรม/ทัศนศึกษา/ดูงาน 

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับองค์กรและสถาบันอุดมศึกษาภายในและต่างประเทศ 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์ 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการภายนอกระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการพัฒนานักวิจัย 
รร.จปร. 

๑๒ . แผนงานการบ ริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. 
และตามที่ได้รับการร้องขอ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/ 
กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ/ ผู้เชี่ยวชาญ/ ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุน
หน่วยงานอื่น 

 

 

 



 
แผนการปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

- ๖ - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ 

การสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและช่วยเหลือ
ประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๗  

การช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนา
คน ชุมชนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ให้มี
ศักยภาพและคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการในแผนงานนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๘  

สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายประชาชนและการรวมกลุ่มในการ
พัฒนาคุณภาพชี วิตและความ เป็ นอ ยู่ของ
ประชาชนให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมาย
เดียวกัน 

๑๔ . แผนงานการสร้าง
เครือข่ายและการรวมกลุ่ม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความ เป็ น อ ยู่ ข อ ง
ประชาชน 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการในแผนงานนี้ 

 

 

 

 

 



 
แผนการปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

- ๗ - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและการพัฒนา
บุคคลากร 

 

กลยุทธ์ที่ ๙  

พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
เพิ่ ม ป ระ สิท ธิภ าพการป ฏิบั ติ
ภารกิจที่ได้รับมอบ เป็นไปตาม 
พ .ร .ฎ . การบริหารกิจการบ้าน 
เมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

๑๕ . แผนงานพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรของ กฟส.สกศ.รร.จปร. 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดทํางานรายงานการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

การพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์สําหรับงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๖ . แผนงานพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาเพื่อสรุปผลการดําเนินงานปีการศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณา
แนวทางการพัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

๑๗. แผนงานการจัดการความรู้ 
(KM) 

การจัดการความรู้ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจําปี ๒๕๖๐ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐  

การพัฒนาบุคลากร 

๑๘. แผนงานการส่งกําลังพลเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนอกทบ. ภายใน 
กห. และแผนการใช้ประโยชน์ 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการในแผนงานนี้ 

๑๙. แผนงานการส่งกําลังพลเข้า
รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นภายใน 
ประเทศนอก กห. และแผนการใช้
ประโยชน์ 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการในแผนงานนี้ 

๒๐. แผนงานการพัฒนาบุคลากร
สําหรับปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์ 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการในแผนงานนี้ 



 
แผนการปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

- ๘ - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  

การพัฒนาระบบบ ริหาร
จั ด ก ารแ ล ะก าร พั ฒ น า
บุคคลากร (ต่อ) 

กลยุทธ์ที่ ๑๐  

การพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 
๒๑. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของกําลังพล 

โครงการอบรมระเบียบงานสารบรรณและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรการ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 

๒๒.แผนงานพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาต่างประเทศให้กับกําลังพล 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการในแผนงานนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  

การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร การพัฒนาเว็บไซต์ของ กฟส.สกศ.รร.จปร. 

กลยุทธ์ที่ ๑๒  

การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร 

๒ ๔ .  แ ผ น ง า น ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการในแผนงานนี้ 

๒๕ . แ ผน งาน ก าร พั ฒ น าแ ล ะ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลังพล 

กิจกรรมการออกกําลังกายวันพุธ (ห้วง ม.ค. – มี.ค.) 

การตรวจที่พักอาศัยของกําลังพล 

๒๖. แผนการพัฒนาสภาพ แวดล้อม
ภายในหน่วย 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ กฟส.สกศ.รร.จปร. และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม ๕ ส. 
 



  แผนการปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

- ๙ - 
 

รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด 

กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการจัดกําลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติในทุกโอกาส 

๑.  แผนงานการออกคําสั่ง หรือ
จัดทํา รปจ. ในการสนับสนุน
การถวายความปลอดภัย 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการตามแผนงานนี้ 

เป้าประสงค์ : ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

๒. แผนงานการพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จํานวนโครงการ / 
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กําลังพลร่วมพิธีจุดเทียนชัย และถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

จํานวนกําลังพล 
ที่เข้าร่วม 

≥ ร้อยละ ๕๐ พ.ท.บัญชาชิต แสนสุนนท์ ๙.๑ 

กําลังพลเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการ
พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

จํานวนครั้ง ๑ ครั้ง พ.ท.บัญชาชิต แสนสุนนท์ ๙.๑ 

เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ถูกจาบจ้วงล่วงละเมิด 

กลยุทธ์ที่ ๓ ติดตามเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของผู้ที่ไม่หวังดีต่อสถาบันฯ และรายงานการกระทําผิดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

๓ . แผนงานใช้มาตรการทาง
กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพและการกดดันทางสังคม 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการตามแผนงานนี้ 

 

   



  แผนการปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

- ๑๐ - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยที่สําเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการศึกษา อบรม และดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๔ . แผนงานการสอบ คัด 
เลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียม
ทหารของ ทบ. 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการตามแผนงานนี้ 

๕ . แผน งาน ก าร พั ฒ น า
หลักสูตร กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการตามแผนงานนี้ 

๖. แผนงานพัฒนาผู้เรียน จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๘๐ การทัศนศึกษาและดูงานของ นนร. ระดับความพึงพอใจของ 
นนร. และ อาจารย์ 

≥ ๔.๐๐ พ.ท.จิรภัทร กุลพันธ์ภู ๒.๔, 
๕.๔, 
๗.๑ 

การ จัดการ เรี ยน การสอนแบบ 
Active Learning 

จํานวนวิชาที่สอน ≥ ๑ วิชา พ.ท.อภิรักษ์ แสงกระสินธ์ ๓.๒ 

การจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นนร. รายงานข้อมูล นนร. ที่อยู่
ในความรับผิดชอบให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 ≥ ๒ ครั้ง/  

ภาคการศึกษา 

พ.ท.อภิรักษ์ แสงกระสินธ์ ๓.๒ 

การตีพิมพ์/ เผยแพร่หรือนําไปใช้
ประโยชน์ของโครงงานวิจัย นนร. 

จํานวนโครงงานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่หรือนําไปใช้

ประโยชน์ 

≥ ร้อยละ ๕๐ พ.ท.ภัทรพล แว่วสอน ๑.๓ 

 



  แผนการปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

- ๑๑ - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของกองทัพบก (ต่อ) 
เป้าประสงค์/กลยุทธ์/

แผนงาน 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

๖ . แผนงานพัฒนาผู้เรียน 
(ต่อ) 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การเชิญ ศิษ ย์ เก่ามาให้ ความรู้ และ
พัฒนาวิชาการ/ วิชาชีพ  สนับสนุน
ทรัพยากรและ/ หรือทุนการศึกษา 

จํานวนผู้มีประสบการณ์
ที่ได้รับเชิญ 

≥ ๑ ท่าน พ.ท.ภัทรพล แว่วสอน ๑.๔ 

โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และ
เทคโนโลยีอวกาศให้แก่ นนร. 

มีการสอนวิชาทางด้าน
ดาราศาสตร์ให้แก ่นนร. 

≥ ๑ วิชา พ.อ.สุวัฒน์วงศ์ จันทร์ฉายแสง ๒.๔, 
๓.๒ (๑) 

จํานวนกิจกรรมทางด้าน
ดาราศาสตร์ 

≥ ๒ กิจกรรม 

๗. แผนงานการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้นํา 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
ระเบียบวินัย นนร. 

จํานวนครั้งการอบรม ๒  ครั้ง / สัปดาห์  พ.ท.บัญชาชิต แสนสุนนท์ ๙.๑ 

การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ  นนร. ร้อยละของการ 

ปฏิบัติจริง 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.ท.จิรภัทร กุลพันธ์ภู ๗.๒(๑), 
๙.๑ 

เป้าประสงค์ : นักเรียนนายร้อยที่สําเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพบกต้องการ 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการสนับสนุนการศึกษา อบรม และดําเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย 

๘. แผนงานการพัฒนาตํารา
เอกสารประกอบการเรียน
การสอน และสื่อสารเรียน
การสอน 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การพัฒนาตําราหรือเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน 

จํานวนตํารา/ เอกสาร
ประกอบการเรียนการ
สอนที่ได้รับการพัฒนา 

≥ ๑ เล่ม พ.ท.อภิรักษ์ แสงกระสินธ์ ๓.๔ (๑)  

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ความพร้อมของสื่อการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.ท.อภิรักษ์ แสงกระสินธ์ ๓.๔ 
(๑,๓) 

๙ . แผนงานการปรับปรุง
และพัฒนาอุปกรณ์ประกอบ 
การเรียนการสอน 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การพัฒนาห้องป ฏิบั ติการและโสต 
ทัศนูปกรณ์ 

ความพร้อมของ
ห้องปฏิบัติการ
โสตทัศนูปกรณ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.ท.อภิรักษ์ แสงกระสินธ์ ๓.๔ (๑) 
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- ๑๒ - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  สร้างความร่วมมอืกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และหน่วยงานภายนอกเพือ่ให้ รร.จปร. เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : มีความร่วมมือทางวิชาการ ทางการทหาร และความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนากลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีรวมทั้งการสร้างความร่วมมือทั้งทางวิชาการ ทางการทหาร กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

๑๐. แผนงานการส่งกําลังพลเข้า
ร่วมการประชุม/ สัมมนากับ
หน่วยงานทั้งของภาครัฐและ
ภาค  เอกชน ทั้ งภ าย ในและ
ต่างประเทศ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๖๐ 

การส่งผู้บริหาร/อาจารย์เข้าร่วมการประชุม/
สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

จํานวนผู้บริหาร/
อาจารย์ที่เข้าร่วมการ
ประชุม/สัมมนาฯ 

≥ ๒ นาย พ.อ.สุวัฒน์วงศ์ จันทร์ฉายแสง ๒.๔ 

การ ส่งบุ คลากรสายสนับสนุ น เข้ าอบรม / 
ทัศนศึกษา/ดูงาน 

จํานวนบุคลากร 

ที่เข้าร่วม 

≥ ๒ นาย พ.อ.รุ่งศักดิ์ จิตต์แก้ว ๕.๔ 

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง รร.จปร. กับ
องค์กรและสถาบัน อุดมศึกษาภายในและ
ต่างประเทศ 

จํานวนผลงาน/ 

กิจกรรมทางวิชาการ 

๑ ผลงาน /
กิจกรรม 

พ.อ.สุวัฒน์วงศ์ จันทร์ฉายแสง ๒.๔, 
๖.๑ 

๑๑. แผนงานการวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ/   งานสร้างสรรค์ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
ภายนอกระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการ
พัฒนานักวิจัย รร.จปร. 

จํานวนผลงาน 

ที่ได้รับการตีพิมพ์ 

≥ ๑ ผลงาน พ.อ.สุวัฒน์วงศ์ จันทร์ฉายแสง ๒.๒ 

๑๒ . แผนงานการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๖๐ 

การสนับสนุนอาจารย์สอนพิเศษเพื่อสงเคราะห์
การสอบเข้าศึกษาต่อของบุตรข้าราชการและ
ลูกจ้าง ทบ. และตามที่ได้รับการร้องขอ 

ระดับความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ พ.อ.ธัญญะ โพธิ์รัง ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริม ให้ อาจารย์ เป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษา/ กรรมการวิชาการ/กรรมการ
วิชาชีพ/ กรรมการวิทยานิพนธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน  

ระดับความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ พ.อ.ธัญญะ โพธิ์รัง ๖.๑ 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการเป็น
วิ ท ย าก รบ ร รย าย พิ เศ ษ /  ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ / 
ผู้ทรงคุณวุฒิสนับสนุนหน่วยงานอื่น 

ระดับความพึงพอใจ 

ของผู้รับบริการ 

≥ ๔.๐๐ พ.อ.ธัญญะ โพธิ์รัง ๖.๑ 
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- ๑๓ - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/
แผนงาน 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามด้านความมั่นคงได้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทความมั่นคงเฉพาะพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๗ การช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคน ชุมชนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม ให้มีศักยภาพและคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๑๓. แผนงานพัฒนาชุมชน
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการตามแผนงานนี้ 

กลยุทธ์ที่ ๘ สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชนและการรวมกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

๑๔ . แผนงานการสร้าง
เครือข่ายและการรวมกลุ่ม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความ เป็ น อ ยู่ ข อ ง
ประชาชน 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการตามแผนงานนี้ 
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- ๑๔ - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

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

๑๕. แผนงานพัฒนาระบบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๖๐ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรของ 
กฟส.สกศ.รร.จปร. 

จํานวนผู้เข้ารับ 

การอบรม 

ร้อยละ ๘๐ ร.อ.กิตติชัย ศรียงยศ ๘.๒ 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

การจัดเก็บหลักฐาน
อ้างอิงบนระบบ

ฐานข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.รุ่งศักดิ์ จิตต์แก้ว ๕.๑ (๑)  

การจัดทํางานรายงานการประเมินตนเอง 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ส่งรายงานการประกัน
ตนเองทันเวลาที่กําหนด 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.ธัญญะ โพธิ์รัง ๕.๑ 
(๒),   

๘.๒ (๑)  

การพัฒนาแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์
สําหรับงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการใช้แบบประเมิน
อิเล็กทรอนิกส์ 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.รุ่งศักดิ์ จิตต์แก้ว ๕.๑ (๕) 

๑๖. แผนงานพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ ๕๐ ก ารป ระ ชุ ม คณ ะก รรม ก ารบ ริห าร
การศึกษาเพื่อสรุปผลการดําเนินงานปี
การศึกษา ๒๕๕๙ พิจารณาแนวทางการ
พัฒนาในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่ได้รับการ

ประเมิน 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.ธัญญะ โพธิ์รัง ๘.๒ (๒)  

การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ  

กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

จัดทําเป็นรูปเล่ม
สมบูรณ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ พ.อ.รุ่งศักดิ์ จิตต์แก้ว ๕.๑  

๑๗. แผนงานการจัดการความรู้ 
(KM) 

จํานวนเรื่องในการ
จัดการความรู้    

กฟส.สกศ.รร.จปร. 

๑ เรื่อง ก าร จั ด ก ารค วาม รู้  ส่ วน ก าร ศึ กษ า 
โรง เรี ยนน าย ร้อ ยพ ระ จุลจอม เก ล้ า 
ประจําปี ๒๕๖๐ 

จํานวนเรื่องในการ
จัดการความรู้ของ 

กฟส.สกศ.รร.จปร. 

๑ เรื่อง พ.ท.บัญชาชิต แสนสุนนท์ ๙.๒ 



  แผนการปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

- ๑๕ - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน ตัวชี้วัด เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

เป้าประสงค์  : ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพและประชาชน 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ การพัฒนาบุคลากร 

๑๘. แผนงานการส่งกําลังพลเข้า
รับการศึกษาหลักสูตรนอกทบ. 
ภายใน  กห . และแผนการใช้
ประโยชน์ 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการตามแผนงานนี้ 

๑๙ . แผนงานการส่งกําลังพล
เข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้น
ภายใน ประเทศนอก กห. และ
แผนการใช้ประโยชน์ 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการตามแผนงานนี้ 

๒ ๐ .  แ ผ น ง าน ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรสําหรับปรนนิบัติบํารุง
อุปกรณ์ 

 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการตามแผนงานนี้ 

๒๑ . แผน งาน ส่ ง เส ริม และ
พัฒนาขีดความสามารถของ
กําลังพล 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

โครงการอบรมระเบียบงานสารบรรณและ
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรการ 

การเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 

๒๐ ชั่วโมง 

พ.อ.รุ่งศักดิ์ จิตต์แก้ว ๕.๔ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์
ทั่วไป 

การเข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 

๓๐ ชั่วโมง 

พ.อ.สุวัฒน์วงศ์ จันทร์ฉายแสง ๕.๔ 

๒๒.แผนงานพัฒนาความรู้และ
ทักษะภาษาต่าง ประเทศให้กับ
กําลังพล 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการตามแผนงานนี้ 

 

 



  แผนการปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

 

- ๑๖ - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร (ต่อ) 

เป้าประสงค์/กลยุทธ์/แผนงาน กลยุทธ์ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวบ่งชี้ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศด้านต่าง ๆ 

๒๓. แผนงานระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๑๐๐ การพัฒนาเว็บไซต์ของ กฟส.สกศ.รร.จปร. 

 

จํานวนเว็บไซต์ 

 

๑ พ.อ.รุ่งศักดิ์ จิตต์แก้ว ๕.๑ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

๒๔. แผนงานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

กฟส.สกศ.รร.จปร. ไม่มีการดําเนินการตามแผนงานนี้ 

๒๕ . แผนงานการพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลังพล 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

กิจกรรมออกกําลังกายวันพุธ  

(ห้วง ม.ค. – มี.ค.) 

จํานวนครั้งต่อ
สัปดาห์ 

๑ ครั้ง/
สัปดาห์ 

พ.ท.จิรภัทร กุลพันธ์ภู ๗.๒ 

การตรวจที่พักอาศัยของกําลังพล จํานวนครั้งต่อเดือน ๑ ครั้ง/เดือน พ.ท.จิรภัทร กุลพันธ์ภู ๗.๒ 

๒๖. แผนการพัฒนา 

สภาพแวดล้อมภายในหน่วย 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ กฟส.สกศ.รร.จปร. 
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คะแนน 

ความพึงพอใจ 

≥ ๔.๐๐ พ.ท.จิรภัทร กุลพันธ์ภู ๗.๒ 

กิจกรรม ๕ ส. คะแนน 

ความพึงพอใจ 

≥ ๔.๐๐ พ.ท.จิรภัทร กุลพันธ์ภู ๗.๒ 

 



 
 

- ๑๗ - 

 

สรุปการพัฒนาตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพศิษย์ 
   ไม่มี 

 

มาตรฐานด้านที่ ๒ คุณภาพอาจารย์ 

- ไม่มีอาจารย์ประจ าท าผลงานวิจัย 

ตีพิมพ์บทความ 

 
- พ.ต.เปนไท ปิ่นม่วง ขอทุน กทพ. ด้านการวิจัย เรื่อง 

“การศึกษาตัวตรวจวัดความชื้นขนาดเล็กบนพ้ืนฐาน
โครงสร้างของแผ่นโลหะไททาเนียมไดออกไซด์ด้วย
การผ่านกระบวนการระเหยของล าอิเล็กตรอนโดยการ
ใช้นาโนเทคโนโลยี” ในปีการศึกษา ๒๕๖๐  

มาตรฐานที่ ๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน 
- การประเมินรายวิชาอาจารย์ผู้สอน และ

ทรัพยากรการเรียนรู้ต้องใช้แบบประเมิน
จ านวนมาก ท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากร 

 
- เพ่ื อ เป็ นการลดปริม าณ การใช้ กระดาษ  จึ ง ได้

เปลี่ยนแปลงรู้แบบการประเมินรายวิชาอาจารย์ผู้สอน
และทรัพยากรการเรียนรู้เป็นแบบออนไลน์แทน 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารและธรรมาภิบาล 
- ต้องส่งบุคลากรเพ่ิมมากขึ้นในการไปดูงาน 
 

 
- กองวิชาส่งบุคลากรไปเข้าร่วมการดูงานจ านวน ๔ 

นาย ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย  
๑. พ.อ.เกรียงไกร นิตยสุทธิ 
๒. พ.อ.รุ่งศักดิ์ จิตต์แก้ว 
๓. พ.อ.สฤษดิ์ ห.เพียรเจริญ 
๔. พ.ต.เปนไท ปิ่นม่วง 
 

  



 
 

- ๑๘ - 

 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานที่ ๖ ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 

- เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปบริการ
วิชาการลงในเว็บไซต์ของกองวิชา 

 
- ได้น าข่าวสารด้านดาราศาสตร์และฟิสิกส์

ลงในเว็บไซต์ของกองวิชา เพ่ือเป็นการ
เผยแพร่ข่าวสารความรู้ให้กับชุมชน/
สังคม  
 

มาตรฐานด้านที่ ๗ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- ควรเพ่ิมโครงการ/กิจกรรม ให้มีความหลากหลาย

มากขึ้น 

 
 

- เพ่ิมจ านวนโครงการ/กิจกรมให้มีความ
ห ล า ก ห ล า ย ม า ก ขึ้ น  จ า น ว น  ๔ 
โครงการ/กิจกรรม  
 

มาตรฐานด้านที่ ๘ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๑. กองวิช าฯ  ควรพั ฒ นาการจั ด เก็ บ เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
๒. กองวิชาฯ ควรจัดอบรมเรียนรู้เรื่องการประกันฯ 

ควบคู่กับแผนปฏิบัติราชการให้ทุกนายที่เก่ียวข้อง
มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน 

 
 

๑. จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

๒. เพ่ิ ม วาระ เรื่ อ งงาน ประกั น ฯ  แล ะ
แผนปฏิบัติราชการ ลงในวาระการ
ประชุมกองวิชาประจ าเดือน เพ่ือเป็น
การให้ความรู้ต่อก าลั งพลทุกนายที่
เกี่ยวข้อง 
 

มาตรฐานด้านที่ ๙ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
   ไม่มี 

 

 

มาตรฐานด้านที่ ๑๐ มาตรการส่งเสริม 

   ไม่มี 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

- ๑๙ - 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

    โครงการในแผนปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. 

     ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 



  

- ๒๐ - 

 

แผนปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

โครงการอบรมระเบียบงานสารบรรณและการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ืองานธุรการ 
ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 
 ๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กฟส.สกศ.รร.จปร. 
 
 ๒. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ี ธุรการ กฟส .สกศ .รร.จปร. มีความจําเป็นต้องร่างหนังสือราชการโต้ตอบ            
สกศ.รร.จปร. เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการและเป็นหลักฐานในการปฏิบัติราชการ แต่ในบางครั้งอาจยังไม่
เข้าใจระเบียบ หลักการ และเทคนิคในการเขียนหนังสือท่ีมีคุณภาพ จึงไม่สามารถร่างหนังสือได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน กฟส.สกศ.รร.จปร. จึงจัดโครงการฝึกอบรม 
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าท่ีธุรการ กฟส .สกศ .รร.จปร. ให้ทํางานอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
 ๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ธุรการ กฟส.สกศ.รร.จปร. มีความรู้และเข้าใจถึงหลักการเขียนหนังสือราชการ 
และการจดรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 ๓.๒  เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาราชการ ในการจัดทําเอกสาร และการ
จัดทํารายงานการประชุม 

 ๓.๓  เพ่ือให้เกิดทักษะและการฝึกปฏิบัติงานจริง เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการ 
กฟส.สกศ.รร.จปร. 

 
 ๔. ตัวชี้วัด 

การเข้ารับการอบรม 
 

 ๕. เป้าหมาย 
เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมง 
 

 ๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
มิ.ย. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 
 

 ๗. วิธีการดําเนินการ 
บรรยายและฝึกปฏิบัติ  
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 ๘. งบประมาณ  – 
 
 ๙. การติดตามประเมินผล 

ประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่ธุรการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ว่ามีข้อผิดพลาดน้อยลง 
และมีความรวดเร็วมากขึ้น 

 
 ๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑  เจ้าหน้าที่ธุรการ กฟส.สกศ.รร.จปร. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนหนังสือราชการ และ
การจดรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

 ๑๐.๒  เจ้าหน้าท่ีธุรการ กฟส.สกศ.รร.จปร. มีการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๓  เจ้าหน้าที่ธุรการ กฟส.สกศ.รร.จปร. มีทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ และมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 
ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ :    กฟส.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

วิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 (PH1002) และวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 2 (PH1002)  มีวัตถุประสงค์ใน
การสร้างความเข้าใจและทักษะด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านฟิสิกส์ให้แก่ นนร. ในการ
เรียนการสอนแต่ละครั้ง จะมี นนร. มาเรียนจํานวนมากถึงประมาณ ๑๒๐ นาย กฟส.สกศ.รร.จปร. ได้แบ่งกลุ่ม 
นนร. ออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละ ๒-๓ นาย เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นนร. ควรศึกษาเนื้อหามาก่อนท่ีจะ
เข้าช้ันเรียน  แต่เน่ืองจาก ในปัจจุบัน นนร. มีกิจกรรมมาก และมีวิชาเรียนท่ีหลากหลาย จึงไม่สามารถเตรียม
ศึกษาเนื้อหามาก่อนได้  กฟส.สกศ.รร.จปร.  จึงใช้วิธีการเรียนการสอนแบบให้อาจารย์แต่ละกลุ่มอธิบายสั้น ๆ  
ตอนต้นช่ัวโมงถึงวิธีการและวัตถุประสงค์การทดลอง จากนั้นจึงให้ นนร. ทําการทดลอง และอาจารย์คอยสังเกต
อย่างใกล้ชิด ในช่วงท้ายช่ัวโมงจะวัดผลโดยให้ นนร. ทุกนายได้พูดและสรุปผลการทดลอง แล้วจึงส่งรายงาน
การทดลอง ในแต่ละปี กฟส.สกศ.รร.จปร. จะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป เพ่ือทบทวน
ซักซ้อมการอธิบายการทดลอง  ซักซ้อมการทําการทดลองโดยอาจารย์เอง ท้ังนี้เพ่ือให้เห็นถึงปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้นระหว่างการทดลองและหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  และปรับเกณฑ์การวัดผลของอาจารย์แต่ละท่าน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑  เพ่ือจัดเตรียมรูปแบบการเรียนการสอน นนร. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
๓.๒  เพ่ือให้อาจารย์และประจําห้องปฏิบัติการได้มีโอกาสทบทวนซักซ้อมการอธิบายการทดลอง  

ซักซ้อมการทําการทดลองโดยอาจารย์เอง ท้ังเพ่ือให้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทดลองและวิธีการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว   

๓.๓  ปรับเกณฑ์การวัดผลของอาจารย์แต่ละท่านให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 

๔. ตัวชี้วัด 
การเข้ารับการอบรม 
 

๕. เป้าหมาย 
เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง 
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๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
ช่วงก่อนเข้าสู่ภาคการศึกษา ท้ัง ๒ ภาค ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 

๗. วิธีการดําเนินการ 
บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น  
       

๘. งบประมาณ  – 
 
๙. การติดตามประเมินผล 

การลงช่ือเข้ารับการอบรมและการฝึกปฏิบัติในเรื่องที่อบรม 
 

๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ รูปแบบการเรียนการสอน นนร. ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  
๑๐.๒ อาจารย์มีความชํานาญในการอธิบายเน้ือหาการทดลอง ในการทําการทดลอง และสามารถ

แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทดลองได้ดังกล่าว    
๑๐.๓ การวัดผลของอาจารย์มีมาตรฐานเดียวกัน 
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โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้แต่ นนร. 
ประกอบแผนปฏิบัติราชการ กฟส.สกศ.รร.จปร. ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 
๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ : กฟส.สกศ.รร.จปร. 
 
๒. หลักการและเหตุผล 

๒.๑ ความเป็นมา/ปัญหาและสาเหตุ 
ตามที่ กฟส.สกศ.รร.จปร. ได้ดําเนินกิจกรรมและโครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ 

ให้แก่ นนร. และบุคลากรของ รร.จปร. ประจําปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา นนร. และบุคลากรของ รร.จปร. ได้รับความรู้
และประสบการณ์ด้านดาราศาสตร์เป็นอย่างย่ิง อีกท้ัง นนร. ช้ันปีท่ี ๔ สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการสั่งการ
ถ่ายภาพด้วยกล้องโทรทรรศน์อัตโนมัติบริเวณซีกฟ้าใต้ PROMPT๘ ณ ประเทศชิลี ใช้ในโครงงานวิจัย นนร. และ
เป็นฐานข้อมูลทางดาราศาสตร์ให้แก่ รร.จปร. ได้อีกด้วย  

กิจกรรมดาราศาสตร์ที่ นนร. มีส่วนร่วมกับสถาบันภายนอกคือ กิจกรรมดาราศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ     
๖๐ พรรษา พล.อ.หญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ (ศวอ.ทอ.) จัดต้ังขึ้น ซ่ึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม (วท.กห.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนทหารสามเหล่าทัพ และนิสิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ร่วมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ด้านดาราศาสตร์
ให้ทันต่อข้อมูลที่พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

จากการเข้าร่วมกิจกรรมดาราศาสตร์ของ นนร. ทําให้ นนร. ได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพกล้อง
โทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงท่ี รร.จปร. มีใช้อยู่ ให้มีขีดความสามารถในการดูวัตถุบนท้องฟ้าได้ดีย่ิงขึ้น  

โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศให้แก่ นนร. และบุคลากรของ รร.จปร. ระยะที่ ๒ 
จึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ นนร. และบุคลากร รร.จปร. ได้โดยตรง อีกทั้ง
เป็นการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์กับนักเรียนต่างสถาบันได้อีกทางหน่ึง นอกจากน้ีความรู้ท่ี
ได้รับจากโครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์ฯ ประจําปี ๒๕๕๘ สามารถถ่ายทอดให้กับสถาบันภายนอกได้ ซ่ึงการ
เผยแพร่ความรู้ดังกล่าว จึงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานในกิจกรรมด้านดาราศาสตร์ของโครงการพัฒนาความรู้ดารา
ศาสตร์ฯ ระยะท่ี ๒ อีกด้วย 

๒.๒ ความจําเป็น/ความต้องการในการพัฒนา 
เพ่ือให้การเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ของ นนร. และเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคลากร รร.จปร. เป็นไปอย่าง

ต่อเน่ืองและมีประสิทธิผล โครงการพัฒนาความรู้ดาราศาสตร์ฯ ระยะท่ี ๒ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องดําเนินการ
อย่างต่อเน่ือง  
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๓. วัตถุประสงค์ 
๓.๑ เพ่ือพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ นนร. บุคลากร และนักเรียนต่างสถาบัน 
๓.๒ เพ่ือพัฒนาศักยภาพกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงที่ รร.จปร. มีใช้อยู่ ให้มีประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงขึ้น 

 

๔. ตัวชี้วัด 
๔.๑ มีการสอนวิชาทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ นนร. 
๔.๒ จํานวนกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ 

 

๕. เป้าหมาย 
๕.๑ มีการสอนวิชาทางด้านดาราศาสตร์ให้แก่ นนร. มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ วิชา 
๕.๒ จํานวนกิจกรรมทางด้านดาราศาสตร์ มากกว่าหรือเท่ากับ ๒ กิจกรรม 

 

๖. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
มิ.ย. ๖๐ – มี.ค. ๖๑ 

 

๕. วิธีการดําเนินการ 
 แผนการดําเนินงานประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
๕.๑) ศึกษาข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศในด้านความรู้ท่ัวไป และการนํามาใช้ทางด้าน
ความม่ันคง และการพัฒนาประเทศ 
๕.๒) พัฒนาขีดความสามารถกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ น้ิว ท่ีมีอยู่ใน 
กฟส.สกศ.รร.จปร. 
๕.๓) จัดอาจารย์ฯ และ นนร. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ 
๕.๔) จัดการอบรมวิธีใช้กล้องดูดาวซีกฟ้าใต้ในประเทศชิลีให้แก่อาจารย์ และ นนร.  
๕.๕) จัดการศึกษาดูงานหอดูดาวของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติฯ ท่ีดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
๕.๖) ให้ นนร. ช้ันปีท่ี ๔ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทําโครงงาน (Senior Project) ด้านดาราศาสตร์ 
๕.๗) ส่งเสริมกิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ รร.จปร. เพ่ือให้ความรู้แก่ นนร. ข้าราชการ และบุคคลผู้สนใจ 

  

๘. งบประมาณ  - 

 

๙. การติดตามประเมินผล : 
๙.๑) ติดตามและประเมินการสอนวิชาดาราศาสตร์ฯ 
๙.๒) ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมดาราศาสตร์ฯ 

 

๑๐. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
๑๐.๑) นนร. และบุคลากรของ รร.จปร. ได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ  
๑๐.๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านดาราศาสตร์กับสถาบันทางด้านดาราศาสตร์ระดับประเทศ 
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